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مقدمة هذه الطبعة
احلمد هلل ،نستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،من هيد اهللُ
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا
فال ُم ِض َّل له ،ومن يضلل فال
َ
ونذيرا بني يدي الساعة ،من يطع اهلل ورسوله
بشريا
ً
عبده ورسوله ،أرسله باحلق ً
يرض اهلل شي ًئا.
يرض إال نفسه ،وال ُّ
فقد َرشد ،ومن يعصهام فإنه ال ُّ
أما بعد،
فقد نال األستاذ أمحد زكي باشا (ت1934:م) بواسطة أمحد حشمت باشا

وزير معارف مرص ،اعتام ًدا بعرشة آالف جنيه لطبع جمموعة من الكتب العربية
القديمة النادرة ،تبلغ سبعة وعرشين كتا ًبا ،ومنها ما يدخل يف بضعة جملدات،
فتباطأ زكي باشا يف الطبع ،ومضت السنة ،ف ُق ِّيد املبلغ يف نظارة املعارف عىل

حساب السنة املقبلة ،ومل خُيرج الباشا شي ًئا ،وهكذا حتى ُألغي االعتامد باستقالة

حشمت باشا.

وهنا غضب العالمة الشيخ طاهر اجلزائري (ت1920:م)  Vغضبة

أسأت إىل األمة العربية
ُمضرَ ية من عمل زكي باشا ،وصارحه بقوله« :لقد
َ
بإبطائك يف إخراج الكتب للناس ،وإذا ا َّدعيت أنك تقصد نرشها ساملة من
اخلطأ ،مشفوعة كلها باختالف النسخ والتعاليق ،فالتأنق ال حد له ،ويكفي أن

أشهرا ال يكلم صديقه الزكي إال متك ِّل ًفا كأنه
ينتفع الناس باملوجود ،وظل الشيخ
ً

6

َعبِث به ،ومحل الرضر إىل مصلحته املبارشة ،وأي مصلحة أعلق بقلبه من نرش

آثار السلف» اهـ(((.

ُصحح مع
فالدرس املستفاد إذن« :أن اإلتقان ال َحدَّ له ،وأن األغالط ت َّ
الزمن».
ومن موارد التنقيح واإلتقان:

نفسه ،قال األديب إبراهيم الصويل:
 -قارئ الكتاب ُ

أبرص بمواقع اخللل فيه من ُمنشئه»(((.
«املتصفح للكتاب ُ

نفسه ،وقد قال اإلمام املزين :قرأت كتاب (الرسالة)
ومنها :مصنف الكتاب ُ

عىل الشافعي ثامنني مرة ،فام من مرة إال وكان يقف عىل خطأ ،فقال الشافعي:

صحيحا غري كتابه».
«هيه ،أبى اهلل أن يكون كتا ًبا
ً
ما َخ َّط ُّ
وراج َع ُه
امرئ شي ًئا َ
كف ٍ

وق��ال ذاك ك��ذا أوىل وذاك كذا

��������ن ل����ه ت���ب���دي ُ
وع َّ
���ل م����ا فيه
إال َ

وإن ي��ك��ن ه���ك���ذا ت��س��م��و معانيه

وقد انفرد اهلل تعاىل بالكامل ،ومل يربأ أحد من النقصان:

رأيت أنه ال يكتب
قال القايض الفاضل البيساين (ت596هـ) « :Vإين ُ

إنسان كتا ًبا يف يومه إال قال يف غده :لو ُغيرِّ هذا لكان أحسن ،ولو زيد كذا لكان
ُيستحسن ،ولو ُقدِّ م هذا لكان أفضل ،ولو تُرك هذا لكان أمجل ،وهذا من أعظم
ِ
العرب ،وهو ُ
دليل استيالء النقص عىل مجلة البرش».
( )1انظر« :ترمجة العالمة طاهر اجلزائري» يف تقديم كتابه «التبيان لبعض املباحث املتعلقة بعلوم
القرآن» (ص.)24 ،23
(« )2ثمرات األوراق» للحموي (ص.)236
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وقال الثعالبي يف (يتيمة الدهر)« :وحني أعرتُه -أي كتابه املذكور -عىل
َ
صداق ما قرأته يف بعض الكتب:
وأعدت فيه نظري؛ تبينت ِم
األيام برصي،
ُ
ضعف ابن آدم أنه ال يكتب كتا ًبا فيبيت عنده ليلة واحدة إال
إن أول ما يبدو
ُ

أحب يف غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه ،هذا يف ليلة واحدة ،فكيف يف سنني
َّ
عدة» اهـ(((.


لقد صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب (علو اهلمة) يف سنة

اختلفت مع أخي يف اهلل األستاذ أيب مهام
(1416هـ1995-م) رغماً عني ،إذ
ُ
نارص السيد  ،9وكان ُمصرِ ًّ ا عىل التعجيل بإخراجه مطبو ًعا ،وكنت ُمصرِ ًّ ا
ب
عىل الرتيث والتمهل من أجل املزيد من التنقيح والتحرير واإلتقان ،وك ََس َ

مته ْل َت إىل أن ترىض عنه فلن يرى
اجلولة ،وانترص َع يَ َّل بقوله« :أنا أعرفك ،لو َّ
النور» ،وسيلحق بغريه مما أجلته من سنني للغرض ِ
نفسه ،وهلذا ِ
أنج ْزه حسبام
َّ
فخضعت لنصحه ،و ُطبع الكتاب.
تنقيحه يف الطبعات املقبلة،
يتيرس ،وبارش
ُ
َ
أدركت كم كان ُمسدَّ ًدا يف رأيه ،وكم كان
واآلن ،بعد ُميض اثنتني وعرشين سنة
ُ
ِ
عرشات املرات خالل تلك السنوات ،وبلغني أنه
رأيي َمعي ًبا! إذ ُطبع الكتاب
ف إليه كلمة ،ومل
عم االنتفاع به هنا وهناك -بفضل اهلل وحده ،-مع أين مل ُأ ِض ْ
َّ
سطرا واحدً ا ،وهذا درس نافع ُأ ْز ِج ِيه لغريي.
أحذف منه ً
معرش املسلمني -أمة مجُ ْتَباة مصطفاة ،تكاملت يف حقها ُّكل
 نحن
َ
ِ
جهات الفضل والرشف ،قال تعاىل[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [البقرة .]143:وقال سبحانه:
(« )1يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص» (.)27/1
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[ﮨ ﮩ] اآلية [احل��ج ،]78:وقال [ :Fﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ] [فاطر ،]32:وقال [ :Dﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ]
اآلية [آل عمران.]110:

ِ
الناس للناس ،تأتون هبم يف
«خري
قال أبو هريرة  Iيف تفسريها:
َ
السالسل يف أعناقهم حتى يدخلوا يف اإلسالم»(((.
وقال رسول اهلل « :Hإنكم ت ِت ُّمون سبعني أمة ،أنتم خريها وأكرمها

على اهلل»(((.

وبينام نرى األمم الفقرية بالقدوات التارخيية الغابرة خترتع أساطري

وحكايات عن شخصيات ومهية لدفع شعوهبا نحو احلركة والتقدم والبناء ،فإن

تارخينا -وهلل احلمد -غني حافل بنامذج نادرة لشخصيات واقعية حقيقيةُ ،د ِّونت
أخبارهم بكل صدق ودقة وأمانةِ ،
نرباسا يبعث فينا األمل،
ُ
وحفظت لتكون لنا ً
وينبو ًعا تتفجر منه الطاقات والقوى.

ٍ
إحسان
لقد أحسن علامؤنا  Xإلينا أمة اإلسالم ،وأمة «اإلسناد» أيام

واملطوالت ليسجلوا تراجم أئمتنا ورموز هنضتنا يف القديم
حني صنفوا الكتب
َّ
واحلديث.

وحفل تارخينا بنامذج فذة من الرجال الذين ال يظهرون يف التاريخ إال
ٍ
موجات قوي ًة من احلركة والتجديد
ويدثون بكفاحهم وعلو مهتهم
عىل ندرة ،حُ
( )1رواه البخاري [.]4557
وحسنه ،واحلاكم ( ،)84/4وصححه ،ووافقه الذهبي.
( )2رواه الرتمذي [،]3001
َّ
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الس ُحب :فيها لغريهم الظل واملاء
والبعث واإلحياء كانوا «كأن مادهتم من ُّ
والنسيم ،وفيها ألنفسهم الطهارة والعلو واجلامل ،يثبتون للضعفاء أن غري

املمكن ممكن بالفعل»(((.


إن القصص من جنود اهلل تعاىل ،وهي صور ناطقة ختربنا بام كان

عليه األولون ،كي نتخذهم قدوات حتركنا نحو االرتقاء بالذات يف درجات

الكامالت.

قلوب
قال بعض العلامء« :احلكايات جندٌ من جنود اهلل تعاىلُ ،يث ِّبت هبا
َ
وش ِ
أوليائه»َ ،
اهدُ ه قوله تعاىل[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ] [هود.]120:

أحب
وقال اإلمام أبو حنيفة �« :احلكايات عن العلامء وحماسنهم
ُّ
ِ
وشاهدُ ه قوله تعاىل[ :ﯬ ﯭ
إ َّيل من كثري من الفقه ،ألهنا آداب القوم»،
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ] [األنعام ،]90:وقوله سبحانه[ :ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [يوسف.]111:

وقال اإلمام أمحد بن حنبل « :Vإذا رأيت الرجل حيب عمر بن

خريا ،إن شاء اهلل».
عبد العزيز ،ويذكر حماسنه وينرشها ،فاعلم أن من وراء ذلك ً
ونصح أبو حيان بنيه فقال« :عليكم بمطالعة التاريخ ،فإهنا تُل ِّقح عقلاً

جديدً ا».

اق������رؤوا ال���ت���اري َ
�َب�
���خ إذ ف��ي��ه ال��� ِع رَ ْ

( )1انظر« :وحي القلم» (.)291/2

َ�������درون َ
ض���ل ق����و ٌم ل��ي��س ي ْ
الخ َب ْر
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آخر:

إذا علم ال��ع��ب�� ُد أخ��ب��ار َم��ن مضى
عمره
وحت��س��ب��ه ق���د ع����اش آخ����� َر ِ

وقال شوقي:

لنفسك بعد موتك ِذ ْ
ك َرها
فارفع
ِ

َّ
الدهر
توهم َته قد ع��اش من أول
ِ
الذكر
إذاكانقدأبقىاجلميلمن
ِ
���م��� ٌر ثاني
���ان ُع ْ
ف���ال���ذك��� ُر ل�ل�إن���س ِ

 إن هذا الكتاب املاثل بني يديك -أخي املكرم -يعينك عىل أن تنافس
يف أمور دينك غريك من املتسابقني إىل ٍ
جنة عرضها الساموات واألرض أعدت
َ
للمتقني ،وحيجزك عن أن تنافس املتصارعني يف حلبة الدنيا ،قال اهلل تعاىل:

[ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] اآلية [احلجر.]88:

َ
أسفل منكم((( ،وال تنظروا
وقال رسول اهلل « :Hانظروا إىل َمن هو

إىل َمن فو َقكم((( ،فإنه((( أجدر أن ال تزدروا نعم َة اهلل عليكم»((( ،ومفهومه :احلث

عىل النظر إىل من هو فو َقنا يف الدين والطاعة(((.

( )1أي :يف أمور الدنيا.
( )2أي :يف الدنيا.
حقيق (أن ال تزدروا) أي بأن ال حتتقروا
( )3أي :فإن النظر إىل من هو أسفل ال إىل من هو فوق
ٌ
نفسه ،واستصغر ما
نعمة اهلل عليكم ،فإن املرء إذا نظر إىل من ُف ِّضل عليه يف الدنيا طمحت له ُ
عنده من نعم اهلل ،وحرص عىل االزدياد ليلحقه أو يقاربه ،وإذا نظر ملن هو أقل منه َشكَر النعم َة،
وتواضع ،ومحد اهلل تعاىل ،وانظر« :فيض القدير» (.)60 ،59/3
( )4رواه اإلمام أمحد رقم [ ،]7449ومسلم ،والرتمذي ،وصححه ،وابن ماجه.
حيا فيام رواه الرتمذي مرفو ًعا بلفظ:
( )5وقد ُروي هذا املفهوم رص ً
صابرا :من
شاكرا وال
صابرا ،ومن مل تكن فيه مل يكتبه اهلل
شاكرا
«خصلتان من كانتا فيه كتبه اهلل
ً
ً
ً
ً
نظر يف دينه إىل من هو فوقه فاقتدى به ،ومن نظر يف دنياه إىل من هو دونه فحمد اهلل عىل ما فضله =
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إن يف القلوب «لجَ مر ًة يغطيها الرماد ،ورشارة يقدحها الزناد ،فإن َو َجدت
ً
وص ِعدت،
نافخا يف مجرها
وقادحا لرشرها ،استيقظت ،وحتفزت ،وعملتَ ،
ً
وهيا ًما به»(((.
وكلام ذاقت لذة العمل والرقي ،زادت ُح ًّبا لهُ ،

وختلف اإلنسان عن موكب الك َُّمل إما من عدم البصرية ،أو من ضعف
ٍ
وسيلة إلشعال العزائم ،وإثارة الروح الوثابة ،وقدح املواهب،
العزيمة« ،وخري

وإذكاء اهلمم ،وتقويم األخالق ،والتسامي إىل معايل األمور ،والرت ُفع عن
سفسافها ،واالئتساء باألسالف ِ
يِّ
والتمل
األجلاَّ ء ،هو قراءة ِسيرَ النبغاء الصلحاء،
َ

من اجتالء مناقب الصاحلني الربانيني ،واالقرتاب من العلامء والنُبهاء العاملني
املجدِّ دين ،فذلك خري مهامز لرفع اهلمم ،وشد العزائم ،وسمو املقاصد ،وإنارة
القلوب ،واحتالل ُذ َرى املجد الرفيع ،واغتنام الباقيات الصاحلات ،وإخالص

النيات»(((.
رِ
سرِ
سهب��م ،وتناول من رشهبم ،واسلك طريقهم ،تكن
ف ْ يا أخي يف ْ
رفي َقهم.
عكفت طويلاً عىل مجع مادة هذا الكتاب ،وختريت أخباره قدر ما
وقد
ُ

قدرت عليه ،وأ َّل ْف ُت بينها ،وفرشت يف صدر كل باب من أبوابه ما يمهد له ،وما
ُ
صابرا ،ومن نظر يف دينه إىل من هو دونه ،ونظر يف دنياه إىل من هو فوقه
شاكرا
=به عليه كتبه اهلل
ً
ً
صابرا».
شاكرا وال
فأسف عىل ما فاته منه مل يكتبه اهلل
ً
ً
وضعفه الرتمذي بقوله« :هذا حديث غريب» ،وقال العراقي« :ضعيف» ،وقال األلباين يف
«السلسلة الضعيفة» رقم [« :]633ال أصل له هبذا اللفظ».
( )1انظر« :دراسات إسالمية» لسيد قطب (ص.)29
( )2انظر« :صفحات من صرب العلامء» (ص.)18 ،17
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سواه فمأخوذ من تراثنا الثري ،وال فضل يل إال يف مجعه وترتيبه ِ
وق ِ
ران كل جنس
إىل جنسه ،وقد َح َّل ُيتها بشواهدَ شعرية جتانس األخبار يف معانيها ،وتوافقها يف

وبلغت مأمولاً  ،فعسى أن يقع سهمي سديدً ا،
َمراميها ،فإن صاد ْف ُت َقبولاً ،
ُ

ويكون َس ْعدي سعيدً ا ،وإن وقفت يب قدريت دون مهتي فمبلغ علمي ،واملعاذير

تُقبل.

خلف ِر ِ ُّ
أسري َ
رج
كاب الن ْج ِب ذا َع ِ
بعد ما سبقوا
ل ْق ُت بهم ِمن ِ
فإن حَ ِ

ُ
منقط ًعا
األرض
ظللت ِب َق ْف ِر
وإن
ِ
ِ

َ
ُ
القيت من ِع َو ِج
كشف ما
ُم َؤ ِّم اًل
فرج
السما يف
فكم ِّ
لرب َّ
ِ
الناس من ِ

حرج
���رج يف ذاك ِم��ن ِ
فما على أع ٍ

أسأل اهلل تعاىل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العليا ،أن ُي َم َّن علينا بالعافية
الفردوس األعىل من اجلنة،
واليقني ،وأن يتوفانا عىل اإلسالم والسنة ،و ُيسكننا
َ

مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،وتلك
ِ
حني ألقى منِيتَّي ،ال أتعداها ،وال أمتنَّى من ج ِ
وكرمه وفضله سواها.
وده
أمنيتي َ
ُ
َ
واحلمد هلل رب العاملني

ثغر اإلسكندرية يف
االثنني  23من مجادى األوىل 1438هـ
املوافق  20من فرباير 2017م
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مقدمة الطبعة األولى
#
كثريا طي ًبا مباركًا فيه كام حيب ر ُّبنا ويرىض ،والشكر له عىل
احلمد هلل محدً ا ً
ٍ
سابغة ،وأسدى ،أمحده سبحانه ،وهو الو ُّيل احلميد ،وأتوب إليه
ما أوىل من نِ َع ٍم
جل شأنه ،وهو التواب الرشيد.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له شهاد ًة نستجلب هبا نِ َع َمه،
ونَستدفع هبا نِ َق َمه ،ونَدَّ ِخ ُرها عُدَّ ًة لنا [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ] [الشعراء.]88:
وص ِف ُّيه من خلقه وخلي ُله ،صىل اهلل عليه،
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسو ُلهَ ،

ورجو ِم املعتدين.
وعىل آله نجو ِم املهتدينُ ،

وريض اهلل عن صحابته األبرار الذين قاموا بحق صحبتهِ ،
وحفظ رشيعته،
ُ

وتبليغ دينه إىل سائر أمته ،فكانوا خري أمة أخرجت للناس.

أما َبعد:
َّ
وبعض ٍ
ففي ٍ
ِ
وبأسا،
قرن ،وثب املسلمون وثب ًة َم َلؤوا هبا
قرن
َ
األرض قو ًة ً

وهاضوا املاملك ،وركزوا ألويتَهم
األمم،
ونورا وهداية ،فراضوا
ُ
َ
وحكمة وعلماً ً ،
ِ
وأطراف أوربة ،وتركوا دينَهم ،وشرِ عتَهم،
يف قلب آسيا ،وهامات أفريقية،
وعلمهم ،وأدبهَ م ،ت َِدي ُن هلا القلوب ،وتتقلب هبا األلسن ُة ،وتحَ َّقق فيهم
ولغتَهم،
َ

ُ
واملثال األعىل للبرشية باعتبارهم «خري أمة أخرجت للناس»،
األنموذج الفريد،
بعد أن كانوا فرائق َبد ًدا ،ال نظام ،وال ِقوام ،وال علم ،وال رشيعة.
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وو َج َم لروعتها
لقد قطع املسلمون تلك املرحلة التي َس َهم هلا الدهرَ ،
التاريخ ،وهم يعرفون معامل طريق املجد ،وهنج السعادة يف الدارين ،وأمعنوا
ٍ
ٍ
وقوة دافعة ،كانوا إذن يدركون
بطاقة خارقة،
بكل ثقة يف هذا السبيل مدفوعني

بكل دقة معامل َ الطريق كأن معهم «خارطة» مفصلة أو َد ُعوها «قوتهَ م العلمية»،
وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياهتم هو «القوة العملية» ،وال حول

وال قوة إال باهلل.

فهذان مها رس عظمة املسلمني ،وخرييتهم وتفوقهم عىل األمم« :العلم»

و«اإلرادة».

أما العلم فحسبنا أنه احلاكم عىل املاملك ،والسياسات ،واألموال ،واألقالم،
فم ْلك ال يتأيد بعل ٍم ال يقوم ،وسيف بال عل ٍم خِمراق العب ،وقلم بال علم حرك ُة
ُ
عابث ،والعلم ُم َس َّلط حاكم عىل ذلك كله ،وال حَيكم يشء من ذلك عىل العلم.
ولن نفيض يف ذكر فضائل العلم فذاك حديث يطول ،وكم صنف املتقدم

واملتأخر يف رشفه واحلث عليه ،ولكن املقصود من هذا املبحث إلقاء الضوء عىل

َقسيم العلم وتوأمه ورشيكه يف صناعة املجد ،وإحياء األمة ،أال وهو «القوة
العملية» أو «اإلرادة» أو «اهلمة».

ــات
المقدم ُ
َ
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ــات
المقدم ُ
َ
ما هي الهمة؟
تعريف اهلمة لغ ًة :اهل َ ُّم أصل صحيح ،واهلمة مأخوذة من اهلم.

مهمت به من أمر يف نفسك .تقول:
قال األزهري (ت370:هـ)« :اهل َ ُّم :ما
َ
مهني األمر .وا ُمل ِهماَّ ُت من األمور :الشدائد .قال :واهلم :احلزن .واهلمة :ما
أ َّ
مهمت به من أمر لتفعله .وتقول :إنه لعظيم اهلمة»(((.
َ

«اهلم :ما مهمت به ،وكذلك اهلمة ،ثم
وقال ابن فارس (ت395:هـ):
ُّ
ِ
مهني:
تشتق من اهل َّمة :اهلُامم :أي امللك عظيم اهلمة ،و ُم ِه ُّم األمر :شديده ،وأ َّ

أقلقني»(((.

وقال أبو هالل العسكري (ت بعد 395هـ)« :اهلمة اتساع اهلم و ُبعد
مه ٍة وذو عزيمة»(((.
موقعه؛ وهلذا ُيمدح هبا اإلنسان ،ف ُيقال :فالن ذو ّ
«اهلم ما هم به نفسه؛ تقول :أمهني هذا
وقال ابن منظور (ت711:هـ):
ُّ
األمر ،واهلمة ِ
واهلمة -بالفتح والكرس :-ما هم به من أمر ليفعله ،وتقول :إنه
َ

(« )1هتذيب اللغة» ( )248/5مادة (مهم).
(« )2معجم مقاييس اللغة» ( )14 ،13/6مادة (مهم).
(« )3الفروق اللغوية» (.)558/1
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مها ،نواه وأراده ،وعزم عليه،
لعظيم اهل َ ِّم ،وإنه لبعيد اهلمة ..وهم باليشء ،هيم َّ
واهلامم :امللك العظيم ِ
اهل َّمة ،وقيل :ألنه إذا هم بأمر أمضاه ،وال ُيرد عنه بل ينفذ
ُ
كام أراد ،وقيل :اهلُامم السيد الشجاع السخي»(((.
وقال أبو العباس الفيومي (ت770:هـ)« :اهلمة بالكرسّ :أول العزم ،وقد

تطلق عىل العزم القوي ،ف ُيقال :له مهة عالية»(((.

وقال جمد الدين الشريازي الفريوزآبادي (ت817:هـ)« :واهل َ ُّم هو :احلزن

هيم به يف نفسه
مهه األمر :أقلقه وأحزنه ،فكأن كل ما ُّ
الشديد ،واجلمع اهلُموم ،وأ َّ
من جنس اهلم ،ومنه اشتقت اهلمة ِ
واهل َّمة -بالفتح والكرس ،-وهو كل ما هم به
َ َّ
ِّ
هم باليشء أراده»(((.
من أمر ليفعله ،فإذا َّ

(« )1لسان العرب» ( )4702/6مادة (مهم).
(« )2املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري» ( )330/1مادة (مهم).
(« )3القاموس املحيط» (ص )1171باب امليم ،فصل اهلاء.
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قالوا في الهمة
تعددت أقوال أهل العلم يف حقيقة اهلمة :فقال الراغب األصفهاين

(ت502:هـ)« :الكبري اهلمة عىل اإلطالق هو من ال يرىض باهلمم احليوانية َقدْ َر
ُو ْس ِعه ،فال يصري عبد بطنه وفرجه ،بل جيتهد أن يتصف بمكارم الرشيعة»(((.
وقال أبو الفرج ابن اجلوزي (ت597:هـ)« :اهلمة خروج النفس إىل غاية

كامهلا املمكن هلا من العلم والعمل»(((.

وقال اجلرجاين (ت816:هـ)« :اهلم :هو عقد القلب عىل فعل يشء قبل أن

يفعل ،من خري أو رش .واهلمة :توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إىل

جانب احلق ،حلصول الكامل له أو لغريه»(((.

وقال عمرو بن بحر اجلاحظ املعتزيل (ت255:هـ)ِ :
«اهل َّمة استصغار ما

دون النهاية من معايل األمور ،وطلب املراتب العالية السامية ،واستحقار ما
(« )1الذريعة إىل مكارم الرشيعة» (ص.)291
(« )2صيد اخلاطر» (ص )189وقال يف رشح معناه:
«ينبغي ملن له أنفة أن يأنف من التقصري املمكن دفعه عن النفس ،فلو كانت النبوة -مثلاً  -تأيت
بالوالية ،أو تصور أن يكون مثلاً خليفة ،مل حيسن به أن يقتنع بإمارة،
بكسب ،مل جيز له أن يقنع َ
برشا ،واملقصود أن ينتهي بالنفس إىل كامهلا املمكن
ولو َص َّح له أن يكون َم َلكًا ،مل يرض أن يكون ً
يف العلم والعمل» اهـ( .ص.)201 ،200
(« )3التعريفات» (ص.)320
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جيود به اإلنسان عند العطية ،واالستخفاف بأوساط األمور وطلب الغايات،
والتهاون بام يملكه ،وبذل ما يمكنه ملن يسأله من غري امتنان وال اعتداد به»(((.

وقال ابن عجيبة احلسيني (ت1224:هـ)« :اهلمة هي القوة الباعثة عىل

السري ووقوفها مع اليشء ،واعتقادها أن ما وصلت إليه هو الغاية ،أو فيه

الكفاية»(((.

أيضا ُمبينًا نو َع ْي اهلمة« :اهلمة قوة انبعاث القلب يف طلب اليشء
وقال ً

واالهتامم به ،فإن كان األمر رفي ًعا كمعرفة اهلل وطلب رضوانه سميت مهة عالية،
خسيسا كطلب الدنيا وحظوظها سميت همِ َّ ة دنيئة»(((.
أمرا
ً
وإن كان ً

(« )1هتذيب األخالق» (ص.)28
(« )2إيقاظ اهلمم يف رشح ِ
احلكَم» (ص.)165
( )3نفسه (ص.)19
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الهمة في شرح (منازل السائرين)
قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية  Vيف (مدارج السالكني بني منازل

إياك نعبد وإياك نستعني):
ِ
ِ
اهلم ،وهو مبدأ اإلرادة ،ولكن خصوها بنهاية اإلرادة،
«اهل َّمة :ف ْع َلة من ِّ
فاهلم مبدؤهاِ ،
واهل َّمة هنايتها.
َ ُّ
وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vيقول« :يف بعض اآلثار اإلهلية

قول اهلل تعاىل :إين ال أنظر إىل كالم احلكيم ،وإنام أنظر إىل مهته.

ٍ
امرىء ما حيسن .واخلاصة تقول :قيمة كل
قال :والعامة تقول :قيمة كل
ٍ
امرىء ما يطلب»((( ،يريد :أن قيمة املرء مهته ومطلبه.
قال صاحب (املنازل):

«اهلمة :ما يملك االنبعاث للمقصود صرِ ًفا ،ال يتاملك صاحبها ،وال يلتفت

عنها».

قوله« :يملك االنبعاث للمقصود» أي :يستويل عليه كاستيالء املالك عىل

خالصا رص ًفا.
اململوك ،و«رص ًفا» أي:
ً

حمضا ،فتلك
واملراد :أن مهة العبد إذا تعلقت باحلق تعاىل طل ًبا صاد ًقا
خالصا ً
ً

هي اهلمة العالية ،التي «ال يتاملك صاحبها» أي :ال يقدر عىل املهلة ،وال يتاملك
صربه ،لغلبة سلطانه عليه ،وشدة إلزامها إياه بطلب املقصود «وال يلتفت عنها»

( )1ومن ثم يصح أن نقول :حدِّ ثني عن طموحاتك؛ أقل لك من أنت.
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رسيع وصو ُله وظفره بمطلوبه ،ما مل
إىل ما سوى أحكامها ،وصاحب هذه اهلمة:
ٌ

َت ُع ْق ُه العوائق ،وتقطعه العالئق ،واهلل أعلم»((( اهـ.
أيضا:
وقال ً

(((

(علو اهلمة :أن ال تقف

دون اهلل ،وال تتعوض عنه بيشء سواه،

وال ترىض بغريه بدلاً منه ،وال تبيع حظها من اهلل ،وقربه واألنس به ،والفرح

والرسور واالبتهاج به ،بيشء من احلظوظ اخلسيسة الفانية ،فاهلمة العالية عىل

اهلمم :كالطائر العايل عىل الطيور ،ال يرىض بمساقطهم ،وال تصل إليه اآلفات
التي تصل إليهم ،فإن «اهلمة» كلام علت ،بعدت عن وصول اآلفات إليها،

وكلام نزلت قصدهتا اآلفات من كل مكان ،فإن اآلفات قواطع وجواذب ،وهي
ال تعلو إىل املكان العايل فتجتذب منه ،وإنام جتتذب من املكان السافل ،فعلو مهة

املرء :عنوان فالحه ،وسفول مهته :عنوان حرمانه»((( اهـ.

َّ
تصغرن همِ َّ تُكم؛
ُر ِو َي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  Iأنه قال« :ال
فإين مل َأر أقعدَ عن املكرمات من ِص َغ ِر اهلمم».
واهلمة طليعة األعامل ومقدمتها ،قال أحد الصاحلني« :مهتك فاحفظها،

فإن اهلمة مقدمة األشياء ،فمن صلحت له مهته وصدق فيها ،صلح له ما وراء

ذلك من األعامل»((( ،وعن عبيد اهلل بن زياد بن ظبيان قال :كان يل خال من
«كلب» ،فكان يقول يل« :يا عبيد ِه َّم؛ فإن اهلمة نصف املروءة».
(« )1مدارج السالكني» (.)4 ،3/3
( )2أي :النفس.
( )3السابق (.)172 ،171/3
(« )4بصائر تربوية» (ص.)137
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دمي
اله َّم ُة َم ْو ُل َ
ِ
ود ٌة َم َع آْال ّ
قال ابن اجلوزي « :Vوما تقف مهة إال خلساستها ،وإال فمتى علت

اهلمة فال تقنع بالدون ،وقد ُعرف بالدليل أن اهلمة مولودة مع اآلدمي ،وإنام
تقرص بعض اهلمم يف بعض األوقات ،فإذا ُح َّث ْت سارت ،ومتى رأيت يف نفسك

خريا إال بطاعته ،فمن الذي
ً
عجزا فسل املنعم ،أو كسلاً فسل املوفق ،فلن تنال ً
أقبل عليه ومل ير كل مراد؟ ومن الذي أعرض عنه فمىض بفائدة؟ أو حظي

بغرض من أغراضه؟» اهـ(((.

وقوله « :Vوإنام تقرص بعض اهلمم يف بعض األوقات» بسبب عجز أو

كسل ،أو ركون إىل وسوسة الشيطان ،وركوب اهلوى ،وتسويل النفس األمارة

بالسوء ،فهنا حتتاج اهلمة إىل إيقاظ وتنبيه وتذكري برضا َمن تطلب؟ ويف أي نعيم
ترغب؟ ومن أي عقاب ترهب؟ كام فعل ذلك البطل الذي ال نعرف اسمه ،لكن
حسبه أن اهلل يعلمه ،وهو وحده الذي يثيبه:

عدوهم،
عن عبد اهلل بن قيس ،أيب أمية الغفاري قال :كنا يف غزاة لنا ،فحرض ُّ

ِ
رأس فريس عند
يح يف الناس ،فهم يثوبون إىل مصا ِّفهم ،إذا رجل أماميُ ،
فص َ

«أي نفس أمل أشهد مشهد كذا وكذا؟
َع ُجز فرسه ،وهو خياطب نفسه ويقولْ :
(« )1لفتة الكبد إىل نصيحة الولد» (ص .)31مكتبة اإلمام البخاري.
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ِ
ِ
ِ
فقلت:
ورجعت؟ أمل أشهد مشهد كذا وكذا؟
فأطعتك
فقلت يل :أه ُل َك وعيا ُلك
ُ
أه ُلك وعيا ُلك فأطعتك ورجعت؟ واهلل ألعرضنك اليوم عىل اهللَ ،أ َخ َذ ِك ،أو

الناس عىل عدوهم ،فكان يف
تركك» ،فقلت :ألر ُمقنَّه اليوم ،فرمقته ،فحمل
ُ

العدو محل عىل الناس فانكشفوا ،فكان يف حمُ اهتم ،ثم إن الناس
أوائلهم ،ثم إن
َّ
محلوا ،فكان يف أوائلهم ،ثم محل العدو ،وانكشف الناس ،فكان يف حمُ اهتم ،قال:

«فواهلل ما زال ذلك دأبه حتى رأيته رصي ًعا ،فعددت به وبدابته ستني أو أكثر من
ستني طعن ًة»(((.

(« )1صفة الصفوة» (.)421/4
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ال حول وال قوة إال بالله
لقد حثنا رسول اهلل  Hعىل اإلكثار من قول« :ال حول وال قوة

إال باهلل» فقال ْ « :H
أك ِثروا من قول( :ال حول وال قوة إال باهلل) فإنها
َ
كنز من كنوز اجلنة» ،وهي ِغراس اجلنة ،وباب من أبواب اجلنة.

قال اإلمام الطحاوي  Vيف تفسري «ال حول((( وال قوة((( إال باهلل»:

«نقول :ال حيلة ألحد ،وال حتول ألحد ،وال حركة ألحد عن معصية اهلل

إال بمعونة اهلل ،وال قوة ألحد عىل إقامة طاعة اهلل والثبات عليها ،إال بتوفيق اهلل،
ِ
املشيئات
وكل يشء جيري بمشيئة اهلل تعاىل وعلمه ،وقضائه وقدره ،غلبت مشيئتُه

اإلرادات ك َّلها ،وغلب قضاؤه ِ
ِ
احل َي َل كلها» اهـ.
ُك َّلها ،وعكست إرادتُه

وهاك نقولاً عن بعض السلف يف بيان معناها:

 -1قال عبد اهلل بن عباس  Lيف «ال حول وال قوة إال باهلل» أي« :ال حول بنا
عىل العمل بالطاعة إال باهلل ،وال قوة لنا عىل ترك املعصية إال باهلل».

وروي عن عبد اهلل بن مسعود  Iأنه قال يف معناها أي« :ال حول عن
ُ -2
معصية اهلل إال بعصمته ،وال قوة عىل طاعته إال بمعونته».

(َ )1
َ
وحال
وح ُؤولاً  :إذا وثب عليه،
احل��وْل :هو التحرك ،يقال :حال الرجل يف متن فرسه َحولاً ُ
الشخص :إذا حترك ،وكذلك كل متحول عن حاله« .معجم مقاييس اللغة (.)121/2
ُ
( )2القوة :هي الشدة وخالف الضعف.

26

ور ِو َي عن عيل بن أيب طالب  Iيف معناها أي« :أنا ال نملك مع اهلل
ُ -3
شي ًئا ،وال نملك ِمن دونه ،وال نملك إال ما َم َّلكَنا مما هو ُ
أملك به منا».
 -4وسئل زهري بن حممد عن تفسري «ال حول وال قوة إال باهلل» فقال« :ال تأخذ
ما حتب إال باهلل ،وال متتنع مما تكره إلاَّ بعون اهلل».

 -5وسئل أبو اهليثم الرازي (ت276ه��ـ) ،وهو إمام يف اللغة عن تفسري
«ال حول وال قوة إال باهلل» فقال« :احلول :احلركة ،يقال حال الشخص إذا
حترك فكأن القائل إذا قال :ال حول وال قوة ،يقول :ال حركة وال استطاعة

إال بمشيئة اهلل».

 -6وقيل معناها« :ال حول يف دفع رش ،وال قوة يف حتصيل ٍ
خري إال باهلل».
ٍّ
وهذه املعاين كلها متقاربة.

لقد فرض اهلل عىل كل مؤمن أن يستعني به كل يوم وليلة سبع عرشة مرة

حني يقول[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] ،وعىل املؤمن أن يستحرض قوله

تعاىل[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [فاطر،]15:
َ
وقول موسى [ :Sﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [الشعراء ،]62:وقول رسول اهلل

[ :Hﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [التوبة ،]40:وقول اهلل :D

[ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ] [الكهف ،]23:وقول
ُش ٍ
عيب [ :Sﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] [هودَ ،]88:
وقول العبد
الصالح[ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [الكهف.]39:

َ
وقول رسول اهلل « :Hوال َت ِك ْلين إىل نفسي طرفـ َة عي ٍـن أبدًا»،

وقوله  Hيف دعاء االستخارة« :وأستقدرك بقدرتك» ،وقوله H
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البن عباس « :Lاستعن باهلل ،وال تعجز» ،وقوله « :Hاللهم أَ ِعنيِّ

ذكرك ُ
وح ْس ِن عباد ِتك».
كرك ُ
وش ِ
على ِ

وليحذر أن يكون كمن قال اهلل فيه[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

َ
وكقارون القائل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [القصص،]78:
ﮛ] [العلق،]7 ،6:
وكاألبرص واألقرع َ
كابرا عن كابِر»(((.
اللذ ْي ِن قال كل منهام« :إنام َو ِرثتُه ً
فاملؤمن يستمد قوته من قوة اهلل  ،Dوال غنى به عن توفيق اهلل وإعانته

وتأييده ،وذلك خال ًفا لكثري من أرباب «التنمية البرشية» و«الربجمة العصبية

اللغوية» و«الطاقة البرشية والكونية» الذين ينفخون يف قدرات «العقل الباطن»،
ويضخمون تأثريها:

كقول د« .جوزيف مرييف» يف مقدمة كتابه (قوة عقلك الباطن)« :تستطيع

هذه القوة املعجزة الفاعلة للعقل الباطن أن تشفيك من املرض ،وتعطيك احليوية

والقوة من جديد».

وكقول «نيتشه»« :سنُخرج الرجل (السوبرمان) الذي ال حيتاج لفكرة

اإلله».

وكقول «وليام جيمس» ،ومن سار عىل دربه« :أنا أستطيع ،أنا قادر ،أنا

غني ،أنا أجذب َقدَ ري»(((.

كبري ،يف ِ
( )1أي :ورثته عن آبائي وأجدادي ،كبريا عن ٍ
والرشف.
الع ِّز
َ
ً
( )2وما أحسن ما قال ابن القيم  Vيف املكروه من األلفاظ :وليحذر كل احلذر من طغيان «أنا»،
و«يل» ،و«عندي»؛ فإن هذه األلفاظ الثالثة ابتُيل هبا إبليس ،وفرعون ،وقارون ،فـ[ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ]
إلبليس ،و[ﭻ ﭼ ﭽ] لفرعون ،و[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] لقارون ،وأحسن ما ُو ِض َع ْت
=
«أنا» يف قول العبد« :أنا العبد املذنب ،املخطئ ،املستغفر ،املعرتف» ونحوه		.
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«حتْمي» ،وال يستثنون ،وال يذكرون َقدَ َر
ويتشدقون بأن التغيري ا ُملستهدَ ف َ
اهلل تعاىل ،وقدرتَه[ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] [األنعام ،]91:وقال تعاىل حاك ًيا عن

نوح [ :Sﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ] [نوح ،]14 ،13:وقال :D
[ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ] [الكهف،]24 ،23:
وقال سبحانه[ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [القلم.]33-17:
فأين هؤالء املغرورون -الذين اليؤمنون باهلل ،وال يعتربون للوحي اإلهلي

أ َّي َة مرجعية((( -من قول اهلل [ :Dﭥ ﭦ ﭧ] [النساء .]28:وقوله

تعاىل[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ]((( [اإلنسان،]1:

جلرم» ،و«يل املسكنة» ،و«يل الفقر ،والذل» ،و«عندي» يف قوله:
= و«يل» ،يف قوله« :يل الذنب» ،و«يل ا ُ
«اغفر يل ِجدِّ ي ،وهزيل ،وخطئي ،وعمدي ،وكل ذلك عندي» اهـ .من «زاد املعاد» (،)475/2
أيضا كالمه يف رشح منزلة «الفقر» يف كتابه« :طريق اهلجرتني وباب السعادتني» (-12/1
وانظر ً
 )59ط .دار عامل الفوائد.
( )1انظر :نقد علم النفس الغريب يف «فطرية الدين» للمؤلف (ص( ،)157-154ص )180هامش
رقم (.)2
ِ
( )2وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده رقم ( )17842من حديث ُبسرْ بن ج َحاش القريش َّ
أن
ثم قال« :قال اهلل ُ :Dبن ََّي آدم ،أنَّى
رسول اهلل  Hبصق يو ًما يف ك ِّفه فوضع عليها إصبعه َّ
تعجزين! وقد خلقتك من مثل هذه ،حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بني ُبردين ،ولألرض منك =
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وما ُعذر الذين ينساقون وراءهم من أهل التوحيد واإليامن الذين يتحقق فيهم

ُ
قول الشاعر:

���ص�ي�را ال أب���ا لك ُم
أع��م��ى ي��ق��ود ب ً

قد ضل من كانت ال ُع ُ
ميان تهديه

ومنعت ،حتى إذا ب َلغ ِ
أوان الصدقة!» ،ورواه
َت
فجمعت
=وئيد،
َ
َ
الرتاقي قلت :أتصدَّ ق ،وأنَّى ُ
َ
ابن ماجه ( ،)2707واحلاكم ( ،)545/2وصححه ،وكذلك صححه ابن حجر يف «اإلصابة»
( ،)153/1والبوصريي يف «مصباح الزجاجة» (.)143/3
كالدوي من ُبعد.
سمع
ِّ
والوئيد :صوت شدة الوطء عىل األرضُ ،ي َ
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وت َِّ
رهُ ،
يه،
الب َّد
رق ِ
ِ
للسال ِك ِمن ٍ
ُ
سي ُ
همة ُت ِّ
يهديه
بص ُرهَ ،و ِ
وعلم ُي ِّ

قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية �:

(إن اهلل  Eملا اقتضت حكمته ورمحته إخراج آدم وذريته من اجلنة،

موصلاً هلم
أعاضهم أفضل منها ،وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سب ًبا ِّ

واضحا َبينِّ َ الداللة عليه ،من متسك به؛ فاز واهتدى ،ومن أعرض
إليه ،وطري ًقا
ً
عنه؛ َش ِق َي وغوى ،وملا كان هذا العهد الكريم ،والرصاط املستقيم والنبأ العظيم،
وصل إليه أبدً ا إال من باب العلم واإلرادة ،فاإلرادة باب الوصول إليه،
ال ُي َ

فتحه عليه ،وكامل كل إنسان إنام يتم هبذين
والعلم مفتاح ذلك الباب املتوقف ُ
النوعني «مهة ت َُر ِّقيه» و«علم ُيبصرِّ ه ،وهيديه»،فإن مراتب السعادة والفالح إنام
تفوت العبد من هاتني اجلهتني ،أو من إحدامها :إما أن ال يكون له علم هبا،

فال يتحرك يف طلبها ،أو يكون عا ًملا هبا ،وال تنهض مهته إليها ،فال يزال يف حضيض
منكوسا ،قد أسام نفسه مع
حمبوسا ،وقلبه عن كامله الذي ُخ ِلق له مصدو ًدا
طبعه
ً
ً
األنعام راع ًيا مع اهل َ َمل ،واستطاب لِ ِقيعات الراحة والبطالة ،واستالن فراش
فشمر إليه ،وبورك له يف تفرده يف طريق
العجز والكسل ،ال كمن ُرفع له َع َلم َّ
طلبه فلزمه ،واستقام عليه ،قد أبت غلبات شوقه إال اهلجرة إىل اهلل ورسوله،
ومقتت نفسه الرفقاء إال اب َن سبيل يرافقه يف سبيله.
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ورشف العلم تاب ًعا لرشف
وملا كان كامل اإلرادة بحسب كامل مرادها،
ُ

معلومه ،كانت هناية سعادة العبد الذي ال سعادة له بدوهنا ،وال حياة له إال هبا؛

أن تكون إرادته متعلقة باملراد الذي ال يبىل وال يفوت ،وعزمات مهته مسافرة
إىل حرضة احلي الذي ال يموت ،وال سبيل له إىل هذا املطلب األسنى ،واحلظ
األوىف؛ إال بالعلم املوروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك
داع ًيا ،وأقامه عىل هذا الطريق هاد ًيا ،وجعله واسطة بينه وبني األنام ،وداع ًيا هلم

بإذنه إىل دار السالم ،وأبى سبحانه أن يفتح ألحد منهم إال عىل يديه ،أو يقبل من
ٍ
أحد منهم سع ًيا إال أن يكون مبتدئًا منه ،ومنته ًيا إليه ((()H ،اهـ.

(« )1مفتاح دار السعادة ،ومنشور َوالية العلم واإلرادة» (.)59/1
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ام الناس
أقس ُ
َ
من حيث القوتان العلمية والعملية

قال ابن القيم :V

«كامل اإلنسان مداره عىل أصلني :معرفة احلق من الباطل ،وإيثار احلق

عىل الباطل((( وما تفاوتت منازل اخللق عند اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة؛ إال
بقدر تفاوت منازهلم يف هذين األمرين ،ومها اللذان أثنى اهلل سبحانه عىل أنبيائه

-عليهم الصالة والسالم -يف قوله تعاىل[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ] [ص ]45:فاأليدي :القوة يف تنفيذ احلق ،واألبصار :البصائر يف

الدين ،فوصفهم بكامل إدراك احلق ،وكامل تنفيذه ،وانقسم الناس يف هذا املقام

أربعة أقسام.

 فهؤالء أرشف األقسام من اخللق ،وأكرمهم عىل اهلل تعاىل.القسم الثاني :عكس هؤالء ،من ال بصرية له يف الدين ،وال قوة عىل تنفيذ

احلق ،وهم أكثر هذا اخللق ،وهم الذين رؤيتهم قذى العيون ،وحمُ َّى األرواح،
( )1ويف األثر« :اللهم أرين احلق ح ًّقا وارزقني اتباعه ،وأرين الباطل باطلاً  ،وارزقني اجتنابه» ،فهؤالء
هم الذين رزقوا علماً  ،وأعينوا بقوة العزيمة عىل العمل ،وهم املوصوفون يف القرآن الكريم بقوله
تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] [البقرة ]25:وبقوله سبحانه[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] [األنعام ]122:فباحلياة
تُنال العزيمة ،وبالنور ُينال العلم ،وأئمة هذا القسم هم أولو العزم من الرسل.
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وسقم القلوبُ ،يضيقون الديار ،ويغلون األسعار ،وال ُيستفاد من صحبتهم إال
العار والشنار.

القسم الثالث :من له بصرية يف اهلدى ومعرفة به ،ولكنه ضعيف ال قوة له
ِ
املؤمن الضعيف ،واملؤم ُن القوي خري
عىل تنفيذه ،وال الدعوة إليه ،وهذا حال
وأحب إىل اهلل منه.

القسم الرابع :من له قوة ومهة وعزيمة ،لكنه ضعيف البصرية يف الدين،

ال يكاد يميز أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،بل حيسب كل سوداء مترة ،وكل

بيضاء شحمة ،حيسب الورم شحماً  ،والدواء النافع ُسماًّ .

وليس يف هؤالء من يصلح لإلمامة يف الدين ،وال هو موضع هلا سوى القسم

األول ،قال اهلل تعاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ] [السجدة ]24:فأخرب سبحانه أهنم بالصرب واليقني بآيات اهلل نالوا اإلمامة
يف الدين ،وهؤالء هم الذين استثناهم اهلل سبحانه من مجلة اخلارسين ،وأقسم

بالعرص -الذي هو زمن سعي اخلارسين والرابحني -عىل أن من عداهم فهو من

اخلارسين ،فقال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [العرص .(((»]3-1:اهـ.
أيضا :V
وقال ً

(فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازهلا

وأعالمها وعوارضها ومعاثرها ،وتكون هذه القوة أغلب القوتني عليه ،ويكون
(« )1اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف» (ص.)82
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ضعي ًفا يف القوة العملية يبرص احلقائق ،وال يعمل بموجبها ،ويرى املتالف
واملخاوف واملعاطب ،وال يتوقاها((( ،فهو فقيه ما مل حيرض العمل ،فإذا حرض

العمل شارك اجلهال يف التخلف وفارقهم يف العلم ،وهذا هو الغالب عىل أكثر

النفوس املشتغلة بالعلم ،واملعصوم من عصمه اهلل ،وال قوة إال باهلل.

ومن الناس من تكون له القوة العملية اإلرادية ،وتكون أغلب القوتني

عليه ،وتقتيض هذه القوة السري والسلوك والزهد يف الدنيا ،والرغبة يف
اآلخرةِ ،
واجلد والتشمري يف العمل ،ويكون أعمى البرص عند ورود الشبهات

يف العقائد((( ،واالنحرافات يف األعامل واألقوال واملقامات ،كام كان األول
( )1ويف مثله يصدق قول الشاعر:

ف��ل��ي��س يُ����زي����ح ال���ك���ف��� َر ٌ
رأي م���س َّ
���د ُد

إذا ه����و مل ي����ؤ َن����س ب����رم����ي ُم����س����د ِد

( )2إن نفوس الناس ختتلف ،ومشارهبم ال تأتلف؛ فكل نفس متيل إىل ما يوافق طبعها ،وقد علم كل
أناس مرشهبمٌّ ،
وكل ميرس ملا خلق له.
فهناك من الناس من تكون مهته عالية ،وإرادته قوية ،ولكنه ينزع هبا إىل الرش والفساد ،كحال
بعض املجرمني الذين إذا عزموا عىل نوع من اإلجرام ال يثني عز َمهم يشء ،بل إن إرادهتم قد
وتسخري هذه الطاقة يف الرش.
َت ْف ُضل إرادة كثري من األخيار يف قوهتا ،ولكن عيبهم سو ُء الوجهة،
ُ
وقد يتحىل املبتدع بقوة اإلرادة ،والزهد والعبادة ،دون أن يستلزم هذا أن يكون من أولياء اهلل
تعاىل ،وال يكون من أولياء اهلل إال من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون.
وأقرب مثال يوضح هذا حال اخلوارج املارقني الذين قال فيهم رسول اهلل « :Hحيقر
أحدكم صالته مع صالهتم ،وصيامه مع صيامهم ،وقراءته مع قراءهتم ،يقرؤون القرآن ال جياوز
حناجرهم ،يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،أينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف
أجرا عند اهلل ملن قتلهم يوم القيامة».
قتلهم ً
وقال عبد اهلل بن عباس  Lألمري املؤمنني عيل  Iملا خرج عليه اخلوارج« :يا أمري املؤمنني َأ ْب ِر ْد
بالصالة ل َع يِّل أدخل عىل هؤالء القوم فأكلمهم .فقال :إين أخاف عليك .فقلت :كال وكنت رجلاً
وترجلت فدخلت
حسن اخللق ال أوذي أحدً ا ،فأذن يل فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن،
َّ
عليهم نصف النهار ،فدخلت عىل قوم مل أر قط أشد منهم اجتها ًدا ،جباههم قرحة من السجود،
وأيادهيم كأهنا ثفن اإلبل ،وعليهم قمص مرحضة مشمرين ،مسهمة وجوههم من السهر»= ،
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ضعيف العقل عند ورود الشهوات ،فداء هذا من جهله ،وداء األول من فساد
إرادته ،وضعف عقله ،وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكني عىل

غري طريق العلم ،بل عىل طريق الذوق والوجد والعادةُ ،يرى أحدهم أعمى عن

=وعن جندب األزدي قال :ملا عدلنا إىل اخلوارج ونحن مع عيل بن أيب طالب  Iقال :فانتهينا
إىل معسكرهم فإذا هلم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن.
ولقي اخلوارج يف طريقهم عبد اهلل بن خباب فقالوا :هل سمعت من أبيك حدي ًثا حتدثه عن
رسول اهلل  Hحتدثناه قال :نعم سمعت أيب حيدث:
عن رسول اهلل  Hأنه ذكر «فتنة القاعد فيها خري من القائم ،والقائم فيها خري من املايش،
واملايش فيها خري من الساعي ،فإن أدركت ذلك فكن عبد اهلل املقتول» قالوا :أنت سمعت هذا
من أبيك حيدثه عن رسول اهلل؟ قال :نعم ،فقدَّ موه إىل شفري النهر ،فرضبوا عنقه ،فسال دمه كأنه
رشاك نعل ،وبقروا بطن أم ولده عام يف بطنها ،وكانت حبىل ،ونزلوا حتت نخل مواقري بنهروان
فسقطت رطبة فأخذها أحدهم فقذف هبا يف فيه .فقال أحدهم« :أخذهتا بغري حدِّ ها وبغري ثمنها»،
فلفظها من فيه ،واخرتط أحدهم سيفه فأخذ هيزه فمر به خنزير ألهل الذمة فرضبه به يجُ ِّر ُبه
فيه ،فقالوا« :هذا فساد يف األرض» فلقي صاحب اخلنزير فأرضاه يف ثمنه .قال :فبعث إليهم
ِ
«أخرجوا إلينا قاتل عبد اهلل بن خباب» ،فقالوا« :كلنا قتله» ،فناداهم ثال ًثا كل ذلك
عيل :I
يقولون هذا القول .فقال عيل  Iألصحابه« :دونكم القوم» ،فام لبثوا أن قتلوهم ،وكان وقت
القتال يقول بعضهم لبعض« :هتيأ للقاء الرب ،الرواح الرواح إىل اجلنة».
فلام ُقتِل عيل ُ Iأخرج ابن ملجم ل ُيقتل ،فقطع عبد اهلل بن جعفر يديه ورجليه فلم جيزع ومل
يتكلم .فكحل عينيه بمسامر حممي فلم جيزع فجعل يقرأ[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
لمِ
ﮃ ﮄ] [العلق ]2 ،1:حتى ختمها وإن عينيه لتسيالن ،ف ُعولج عىل قطع لسانه فجزع .فقيل لهَ :
جتزع؟ فقال« :أكره أن أكون يف الدنيا مواتًا ال أذكر اهلل» ،وكان رجلاً أسمر يف جبهته أثر السجود
لعنة اهلل عليه.
علق اإلمام ابن اجلوزي  Vقائلاً  :وهلم قصص تطول ومذاهب عجيبة هلم مل أر التطويل بذكرها
وإنام املقصود النظر يف حيل إبليس وتلبيسه عىل هؤالء احلمقى الذين عملوا بواقعاهتم ،واعتقدوا
كرم اهلل وجهه عىل اخلطأ ومن معه من املهاجرين واألنصار عىل اخلطأ وأهنم
عيل بن أيب طالب َّ
أن َّ
عىل الصواب ،واستحلوا دماء األطفال ،ومل يستحلوا أكل ثمرة بغري ثمنها ،وتعبوا يف العبادات،
وسهروا ،وجزع ابن ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكر ،واستحل قتل عيل كرم اهلل وجهه»
اهـ .من «تلبيس إبليس» (ص )108-103ط .مكتبة الصفا  -القاهرة 1422 -هـ.
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ووجده ،وتارة
مطلوبه ال يدري َمن يعبد؟ وال بامذا يعبده؟ فتارة يعبده بذوقه َ
يعبده بعادة قومه وأصحابه ِمن ُلبس معني ،وكشف رأس أو حلق حلية ونحوها،
وتارة يعبده باألوضاع التي وضعها بعض املتحذلقني وليس هلا أصل يف الدين،

وتارة يعبده بام حتبه نفسه وهتواه كائنًا ما كان ،وهنا طرق ومتاهات ال حيصيها إال
رب العباد.

فهؤالء كلهم ُع ْمي عن رهبم وعن رشيعته ودينه ،ال يعرفون رشيعته
ودينه الذي بعث به رسله ،وأنزل به كتبه ،وال يقبل من ٍ
أحد دينًا سواه ،كام أهنم

تعرف هبا إىل عباده عىل ألسنة رسله ،ودعاهم إىل
ال يعرفون صفات رهبم التي َّ

معرفته وحمبته من طريقها ،فال معرفة له بالرب وال عبادة له.

ور ِج َي له النفوذ،
ومن كانت له هاتان القوتان؛ استقام له َسريه إىل اهللُ ،

وقوي عىل رد القواطع واملوانع بحول اهلل وقوته ،فإن القواطع كثرية ،شأهنا

شديد ،ال خيلص من حبائلها إال الواحد بعد الواحد ،ولوال القواطع واآلفات

لكانت الطريق معمورة بالسالكني ،ولو شاء اهلل ألزاهلا ،وذهب هبا ،ولكن
اهلل يفعل ما يريد« ،والوقت -كام قيل -سيف فإن قطعتَه ،وإال قطعك» ،فإذا

السري ضعي ًفا ،واهلمة ضعيفة ،والعلم بالطريق ضعي ًفا ،والقواطع اخلارجة
كان
ُ
والداخلة كثرية شديدة؛ فإنه َج ْهدُ البالء ،و َد ْر ُك الشقاء ،وشامتة األعداء ،إال
أن يتداركه اهلل برمحة منه من حيث ال حيتسب ،فيأخذ بيده وخيلصه من أيدي
القواطع ،واهلل ويل التوفيق) اهـ.
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لها القلب
الهمة َم َح َ
َّ
اهلمة عمل قلبي ،والقلب ال سلطان عليه لغري صاحبه ،وكام أن الطائر يطري

بجناحيه ،كذلك يطري املرء هبمته ،فتحلق به إىل أعىل اآلفاق ،طليق ًة من القيود

التي تكبل األجساد.

َ���س��� ُل���ب ال����ق����و ُم ال���� ِع����دا ُم ْلـ
إن ي ْ
ف�������ال�������ق�������ل�������ب ب������ي�����ن ُض�������� ُل��������و

آخر:

��ت ِه��م�� َت َ
َ
ك َّ��ل ْ��ف َ
��س��م َّ��و َف َح َّل َق ْت
��ك ال ُّ

������م���ن��ي اجل������م������و ْع
������س������ ِل ْ
ـ�����ك�����ي و ُت ْ
��ب الضلو ْع
���م ال��ق��ل َ
ِع���� ِه مل ُت ْ
���س��� ِل ِ
ٌ
�����امل
ف���ك���أمن���ا ه�����ي دع���������وة يف ظ ِ

ونقل ابن قتيبة عن بعض كتب احلكمة« :ذو اهلمة إن ُح َّط ،فنفسه تأبى إال
ُع ُل ًّوا ،كالشعلة من النار ُي َص ِّوبهُ ا صاحبها ،وتأبى إال ارتِفا ًعا»(((.

(« )1عيون األخبار» (.)231/3
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همة املؤمن أبلغ من عمله
عن ابن عباس

L

عن النبي

H

فيام يروي عن ربه

D

قال« :إن اهلل  Dكتب احلسنات والسيئات ،ثم بني ذل��ك ،فمن هم حبسنة،
فلم يعملها ،كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة ،فإن هم بها وعملها ،كتبها اهلل
له عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ،ومن هم بسيئة،
فلم يعملها ،كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة ،فإن هم بها فعملها ،كتبها اهلل

له سيئة واحدة»(((.

وقال « :Hمن سأل اهلل الشهادة بصدقَّ ،
بلغه اهلل منازل الشهداء،

وإن مات على فراشه»(((.

وقال اهلل تعاىل[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] [النساء.]100:

وقال  Hفيمن جتهز للجهاد ،ثم أدركه املوت« :قد أوقع اهلل أجره

على قدر نيته»(((.

( )1رواه البخاري [ ،]6491ومسلم [.]131
( )2رواه مسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه.
( )3رواه اإلمام أمحد ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه ،وابن حبان ،واحلاكم ،وصححه األلباين.
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وقال

H

يف حق املتخلفني عن غزوة تبوك من احلريصني عىل

ريا ،وال قطعتم واد ًي��ا إال كانوا
اخلروج معه« :إن باملدينة لرجالاً ما سرمت مس ً

معكم(((َ ،ح َب َسهم العذر» ،ويف رواية« :حبسهم املرض»(((.

وقال « :Hما من امرى ٍء تكون له صالة بليل ،يغلبه عليها نوم ،إال

ُ
نومه عليه صدق ًة»(((.
كتب له أج ُر صالته ،وكان ُ

فليس الشأن فيمن يقوم الليل ،إنام الشأن فيمن ينام عىل فراشه ،ثم يصبح،

الركب بعلو مهته ،وطهارة قلبه ،وقوة يقينه ،وشدة إخالصه ،ويف ذلك
وقد سبق
َ

قيل:

���ل
مب����ث ِ
����ل َس����ْي����رِْ َك امل���دل ِ
َم�����ن ل����ي ِ

األو ِل
مت��ش��ي روي������دًا وجت����يء يف َّ

وما أحسن قول الشاعر خماط ًبا احلجيج ،وقد انطلقوا للحج:

يا راحلني إىل البيت العتيق لقد

سوما وسرنا حنن أرواحا
ِس ْرمت ُج ً

إن���ا أق��م��ن��ا ع��ل��ى ُع ْ
�����ذ ٍر وع���ن َق َ
����د ٍر

�����ذر ف��ق��د راحا
وم���ن أق����ام ع��ل��ى ُع ٍ

( )1يعني :يف إدراك األجر والثواب.
( )2رواه عن أنس  Iالبخاري [ ،]4423[ ،]2839ومسلم [ ]1911عن جابر .I
( )3رواه أبو داود ،والنسائي ،وصححه األلباين.
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فضل ُج ْه ِد ا ُمل ِق ِّل
ذلك الصادق املصدوق H

وقد يتفوق املؤمن هبمته العالية كام َبينَّ
يف قوله« :سبق درهم مائة ألف» ،قالوا« :يا رسول اهلل! كيف يسبق درهم مائة

ألف؟» ،قال« :رجل كان له درهمان ،فأخذ أحدهما ،فتصدق به ،وآخر له مال

كثري ،فأخذ من ُع ْرضها مائة ألف»((( يعني :فتصدق هبا.

فهمة األول جادت بنصف ما يملك ،بخالف اآلخر ،وإن كان األمر
ِ
الظاهر املعاين أن َ
تفوق األول
اآلخر أنفق مائة ألف ضعف ما أنفق األول ،لكن َّ

هبمته العالية.

أي الصدقة أفضل؟» فقال
وعن أيب هريرة  Iأنه قال« :يا رسول اهللُّ ،

ُ « :Hج ْه ُد امل ِق ِّل ،وابدأ مبن تعول»(((.

واجلمع بني هذا احلديث ،وبني قوله  Hيف احلديث املتفق عليه:

«خري الصدقة ما كان عن ظهر ِغ ًنى» أنه خيتلف باختالف أحوال الناس يف
الصرب عىل الفاقة والشدة واالكتفاء بأقل الكفاية.

( )1رواه النسائي [ ،]2530وابن حبان [ ،]3347وصححه ،وقال األلباين« :حديث حسن» ،وقوله:
«من ُع ْرضها» أي :من ناحيتها أو جانِبها ،وهي بالنسبة ملا يملك قليل من كثري.
( )2رواه اإلمام أمحد رقم [ ،]8702وغريه ،وقال حمققو املسند« :إسناده صحيح».
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هل يؤاخذ العبد إذا َه َّم مبعصية؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �:

«من الناس من قالُ :ي َ
ؤاخذ هبا إذا كانت عز ًما ،ومنهم من قال :ال يؤاخذ

هبا ،والتحقيق :أن اهلمة إذا صارت عز ًما فالبد أن يقرتن هبا قول أو فعل؛ فإن
اإلرادة مع القدرة تستلزم وجود املقدور.

والذين قالوا :يؤاخذ هبا احتجوا بقوله« :إذا التقى املسلمان بسيفيهما

فالقاتل واملقتول يف النار» احلديث ،وهذا ال حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك يف رجلني

اقتتال ،كل منهام يريد قتل اآلخر ،وهذا ليس عز ًما جمر ًدا؛ بل هو عزم مع فعل
املقدور؛ لكنه عاجز عن إمتام مراده ،وهذا َ
يؤاخذ باتفاق املسلمني ،فمن اجتهد

عىل رشب اخلمر ،وسعى يف ذلك بقوله وعمله ،ثم عجز فإنه آثم باتفاق
املسلمني ،وهو كالشارب وإن مل يقع منه رشب ،وكذلك من اجتهد عىل الزنا

والرسقة ونحو ذلك بقوله وعمله ،ثم عجز فهو آثم كالفاعل ،ومثل ذلك يف قتل
املدعو ووزره ألنه أراد فعل
النفس وغريه ،كام ُج ِع َل الداعي إىل اخلري له مثل أجر
ِّ
املدعو ،وفعل ما يقدر عليه فاإلرادة اجلازمة ،مع فعل املقدور من ذلك ،فيحصل
له مثل أجر الفاعل ووزره ،وقد قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] اآلية [النساء.]95:
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وفصل اخلطاب يف اآلية أن [ﭗ ﭘ] نوعان:

( -نوع) هلم عزم تام عىل اجلهاد ،ولو متكنوا ملا قعدوا ،وال ختلفوا ،وإنام

ريا،
أقعدهم العذر ،فهم كام قال النبي « :Hإن باملدينة رجالاً ما ِسرمت مس ً
وال قطعتم واد ًي��ا إال كانوا معكم» ،قالوا :وهم باملدينة؟ قال« :وهم باملدينة،
أيضا كام قال يف حديث أيب كبشة األنامري« :هما يف األجر
حبسهم العذر» .وهم ً

سواء» ،وكام يف حديث أيب موسى« :إذا مرض العبد أو سافر ُ
ك ِت َب له من العمل

مقيما» ،فأثبت له مثل ذلك العمل؛ ألن عزمه تام ،وإنام
صحيحا
ما كان يعمل
ً
ً

منعه العذر.

 -و(النوع الثاين) من «أويل الرضر» الذين ليس هلم عزم عىل اخلروج،

فهؤالء يفضل عليهم اخلارجون املجاهدون وأولو الرضر العازمون عز ًما جاز ًما
عىل اخلروج »...إىل أن قال  :Vوهكذا حال املقتتلني من املسلمني يف الفتن
الواقعة بينهم ،فال تكون عاقبتهام إال عاقبة سوء ،الغالب واملغلوب ،فإنه مل حيصل

له دنيا وال آخرة ،كام قال الشعبي« :أصابتنا فتنة مل نكن فيها بررة أتقياء ،وال فجرة

أشقياء» ،وأما الغالب :فإنه حيصل له ٌّ
حظ عاجل ،ثم ينتقم منه يف اآلخرة ،وقد
ُي َع ِّج ُل اهللُ له االنتقام يف الدنيا ،كام جرى لعامة الغالبني يف الفتن ،فإهنم أصيبوا يف
ِ
وفتنة أيب مسلم اخلراساين ونحو ذلك .
حل َّرة،
الدنيا ،كالغالبني يف ا َ
وأما من قال  :إنه ال يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله :H
«إن اهلل جتاوز ألميت عما َح َّد َث ْت به أنفسها» وهذا ليس فيه أنه ٍ
عاف هلم عن
العزم ،بل فيه أنه عفا عن حديث النفس إىل أن يتكلم أو يعمل ،فدل عىل أنه ما مل

يتكلم أو يعمل ال يؤاخذ؛ ولكن ظن من ظن أن ذلك عز ٌم وليس كذلك؛ بل ما
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مل يتكلم أو يعمل ال يكون عز ًما -فإن العزم البد أن يقرتن به املقدور وإن مل يصل

العازم إىل املقصود ،فالذي يعزم عىل القتل أو الزنا أو نحوه عز ًما جاز ًما البد أن

يتحرك ولو برأسه ،أو يميش ،أو يأخذ آلة ،أو يتكلم كلمة ،أو يقول أو يفعل
والر ْجل ،فإن هذا يؤاخذ به،
شي ًئا -فهذا كله ما يؤاخذ به ،أما زنا العني واللسان ِّ

خارجا بقول أو
وهو من مقدمات الزنا التام بال َف ْر ِج ،وإنام وقع العفو عام مل يربز
ً
فعل ،ومل يقرتن به أمر ظاهر قط ،فهذا ُيعفى عنه ملن قام بام جيب عىل القلب من

فعل املأمور به ،سواء كان املأمور به يف القلب وموجبه يف اجلسد ،أو كان املأمور

ظاهرا يف اجلسد ويف القلب معرفته وقصده ،فهؤالء إذا َحدَّ ثوا أنفسهم بيشء
به
ً
كان عفوا مثل هم ٍ
ثابت بال فعل ،ومثل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون
ً
َ ٍّ
عىل كراهته ،وعىل ترك ما مهوا به وعزموا عليه هلل تعاىل وخو ًفا منه» اهـ(((.

(« )1جمموع الفتاوى» ( )128-122/14باختصار وترصف.
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ْبه
املؤمن في َقل ِ
قو ُة ِ
َّ
قال اإلمام املحقق «ابن القيم» :V

«اعلم أن العبد إنام يقطع منازل السري إىل اهلل بقلبه ومهته ال ببدنه ،والتقوى

يف احلقيقة تقوى القلوب ،ال تقوى اجلوارح ،قال تعاىل[ :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [احلج ،]32:وقال[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] [احلج ،]37:وقال النبي « :Hالتقوى

ههنا» ،وأشار إىل صدره((( ،فال َك ِّيس يقطع من املسافة بصحة العزيمة ،وعلو
أضعاف أضعاف ما يقطعه
اهلمة ،وجتريد القصد ،وصحة النية ،مع العمل القليل
َ

الفارغ من ذلك مع التعب الكثري((( ،والسفر الشاق ،فإن العزيمة واملحبة تُذهب
املشقة و ُت َط ِّيب السري ،والتقدم والسبق إىل اهلل سبحانه إنام هو باهلمم؛ وصدق

الرغبة ،والعزيمة ،فيتقدم صاحب اهلمة مع سكونه صاحب العمل الكثري

بمراحل ،فإن ساواه يف مهته تقدم عليه بعمله ،وهذا موضع حيتاج إىل تفصيل
ِ
َ
رسول اهلل  ،Hوكان
هدي
اإلحسان ،فأكمل اهلدي
يوافق فيه اإلسال ُم
ُ
ٍ
موف ًيا َّ
واحد منهام َح َّقه ،فكان مع كامله وإرادته وأحواله مع اهلل يقوم حتى ت َِر َم
كل
( )1رواه مسلم [.]2564
( )2ويف هذا قال أبو الدرداء « :Iيا حبذا نوم األكياس وفِطرهم كيف يغبنون به قيام احلمقى
وصومهم.»...
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قدماه ،ويصوم حتى يقال ال يفطر ،وجياهد يف سبيل اهلل ،وخيالط أصحابه،

وال حيتجب عنهم ،وال يرتك شي ًئا من النوافل واألوراد لتلك الواردات التي

تعجز عن محلها قوى البرش» اهـ(((.

(« )1الفوائد» (ص.)141
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َح َي ُاة َ
القل ِْب بال ِْعل ِْم َوال ِْه َّم ِة
ضعف ِ
ِ
ِ
ِ
أتم
حياة
اإلرادة والطلب من
ف
«إن ض ْع َ
القلب ،وك َّلام كان ال َق ُ
لب َّ
مه ُت ُه أعىل ،وإراد ُت ُه وحمبت ُه أقوىَّ ،
فإن اإلراد َة واملحب َة تَت َب ُع الشعور
حياةً ،كانت َّ
ِ
ِ
ِ
اآلفة التي تحَ ُ
وبني طلبِه وإرادتِ ِه،
القلب من
باملراد املحبوب ،وسالم َة
ول بينَ ُه َ
ِ
ِ
وجود
نقصان الشعور واإلحساس ،وإ َّما من
اهلم ِة إما من
فضعف الطلب
ُ
وفتور َّ
ُ
ِ
دليل عىل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلرادة ٌ
وض ْع ُفها
قوة
الشعور وقو ُة
للحياة ،ف َقو ُة
املضعفة
اآلفة
احلياةَ ،
ِ
أن علو ِ
ِ
اإلرادة والطلب ،من ِ
َ
كامل احلياة،
وصدق
اهلمة،
دليل عىل َض ْعفها ،وكام َّ َّ
ِ
ِ
ِ
احلياة وأط َيبِها ،فإِ َّن احليا َة الطيب َة إنَّام ت ُ
باهلم ِة
أكمل
حصول
فهو سبب إىل
ُ
ُنال َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلالصة ،فعىل َق ِ
ُ
تكون احليا ُة الطيب ُة،
در ذلك
واإلرادة
الصادقة،
واملحبة
العالية،
َ
مه ًة ،وأضع ُفهم حمب ًة وطل ًبا ،وحيا ُة البهائم خري من
أخس ُهم َّ
وأخ ُّس الناس حيا ًة ُّ
حياتِ ِه ،كام قيل:
َن���ه���ا ُر َك ي��ا َم ْ
���غ���رو ُر َس��ه�� ٌو َو َغ ْف َلة

�������ردى َل َ
َو َل��� ْي��� ُل َ
الز ُم
���ك ن����و ٌم وال َّ
����ك ِ

��س ُّ��ر مب��ا ي ْ
َ��ف��ن��ىَ ،و َت���ف��� َر ُح بالمُْ َنى
ُت َ

(((

َو َت��� ْك���دَح فيما َس����� ْو َف ُت�� ْن�� ِك�� ُر ِغ َّب ُه

(« )1هتذيب مدارج السالكني» (.)945/2

ك َ
ُ
َ
تعيش البهائ ُم
ذلك يف الدُّنيا

كما ُغ َّر َّ
ذات يف النوم حا ُ
مل»
بالل ِ
ِ
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خير؟
ملاذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو
ٌ
إن النفس األبية ال ترىض بالدون ،وقد عاب اهلل سبحانه أقوا ًما استبدلوا

طعا ًما أدنى ،ونعى ذلك عليهم ،فقال [ :Dﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ((( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ((( ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ((( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ] اآلية [البقرة.]60:
فهذا االستبدال َّ
دل عىل وضاعة أنفسهم وقلة قيمتها.
قال العالمة حممد بن صالح العثيمني �« :ومن الفوائد يف اآلية :أن

علو اهلمة أن ينظر اإلنسان لألكمل واألفضل يف كل األمور»(((.

( )1وهو املن والسلوى ،وإنام قال« :واحد» ملساواته يف األزمنة املختلفة ،كقولك :إن فالنًا يفعل فعلاً
واحدً ا يف كل يوم ،وإن كثرت أفعاله ،إذا حترى طريقة واحدة ،وداوم عليها.

قدرا ،وأصل الدنو القرب يف املكان ،فاستعري للخسة ،كام استُعري ال ُبعد للرشف
( )2أدنى :أي أدون ً
والرفعة ،فقيل :بعيد اهلمة.

أي مرص من األمصار ،فإن ما سألتموه ليس بأمر عزيز ،بل هو كثري يف أي بلد دخلتموها
(َّ )3
وجدمتوه ،فليس يساوي مع دناءته ،وكثرته يف األمصار أن أسأل اهلل فيه .وانظر« :حماسن التأويل»

(.)138 ،137/2
(« )4تفسري القرآن الكريم» (.)152/1
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قال الشوكاين :V

ق�����ب�����ح اهلل ه�����م�����ة ت����ت����س����ام����ى

ع��ن ك��ب��ار األق�����دار دون الصغار

ه����ي أه�����ل مل����ا ع����راه����ا م����ن ال���ذ ْل���ـ

(((

���ل وم���ا م��س��ه��ا م���ن االحتقار
ـ ِ

كثريا من الناس يطلبون األدنى من األمور ،ويقصدون
(والسبب الذي جيعل ً

اهلمة ،فك َّلام
رضا وال نف ًعا -فساد العلم ،وكثرة اجلهل ،وضعف َّ
ما ال يملك هلم ًّ
اهلمة؛ طلب اإلنسان
صح العلم ،وانتفى اجلهل،
َّ
َّ
وصحت العزيمة ،وعظمت َّ
معايل األمور ،فبعض الناس مهه لقمة يسدُّ هبا جوعته ،وشرَ بة روية ت ِ
ُذهب
ُّ
مذهب ذ َّم أهل اجلاهلية أصحابه ،ويف مثل
ظمأه ،ولباس يواري سوأته -وهو
ٌ

هؤالء يقول حاتم َط ِّييء:

حَ َ
لى((( اهللُ ُص ْع ُل ً
وكا((( ُم َنا ُه َو َه ُّم ُه

َي َرى خْ ُ
ص((( َت ْع ِذي ًبا َوإِ ْن َي ْل َق َش ْب َع ًة
ال ْم َ

ش ْ
وسا َو َم ْط َعما
أن َي ْل َقى ُل ُب ً
ِم َن ا ْل َع ْي ِ
(((

َب ْت َق ْل ُب ُه ِم ْن ِق َّل ِة ا َ
هل ِّم ُم ْبهَما
يِ

ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع احلياة الدنيا كحال َط َر َفة بن

ديف،
شهي،
«مطعم
العبد ،فقد قيل له :ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال:
ٌ
وملبس ٌّ
ٌّ
ٌ

أيضا مبينًا غايته من احلياة:
وطي» ،وقال ً
ومركب ٌّ
����ن ِم���ن ِع��ي َ
َول�����وال ثَ��َل��اَ ٌث ُه َّ
��ش�� ِة الفتى

َو َجد َ
أح ِف ْل((( َم َتى َقا َم ُع َّو ِدي
ِّك((( لمَ ْ ْ

(« )1أسالك اجلوهر» (ص.)195
ً
( )2حلاهَ :ق َّب َح ُه.
فقريا.
()3
						
صعلوكاً :
(ُ )4
اخل ْمص :خلو البطن.
بهما :خال ًيا.
						
(ُ )5م ً
«وجدِّ ك» َق َسم.
( )6اجلدُّ :احلظ والبخت ،وقولهَ :
( )7مل أحفل :مل ِ
أبال.
(ُ )8ع َّو ِدي :مجع عائد من العيادة للمريض.

(((
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(((

َف ِ��م�� ْن��ه َّ
ُ��ن َس�� ْب��ق��ي ال���� َع����ا ِذلاَ ِت

ِب َش ْر َب ٍة
(((

ك ِّري((( إ َذا َنادَى املُ َض ُ
َو َ
م َّن ًبا
اف((( حُ َ

ري(َ ((1ي ْو ِم
َّج ُن ُم ْع ِج ٌب
الدجن(َ ((1والد ْ
َو َت ْق ِص ُ
ِ

(((

ُ
ك َم ْي ٍت

(((

َم َتى َما ُت ْع َل باملْاء ُت ْز ِب ِد

(((

ا ْل َغ َضا

(((1

تحَ ْ َ
ال�� َب��ا ِء المُْ َع َّم ِد
��ت خْ ِ

َ
يد
ك ِس ِ
ِب َب ْه َك َن ٍة

(((

(((

َن َّب ْه َت ُه المُْ َت َو ِّر ِد

(((1

هم هذا الشاعر املسكني( ،((1شرَ بة مخر،
مهه من دنياه ُّ
كثري من الناس ُّ

والتمتع بامرأة حسناء ،وإغاثة املذعور املستجري( ،((1ولوالها مل يبال باملنية متى

نزلت به.

( )1مجع عاذلة ،والعذل :املالمة.
( )2الكميت :اسم من أسامء اخلمر فيها محرة وسواد.
(َّ )3
الزبَد :الرغوة.
( )4الكر :العطف.
( )5املضاف :املذعور الذي ضافته اهلموم.
( )6احملنب :الفرس الذى يف ساقه انحناء.
السيد :الذئب ،نوع من الذئاب هو أخبثها.
(ِّ )7
( )8الغضا :الشجر.
( )9املتورد :الذي ورد املاء.
قصريا.
(َّ )10
قصرت الشيء :جعلته ً
( )11الدجن :إلباس الغيم آفاق السامء.
( )12البهكنة :املرأة احلسنة َ
اخل ْلق السمينة.
( )13املعمد :املرفوع بالعمد.
( )14وقد اقتدى به أبو نواس فقال:
إمن�������������������������������ا ال����������������ع����������������ي����������������ش مس����������������اع

وم������������������������������������������������������������دا ٌم و ِن����������������������������������������������������دا ُم

ف��������������������������������������������إذا ف����������������������ات����������������������ك ه������������������ذا

ف���������ع���������ل���������ى ال�����������ع�����������ي�����������ش ال��������������س�������ل������ا ُم

�������د ي�������ا مج������ي ُ
ي�����ق�����ول�����ون ج�������اه ْ
������ل ب������غ������زو ٍة
����������ث ب�����ي�����ن�����ه�����ن ب������ش������اش������ةٌ
ل�������ك�������ل ح����������دي ٍ

وأي ج�����������ه�����������اد غ�����ي�����ره�����������ن أري������������������ ُد
ُّ
�����������������ل ق������ت������ي������ل ع�������ن�������ده�������ن ش�����ه�����ي����� ُد
وك

وهذا مجيل بثينة شاعر قرص مهته عىل مالحقة النساء جييب من أمره باجلهاد يف سبيل اهلل:
( )15وهذا حُْي َمد دون سائر ما ذكره.
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اهلمة عايل
وقد يكون مسعى الناس ومطلبهم
أمورا يعدُّ طالبها سامي َّ
ً

القصد كحال امريء القيس ،عندما أفاق من ُسكره وعبثه عىل زوال ملك أبيه،
فانقلب جا ًّدا طال ًبا إعادة هذا امللك:

أس�� َع��ى أل ْد َن���ى َم ِع َ
َف�� َل�� ْو َّ
يش ٍة
أن َم��ا ْ
�������د م َّ
أس���� َع����ى مِجَ ْ
َو َل��� ِك َّ
���ل
���ن َ
���م���ا ْ
ل ٍ
���ؤث ٍ

ك َفا ِني َولمَ ْ ْ
أط ُل ْب َق ِل ٌ
َ
ال
يل ِم َن المَْ ِ
ُ���د ِر ُك مْجَ ْ
ال َ
���د ي ْ
َو َق ْ
أم َثا ِلي
���د امل�� َؤ َّث َ��ل ْ

ولقد طال تَطالبه للملك ،حتى قىض نحبه يف طلبه:

احيب لمَ��ا َرأى ال َّ
���د ْر َب دو َن ُه
َب َكى َص ِ

��ك َع��ي�� ُن َ
َف�� ُق�� ْل ُ
��ك إنمَّ َ ���ا
��ت َل���� ُه :لاَ َت��ب ِ

(((

َوأي�� َق َ
���ان ِب َق ْي َص َرا
��ن َّأن���ا لاَ ِح��� َق ِ
�����اول ُم�� ْل�� ًك��ا أو نمَ ُ َ
�����وت َف ُن ْع َذرا
نحُ َ ِ

لقد ض َّيع حياته أولاً يف املتع والشهوات ،وقىض شطر عمره الثاين يف طلب

حيصل مطلوبه ،ومات كام مات املتنبي من
امللك الضائع ،وانتهت حياته ،ومل ِّ
بعده ،طلبا امللك واإلمارة ،فأعيامها الطلب) اهـ(((.

وما أكثر الذين طلبوا امللك للرياسة ،وأحلوا يف طلبه ،فحامت حوله مهتهم،

وطافت به عزيمتهم :كان «األبيوردي» يدعو عقب كل صالة« :اللهم َم ِّلكني

َ
مشارق األرض ومغارهبا»((( ،وله يف ذلك األشعار الفائقة ،التي تكشف عن
شخصية ونفسية شديدة الشبه بشخصية املتنبي.

( )1يريد بصاحبه عمرو بن قميئة اليشكري ،والدرب :ما بني بالد العرب والعجم.

(« )2مقاصد املكلفني» للدكتور عمر األشقر (ص )368-366بترصف ،وهو من نفائس الكتب
اجلديرة باملدارسة ،ال يكاد يستغني عنه مسلم.

(« )3فكر ومباحث» للشيخ عيل الطنطاوي (ص.)196
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دارا؟» ،فقال« :منزيل دار اإلمارة
وقيل ليزيد بن املهلب« :أال تبني ً

أو احلبس».

وقال آخر:

وعش َم ِل ًكا أو ُمت كرميًا ،وإن تمَ ُ ْت
ِ

���ع َ
���ذ ِر
وس��ي�� ُف��ك م��ش��ه��ور ب��ك ِّ��ف��ك ُت ْ
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ُأمــم أمثالكـم
قال اهلل تعاىل[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [األنعام.]38:

قال سفيان بن عيينة « :Vما يف األرض آدمي إال وفيه شبه من البهائم،

اهتصار األسد ،ومنهم من يعدو عَدْ َو الذئب ،ومنهم من ينبح
فمنهم من هيترص
َ

ُباح الكلب ،ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس ،ومنهم من يشبه اخلنازير التي
ن َ

ُ
غت فيه ،فلذلك
لو ُألقي إليها الطعا ُم الطيب عافته ،فإذا قام
الرجل عن رجيعه َو َل ْ
اآلدميني من لو سمع مخسني حكمة مل حيفظ واحد ًة منها ،وإن أخطأ رجل
جتد من
َ

ترواه وحفظه» ،قال اخلطايب« :ما أحسن ما تأول سفيان هذه اآلية ،واستنبط منها
َّ
ِ
املصري
ب
حكمه
هذه احلكمة! وذلك أن الكالم إذا مل يكن
مطاو ًعا لظاهره َو َج َ
ُ
ُ
إىل باطنه ،وقد أخرب اهلل عن وجود املامثلة بني اإلنسان وبني كل طائر ودابة،
وذلك ممتنع من جهة ِ
اخللقة والصورة منعدم من جهة النطق واملعرفة ،فوجب
أن يكون منرص ًفا إىل املامثلة يف الطباع واألخالق ،وإذا كان األمر كذلك ،فاعلم
والسباع ،فليكن ِح ْذ ُرك منهم ،ومباعدتُك إياهم عىل
البهائم
تعارش
أنك إنام
َ
َ
ُ
حسب ذلك» انتهى كالمه(((.
( )1انظر« :شفاء العليل» (ص.)167 ،166
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وقال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vوكثري من العقالء يتعلم من احليوانات

أمورا تنفعه يف معاشه وأخالقه وصناعته وحربه وحزمه وصربه ،وهداية
ال َب ْهم ً
احليوان فوق هداية أكثر الناس ،قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ٍ
جعفر الباقر:
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [الفرقان ]44:قال أبو
ِ
تشبيه ِهم باألنعام حتى جعلهم َّ
أضل سبيلاً منها».
«واهلل ما اقترص عىل
وقيل لرجل :من ع َّلمك ال َّلجاج يف احلاجة والصرب عليها وإن استعصت

حتى تظفر هبا؟ قالَ :م ْن ع َّلم اخلنفسا َء إذا صعدت يف احلائط تسقط ثم تصعدُ ،

مرارا عديدة حتى تستمر صاعدةً .وقيل آلخرَ :من علمك البكور
ثم تسقط ً
أول النهار ال تخِ ُّل به ،قال :من علم الطري تغدو خمِ
يف حوائجك َ
اصا كل ُبكرة
ً
َ
يف طلب أقواهتا عىل قرهبا وبعدها ،ال تسأم ذلك ،وال ختاف ما يعرض هلا يف

اجلو واألرض .وقيل آلخرَ :من علمك السكون والتحفظ والتاموت حتى تظفر
وثبت وثوب األسد عىل فريسته؟ فقال :الذي َع َّلم ِ
اهل َّر َة
بأربك ،فإذا ظفرت به
َ
َ
حر الفأرة فال تتحرك وال تتلوى وال ختتلج كأهنا ميتة ،حتى إذا برزت
أن ترصد ُج َ

هلا الفأر ُة وثبت عليها كاألسد .وقيل آلخر :من علمك الصرب واجللد واالحتامل
وعدم السكون؟ قال :من علم أبا أيوب((( صربه عىل األثقال واألمحال الثقيلة

وامليش والتعب وغلظة اجلماَّ ل ورضبه ،فال ِّث َق ُل والك َُّل عىل ظهره ،ومرار ُة اجلوع
والعطش يف كبده ،وجهد التعب واملشقة ملء جوارحه ،وال ُ
يعدل به ذلك عن

الصرب .وقيل آلخر :من علمك حسن اإليثار والسامحة بالبذل؟ قال :من علم
أيضا أبا صفوان.
جل َمل ،ويكنى ً
( )1أبو أيوب :كُنية ا َ
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يصادف احلبة يف األرض وهو حيتاج إليها فال يأكلها بل يستدعي الدجاج،
الديك
ُ

ويطلبهن طل ًبا حثي ًثا حتى جتيء الواحدة منهن فتلقطها ،وهو مرسور بذلك طيب
ِ
ب الكثري َف َّرقه هاهنا وهاهنا وإن مل يكن هناك دجاج،
النفس به ،وإذا ُوضع له احلَ ُّ
ألن طبعه قد ألف البذل واجلود ،فهو يرى من اللؤم أن َيستبِدَّ وحدَ ه بالطعام.
 ...ومن أهلم كرام األسود وأرشافها أن ال تأكل إال من فريستها ،وإذا مر
ِ
بفريسة غريه مل ُ
يدن منها ولو جهده اجلوع» اهـ(((.
وعن فارس اإلسالم أمحد بن إسحاق الرسماري قال« :ينبغي لقائد الغزاة

أن يكون فيه عرش خصال :أن يكون يف قلب األسد :ال يجَ ْ ُب ُن ،ويف كرب النمر:

ال يتواضع ،ويف شجاعة الدب :يقتل بجوارحه كلها ،ويف محلة اخلنزير :ال يويل
دبره ،ويف غارة الذئب :إذا أيس من ٍ
وجه أغار من وجه ،ويف محل السالح كالنملة:
حتمل أكثر من وزهنا ،ويف الثبات كالصخر ،ويف الصرب كاحلامر ،ويف الوقاحة

النار لدخل خلفه ،ويف التامس الفرصة كالدِّ يك»(((.
كالكلب :لو دخل صيدُ ه َ

( )1من «شفاء العليل» (ص )163 ،162بترصف.
(« )2سري أعالم النبالء» (.)38 ،37/13
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َت َف ُ
اوت ِالهمم ِ َحتَّ ى َبني احليوانات
تتفاوت اهلمم يف مجيع احليوانات:

فالعنكبوت من حني يولد ينسج لنفسه بيتًا ،وال يقبل ِمنَّة األم ،واحلية

تطلب ما حفر غريها ،إذ طبعها الظلم ،والغراب يتبع اجليف ،والصقر ال يقع إال

احلي ،واألسد ال يأكل البايت ،وال يعمل لغريه ،لعلو مهته ،والدب ال يعمل
عىل ِّ
لغريه خلساسته ،والفيل يتملق حتى يأكل ،واخلنفساء تُطر ُد فتعود ،وإذا ُدفِنت يف
الورد مل تتحرك ،وإذا أعيدت إىل الرو ِ
ث َر َت َع ْت.
َّ ْ
قال ا ُمل َت َل ِّمس:

إن اهل َ
مِ�����ا ُر ال��ب��ي��ت يَألفه
������وان ح
������دار ال ِّ
������ذل يألفها
وال يُ��ق��ي��م ب ِ
هذا على َ
اخل ْسف مربوط ِب ُر َّم ِت ِه

( )1يأوي :يرق.
(« )2هبجة املجالس وأنس املجالس» (.)238/1

������ر يُ��ن�� ِك��ره وال��ف��ي ُ
ُ
واألس����� ُد
��ل َ
واحل ُّ
إال ال��ذل��ي�لان َع��ْي�رُْ احل���ي والوت ُد
(((

وذا ي َ
يأوي
ُش ُّج فما ِ

(((

له أح ُد
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َت َف ُ
اضل الناس ِ بتفاوت ِه َممهم
قال اهلل تعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ] [الليل.]4:

واهلمة رزق من اهلل  ،Dواهلل يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ،ومن حكمته

سبحانه ْ
فاض َل بني خلقه يف قواهم العملية ،كام فاضل بينهم يف قواهم
أن َ
العلمية.

على قدر أهل العزم تأتي العزائ ُم

وت���أت���ي ع��ل��ى ق���در ال���ك���رام املكار ُم

وتعظم يف ع�ين الصغري صغا ُرها

وتصغر يف عني العظيم العظائم

آخر:

(((

إذا َص َّح عزم املرء فالبح ُر َض ْح َض ٌح

وإن خا َر َّ
باب
ري ُع ُ
فالن ْض ُح اليس ُ

ت����������اهلل م��������ا ج����ئ����ت����ك����م زائ������������� ًرا

إال وج ُ
�������دت األرض ُت����ط����وى لي

وال ان���ث���ن���ى ع����زم����ي ع����ن بابكم

إال ت���������ع َّ
���������ث ُ
���������رت ب�������أذي�������ال�������ي

آخر:

اجتمع عبد اهلل بن عمر ،وعروة بن الزبري ،ومصعب بن الزبري ،وعبد امللك

ابن مروان بفناء الكعبة ،فقال هلم مصعب« :متنَّوا» ،فقالوا« :ابدأ أنت» ،فقال:
ِ
وتزوج ُسكَينة ابنة احلسني ،وعائشة بنت طلحة بن عبيد اهلل»،
«والية العراق،
ُّ
ف.
( )1ماء ضحضاح :قريب القعر ،خار خيور َخ َو ًراَ :ض ُع َ
والنضح :الرش اليسري ،وال ُعبابُ :مع َظم السيل ،وال ُع ُبب :املياه املتدفقة.
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وجهزها بمثلها ،ومتنى عروة
فنال ذلك ،وأصدق كل واحدة مخسامئة ألف درهمَّ ،
ُ
احلديث ،فنال ذلك ،ومتنى عبد امللك اخلالفة،
ابن الزبري الفقه ،وأن حُيمل عنه

فناهلا ،ومتنى عبد اهلل بن عمر اجلنة.

لتمنيت فق َه احلسن ،وورع ِ
ابن
وقال العالء بن زياد« :لو كنت متمن ًيا
ُ
وصواب ُم َط ِّرف».
سريين،
َ
ويدل عىل تفاوت اهلمم أن من الناس من ينشط للسهر يف سامع سمر،

وال يسهل عليه السهر يف سامع القرآن الكريم ،ومنهم من حيفظ بعض القرآن،
وال يتوق إىل التامم ،ومنهم من يعرف قليلاً من الفقه ،ومنهم قنوع بصالة ركعتني
يف الليل ،ومنهم من يطلب معايل األمور ،دون أن تكون له إرادة وسعي يف

حتقيقها ،فهذا مغرت باألماين الكاذبة:

وم������ا ن���ي���ل امل����ط����ال����ب بالتمين

ول����ك����ن ت����ؤخ����ذ ال����دن����ي����ا ِغ��ل�اب����ا

وم����ا اس��ت��ع��ص��ى ع��ل��ى ق����وم منال

إذا اإلق�������دام ك����ان هل���م ركابا

ولو علت هبم اهلمم جلدَّ ت يف حتصيل كل الفضائل ،و َن َب ْت عن النقص،

فاستخدمت البدن ،كام قال الشاعر:

ول���ك���ل ج��س��م يف ال ُّ���ن���ح���ول َب ِل َّي ٌة

وقال املتنبي:

وإذا ال����ن����ف����وس ُ
ك َّ
�������ن ك����ب����ا ًرا

آخر:

إذا م�����ا ع��ل��ا امل��������رء رام ال��� ُع�ل�ا

وب��ل�ا ُء جسمي م��ن ت��ف��اوت هميت
ت���ع���ب���ت يف م������راده������ا األج�����س�����ا ُم
وي��ق��ن��ع ب���ال���دون م���ن ك����ان دُون����ا
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آخر:

وق����ائ����ل���� ٍة ْ :غ��ي�ر ْت َ
����ك اهل���م���و ُم
لمِ
ف����ق����ل ُ
���ص�ت�ي
����ت :ذري����ن���ي ع���ل���ى ُغ َّ

����������م
وأم������������رك مم����ت���� َث����ل يف َ
األم ْ
�����م
�����م ْ
اهل َ
ف�������إن اهل������م������و َم ب�����ق�����در ِ

ملا ويل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز  Vاخلالفة خيرَّ امرأته «فاطمة»
بني أن تقيم معه عىل أنه ال فراغ له إليها ،وبني أن تلحق بأهلها ،فبكت ،وبكى
فس ِم َع ْت ضجة يف داره ،ثم اختارت مقامها معه عىل كل حال
جوارهيا لبكائهاُ ،
.T
وقال له رجلَ « :ت َف َّرغ لنا يا أمري املؤمنني» ،فأنشأ يقول:

ق����������د ج�������������اء ش��������غ ٌ
��������ل ش�����اغ�����ل

وع�����د ْل�����ت ع����ن ط������رق ال���س�ل�ام��� ْه

ذه������������ب ال�����������ف�����������راغ ف����ل����ا ف������را

َغ ل����ن����ا إىل ي��������وم ال����ق����ي����ام���� ْه

قال سفيان الثوري« :إين ِ
لت عىل املهدي ،فقلت له :انظر إىل عمر بن
أدخ ُ

اخلطاب ،فقال :عمر كان له أصحاب ،فقلت :فعمر بن عبد العزيز ،فقد كان يف
فتنة وفيام كان فيه ،فام تك َّلم بيشء إال صار ُسنَّة ،فقال :إن مل ُأطِق؟ فقلت :اجلس
يف بيتك».

وقال اإلمام ابن دقيق العيد :V

اجل��س��م يُ��ذي��ب��ه ح��ق ُ
دم ْه
اخل َ
��وق ِ
وال��ع��م��ر ب����ذاك ي��ن��ق��ض��ى يف تعب

وقال العالمة حممد اخلرض حسني:

ولوال ارتياحي للنضال عن اهلدى

����و اهل���م��� ْه
وال����ق����ل����ب ع�����ذاب�����ه ع����ل ُّ
وال���راح���ة م��ات��ت فعليها الرمح ْه
َّ
لفت ُ
شت عن وا ٍد أعيش به وحدي
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أيضا:
وقال ً

أن���������ا ل���������وال ه������م������ ٌة حت���������دو إىل

خ��دم��ة اإلس��ل��ام آث ُ
احلماما
�����رت ِ

وصدق من قال« :إن العظائم ُك ْف ُؤها العظامء».
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تهذيبي في تعذيبي
قال اإلمام ابن اجلوزي « :Vما ابتُيل اإلنسان قط بأعظم من علو مهته.

فإن من علت مهته خيتار املعايل ،وربام ال يساعده الزمان ،وقد تضعف اآللة،
فيبقى يف عذاب.

وإين أعطيت من علو اهلمة طر ًفا فأنا به يف عذاب ،وال أقول ليته مل يكن ،فإنه

إنام حيلو العيش بقدر عدم العقل ،والعاقل ال خيتار زيادة اللذة بنقصان العقل.

علو مهمهم ،فتأملتها فإذا هبا يف فن واحد.
ولقد رأيت أقوا ًما يصفون ّ

وال يبالون بالنقص فيام هو أهم ،قال الريض:
ول���ك���ل ج���س���م يف ال���ن���ح���ول بلية

وب�ل�اء جسمي م��ن ت��ف��اوت هميت

فنظرت فإذا غاي ُة أمله اإلمارة.
وكان أبو مسلم اخلراساين يف حال شبيبته ال يكاد ينام ،فقيل له يف ذلك

فقال :ذهن صاف ،وهم بعيد ،ونفس تتوق إىل معايل األمور ،مع عيش كعيش

الرعاع.
اهل َ َم َج َّ

قيل :فام الذي يربد غليلك .قال :الظفر بامللك.

قيل :فاطلبه ،قال :ال يطلب إال باألهوال.

قيل :فاركب األهوال ،قال :العقل مانع.
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خطرا ال ُينال
قيل :فام تصنع؟ قال :سأجعل من عقيل جهلاً  ،وأحاول به ً

إال باجلهل ،وأدبر بالعقل ما ال حُيفظ إال به ،فإن اخلمول أخو العدم.

فنظرت إىل حال هذا املسكني فإذا هو قد َض َّي َع أهم املهامت وهو جانب
اآلخرة ،وانتصب يف طلب ِ
بعض مراده
الواليات .فكم فتك وقتل؟ حتى نال َ
من لذات الدنيا،

ثم مل يتنعم يف ذلك غري ثامن سنني.
ثم اغتيل ،ونيس تدبري العقل ،فقتل ،ومىض إىل اآلخرة عىل أقبح حال.

وكان املتنبي يقول:

ويف الناس من يرضى مبيسور عيشه

وم��رك��وب��ه رج�ل�اه وال��ث��وب جلده

���ن�ب�ي -م���ا له
ول��ك��ن ق��ل�� ًب��ا -ب�ي�ن ج َّ

م���دى ينتهي ب��ي يف م����راد أح���دُّه

ي��رى جسمه يكسى ش��ف��و ًف��ا تربُّه

دروع�����ا تهدُّه
ف��ي��خ��ت��ار أن ي��ك��س��ى ً

فتأملت هذا َ
اآلخر فإذا هنمته فيام يتعلق بالدنيا فحسب.
ونظرت إىل علو مهتي فرأيتها عج ًبا ،وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن

أين ال أصل إليه ،ألنني أحب نيل كل العلوم عىل اختالف فنوهنا.
وأريد استقصاء كل فن ،هذا أمر يعجز العمر عن بعضه.

تامة.

ناقصا يف غريه .فال أعد مهته
فإن عرض يل ذو مهة يف فن قد بلغ منتهاه رأيته ً

مثل املحدث فاته الفقه .والفقيه فاته علم احلديث .فال أرى الرىض بنقصان

من العلوم إال حاد ًثا عن نقص اهلمة.
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ثم إين أروم هناية العمل بالعلم ،فأتوق إىل ورع بِرش ،وزهادة معروف،

وهذا -مع مطالعة التصانيف وإفادة اخللق ومعارشهتم -بعيد.

ثم إين أروم الغنى عن اخللق ،وأسترشف اإلفضال عليهم ،واالشتغال

بالعلم مانع من الكسب .وقبول املنن مما تأباه اهلمة العالية.

ثم إين أتوق إىل طلب األوالد ،كام أتوق إىل حتقيق التصانيف ،ليبقى اخلَ َلفان

نائبني عني بعد التلف .ويف طلب ذلك ما فيه من شغل القلب املحب للتفرد.

ثم إين أروم االستمتاع باملستحسنات ،ويف ذلك امتناع من جهة قلة املال،

مجع اهلمة.
ثم لو حصل َف َّر َق َ

وكذلك أطلب لبدين ما يصلحه من املطاعم واملشارب ،فإنه متعود للرتفه

واللطف ،ويف قلة املال مانع ،وكل ذلك مجع بني أضداد.

فأين أنا وما وصفته من حال َمن كانت غاية مهته الدنيا.
وأنا ال أحب أن ِ
ُ
حصول يشء من الدنيا َو ْج َه ديني بسبب.
خيدش
وال أن يؤثر يف علمي وال يف عميل.

فواقلقي من طلب قيام الليل ،وحتقيق الورع مع إعادة العلم ،وشغل القلب

بالتصانيف ،وحتصيل ما يالئم البدن من املطاعم.

وواأسفي عىل ما يفوتني من املناجاة يف اخللوة مع مالقاة الناس

وتعليمهم.

ويا كدر الورع مع طلب ما البد منه للعائلة.
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غري أين قد استسلمت لتعذيبي ،ولعل هتذيبي يف تعذيبي ،ألن علو اهلمة

ب املعايل املقربة إىل احلق .D
َت َط ُّل ُ

وربام كانت احلرية يف الطلب دليلاً إىل املقصود .وها َأنَذا أحفظ أنفايس من

أن يضيع منها نفس يف غري فائدة.

وإن بلغ مهي مراده؛ وإال فنية املؤمن أبلغ من عمله»((( اهـ.

( )1بنصه من «صيد اخلاطر» (ص.)282-279

خصائص
ُ
كبير ا ِلهمة
ِ
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كبير ا ِلهمة
ُ
خصائص ِ
ُ
تنال َما تتمنى
تتعنَّ ى،
الهمة ِب َقدر ِ َما َ
َيا َعالي َّ
إن عايل اهلمة جيود بالنفس والنفيس يف سبيل حتصيل غايته ،وحتقيق

بغيته ،ألنه يعلم أن املكارم منوطة باملكاره ،وأن املصالح واخلريات ،واللذات
والكامالت كلها ال تُنال إال بحظ من املشقة ،وال ُيعرب إليها إال عىل جرس من

التعب:

َص ُ
رت بالراحة الكربى فلم أرها
بُ

آخر:

ف���ق���ل لمُِ������ َر ِّج������ي م���ع���ال���ي األم������ور

آخر:

َ
اجمل����د إال س��ي�� ٌد َف ِط ٌن
ُ�����درك
ال ي ِ
��اس كله ُم
ل���وال امل��ش��ق�� ُة س���اد ال��ن ُ

آخر:

وال���������ذي ي����رك����ب حب������� ًرا س�ي�رى

آخر:

ال يمَ ْ َت ِطي اجمل َد من مل يركب ا َ
خل َطرا

التعب
ُت��ن��ال إال ع��ل��ى ج��س��ر م��ن
ِ
ب���غ�ي�ر اج���ت���ه���اد :رج َ
�������وت احمل����اال
���ع ُ
لمِ����ا ي���ش ُّ
���ال
����ادات َف َّ
���ق ع��ل��ى ال����س ِ
اجل�����و ُد يُ���ف��� ِق��� ُر ،واإلق��������دا ُم َق َّ���ت ُ
���ال

��د ُق َح ْم
ُق َ
�������وال م���ن ب��ع ِ
���ح��� َم األه ِ
وال ي��ن ُ
���ن ق���دَّم َ
��ال ال�� ُع�لا َم ْ
احل���ذرا
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آخر:

َع�����ة ال��ن��ف��وس وال أرى
ال����ذل يف د َ

����ز امل��ع��ي��ش��ة دون أن ي ْ
ِع َّ
��ى هلا
ُ��ش��ق َ

قال عمر « :Iطلب الراحة للرجال غفلة».

وكان أبو موسى األشعري  Iيصوم حتى يعود ِ
كاخلالل -العود الذي

خُي َّل ُل به األسنان -فقيل له« :لو أجمْ َ ْم َت نفسك؟» -أي :تركتها تسرتيح -فقال:
«هيهات! إنام يسبق من اخليل ا ُمل َض َّمرة».

وقد قيل :من طلب الراحة ،ترك الراحة.

ف���ي���ا وص َ
���ب أم�����ا إليه
������ل احل���ب���ي ِ

������������دا ط����ري ُ
ب����غ��ي�ر م����ش����ق���� ٍة أب ً
����ق

إن مشقة الصرب بحسب قوة الداعي إىل الفعل:

الصع َب أو َ
َّ
أبلغ املنى
ألستسهلن
ْ

آخر:

���ر َم َذا َق ُته
ال��ص ُ
امس���ه ُم ٌّ
�بر م��ث ُ��ل ِ

آخر:

أعجب
��ب ك��ل��ه��ا احل��ي��اة ف��م��ا
ت��ع ٌ
ُ

���ادت اآلم ُ
لصابر
�����ال إال
ف��م��ا ان���ق ِ
ِ
العسل
ل��ك ْ��ن ع��وا ِق�� ُب��ه أح��ل��ى م��ن
ِ
������������ب يف ازدي������������ا ِد
إال ِم��������ن راغ ٍ

عاش األمري اهلامم البطل أسامة بن منقذ حياة طويلة عامرة باجلهاد مليئة

خلصها يف هذا البيت البليغ:
باهلمومَّ ،
������دد ُ
وإذا َع َ
ْت ِس��ِن�يِ َّ ث��م َن َق ْص ُتها

( )1مقدمة «لباب اآلداب» (ص.)27

(((

زمن ا ُ
َ
مولدي
هلموم فتلك ساع ُة ِ
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قال اإلمام املحقق :V

(وقد أمجع عقالء كل أمة عىل أن النعيم ال ُيدرك بالنعيم ،وأن من آثر

الراحة ،فاتته الراحةَّ ،
وأن بحسب ركوب األهوال ،واحتامل املشاق تكون

الفرحة واللذة ،فال فرحة ملن ال َه َّم له ،وال لذة ملن ال صرب له ،وال نعيم ملن

ال شقاء له ،وال راحة ملن ال تعب له ،بل إذا تعب العبد قليلاً  ،اسرتاح طويلاً ،
وإذا حتمل مشقة الصرب ساعة؛ قاده حلياة األبد ،وكل ما فيه أهل النعيم املقيم فهو

صرب ساعة ،واهلل املستعان ،وال قوة إال باهلل.

وكلام كانت النفوس أرشف ،واهلمة أعىل ،كان تعب البدن أوفر ،وحظه من

الراحة أقل ،كام قال املتنبي:

����وس ُ
ك َّ
�������ن ك����ب����ا ًرا
وإذا ال����ن����ف ُ

وقال ابن الرومي:

ق���ل���ب ي���ظ���ل ع���ل���ى أف�����ك�����اره ويَ����� ٌد

وقال البارودي:

َطرب
��د ي ُ
ِس���واي ب�� َت ْ
��ان األغ��اري ِ
��ح��ن ِ

ت���ع���ب���ت يف م������راده������ا األج�����س�����ا ُم
ونفس هل ُوها الت َع ُب
تمُ ْ ِضي األمو َر
ٌ
ُعج ُب
��ذات ي��ل��ه��و وي َ
وغ��ي�ري ب��ال��ل ِ

لبه
���أس��� ُر اخل��م�� ُر َّ
وم���ا أن���ا مم��ن ت ِ

ومي��ل��ك سمَ ْ ��� َع��� ْي��� ِه ال���َي��رَ ا ُع املُ َث َّق ُب

ترج َح ْت
ول��ك��ن أخ���و َه
����م إذا م��ا َّ
ٍّ
نفس أبي ٌة
نفى ال��ن��و َم عن عينيه ٌ

ب���ه َس������ور ٌة حن��� َو ال��� ُع�ل�ا راح يدأب
�����راف األس���ن��� ِة َمطلب
هل��ا ب�ين أط ِ

وقال مسلم يف (صحيحه) :قال حييى بن أيب كثري« :ال ُينال العلم براحة

البدن».
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وال ريب عند كل عاقل أن كامل الراحة بحسب التعب ،وكامل النعيم

بحسب حتمل املشاق يف طريقه ،وإنام ختلص الراحة واللذة والنعيم يف دار
السالم ،فأما يف هذه الدار فكال و َّملا)((( اهـ.
���م��� َرك ل��ي��س ي ْ
ُ������د َر ُك بالتواني
َل ْ���ع ُ

وال ب���ال���ع���ج ِ���ز غ����اي ُ
����ات األم���ان���ي

نمت فحلمت ،وال توهمَّ ُت فسهوت،
قال الصديق أبو بكر « :Iواهلل ما ُ

زغت» ،أي :شغلته حروب الردة والفتوح وإرساء جهاز
وإين لعىل السبيل ما
ُ
دولة اخلالفة إىل َحدِّ أنه ال يتسنى له أن يستغرق يف نومه ،وال يتاح له أن حيلم.

وقالت فاطمة بنت عبد امللك يف أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز :V
«ما أعلم أنه اغتسل من جنابة وال احتالم منذ است ِ
ُخلف».
أعطيت املجهو َد من
وقال اإلمام أمحد البنه يف املحنة« :يا بني! لقد
ُ

نفيس».

وقال الشيخ حممد اخلرض حسني :V

«كبري اهلمة دو ًما يف عناء ،وهو أبدً ا يف ن ََص ٍ
ب ال ينقيض ،وتعب ال يفرغ :ألن

من علت مهته وكربت؛ طلب العلوم كلها ،ومل تقترص مهته عىل بعضها ،وطلب

من كل علم هنايته ،وهذا ال حيتمله البدن ،ثم يرى أن املراد العمل فيجتهد يف

قيام الليل ،وصيام النهار ،واجلمع بني ذلك وبني العلم صعب ،ثم يرى ترك
الدنيا ،وحيتاج إىل ما ال بد منه ،وحيب اإليثار ،وال يقدر عىل البخل ،ويتقاضاه

الكر ُم البذل ،ومتنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل ،فإن هو جرى عىل
(« )1مفتاح دار السعادة» (ص.)367 ،366
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طبعه من الكرم احتاج وافتقر ،وتأثر بدنه وعائلته ،وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك،

ولكن تعب العايل اهلمة راحة يف املعنى ،وراحة القصري اهلمة تعب َ
وشينْ إن كان
ثمة فهم» اهـ((( .ومصداقه يف قول عبد اهلل بن معاوية ابن عبد اهلل بن جعفر:
أرى ن���ف���س���ي ت����ت����وق إىل أم�����ور
ببخل
����اوع��ن�ي
ف��ن��ف��س��ي ال ت����ط ُ
ٍ

وقال ابن العامد األصفهاين:

���ص���ر َ
دون م��ب��ل�� ِغ��ه��ن حالي
وي���ق ُ
وم�����ال�����ي ال يُ���� َب ِّ
����ل���� ُغ��ن�ي ِف���ع���ال���ي

وم�����ا ه�����ذه األي�������ام إال صحائف

ُن������� َؤ ِّر ُخ ف��ي��ه��ا ث���م تمُ��ح��ى وتمُ َح ُق

ومل أَ َر يف ده���ري ك���دائ���ر ِة املُ َنى

��م�� ُر َض ِّي ُق
ُت�� َو ِّس�� ُع��ه��ا اآلم����ال وال�� ُع ْ

أرحت نفسك؟» ،قال« :راحتَها أريد».
وقيل للربيع بن خثيم« :لو
َ
ورمب���ا ك��ان م��ك��روه ال��ن��ف��وس إىل

آخر:

سبب
حم��ب��وب��ه��ا س��ب�� ًب��ا م���ا م��ث��ل��ه ُ

ص��ح��ب اهلل راك���ب�ي�ن إىل العز

ط����ري���� ًق����ا م�����ن امل����خ����اف����ة َو ْع��������را

ش���رب���وا امل����وت يف ال��ك��ري��ه��ة ُحل ًوا

خ َ
��وف أن يشربوا من َّ
الض ْي ِم ُم َّرا

النصب ،هيهات
ب التعب ،ويؤثر َ
ب اهلل حُي ُّ
قال احلسن« :القلب الذي حُي ُّ

أحب ما عند اهلل سخا بنفسه إن صدق وترك
ال ينال اجلنة من يؤثر الراحة ،من َّ
األماين ،فإهنا سالح الن َّْوكَى».

( )1راجع« :هتذيبي يف تعذيبي» (ص.)60
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وقال أمحد بن داود أبو سعيد الواسطي:

دخلت عىل أمحد احلبس قبل الرضب ،فقلت له يف بعض كالمي« :يا أبا

أسهل عليه اإلجابة-
عبد اهلل! عليك عيال ،ولك صبيان ،وأنت معذور» -كأين ِّ
اسرتحت».
فقال يل أمحد بن حنبل« :إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد ،فقد
َ

وقال حممد بن حسنويه :حرضت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل وجاءه رجل من

أهل خراسان فقال« :يا أبا عبد اهلل قصدتك من خراسان ،أسألك عن مسألة»،
قال له :سل ،قال« :متى جيد العبد طعم الراحة؟» ،فقال« :عند َّأو ِل قد ٍم يضعها

يف اجلنة».

ْ
������������زول
أح������������������زان ق������ل���ب��ي ال ت

ح������ت������ى أب��������ش��������ر ب������ال������ َق������ب ْ
������ول

وأرى ك������ت������اب������ي ب����ال����ي����م��ي�ن

����������ر ع�����ي��ن��ي ب�����ال�����رس�����ول
و ُت َ
����������س َّ

وقال القسطالين « :Vإنام تنال املطالب عىل قدر مهة الطالب ،وإنام

تدرك املقاصد عىل قدر عناء القاصد».

وقال األمري شمس املعايل قابوس« :ابتناء املناقب باحتامل املتاعب ،وإحراز

الذكر اجلميل بالسعي يف اخلطب اجلليل».
وحن����ن أن�����اس ال ت���وس���ط عندنا

وسنا
ت��ه��ون علينا يف امل��ع��ال��ي ن ُف ُ

رب
لنا ال��ص��د ُر دون العاملني أو الق ُ
ومن خطب احلسناء مل ي ْ
ُغ ِله امله ُر

وقيل لبعض العلامء« :ما هي وصيتك إذا حرضتك الوفاة؟» ،فقال« :هي

االمتياز يف
تكرار املبدأ الذي وضعته ألوالدي :النجاح ال ينفعنا ،بل ينفعنا
ُ
النجاح».
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وقال أحدهم ملا عوتب لشدة اجتهاده« :إن الدنيا كانت ومل أكن فيها،
وستكون وال أكون فيها ،وال أحب أن ُأغ َب َن أيامي».
ب����ق����در ال����ك ِّ
����د ت��ك��ت��س��ب املعالي

وم���ن ط��ل��ب ال��ع�لا س��ه��ر الليالي

ت���������روم ال�����ع َّ
�����ز ث�����م ت�����ن�����ام ل���ي���ـ�ًلً

ي��غ��وص ال��ب��ح�� َر م��ن ط��ل��ب الآللي

وقال أبو فراس احلمداين:

���ت ق��ل��ي َ
إن����ي أب���ي ُ
��ل ال���ن���وم َّأرق��ن�ي

آخر:

ان���ف���ض���وا ال����ن����وم ُ
�����ب�����وا للعال
وه ُّ

��ب َت���ص���ار َع ف��ي��ه ا َ
���م��� ُم
ق��ل ٌ
واهل َ
هل ُّ
����م ِ
ف��ال�� ُع�لا َو ْق ٌ
������ف ع��ل��ى َم���ن مل ينم

فالصال ُة خري من النوم ،والتج ُّلد خري من التب ُّلد ،واملنية خري من الدنية،

ومن َع َّز َب َّز:

حم��������ب ل����ل����ح����ي����اة ذل����ي ُ
��ب وث��ب�� ًة فيها امل��ن��اي��ا أو املنى
����ل
ف����ك����ل
ف�� ِث ْ
ٍّ

فرتى عايل اهلمة منطل ًقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها عىل بصرية

وعلم ،فيقتحم األهوال ،ويستهني بالصعاب ،قال عمرو بن العاص :I
«عليكم بكل ٍ
أمر َم ْز َلقة َم ْه َلكَة» أي :عليكم بجسام األمور دون خسائسها.
وقال أمري املؤمنني معاوية « :Iمن طلب عظيماً  ،خاطر بعظيمته».

ذري��ن�ي وأه َ
�������وال ال���زم���ان أُعا ِنها

وقال كعب بن زهري:

وليس ملن مل يركب اهل َ
��ول ب ْ
ُغ َي ٌة

وأتعب الناسَ :من َج َّل ْت مطال ُبه.
ُ

ف��أه��والهُ��ا العظمى تليها رغائبه

ول��ي��س ِل��� َر ْح���ل َح َّ
حام ُل
��ط��ه اهلل ِ
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ذري�ن�ي أن��ل م��ا ال يُ��ن��ال م��ن ال ُعال
َ
إدراك امل��ع��ال��ي رخيصة
ت��ري��دي��ن

وقال الرشيف الريض:

ُر ْم ُ
����ت امل��ع��ال َ��ي فامتنعن ومل يزل
ُ
وص��ب��رت ح��ت��ى ِن�� ْل�� ُت��ه��ن ومل أقل

آخر:

ُ
للمجد والساعون قد بلغوا
دببت
ِ

ُ
السهل
والسهليف
فصعبالعاليفالصعب،
ِ

ُ��د دون َّ
والب َّ
النح ِل
ْد ِمن إبر ْ
الشه ِ

ُ
معشوق
أب�������دًا يمُ�����ا ِن����� ُع ع���اش��� ًق���ا
(((

الفارك
َض َج ًرا :دوا ُء
ِ

ُ
التطليق

جهد النفوس وأل��ق��وا دون��ه ُ
األزرا

اجملد حتى َّ
وكابروا َ
مل أكثرهم

َ
اجملد من أوفى ومن صربا
وعانق

ال حتسنب َ
آك ُله
اجمل��د تمَ ًْ��را أن��ت ِ

لن َ
اجملد حتى َ
َ
تلعق الصربا
تبلغ

( )1ا ِلفرك :هو بغض أحد الزوجني اآلخر.
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كبير الهمة وطنُ ه حيث يحقق َو َط َره
وعايل اهلمة دائم الرتحال يف طلب مبتغاه:

���ال
ح��ت��ى م��ت��ى أن���ا يف َح
ٍّ
����ل و َت���رح ِ
ون�������از ُح ال������دار ال أن���ف���ك مغرتبًا

وقال القايض عبد الوهاب:

أط������ال بَ���� ْي َ
�����ار َت��� ْرح���ال���ي
����ن ال�����دي ِ

�������ت يف ب����ل����د ٍة م���ش���ي ُ
إن ِب ُّ
���ت إىل
س ال
ك����أن��ن�ي ِف������ ْك������ر ُة امل������� َو ْس ِ
�������و ِ

وقال العباس بن األحنف:

����ال
�������ول َس ْ
���������ار وإق����ب ِ
وط ِ
����ي وإدب ٍ
����ع ٍ

ع��ن األح���ب��� ِة ال ي����درون م��ا حالي
ق�����ص�����و ُر م����ال����ي وط��������ول آم����ال����ي
(((

أخ����رى ف��م��ا ت��س��ت��ق��ر أمج���ال���ي

�����ال
ت���ب���ق���ى ل�����ه س�����اع����� ًة ع���ل���ى ح ِ

س��أل��ون��ا ع���ن ح��ال��ن��ا ك��ي��ف أنتم

����ؤال
َف����� َق����� َر َّن�����ا َ
وداع������ه������م ب����ال����س ِ
ـ ُ
������ال
�������رق ب��ي�ن ال�����ن�����زول وال���َّت��رَّ ح ِ

����وب بها
���ت اخل����ط ُ
ِه َ
����م���� ٌم ت���ق���اذف ِ

���د
����د إىل ب���ل ِ
ُ�����ر ْع�����ن م�����ن ب����ل ٍ
ف�����ه ِ

إذا مل أج����د يف ب���ل���دة م���ا أري����ده

����اب
ورك ُ
ف��ع��ن��دي ألخ����رى َع��� ْز َم��� ٌة ِ

م��ا حللنا حتى ارحت��ل��ن��ا فما نفـ

آخر:
آخر:

( )1جمَ َ ل :مجعه َأجمْ ال وأجمْ ُل وجمِ ال.
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الر ْيب:
وقال مالك بن َّ

مذهب
ويف األرض عن دار املذلة
ٌ

وك ُّ
�����ل ب��ل��ا ٍد أُ ْو ِط����� َن ْ
�����ت كبالدي

طول البالد وع ْر ِضها
سأضرب يف ِ
ف����إن َت��� ِل��� َف ْ
���ت ن��ف��س��ي ف��ل َّ��ل�� ِه د َُّره�����ا

أن َ
������ال ُم�������رادي أو أم َ
������وت غريبا

آخر:

وقال املتنبي:

وإن���ي َل�� َن��ج�� ٌم تهتدي ب��ي ُصحبيت
َغ ٌّ
�����ان ال يستفزني
�ن�ي ع��ن األوط ِ

وإن َس�� ِل ْ��م َ
��ت ك��ان ال��رج��و ُع قريبا
سحاب
دون النجوم
ُ
إذا ح��ال ِم��ن ِ
(((
��د س���اف ُ
������اب
���رت ع��ن��ه إي ُ
إىل ب��ل ٍ

ومما ينسب إىل أمري املؤمنني عيل :I

تغرب عن األوط��ان يف طلب العال

فوائد
مخس
وسافر ففي األسفار
ُ
ِ

���اب معيش ٍة
����ر ُج ه
����م واك���ت���س ُ
َت���� َف ُّ
ٍّ
ف��إن قيل يف األس��ف��ار ذل وحمنة

���د
وع���ل��� ٌم
ٌ
���اج ِ
وآداب وص���ح���ب��� ُة م ِ

وقطع الفيايف وارت��ك��اب الشدائد

ف��م��وت الفتى خ�ير ل��ه م��ن قيامه

���د
واش وح���اس ِ
������دار ه ٍ
ب ِ
������وان ب�ي�ن ٍ

ومن ُدرر اإلمام الشافعي :V

أدب
م��ا يف امل��ق��ام ل��ذي عقل وذي ِ
س��اف��ر جت��د ع ً
��وض��ا ع��م��ن تفارقه
إن����ي رأي�����ت وق�����وف امل�����اء يفسده

واغ�ت�رب
م��ن راح���ة ف��دع األوط����ان
ِ
وانصب فإن لذيذ العيش يف النصب
إن ساح طاب وإن مل جير مل يطب

( )1يريد أنه ال يعشق األوطان ،وأن مجيع البالد عنده سواء ،فإذا سافر عن وطن مل ُي َش ِّو ْقه اإلياب إىل
ٍ
مستغن بالسفر عن الوطن ،ألنه رشيف اخلصال ،مشهور احلال ،فحيث َّ
حل
ذلك الوطن ،ألنه
فهو جليل القدر ،وحيث كان فهو رفيع الذكر.
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واألسد لوال فراق األرض ما افرتست

والسهم لوال فراق القوس مل يصب

والشمس لو وقفت يف الفلك دائمة

َّ
مللها الناس من ُعجم وم��ن َع َرب

وال��ب��در ل��وال أف���ول منه م��ا نظرت

إل��ي��ه يف ك��ل ح�ين ُ
ع�ي�ن مرتقب

ِّ
والتبرْ ُ كالترُّ ِب ُمل ًقى يف أماكنه

وال��ع��ود يف أرض��ه ن��وع من احلطب

ف������إن ت����غ����رب ه������ذا ع�����ز مطلبه

وإن ت���غ���رب ذاك َع َّ
كالذهب
�����ز
ِ

ويف معناه قال العالمة ابن الطيب الفايس  Vيف مدح السفر:

س��������اف��������ر إىل ن������ي������ل امل������ع������زة

إن يف ال�������س�������ف�������ر ال������ظ������ف������ ْر

وان��������ف��������ر ل�����ن�����ي�����ل اجمل�����������د ف���ي���ـ

ـ������م������ن ل�����ل�����م�����ع�����ال�����ي ق��������د ن���ف���ر

واع�������ل�������م ب���������أن امل������ك������ث يف ال�����ـ

أوط������������������ان ي��������دع��������و ل���ل���ض���ج���ر

ويُ������������������������ َو ِّرث األخ��������ل�������اط واأل

ج���������س���������ام أن���������������������واع ال�������ض�������رر
(((

أَ َوم���������������ا رأي�����������ت امل�����������ال ل����ط����ول

امل������ك������ث ي�����ع�����ل�����وه ال��������وض��������ر

وال�����������ب�����������در ل���������و ل������������زم اإلق���������ا

م������������ة يف حم������������ل م������������ا ب��������در

وال�����������������������در ل������������و أب������������ق������������وه يف

ق�����ع�����ر ال������ب������ح������ار مل��������ا اف����ت����خ����ر

وال ِّ
���������ت��������� ْب��������� ُر ت�����������رب يف امل�����ع�����ا

دن وه�������������و أف��������خ��������ر م�����دخ�����ر

وال��������ع��������ود م�������ع�������دود ل���������دى ال�����ـ

غ������اب������ات م������ن ج����ن����س ال���ش���ج���ر

وال����������ب����������ات����������ر امل��������غ��������م��������ود ل����و

مل خي�������������رج�������������وه مل�������������ا ب��ت��ر

ف���������ادأب ع���ل���ى ال��ت��رح�����ال يف ال���ـ

أح���������������������وال أمج�������ع�������ه�������ا ت����س����ر

واع��������ل��������م ب�����������أن ال������ب������ع������د ع���ن

(((

وط�����������ن ب���������ه مت ال����������وط����������ر

( )1الوضر :الدرن والدسم ،قال ابن سيده :الورض :وسخ الدسم واللبن و ُغسالة السقاء والقصعة،
وقيل :هو بمعنى الوسخ األخرض الذي يعلو املاء الراكد يف الربك ونحوها.
(« )2املختار املصون من أعالم القرون» (.)1342/2
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وال يزال يطري إىل املعايل بجناح اهلمة ،ال يلوي عىل يشء ،وال يستفزه لوم

الالئمني ،وال تثبيط القاعدين:

س���ب���ق ُ
���ت ال����ع����املَ��ي�ن إىل املعالي

����م���� ْه
ب����ص����ائ����ب ف����ك����رة وع�����ل ِّ
�����و ِه َّ

والح حب���ك���م�ت�ي ن�����ور اهل�������دى يف

������ال ل����ل����ض��ل�ال����ة ُم ْ
�����دهل�����م����� ْه
ل������ي ٍ

ي����ري����د اجل�����اه�����ل�����ون ليطفئوه

وي������أب������ى اهلل إال ْ
�����م����� ْه
أن يُ����� ِت َّ

وقال الشامخ بن رضار يف عرابة األويس:

رأي ُ
���������ي يسمو
�������ت ُع�����راب����� َة األوس َّ

إذا م������ا راي������������ ٌة ُرف�������ع ْ
جمل����د
�������ت
ٍ

وقال ابن نُباتة السعدي:

القرين
��ط َ��ع
إىل
اخل���ي��رات ُم��ن��ق ِ
ِ
ِ
ت����ل َّ
���م�ي�ن
����ق����اه����ا ُع��������راب�������� ُة ب���ال���ي ِ

أع�����اذل��ت��ي ع���ل���ى إت����ع����اب نفسي

ورع��ي��ي يف ال��دج��ى َ
روض السها ِد

إذا ش�����ام ال���ف���ت���ى ب َ
������رق املعالي

ف�����أه ُ
����رق����اد
����ت ِط����ي ُ
����ب ال ُّ
�����ون ف����ائ ٍ

آخر:

يُ��ع ِّ��ن�� ُف�ني يف ب��غ��ي�تي رت���ب��� َة ال ُعلى

�ير مركيب
ج��ه��ول أراه راك�� ًب��ا غ َ

ومن أراد اجلنة سلع َة اهلل الغالية؛ مل يلتفت إىل لوم الئم ،وال َع ْذ ِل عاذل،

ومىض يكدح يف السعي هلا :قال تعاىل[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [اإلرساء ]19:وقال « :Hمن

خاف أدجل ،ومن أدجل بلغ املنزل ،أال إن سلعة اهلل غالية ،أال إن سلعة اهلل اجلنة»(((،
وقدر السلعة ُيعرف بقدر مشرتهيا ،والثمن املبذول فيها ،واملنادي عليها ،فإذا كان

( )1رواه الرتمذي ،وقال« :حسن غريب» ،واحلاكم ،وصححه ،وأقره الذهبي.
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خطريا ،واملنادي جليلاً ؛ كانت السلعة نفيسة[ :ﯗ ﯘ
املشرتي عظيماً  ،والثمن
ً

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] [التوبة.]111:
قال الشاعر عىل لسان إحدى احلور العني:
أن������ت ي�����ا م����ف����ت ُ
����ون َد ْو ًم���������ا

يف ال ُّ
��������دن��������ا ث�������م امل������ن������ا ْم

������������دع ال���������ن���������و َم وب������������اد ْر
ف
ِ

م����ث َ
����س���� َت����ه����ام
�����ل املُ ْ
����ل ِف�����ع ِ

��ي�را
ث�����م ُن ْ
���������ح ي�����ا ذا ك����ث ً

�������������ار وظ������ل������ام
يف ن�������������ه ٍ
ل�����س ُ
����م��ل�ام
�����ت أص�����غ�����ي ل����ل َ

يف ع����������روس ق������د ت�����ب�����د ْ
َّت

ف�����اق�����ت ال�������ب�������د َر ال����ت����م����ام

���ق َّ
ط��ر ُف��ه��ا ي ُ
���رش ُ
بالل ْح ِظ

����س����ه����ام
�����ص�����ي����� ًب�����ا ك����ال ِّ
ُم ِ

ْ
���ي��ر
وهل������������ا ُص
������������������دغ ُم������ن ٌ

�������������ون حت��������ت الم
م�����ث�����ل ن
ٍ

َوام��������ا
�����د د ً
��������ك ب�����ال����� َو ْج ِ
واب ِ
أي�������ه�������ا ال����ل����ائ��������� ُم دع���ن��ي

أح������س ُ
������ن األت�������������راب َق�������دًّا
َم�����هْ����� ُره�����ا أن ق��������ا َم ل���ي�ًل�اً

�����������وع وان������س������ج������ام
ب�����������دم ٍ

����������دال و َق�������������وام
يف اع����������ت
ٍ
(((

ْ
�����اك يف ال����ظ��ل�ام
وه������ َو ب ٍ

(« )1فتوح الشام» للواقدي ( )57/2ط .املكتبة الشعبية  -بريوت.
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ُ
إدراك النجاح
علي
لي أن أسعى وليس َّ
َع َّ
إن الداعية العايل اهلمة يتمثل دو ًما قول الصاحلني قبله[ :ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ] [األعراف ،]164:فإن مل يستطع الدعاة حتقيق كل غاياهتم فحسبهم
أهنم كانوا كام قال صاحب (الظالل) « :Vأجراء عند اهلل ،أينام وحيثام وكيفام

أرادهم أن يعملوا :عملوا وقبضوا األجر املعلوم! وليس هلم ،وال عليهم أن تتجه

الدعوة إىل أي مصري ،فذلك شأن صاحب األمر ،ال شأن األجري»((( ،وحسبهم
أن من األنبياء من يأيت يوم القيامة ومعه الرجل والرجالن والثالثة ،وقد يأيت نبي

وليس معه أحد ،قال تعاىل[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ] [الشورى ،]48:وقال تعاىل[ :ﭻ ﭼ ﭽ] اآلية [البقرة.]272:

وحتقيق غايته ألمور خارجة عن
قد ال يتسنى ملن يروم املعا َيل إدراك بغيته،
ُ

عزي نفسه أنه أ َّدى ما
إرادته ،فال يفل ذلك من عزيمته ،وال حيط من مهته ،بل ُي ِّ
عليه ،وأعذر إىل نفسه.
قال الشاعر:

َع ِج ْب ُت هلم قالوا :متاديت يف املنى
���ه ْ
��راع��ك إمنا
���د ي َ
ف��اق��ص��ر ،وال تجُ ْ ِ

(« )1يف ظالل القرآن» (.)439/1

الصعب
ويف امل ُث ِل ال ُعليا ،ويف املرتقى
ِ
باخل ْص ِب
ستبذر َح ًّبا يف َثـ ًرى ليس ِ
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فقلت هلم :اً
مهل ،فما اليأس شيميت

الرب
س��أب��ذر َح�ب�ي ،وال��ث��م��ا ُر م��ن ِّ

إذا أن���ا أب��ل��غ��ت ال��رس��ال��ة جاهدًا

ومل أجد السمع اجمليب فما ذنيب

قال الطائي:

و َر ْ
عرسوا
��ب
األس َّنة َّ
ِ
كأطراف ِ
كٍ
������ر ع��ل��ي��ه��م أن ت���ت���م ص������دو ُره
ألم ٍ

���م عواقبه
ول���ي���س ع��ل��ي��ه��م أن ت���ت َّ

سأضرب يف طول البالد وعرضها

أن������ال م�������رادي أو أم������وت غريبا

َره������ا
ف�����إن ت��ل��ف��ت ن��ف��س��ي ف��ل��ل��ه د ُّ

وإن سلمت ك��ان ال��رج��وع قريبا

وقال آخر:

آخر:

غياه ُب ْه
على مثلها ،والليل تسطو ِ

فانهض إىل ِذروة العلياء ُمبتدرا

���زم���ا ل�ترق��ى م��ك��ان��ا دون����ه ُز َح ُ
����ل
ع ً

ف��إن ظ��ف��رت فقد ج���اوزت مكرمة

ب����ق����اؤه����ا ب����ب����ق����اء اهلل متصل

َ
قضيت بهم َو ْج��دًا فأحسن ما
وإن

ُ
الرجل
جده
يُقال عنك قضى من َو ِ

دعوني ُّ
أجد السعي يف طلب العال

����وت ُ
ف َ
فأ َ
����أدرك ُس�� ْؤل��ي أو أم َ
عذرا

وقال عنرتة:

وقال عروة بن الورد العبيس:

وم ْقترِ ا
��ال ُ
وم��ن ي��ك مثلي ذا ِع��ي ٍ
ل��ي��ب��ل��غ ُع ْ
��ب رغيب ًة
�������ذ ًرا أو ي��ص��ي َ

(((

املال ْ
مطرح
يط َرح نفسه كل
من ِ
ِ
(((
نفس عذ َرها ُ
مثل ُم ْن ِج ِح
ُ
وم ْب ِل ُغ ٍ

فقريا يطرح نفسه يف كل بالء ومشقة.
( )1أي من يك مثيل ُمعيلاً مق ً
رتا :أي ً
عذرا ،فال ُينسب إىل الكسل ،أو يصيب رغيبة :أي ينال مالاً  ،واملُ ْن ِجح:
( )2ليبلغ عذ ًرا :أي ليقيم لنفسه ً
ختلصا من الكسل
نفسا ُعذرها ً
عذرا أو ح ًّظا من املال ،ومن أبلغ ً
الغانم .واملعنى :أنه إما أن ينال ً
واجلبن ،فهو كمن نجح يف سعيه.
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وقال سليامن بن عبد امللك -أو غريه من أهل بيته« :-ما ملت نفيس عىل

فوت أمر بدأته بحزم ،وال محدهتا عىل درك أمر بدأته بعجز»(((.

إن النجاح يف إنشاء إرادة اإلنجاز يف االبتداء ،دليل عىل إمكان اإلنجاز

يف االنتهاء ،قال الرافعي « :Vالبدء يف حتقيق اليشء العسري حسبه أن يثبت

معنى اإلمكان فيه».

عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hال يزال ُيستجاب للعبد

ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم ،وما مل يستعجل» ،قيل :وما االستعجال؟ قال:

��وت ،وقد دع ُ
«يقول :قد دع ُ
تجاب لي ،فيستحسر عند ذلك ،و َي َد ُع
��وت ،فلم أر ُي ْس ُ

الدعا َء»(((.

قال شيخ األزهر األسبق العالمة حممد اخلرض حسني « :Vواخلَ َط ُل أن

ينزع الرجل إىل خصلة رشيفة ،حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها البعيدة
انرصف عنها مجلة ،والتحق بالطائفة التي ليس هلا يف هذه اخلصلة من نصيب.

(« )1اإلمتاع واملؤانسة» أليب حيان التوحيدي (.)221/3
( )2رواه مسلم والرتمذي.
ومعنى يستحسر :ينقطع.
ودعوة املؤمن ال ترد ،قال تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] اآلية [غافر .]60:وهي إما
ُعجل له اإلجابة ،وإما أن تدفع عنه من السوء مثلها ،وإما أن ُيدَّ َخ َر له يف اآلخرة خري مما سأل،
أن ت َّ
فينبغي للمؤمن أن ال يرتك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كام هو متعبد بالتسليم والتفويض.
ِّ
كاملان بدعائه،
فمن موانع اإلجابة االستعجال ،الذي يرتتب عليه أنه يسأم ،فيرتك الدعاء ،فيكون
أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به اإلجابة ،فيصري كا ُمل َب ِّخل ر َّبه الكريم الذي ال تعجزه اإلجابة،
وال ينقصه العطاء.
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والذي يوافق احلكمة ،ويقتضيه حق التعاون يف سعادة اجلامعة أن يذهب

يف مهه إىل الغايات البعيدة ،ثم يسعى هلا سعيها ،وال يقف دون النهاية إال حيث
ينفذه جهده ،وال هيتدي للمزيد عىل ما فعل سبيلاً »(((.

إن من اخلصائص السلوكية للشخصية السوية :مستوى الطموح،

ب عينيه مستويات يسعى إليها ،حتى لو كانت يف
«وهو أن يضع
الشخص ن ُْص َ
ُ
بعض األحيان بعيدة املنال ،فالتوافق املتكامل ليس معناه حتقيق الكامل ،بل معناه
اجلهاد والعمل املستمر طب ًقا خلري ما يمكن أن يتصوره من مبادئ»(((.

(« )1رسائل اإلصالح» (.)87/2
(« )2علم النفس الديني» للدكتور رشاد موسى وآخرين (ص.)330
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كبير الهمة ال ينقض عزمه
وإذا مضى ال يلتفت خلفه
قال تعاىل[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [آل عمران.]159:

قال ابن عاشور « :Vفإذا عزمت فبادر وال تتأخر ،وتوكل عىل اهلل؛ ألن
للتأخر ٍ
آفات ،والرتدد يضيع األوقات»(((.
أمرا
إن القائد الذي يملك زمام حياته ،أو يقود غريه بحزم وعزيمة إذا َّقرر ً

فيه رشد ،ال ُيرسع بنقضه ،بل يثبت عليه ،ويميض ُقدُ ًما نحو هدفه إىل أن ينجزه

بحول اهلل وقوته ،قال تعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ] اآلية [النحل.]92:

وامتدح سبحانه الصاحلني بقوله[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ]

[الرعد ،]20:وقال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] [األحزاب.]23:

ويف البخاري أن إبراهيم  Sوضع زوجه هاجر وابنه إسامعيل يف ٍ
واد

ال زرع فيه ،وال أنيس ،وانرصف ،فنادته هاجر« :يا إبراهيم ،أين تذهب وترتكنا
(« )1التحرير والتنوير» (.)265/3
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يف هذا الوادي الذي ال ُأنس فيه وال يشء؟» ،فلم يرد عليها ،ومل يلتفت إليها

حتى قالت له« :أاهلل الذي أمرك هبذا؟» ،قال :نعم ،قالت« :إذن ال يضيعنا».

وقال تعاىل لنبيه لوط [ :Sﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ] [احلجر.]65:

وملا أشار الشباب عىل رسول اهلل  Hقبل غزوة أحد  -باخلروج

إىل املرشكني ومقاتلتهم خارج املدينة ،نزل

H

عىل رأهيم ،وبعد أن

صىل النبي  Hباملسلمني ،دخل إىل منزله ،فتدجج بسالحه ،فظاهر بني

درعني ،ثم خرج عىل قومه بكامل عدته احلربية ،وأذن فيهم باخلروج إىل العدو،
وكان ذوو الرأي قد ندموا حني شعروا أهنم استكرهوا الرسول  Hعىل

اتباع خطة ملقاتلة العدو ،كان ُي َف ِّضل غريها ،فقالوا له« :ما كان لنا أن نخالفك،

وال نستكرهك عىل اخلروج ،فاصنع ما شئت ،امكث كام أمرتنا» ،فلم يرض أن
ألم َته أن
ينقض مهته ،وقال هلم مصمماً عىل اخلروج« :ما ينبغي لنيب إذا لبس َ

يضعها ،حتى حيكم اهلل بينه وبني عدوه» احلديث(((.

( )1رواه البخاري معل ًقا ( ،)340/13قال يف كتاب «االعتصام» ،باب قوله تعاىل[ :ﮞ ﮟ

ﮠ] ،قال :وشاور النبي  Hأصحابه يوم أحد يف املقام واخلروج ،فرأوا له اخلروج،
فلام لبس ألمته ،وعزم ،قالواَ :أ ِق ْم ،فلم َي ِم ْل إليهم بعد العزم ،وقال« :ال ينبغي لنبي يلبس ألمته
فيضعها حتى حيكم اهلل» ،ورواه -موصولاً  -اإلمام أمحد ( ،)351/3والدارمي (،)129/2
وقال اهليثمي« :رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح» اهـ .من «جممع الزوائد» (.)107/6
ْ
وال�لأ َم�� َة :هي الدرع ،وقيل :األداة ،وهي اآللة من ِدرع وبيضة وغريمها من السالح ،واستألم
للقتال :إذا لبس سالحه كاملاً .
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وقال رسول اهلل  Hيوم خيربُ « :
َّ
أل
عطني هذه الراي َة((( [غدًا] َر ُج اًل

حيب اهلل ورسو َله[ ،وحيبه اهلل ورسوله] ،يفتح اهلل على يديه»[ ،فبات الناس
ُّ
عمر ب ُن اخلطاب :I
َيدُ وكون -يعني :خيوضون -لي َلهم أهيم ُيعطى] ،قال ُ
فتساورت هلا رجا َء أن ُأ ْد َعى هلا[ ،فلام
أح َب ْب ُت اإلمارة إال يومئذ» ،قال:
ُ
«ما ْ
أصبح رسول اهلل َ Hغدَ ْوا عىل رسول اهلل  Hكلهم يرجون أن

ُ
عيل اب َن أيب طالب  ،Iفأعطاه إياها،
ُيعطاها] فدعا
رسول اهلل َّ H

عيل شي ًئا ،ثم وقف
وقالْ « :ام ِش ،وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك» ،قال :فسار ٌّ
ومل يلتفت ،فرصخ« :يا رسول اهلل! عىل ماذا أقاتل الناس؟» قال« :قا ِتلهم حتى
ُ
رسول اهلل ،فإذا فعلوا ذلك ،فقد َم َن ُعوا َ
يشهدوا أن ال إِله إال اهللَّ ،
ً
منك
حممدا
وأن
ِد َماءهم وأَموالهَ م إِال ِّ
حبقها ،وحسابُهم على اهلل»(((.

وروى مسلم بسنده أن فقيماً اللخمي قال لعقبة بن عامر « :Iختتلف

بني هذين الغرضني وأنت كبري َي ُش ُّق عليك؟» ،قال عقبة :لوال كالم سمعته من
رسول اهلل  Hمل ُأ َعانِ ِه قال رسول اهلل « :Hمن َعل َم الرمي ثم
ِ

َ

تركه فليس منا أو :قد عصى».

ويف احلديث أن هرقل ملك الروم قال أليب سفيان« :وسألتك أيرتد أحد

سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ال ،وكذلك اإليامن حيث ختالط
بشاشته القلوب» احلديث.

( )1ال َع َلم ،التي هي عالمة لإلمارة ،وآية للفتح.
( )2انظر« :جامع األصول» ( 651 ،317/8إىل .)655
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وبعد وفاة النبي  :Hأرسلت األنصار عمر إىل أيب بكر ليحبس
اجليش ،أو ليويل عليهم رجلاً أقد َم ِسنًّا من أسامة ،فقال أبو بكر« :واهلل

لو علمت أن السباع جتر برجيل إن مل ُأر َّده ما رددتُه ،وال حللت لوا ًء عقده

رسول اهلل  ،»Hفقال عمر« :إن األنصار أمروين أن أبلغك ،وهم يطلبون
جالسا-
إليك أن تويل أمرهم رجال أقدم سنًّا من أسامة» ،فوثب أبو بكر -وكان
ً

فأخذ بلحية عمر ،فقال« :ثكلتك أمك وعدمتك يا بن اخلطاب! استعمله

رسول اهلل  ،Hوتأمرين أن أنزعه!».

فخرج عمر إىل الناس ،فقالوا له« :ما صنعت؟» فقال« :امضوا ،ثكلتكم

أمهاتكم ،حسبي ما لقيت يف سبيلكم من خليفة رسول اهلل».

 وحني جاءه عمر يف حروب الردة يقول« :ت ََأ َّل ِالناس ،وارفق هبم»،
ف
َ

فقال أبو بكر« :رجوت نرصتك ،وجئتني بخذالنك!! أجبار يف اجلاهلية ،وخوار

يف اإلسالم؟! إنه قد انقطع الوحي ،وتم الدينَ ،أو َينْ ُقص وأنا حي!!».

قال عمر« :فام هو إال أن رأيت أن اهلل رشح صدر أيب بكر للقتال حتى

عرفت أنه احلق».

وكان هذا املبدأ -وهو عدم نقض العزم -هو ما اعتمده فريق من املهاجرين

 Mحني استشارهم أمري املؤمنني عمر  ،Iوأخربهم أن الوباء وقع
«خرجت ٍ
ألمر ،وال نرى أن ترجع عنه»(((.
بالشام ،فاختلفوا ،فقال بعضهم:
َ
( )1هذا هو الشاهد بغض النظر عن ارتفاع خالفهم بعدُ بقياس عمر ،ثم بحديث عبد الرمحن بن
عوف  ،Iوانظر« :فتح الباري» (« ،)179/10وصحيح مسلم» [.]2219
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وعَدَّ رسول اهلل  Hالتعرب بعد اهلجرة من كبائر الذنوب ،فعن

أيب هريرة  Iقال :سأل رجل رسول اهلل  Hفقال :يا رسول اهلل

ما الكبائر؟ فقال« :هن تسع» قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟ قال« :الشرك باهلل،

والسحر- ،ويف رواية« :وتعلم السحر» -وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق،
وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،والتولي يوم الزحف ،وقذف احملصنات الغافالت
املسلمينْ ِ  ،واستحالل البيت احل��رام ،قبلتكم
املؤمنات ،والشح ،وعقوق الوالدين
َ

أحيا ًء وأموا ًتا ،والتعرب بعد اهلجرة».

وعن عبد اهلل بن مسعود  Iقال« :آكل الربا ،ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهداه

إذا علموا ذلك ،والواشمة ،واملوشومة للحسن ،ومانع الصدقة ،واملرتد أعراب ًّيا

بعد اهلجرة ،ملعونون عىل لسان حممد  Hيوم القيامة».

وكذلك ُر ِو َي عن أيب هريرة  Iأنه ذكر يف الكبائر« :األعرابية بعد

اهلجرة».

وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ،وهو أحد فقهاء التابعني ،أن عيل

ابن أيب طالب  Iكان يقول« :رجعة املهاجر عىل عقبيه من الكبائر».

وقال احلافظ ابن حجر« :إن رسول اهلل  Hعد من مجلة أصحاب

الكبائر من رجع بعد هجرته أعراب ًّيا».

ثم قال« :وقال ابن األثري يف (النهاية) :كل من رجع بعد هجرته أعراب ًّيا إىل

موضعه من غري عذر يعدونه كاملرتد».
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وأخرج البخاري عن التابعي يزيد بن أيب عبيد أن سلمة بن األكوع
I

دخل مسجد الكوفة آت ًيا من مسكنه يف البادية ،فقال له احلجاج بن

يوسف الثقفي :يا بن األكوع! ارتددت عىل عقبيك؟ َت َع َّر ْب َت؟ قال« :ال ،ولكن

رسول اهلل  Hأذن يل يف البدو».
وروي مرسلاً أن النبي
ُ
خُي ِرجها إىل األعراب».

H

ِ
املهاجرة
هنى «أن يتزوج األعرايب

ومع أن حكم اعتبار التعرب كبري ًة حكم خاص بجيل املهاجرين من الصحابة

 Mغري أننا نذكره هنا يف سياق الثبات عىل العمل ،وامليض فيه قد ًما ،وعدم
(االلتفات) فضلاً عن (الرجوع إىل الوراء) ،ولو ُفتح باب التعرب وقتها فمن كان
يدعو ،ويفتح البالد ،و ُيع ِّلم التابعني ،ويدير الدولة التي اتسعت ومتددت؟!

عقدت هلل عىل نفيس عقدً ا ،فنكثته».
 وقال جعفر اخللدي البغدادي« :ماُ

���ل إىل َش ْ
������أ ِو ال��� ُع�ل�ا حركات
ِل���ك
ٍّ

ول���ك ْ
����ال ثبات
���ن ع���زي��� ٌز يف ال����رج ِ

وعن محد بن عباد املهبيل عن أبيه قال :أتيت ابن عون فسلمت ،قال :فرجعت

إىل البيت فإذا أنا بإنسان قد رضب الباب ،فإذا هو ابن عون ،فقلت :ادخل ،ما
«أردت أن آتيك
جاء به إال أمر ،وإنام فارقته الساعة ،فقلت :ياب َن َع ْو ٍن َم ْه؟ قال:
ُ
أعو َد نفيس هذه العادة :أن أنوي شي ًئا ،ثم ال أيف به».
فأسلم عليك ،فكرهت أن ِّ
 -وقال صالح ابن اإلمام أمحد بن حنبل:

عزم أيب عىل اخلروج إىل مكة ،ورافق حييى بن معني ،فقال أيب« :نحج،

ونميض إىل صنعاء إىل عبد الرزاق» ،قال :فمضينا حتى دخلنا مكة ،فإذا عبد

الرزاق يف الطواف ،وكان حييى يعرفه ،فطفنا ،ثم جئنا إىل عبد الرزاق ،فسلم

90

عليه حييى ،وقال« :هذا أخوك أمحد بن حنبل» ،فقال« :حياه اهلل ،إنه ليبلغني عنه
كل ما أرس به ،ثبته اهلل عىل ذلك» ،ثم قام لينرصف ،فقال حييى« :أال نأخذ عليه
املوعد؟» ،فأبى أمحد ،وقال« :لمِ َ أغري النية يف رحلتي إليه؟» ،أو كام قال ،ثم سافر
إىل اليمن ألجله ،وسمع منه الكتب ،وأكثر عنه.
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

ف������إن ف����س����اد ال��������رأي أن ت���ت��رددا

السجزي ،فدُ َّق
 وقال احلافظ أبو إسحاق احل َّبالُ :كنت يو ًما عند أيب نرص ِّ

ألف دينار ،فوض َعتْه
مت ففتحتُهَ ،فدَ َخ َلت امرأة
كيسا فيه ُ
وأخر ْ
الباب ،ف ُق ُ
جت ً
َ
بني يدي الشيخ ،وقالتِ :
«أنف ْقها كام ترى» ،قال« :ما املقصود؟» ،قالت:

«تتزو ُجني ،وال حاجة يل يف الزواج ،ولكن ألخدمك» ،فأ َم َر َها بأخذ الكيس،
َّ
وأن تنرصف.

ِ
ِ ِ
جت
فلام انرص َف ْت ،قال:
تزو ُ
ُ
«خرجت من سجستْان بِن ّية طلب العلم ،ومتى َّ
س َق َط عني هذا االسم ،وما ُأوثِ ُر عىل ثواب طلب العلم شي ًئا».
كنت يو ًما أقرأ عىل أيب إسحاق
وقال احلافظ حممد بن طاهر املقديسُ :
احل َّب ِ
ال جز ًءا ،فجاء يل ٌ
وأرس إ َّيل كال ًما قال فيه« :إن أخاك
رجل من أهل بلدي،
َّ
قد وصل من الشام» ،وذلك بعد دخول الرتك بيت املقدس ،وقتل الناس هبا،
عيل السطور ،ومل يمكنِّي أقرأ ،فقال أبو إسحاق:
فأخذت يف القراءة ،فاختلطت َّ

ما لك؟ قلت :خري ،قال :البدَّ أن ختربين ،فأخربته ،فقال :وكم لك مل َتر أخاك؟
أتم اجلزء» ،قال« :ما أعظم
قلت :سنني ،قال :ولمِ َ ال تذهب إليه؟ ُ
ُ
قلت« :حتى َّ
تم املجلس ،وصىل اهلل عىل حممد» ،وانرصف.
َ
حرصكم يا أهل احلديث! قد َّ
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انتبــــــه!
الوقــوف رجـــوع
قال اإلمام املحقق ابن القيم ما ملخصه:

اخلواص تكون من تضييع الوقت يف لغو أو هلو ،فإنه يفيض إىل
«توبة
ِّ

درك النقيصة ،ويطفي ُء نور املراقبة ،وأما احلافظ لوقته فهو ٍّ
مرتق عىل درجات

الكامل ،فإذا أضاعه مل يقف موضعه ،بل ينزل إىل درجات من النقص ،فإن مل
يكن يف تقدم فهو متأخر والبد ،فالعبد سائر ال واقف ،فإما إىل ٍ
فوق ،وإما إىل
ٌ
ٍ
وراء ،وليس يف الطبيعة ،وال يف الرشيعة وقوف
أسفل ،إما إىل أمام ،وإما إىل
ومبطئ،
فمرسع
طي إىل اجلنة أو إىل النار،
ٌ
ٌ
ألبته ،ما هو إال مراحل تطوى أرسع ٍّ

ومتأخر ،وليس يف الطريق واقف ألبتة ،وإنام يتخالفون يف جهة السري،
ومتقد ٌم
ٌ

ويف الرسعة والبطء [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ] [املدثر .]37-35:ومل يذكر واق ًفا ،إذ ال منزل بني اجلنة والنار ،وال طريق
ٍ
متأخر
لسالك إىل غري الدارين ألبتة ،فمن مل يتقدم إىل هذه باألعامل الصاحلة فهو
ٌ
إىل تلك باألعامل السيئة.

فإن قلت :كل جمدٍّ يف طلب ٍ
وفتور ،ثم ينهض
يشء ال ُبدَّ أن يعرض له وقف ٌة
ٌ

إىل طلبه.
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ليجم
قلت :البدَّ من ذلك ،ولكن صاحب الوقفة له حاالن :إما أن يقف
َّ
ِ
سري ،وال تضرُ ُّ ُه الوقف ُة ،فإن «لكل عمل ِش َّـرة،
نفسه ،و ُيعدَّ ها للسري ،فهذا وقفت ُه ٌ

ولكل شر ٍة َفترْ ة»(((.

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه ،وجاذب جذبه من خلفه ،فإن أجابه
أخ َر ُه وال ُبدَّ  ،فإن تداركه اهلل برمحته ،وأطلعه عىل سبق الركب له وعىل ُّ
َّ
تأخ ِر ِه،
ِ ِ
الركب،
هنض هنضة الغضبان األسف عىل االنقطاع ،ووثب واشتدَّ سع ًيا ليلحق َّ
استمر مع داعي ُّ
التأخر ،وأصغى إليه مل يرض بر ِّده إىل حالته األوىل من
وإن
َّ
الغفلة ،وإجابة داعي اهلوى ،حتى ير َّد ُه إىل أسوأ منها وأنزل دركًا ،وهو بمنزلة
ِ
وأصعب.
أخطر منه
قيب اإلبالل من املرض ،فإنهَّ ا
ُ
النَّك َْسة الشديدة َع َ
ُ
ٍ
وباجلملة ْ
بجذبة منه من يد عَدُ ِّو ِه،
فإن تدارك اهلل  Eهذا العبد
وختليصه ،وإال فهو يف ُّ
ناكص عىل عقبيه ،أو
راجع القهقرى،
تأخ ٍر إىل املامت،
ٌ
ٌ

عصم ُه اهلل»(((.
ُم َو ٍّل ظهره ،وال قوة إال باهلل ،واملعصوم من
َ

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)210 ،188/2وابن حبان [ ،]11والطحاوي يف «مشكل اآلثار ()88/2
عن ابن عمر .L
(« )2هتذيب مدارج السالكني» (.)244 ،243/1
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اله َّمة؟
َع اَل َم َ
كبير ِ
ُ
يندم ُ
قال ابن املبارك « :Vمن أعظم املصائب للرجل أن يعلم من نفسه

تقصريا ،ثم ال يبايل ،وال حيزن عليه».
ً

وقال أمحد بن أيب احلواري رحيان ُة الشام« :أفضل البكاء :بكاء العبد عىل ما

فاته من أوقاته عىل غري املوافقة ،أو بكا ٌء عىل ما سبق له من املخالفة».

وقال إبراهيم بن أدهم :مرض بعض العباد فدخلنا عليه نعوده ،فجعل

يتنفس ويتأسف ،فقلت له :عىل ماذا تتأسف؟ قال« :عىل ليلة نمتها ،ويوم
ٍ
وساعة غفلت فيها عن ذكر اهلل .»D
أفطرته،
وقال أبو داود احلفري :دخلت عىل كرز بن وبرة بيته ،فإذا هو يبكي ،فقلت
عت حزيب أن أقرأه
له :ما يبكيك؟ قال« :إن بايب مغلق ،وإن ِسترْ ي ُمل ْس َبل ،و ُمنِ ُ
البارحة ،وما هو إال من ذنب أحدثته».

وقال ابن اجلوزي « :Vالبكاء ينبغي أن يكون عىل خساسة اهلمم».
إن كبري اهلمة كائن متميز يف كل خصائصه ،حتى يف ندمه ،وبينام يندم

خسيس اهلمة لفوات لذاته ،أو يتحرس لفراق شهواته ،فإن لكبري اهلمة شأنًا آخر
حتى وهو يندم:
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 -فهو يتحرس عىل ساعة مرت به يف الدنيا ،ال ألنه عىص اهلل فيها ،وإنام ألنه

مل يعمرها بذكر اهلل  :Dقال رسول اهلل « :Hليس يتحسر أهل اجلنة

على شي ٍء ،إال على ساعة مرت بهم مل يذكروا اهلل  Dفيها».

وكان عبد اهلل بن عمر  Lيصيل عىل اجلنازة ثم ينرصف ،فلام بلغه

قول رسول اهلل « :Hمن اتبع جنازة مسلم إميا ًنا واحتسا ًبا حتى ُي َص َّلى
عليها فله ق�يراط ،ومن شهدها حتى تدفن (ويف رواية :حتى ُيفرغ منها) فله

قرياطان من األجر» ،قيل« :يا رسول اهلل وما القرياطان؟» ،قال« :مثل اجلبلني

العظيمني»( ،ويف رواية :كل قرياط مثل أحد) ،وكان قد أخذ ابن عمر قبضة من
حىص باملسجد يقلبها يف يده ،فلام بلغه أن رسول اهلل  Hقاله ،ضرَ َ َب

باحلىص الذي كان يف يده األرض ،ثم قال« :لقد َف َّرطنا يف قراريط كثرية».
ك��م ف��رص�� ٍة ذه��ب��ت ف��ع��ادت ُغ َّص ًة

ُت ْ
ُّم
���ول ت��ل��ه ٍ
���ج���ي ب���ط ِ
���ش ِ
��ف وت���ن���د ِ

وملا اح ُتضرِ معاذ  Iجعل يقول« :أعوذ باهلل من ليلة صباحها النار،
ِ
كنت أخافك
ب
حبيب جاء عىل فاقة ،اللهم إين قد ُ
ٌ
مرح ًبا باملوت مرح ًبا زائر ُمغ ٌّ

وأنا اليوم أرجوك ،اللهم إنك تعلم أين مل أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها
لك َْري األهنار ،وال لغرس األشجار ،ولكن لظمأ اهلواجر ،ومكابدة الساعات،
بالركب عند ِح َلق ِّ
الذكر».
ومزامحة العلامء ُّ
 -وهذا سيف اهلل املسلول «خالد بن الوليد» .I

يتحرس ملوته عىل فراشه ،فقد قال ملا حرضته الوفاة:
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«لقد شهدت كذا وكذا زح ًفا ،وما يف جسدي موضع إال وفيه رضبة سيف

حتف أنفي كام يموت
أو طعنة رمح ،أو رمية سهم ،ثم هأنذا أموت عىل فرايش
َ

البعري ،فال نامت أعني اجلبناء».

مشتهرا به ،وكان َس ْعدُ بن أيب
 وكان أبو حمجن الثقفي ُمول ًعا بالرشاب،ً
ِ
القادس َّية وب َلغه ما يفعل املرشكون باملسلمني،
و َّقاص حبسه فيه ،فلماَّ كان يو ُم
ٍ
لس ْع ٍد ،قال:
وهو عند أ ِّم ولد َ
ك َفى َح َز ًنا أن ُت ْط َع َن َ
اخل ْي ُل بال َق َنا

وأُت������� َر َك َم ْ
��ي َو َثاق َيا
�����ش�����دُودًا ع��ل َّ

إ َذا ُق ْم ُت َع َّناني َ
احل��دي�� ُد ُ
وغ ِّل َقت

��ص ُّ��م املُ َنا ِديَا
َم�� َغ��ا ِل��ي ُ��ق م��ن دُون���ي ُت ِ

وق��د ُ
��ل َ
كثري ْ
ك�� ْن ُ
��ت َذا ْ
وإخ َو ٍة
أه ٍ

���م ِس�َل�اَ ح���ي ،ال أب���ا َل َ
����ك ،إِ ْ
ن�ن�ي
َه��� ُل َّ

َف�� َق ْ��د َت�� َر ُ
ك��ون��ي واح���دًا لاَّ أخ��ا ل َيا

أرى َ
احل���� ْر َب ال َت����� ْزدَا ُد اال تمَ َ اديَا

فقالت له أم ولد ٍ
سعد« :أتجَ ْ َع ُل يل ْ
ترجع حتَّى ُأعيدَ َك يف
إن أنا أطلقتُك أن
َ
ُّ
فرسا لس ْع ٍد َب ْلقا َء ،وحمَ َل عىل املرشكني،
َ
الوثاق؟!» قال« :نعم» ،فأطل َقتْه ،وركب ً
فجعل سعد يقول« :لولاَ َ محِ
لظننت أنَّه أبو حمجن وأنهَّ ا
الوثاق
ُ
أن أبا ْ َجن يف َ
الوثاق ،وأتت سعدً ا
َفريس» ،وانكشف املرشكون ،وجا َء أبو حمجن فأعادتْه يف َ

فأخربتْه ،فأرسل إىل أيب حمجن فأطل َقه ،وقال« :واهلل ال حبستُك فيها أبدً ا» ،قال
أبو حمجن« :وأنا واهللِ ال أرشبهُ ا بعدَ اليوم أبدً ا».
 وعن قتادة أن عامر بن قيس ملا ُحضرِ جعل يبكي ،فقيل له :ما يبكيك؟حرصا عىل الدنيا ،ولكن أبكي عىل ظمأ
قال« :ما أبكي جز ًعا من املوت ،وال
ً

اهلواجر ،وعىل قيام ليايل الشتاء».
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 وبكى أبو الشعثاء عند موته ،فقيل له :ما يبكيك؟ فقال« :مل َأ ْشت َِف من
ُ

قيام الليل».

 -وكان السلف إذا فاتتهم تكبرية اإلحرام َع ُّزوا أنفسهم ثالثة أيام ،وإذا

فاتتهم اجلامعة عزوا أنفسهم سبعة أيام.

 -وكان أبو الليث ُي َع َّزى ،فقيل :ما شأنه؟ قالوا« :فاتته صالة اجلامعة».

 -وقال حاتم األصم« :مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ،ولقد ماتت

فعزاين أكثر من عرشة آالف ،وفاتتني صالة اجلامعة ،فلم يعزين أحد».
يل بنت َّ
 وملا اح ُتضرِ عبد الرمحن بن األسود بكى ،فقيل له ،فقال« :أس ًفا عىلِ
الصالة والصوم».

 -وبكى يزيد الرقايش عند موته فقيل :ما يبكيك؟ فقال« :أبكي عىل ما

يفوتني من قيام الليل وصيام النهار» ،ثم جعل يقول« :يا يزيد من ُيصيل لك،
ومن يصوم عنك ،ومن يتقرب إىل اهلل  Dباألعامل بعدك؟ وحيكم يا إخواين،

ال تغرتوا بشبابكم ،فكأن قد َح َّل بكم ُ
مثل ما قد َح َّل يب».

 -وبكى بعض العباد عند موته فقيل له :ما ُيبكيك؟ فقال« :أن يصوم

الصائمون ،ولست فيهم ،ويذكر الذاكرون ولست فيهم ،ويصيل املصلون
ولست فيهم».
ُ

وعن م َطر ٍ
ف قال :كان قتادة إذا سمع احلديث خيتطفه اختطا ًفا .وكان إذا
ُ ِّ

سمع احلديث مل حيفظه أخذه العويل والزويل((( حتى حيفظه .وإن كان احلديث
تنحى ،وابتعد ،وانتقل.
( )1الزويل :مصدر زال يزول ،وزالَّ :
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طويلاً  .بحيث ال يمكن حفظه يف جملس واحد حفظ نصفه ،ثم عاد يف جملس آخر
فحفظ بقيته.

 -وذكروا لشعبة حدي ًثا مل يسمعه ،فجعل يقول« :واحزناه!» ،وكان يقول:

«إين لأَ ُذاكَر باحلديث ،فيفوتني ،فأمرض».

مسلم ب ُن يسار قال احلسن البرصي:
وقال سفيان بن عيينة :ملا مات
ُ
«وا ُم َع ِّلام ُه!».
وقال القاسم بن سالم :دخلت البرصة ألسمع من «محاد بن زيد» ،فإذا

هو ميت ،فشكوت ذلك إىل «ابن مهدي» ،فقال يل« :مهام ُسبِ ْق َت ،فال ت ُْس َب َق َّن

بتقوى اهلل».

وكان مالك بن خيامر السكسكي من تالميذ معاذ بن جبل  ،Iوقد

عاش ما عاش ناقلاً من روح معاذ إىل روحه ،ومن قلب معاذ إىل قلبه ،ومن

عقل معاذ وإيامنه إىل عقله وإيامنه ،فلام حرضت معا ًذا الوفا ُة بكى ،فقال له معاذ:
كنت أصيبها منك ،ولكن أبكي عىل
«ما ُيبكيك؟» ،قال« :واهلل ما أبكي عىل دنيا ُ
العلم واإليامن َ
اللذين كنت أستفيدمها منك» ،فأجابه معاذ وهو جيود بروحه:

«إن العلم واإليامن مكاهنام ،من ابتغامها وجدمها ،فاطلب العلم عند

أربعة ،فإن أعياك العلم عند هؤالء فليس هو يف األرض ،فاطلبه من ُم َع ِّلم
إبراهيم»(((.

( )1وهلذا كان شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vإذا أشكلت عليه املسائل يقول« :يا ُم َع ِّل َم إبراهيم
َع ِّل ْمني» ،انظر« :العقود الدرية» البن عبد اهلادي (ص.)42
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وروى الكديمي عن عبد اهلل بن داوود اخلُ َر ْيبي قال« :كان سبب دخويل
البرصة ألن ألقى ابن عون ،فلام صرِ ْ ُت إىل قناطر رسدار ،تلقاين َن ْع ُيهَ ،فدَ خلني
ما اهلل به عليم».
في ظفرا بأيب مكتوم عيسى بن أيب
والس َل ُّ
 -وملا حج أبو بكر السمعاين ِّ

ذر ،فتهاونا ،فسارع يف النَّ ْفر األول ،ورجع إىل موطنه رساة بني شبابة ،وفاهتام،
فتحزن تاج اإلسالم أبو بكر ،فأخذ السلفي ُي َس ّليه ،ويقول« :ما كان معه سوى
َّ

(صحيح البخاري) ،وأنت يف إسناده مثله».

 وكان القفطي صاحب كتاب (إنباه الرواة عىل أنباه النحاة) شديداحلرص جدًّ ا عىل مجع الكتب ،ومجع مكتبة من أنفس ما جمُ ع ،قال ُ :Vع ِرض

عيل كتاب (األنساب) للسمعاين بخط مصنفه األجزاء الثاين والثالث والرابع،
َّ
واألول بخط مؤلفه كان مفقو ًدا يف ذلك الوقت -وبني القفطي والسمعاين نحو

مائتني ومخسني عا ًما أو قري ًبا منها -فاشرتى القفطي هذه األجزاء الثالثة ،قال:
اشرتيتها ،فلام مضت مدة من الزمن -ويف ظنه أن اجلزء األول من الكتاب بخط

مؤلفه مفقود ،وانتهى األمر عىل ذلك -يقول القفطي :فمرة جاءين خادمي بصرُ َّ ة
ٍ
ٍ
فأخذت الورقة
كتاب .قال:
بقول خرض يعني اخلرضاوات وقد ُل َّف ْت بورق
من
ُ
فلام نظرت إليها فإذا هو خط السمعاين الذي أعرفه ،فأتيت بنسخة األنساب فإذا
فذهبت رسي ًعا إىل الذي يبيع البقول،
هذا الورق من اجلزء األول املفقود .قال:
ُ
ٍ
أوراق بقيت من الكتاب ،فقلت له :أين بقية هذه األوراق؟
فوجدت عنده بعض
قال :لففنا هبا البقول ،أي أهنا تفرقت يف البيوت .فقال القفطي« :إنا هلل وإنا إليه

شهرا عىل فقد االهتامم بالكتب ،وقيل :إنه تأسف غاية
راجعون» فأقام مناحة ً
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التأسف عىل هذا الضياع ،حتى كاد يمرض ،وامتنع أيا ًما عن خدمة األمري يف
قرصه ،فصارت ِعدَّ ة من األفاضل واألعيان يزورونه تعزية له ،كأنه قد مات
أحدُ أقاربه املحبوبني.

وقال محزة :سمعت أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن العباس يقول :ملا ورد

عيل أهيل ،ومن
نعي «حممد بن أيوب الرازي» دخلت الدار ،وبكيت فاجتمع َّ
يف منزيل ،وقالوا :ما أصابك؟ قلت :نعي «حممد بن أيوب الرازي» وقد منعوين

فس َّل ْوا قلبي ،وأذنوا يل يف اخلروج عند ذلك ،وأصحبوين خايل إىل
االرحتال إليهَ ،

«نَسا» إىل احلسن بن سنان ،فكان ذلك أول رحلتي يف احلديث.

العسال ،وجلس بنوه للتعزية ،دخل رجالن يف لباس
 وملا مات أبو أمحد ٍَّ
سواد ،وأخذا ُي َو ِ
إسالماه»َ ،ف ُس ِئال عن حاهلام ،فقاال« :إنا
لوالن ،ويقوالن« :وا ْ
وردنا من أغامت((( من املغرب ،لنا سنة ونصف يف الطريق يف الرحلة إىل هذا
ورو ُدنا وفاتَه».
اإلمام لنسمع منه ،فوافق ُ

( )1ناحية من بالد املغرب قرب مراكش.
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يا كبير الهمة :ال يضرك التفرد
فإن طرق العالء قليلة اإليناس
إن كبري اهلمة عىل اإلطالق من يتحرى الفضائل ،ال للذة ،وال لثروة،

شاكرا
وال الستشعار نخوة ،واستعالء عىل الربية ،بل يتحرى مصالح العباد
ً
بذلك نعمة اهلل ،وطال ًبا به مرضاته غري مكرتث بقلة مصاحبيه ،فإنه إذا عظم

املطلوب َّ
قل املساعد ،وطرق العالء قليلة اإليناس.
�������م ب���ش���يء وال���ل���ي���ال���ي كأنها
أَ ُه ُّ
اخل��َّل�اَّ ن يف ك��ل بلدة
ف��ري�� ٌد ع��ن ِ

ُ
�������ار ُد
ت���ط���اردن���ي ع���ن ك��ون��ه��ا وأط ِ

إذا َع ُ
��وب ق َّ
املساع ُد
���ل
��ظ��م امل��ط��ل ُ
ِ

عن ابن جدعان قال :سمع عمر رجلاً يقول« :اللهم اجعلني من األقلني»،

فقال« :يا عبد اهلل! وما األقلون؟» ،قال :سمعت اهلل يقول[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ] [هود[ ،]40:ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] [سبأ ،]13:وذكر آيات أخر ،فقال

عمر« :كل أحد أفقه من عمر».

وقال سفيان بن عيينة« :اسلكوا سبل احلق ،وال تستوحشوا من قلة

أهلها».

يرضك قلة
وقال الفضيل بن عياض « :Vالزم طريق اهلدى ،وال َّ
َ
وطرق الضاللة ،وال تغرت بكثرة اهلالكني».
السالكني ،وإياك
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وقال إبراهيم بن أدهم « :Vال يقل مع احلق فريد ،وال يقوى مع الباطل

عديد».

وقال سليامن الداراين« :لو شك الناس كلهم يف احلق ،ما شككت فيه

وحدي».

وقال بعض الصاحلني« :انفرادك يف طريق طلبك ،دليل عىل صدق

الطلب».

فعايل اهلمة تر َّقى يف مدارج الكامل بحيث صار ال يأبه بقلة السالكني،

ي ِّصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من األنس باهلل ما يزيل
ووحشة الطريق ألنه حُ َ

هذه الوحشة((( ،وإال انقطع به السبيل.
ع��ج�� ًب��ا ب���أن���ك س�����المِ ٌ م���ن وحش ٍة

�����ت ف��ي��ه��ا ُم ْ
يف غ���اي��� ٍة م���ا زل َ
���ف��� َردا

(إن أول ثمرات العزة اإليامنية التي حيسها املؤمن :إدراكه ما يف اإلسالم

من قوة احلقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل يف فرد واحد ،وما يف
اآلراء اجلاهلية املخالفة من زيف الباطل ،واحتياجها إىل سواد كثري ،وعدد كبري

( )1وتوضيح ذلك بمراتب الدين فهي ثالثة كام جاء يف حديث جربيل« :اإلسالم ،واإليامن،
واإلحسان» ،فاإلسالم أخص من اإليامن من حيث املعنى ،لكنه أعم من حيث األفراد ،واإليامن
أخص من اإلحسان من حيث املعنى ،لكنه أعم من حيث األفراد ،فكل حمسن مؤمن ،وكل مؤمن

مسلم ،وليس كل مسلم مؤمنًا ،وليس كل مؤمن حمسنًا ،ويف هذه املراتب درجات ودرجات،
فكلام ارتفع السالك درجة شعر بقلة يف السالكني ،فإذا مل يكن قد َح َّصل مع ارتفاع كل درجة من
األنس باهلل بقدر شعوره بقلة السالكني يف هذه الدرجة ،الستوىل عليه الشعور بالوحشة ،فأحسن

أحواله حينئذ أن ينقطع عن الرقي أو يمله وهو بذلك مغبون ،وإما أن يعود القهقرى ،وهو يف
هذه احلالة خارس مردود ،فال ييأس ،وليعاود السري عساه أن يربح فال خيرس أبدً ا.
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من األفراد ،يأرس منظرهم كل سا َذج ،فيغرت ،وينطيل زيف الباطل عليه ،دون أن

يدرك ما هم فيه من الضالل.

ومن ها هنا رأينا متثل األمة اإلسالمية أكثر من مرة بمؤمن واحد فقط ،كام

قال اهلل تعاىل[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [النحل ]120:قال ابن تيمية:

كفارا مجي ًعا»((( ويف (صحيح البخاري) أنه
«أي :كان مؤمنًا وحده ،وكان الناس ً

قال لزوجه سارة« :يا سارة! ليس عىل وجه األرض مؤمن غريي وغريك».
ثم كام متثلت حينًا بمحمد  Hوحده)(((.

وعن أنس  Iقال رسول اهلل « :Hلقد أُ ُ
وذيت يف اهلل وما يؤ َذى

لي ثالثون من بني يوم وليلة،
وأخ ْف ُت يف اهلل وما خياف أحد ،ولقد أتت َع َّ
أحدِ ،

ومالي ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل»(((.

فمن ثم (انسدَّ باب شعور املؤمن بالغربة ،فهو -ألنه يمثل اإليامن واحلقيقة-

يشعر بأن الناس مجي ًعا ،وهم يف ضالهلم هم الغرباء التائهون ،ولذلك فإنه ملا

توهم واهم ،فوصف عبد الوهاب عزام بالغربة؛ كان جوابه رسي ًعا ،فقال:
َّ
ق����ال ل���ي ص���اح���ب :أراك غري ًبا

ق���ل���ت :ك��ل��ا ،ب����ل األن�������ام غريب

خليل
ب��ي��ن ه������ذا األن���������ام دون
ِ
(((

أن���ا يف ع��امل��ي ،وه���ذي سبيلي)

(« )1جمموع الفتاوى» (.)436/11
(« )2املنطلق» (ص.)235
( )3رواه الرتمذي ،وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي» [.]2472
(« )4املنطلق» (ص ،)236وقال مؤلفه األستاذ الفاضل حممد أمحد الراشد « :9أما غربة الغرباء
الذين ُذكروا يف احلديث الرشيف (طوبى للغرباء) ،فهى غربة بالنسبة للواقع ،أي :لندرهتم وقلتهم
أنيسا ورفي ًقا وخليلاً
بني غثاء ضال ،أما يف عامل الضمري والشعور ،فإن للمؤمن الفرد من إيامنه ً
يبعد الغربة» اهـ.
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وكبري اهلمة -كام يقول االمام املحقق ابن القيم �:

قدرا ،وإن كانوا
(ال يكرتث بمخالفة الناكبني عنه له ،فإهنم هم األقلون ً

األكثرين عد ًدا ،كام قال بعض السلف« :عليك بطريق احلق ،وال تستوحش لقلة

استوحشت يف تفردك؛ فانظر إىل الرفيق السابق ،واحرص عىل
السالكني» ،وكلام
َ
اللحاق هبم ،و ُغ َّض الطرف عمن سواهم ،فإهنم لن ُيغنوا عنك من اهلل شي ًئا،
التفت إليهم
وإذا صاحوا بك يف طريق سريك ،فال تلتفت إليهم ،فإنك متى
َّ

أخذوك ،وعاقوك)((( اهـ.

وامللتفت لنعيق الباطل كالظبي ،و «الظبي أشد سع ًيا من الكلب ،ولكنه إذا

الكلب ،فيأخذه»(((.
أحس به؛ التفت إليه ،فيضعف سعيه ،فيدركه
ُ
َّ
وقال األستاذ سيد قطب  Vيف هذا املعنى:

���ض ال ت��ل��ت��ف��ت ل���ل���ورا ْء
أخ���ي ف���ام ِ

وال ت��ل��ت��ف��ت ه����ا ه���ن���ا أو هناك

(« )1مدارج السالكني» (.)21/1
( )2نفسه (.)22/1

ط��ري��ق��ك ق���د َخ َّ
���ض��� َب��� ْت��� ُه ال���دم���ا ْء
����س����م����اء
وال ت���ت���ط���ل���ع ل����غ��ي�ر ال َّ
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ُ
همة
أحوال َخ ِسيس ِال َّ
إن اإلنسان املسمى باحليوان الناطق موضع جتاذب بني أخالق وطباع العامل

السفيل ،وبني صفات وصفاء العامل العلوي:
���س ُّ
���ح ُّ
���ل
���ن ذاك ألرض�����ه ِب��� َت َ
َف��� َي ِ
���ف ٍ

���د
وحي�������ن ذا ل���س���م���ائ���ه ب���ت���ص ُّ
���ع ِ

قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vالنفوس الرشيفة ال ترىض من األشياء

إال بأعالها وأفضلها ،وأمحدها عاقبة.

والنفوس الدنيئة حتوم حول الدناءات ،وتقع عليها كام يقع الذباب عىل

األقذار؛ فالنفوس العلية ال ترىض بالظلم ،وال بالفواحش ،وال بالرسقة،
وال باخليانة؛ ألهنا أكرب من ذلك ،والنفوس احلقرية بالضد من ذلك»(((.

قال أمحد بن ِخرضويه« :القلوب جوالة :فإما أن جتول حول العرش،

ب
الكساح؛ دلاَّ ه يف ُج ِّ
وإما أن جتول حول احلُ ِّش» ،وقال بعضهم« :نزول مهة َّ
ال َع ِذ َر ِة»(((.
وقال ابن القيم « :Vاألرواح يف األشباح كاألطيار يف األبراج ،وليس

ما ُأ ِعدَّ لالستفراخ كمن ُه ِّيىء للسباق».

(« )1الفوائد» (ص.)226
( )2أي :أنه ملا كسل عن تعلم حرفة أو علم ينتفع به ،ويكرمه بني الناس؛ مل يكن أمامه إال النزول إىل
ب لتنظيفه من الغائط.
جل ِّ
ا ُ
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خ����ل����ق اهلل ل�����ل�����ح�����روب رج��������ال

������د
ورج���������������الاً ل����ق����ص����ع���� ٍة وث������ري ِ

فإن رفض ذلك اإلنسان االرتقاء إىل ِعليني ،وعشق الظلمة ،ومقت النور،

َّ
وانحط إىل نزوات
فتمرغ فيها،
وأبى إال أن هيبط بنفسه إىل َو ْحل الشهواتَّ ،

حل ُمر ،وسفاسف األمور ،ونزغات الشياطني ،وتثاقل إىل األرض؛ سقط إىل
ا ُ
ِس ِّجني ،وما أدراك ما سجني ،وانحدر دون مرتبة ذوات احلوافر ،قال تعاىل:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ] [األعراف ،]179:وقال تعاىل[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [حممد.]12:

فهم كاألنعام ليس هلم َه ٌّم إال حتصيل الشهوات:

هم ٌة
ك��ال��ع�ير ل��ي��س ل���ه ب���ش���يء َّ

(((

إالاقتضامال َق ْض ِب((( حولاملِذو ِد

كام أن األنعام تسهو ،وتلهو بالطعام ،وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده،

أيضا ساهون عام يف غدهم.
وهؤالء ً

وهم أضل من األنعام ،ألهنا تبرص منافعها ومضارها ،وتتبع مالكها ،وهم

بخالف ذلك ،قال عطاء« :األنعام تعرف اهلل ،والكافر ال يعرفه».

قال الرافعي « :Vوأما ضعف اهلمة فمنزلة احليوان الذي ال هم له
إال أن يوجد كيفام وجد ،وحيثام جاء موضعه من الوجود؛ إذ هو ُيو َلد ويكدح
( )1ال َق ْضب :ما أكل من النبات املقت ََضب (املقطوع) َغ ًّضا.
( )2املِ ْذوَدُ :م ْع َت َلف الدابة.
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رضب
وشعرا وأثا ًثا ،ومتا ًعا ،وكأنه
ووبرا،
ٌ
ً
ويكد؛ ليكون حلماً  ،وعظماً  ،وصو ًفاً ،

نوع آخر من املنفعة»(((.
من النبات إال أنه ٌ

وصف سعد بن معاذ  Iاملرشكني ،فقال« :رأيت قو ًما ليس هلم فضل

عىل أنعامهم ،ال هيمهم إال ما جيعلونه يف بطوهنم وعىل ظهورهم ،وأعجب منهم:

قوم يعرفون ما جهل أولئك ،ويشتهون كشهوهتم».
وإن����ك إن أع��ط��ي َ
��ت ب��ط��ن��ك ُس ْؤ َله

��رج َ
��ذم أمجعا
��ك ن��اال منتهى ال ِّ
وف َ

وعن عمر بن اخلطاب  Iأنه قال« :إياكم والبِ ْطنَة يف الطعام والرشاب؛

فإهنا مفسدة للجسد ،مورثة للسقم ،مكسلة عن الصالة» ،ووصف الشاعر

أكولاً  ،يستغرق حياته يف هنمه وشهوته ،فقال:
(((

ُ
طان
الب ِ
عريض ِ
(((
ف��� ِن���ص ُ
���اس���ه
���ار ل��� ِك��� ْري ِ
���ف ال���ن���ه ِ

جديد اخلوان

(((
ق����ري����ب املَ
َ
����ع
ِ
��������������راث م����ن امل����رت ِ
ٌ
��������ع
و ِن���������ص���������ف مل�������أك������� ِل������� ِه أمج ِ

قيل البن احلطيئة « :Vفالن ُرزق نعمة و َم ِعدَ ة» ،فقال« :حسدوه عىل

الرتدد إىل اخلالء»(((.

ور ِو َي أن رجلاً من األكَّالني َم َّر بصومعة راهب ،فقدم له أربعة أرغفة،
ُ

وذهب ليحرض له عَدَ ًسا ،فحمله وجاء به ،فوجده أكل اخلبز ،فذهب وأتى إليه
(« )1وحي القلم» (.)379/3
( )2أصل البطان :حزام القتب الذي جيعل حتت بطن الدابة ،ولعله يريد به كرب بطنه.
( )3املراث :مكان الروث.
( )4ال ِكرياس :الكنيف الذى يكون مرش ًفا عىل سطح بقناة إىل األرض.
(« )5سري أعالم النبالء» (.)347/20
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باخلبز ،فوجده أكل العدس ،ففعل ذلك معه عرش مرات! فسأله الراهب :أين

قصدت؟ قال :بلغني أن هبا طبي ًبا حاذ ًقا
مقصدك؟ فقال :إىل الري .فقال له :ملاذا
َ
أسأله عام ُيصلح َم ِعديت ،فإين قليل االشتهاء للطعام! فقال له الراهب :إن يل إليك
حاجة! قال :وما هي؟ قال« :إذا ذهبت وصلحت معدتك فال جتعل رجوعك

إ َّيل ثان ًيا!»(((.

وعن حممد بن احلنفية قال« :من ك َُرمت عليه نفسه ،هانت عليه الدنيا»،

وقيل ملحمد بن واسع« :إنك لرتىض بالدون» ،قال« :إنام ريض بالدون َمن ريض

بالدنيا».

م���ن���اف���س��� ُة ال���ف���ت���ى ف��ي��م��ا ي ُ
�����زول

����ان ه���م���ت��� ِه دل���ي ُ
���ل
ع���ل���ى ُن����ق����ص ِ

���ب ال���دن���ي���ا إىل نفسها
ي���ا خ���اط َ

����م
ت�����ن َّ
�����ح ع�����ن ِخ���ط���ب���ت���ه���ا َت ْ
����س����ل ِ
�������أمت
ق����ري����ب���� ُة ال������� ُع������� ْر ِ
س م�����ن امل ِ

آخر:

�������������رارة
إن ال�����ت����ي خت�������ط ُ
�������ب غ َّ

ومن مظاهر خساسة اهلمة افتقاد الطموح إىل العلم ونضوب الفضول

والتطلع إىل كشف حقائقه :ذكر ابن القطاع النحوي صاحب كتاب (األفعال)

أنه ذكر لطالبه مرة أنه وجد الرس يف تسمية كتاب أيب إسحاق الشيباين يف اللغة
بـ(اجليم) ،مع أنه مل يبتدئ فيه بحرف اجليم؛ كام هو حال كتاب (العني) للخليل
ابن أمحد ،مع أن العلامء نظروا يف تسمية كتاب «الشيباين» ،وهلم خترجيات ،ولكن

ليس ثمة يشء مقبول ،قال ابن القطاع« :فطرحتها عىل بعض القوم ،وقلت هلم:

الرس يف تسمية كتاب (اجليم) ،فمن أراد أن يعرف رس هذا الكتاب،
ُ
وجدت َّ

(« )1دكانة الكتب» (ص.)247
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فليدفع عرشة دنانري ،قال :فلم ينبس أحد منهم بشفة» .قال القفطي يف ترمجته له:
«فلعن اهلل دنيا تخُ تار عىل استفادة العلوم!»(((.

ور ِو َي أن رجلاً قال خلالد بن صفوان« :ما يل إذا رأيتكم تذاكرون األخبار،
ُ

عيل النوم؟» فقال« :ألنك محار يف
وتدارسون اآلثار ،وتناشدون األشعار ،وقع َّ

مسالخ إنسان».

ومن سفلة اهلمم الذين أخرب عنهم الصادق املصدوق  Hبقوله:

«وأهل النار مخسة :الضعيف الذي ال َز ْب َر((( له ،الذين هم فيكم تب ًعا ،ال يبغون اً
أهل
(((
فار من املسئولية
وال مال» احلديث ،فهو قانع بكونه ذيلاً ،ومسبو ًقا ،وتاب ًعاٌّ ،
ِ
ب فيها
وروح الرشيعة احلنيفية ُتنَ ِّفر من العزوبة ،وتُنكر عىل من ُي َر ِّغ ُ
وتبعاهتاُ ،
و ُي ْثني عليها ،كام قال أحدهم:

أن�����ا يف ح���ال�ت�ي ال��ت��ي ق����د تراني

��أم��ل َ
��ت أح���س ُ
���ن ال���ن���اس حاال
إن ت َّ

أج��ع��ل ال��س��اع��د ال��ي��م�ين ِوس�����ا ِدي

ث���م أَث��ن��ي إذا ان��ق��ل��ب��ت الشماال

ل����ي����س ل������ي وال����������� ٌد وال م����ول����ود

ويف هؤالء يقول الشاعر:

�����اب ُق َّ
������ن������ ٌع ال خ��ي��ر فيهم
ش�����ب ٌ

ال ،وال ُح����� ْز ُت ُم ْ
����ذ ع��ق��ل ُ
��ت ِعياال
ُ������ورك يف ال��ش��ب��اب الطاحمينا
وب ِ

وهم «الغثاء» الذين أخرب عنهم  Hبقوله« :يوشك األمم أن تداعى

عليكم ،كما تداعى َ
األكلة إىل قصعتها» ،فقال قائل« :ومن قلة نحن يومئذ؟»
( )1انظر« :إنباه الرواة عىل أنباه النحاة» (.)20/1
( )2أي :ال عقل له يمنعه مما ال ينبغي ،وقيل :هو الذي ال مال له.
( )3رواه مسلم [.)2197/4( ]2865
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قال« :بل أنتم يومئذ كثري ،ولكنكم ُغثاء كغثاء السيل ،ولينزعن اهلل من صدور

عدوكم املهابة منكم ،وليقذفن يف قلوبكم ال َو َهن» ،فقال قائل« :يا رسول اهلل وما

الوهن؟» قال« :حب الدنيا ،وكراهية املوت»(((.
وفيهم قال ِد ْعبِل:

م��ا أكثر ال��ن��اس ال ب��ل م��ا أقله ُم
إن����ي ُ
أفتحها
ألغ���� ِل����ق ع��ي�ني ث���م ُ

واهلل ي��ع��ل��م أن�����ي مل أق�����ل َف��� َن���دا
��ث�ير ول��ك��ن م��ا أرى أحدا
ع��ل��ى ك ٍ

فهم كَس َق ِ
ط املتاع ،موهتم وحياهتم سواء ،قال الشاعر:
َ

��ت ال م ٌ
إذا ك��ن َ
���ال ل��دي��ك ُتفيدنا

وال أن������ت مم�����ن يُ�����رجت�����ى مللم ٍة

للدين
علم فنرجوك
ِ
وال أن��ت ذو ٍ
عملنا مثالاً َ
طني
مثل
ِ
شخصك من ِ

وفيهم قال ابن اجلوزي :V

«ال يدرون مل خلقوا ،وال املراد منهم ،وغاية مهتهم :حصول بغيتهم من
أغراضهم ،وال يسألون عند نيلها ما اجتلبت هلم من ذم ،يبذلون ِ
الع ْر َض دون
الغرض ،ويؤثرون لذة ساعة ،وإن اجتلبت َ
زمان مرض ،يلبسون عند التجارات
ثياب حمتال ،يف شعار خمتال ،و ُيل ِّبسون يف املعامالت ،ويسرتون احلال ،إن كسبوا:

فشبهة ،وإن أكلوا :فشهوة ،ينامون الليل ،وإن كانوا نيا ًما بالنهار يف املعنى(((،
( )1انظر خترجيه (ص.)567
( )2ويف هذا املعنى يقول الشاعر:

خي���ب��رن������ي ال���������ب���������واب أن����������ك ن����ائ����م

وأن�����ت إذا اس��ت��ي��ق��ظ��ت أي ً
���ض���ا فنائ ُم

ف��ح��ت��ام ال ت��ص��ح��و وق����د ق����رب امل���دى

الس ْك ُر
وح��ت��ام ال ي��ن��ج��اب ع��ن قلبك ُّ

بلى سوف تصحو حني ينكشف الغطا

وت��ذك��ر ق��ول��ي ح�ين ال ينفع الذكر

ويقول الشاعر واع ًظا من أدمن هذا النوع من النوم:
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وال نوم هبذه الصورة ،فإذا أصبحوا ،سعوا يف حتصيل شهواهتم بحرص خنزير،
وتبصيص كلب ،وافرتاس أسد ،وغارة ذئب ،وروغان ثعلب ،ويتأسفون عند

املوت عىل فقد اهلوى ،ال عىل عدم التقوى ،ذلك مبلغهم من العلم» اهـ.

هم أحدهم أن يسمو إىل املعايل ،ختم الشيطان عىل قلبه« :عليك ليل
كلام َّ

طويل ،فارقد» ،وكلام سعى يف إقالة عثرته ،واالرتقاء هبمته ،عاجلته جيوش

التسويف والبطالة والتمني ،ودعثرته ،ونادته نفسه األمارة بالسوء« :أنت أكرب

أم الواقع؟».

َ
������ع
�����ب
اجمل������������د واق������ن ْ
ال ت�����ط�����ل ِ

اجمل������������د ُس َّ
َ
����ب
إن
������م������ه ص����ع ُ
������ل ُ

وقال ابن خلكان :ملا وزر لصالح الدين؛ قال هبة اهلل بن سناء امللك:

ق�����ال ال�����زم ُ
�����ان ل���غ�ي�ره ل����و رامها
اذه��ب طري َقك َ
لست ِم��ن أربابها

َت ِ��رب��ت مي��ي�� ُن��ك ل��س َ
��ت م��ن أربابها

����ع وراءك ل��س َ
��ت م��ن أترابها
وارج ْ

وقد جزع الزبرقان بن بدر أشدَّ اجلزع ،ملا هجاه احلطيئة((( بقوله:

دَع امل����ك����ارم ال ت���رح���ل ل ُبغيتها

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

هجا ًء ،وكان الزبرقان بن بدر التميمي سيد قومه ،استعمله
( )1كان احلطيئة ال َع ْبيس
شاعرا خمرض ًما َّ
ً
النبي  Hوالشيخان ،فكان جيمع زكاة قومه ويؤدهيا هلم ،فلام هجاه احلطيئة اشتكاه إىل أمري
املؤمنني عمر  ،Iفقال له عمر :وما قال لك؟ قال :قال يل:
دع امل�������ك�������ارم ال ت�����رح�����ل لبغيتها

واق���ع���د ف��إن��ك أن���ت ال��ط��اع��م الكاسي

فقال عمر« :ما أسمع هجاء ،ولكنها معاتبة!» ،فقال الزبرقانَ « :أ َوال ُ
تبلغ مروءيت إال أن آكل
ٍ
ِ
عيل منه» ،فدعا عمر حسان بن ثابت
وألبس؟! واهلل يا أمري املؤمنني ما ُهجيت ببيت قط أشد َّ
وس َل َح عليه» أي :بال عليه.
 Iوسأله« :أتراه هجاه؟» قال حسان« :نعمَ ،
فحبس عمر احلطيئة ،فجعل احلطيئة يستعطفه ويرسل إليه األبيات ،فأطلقه ،وأخذ عليه عهدً ا أن
ال هيجو أحدً ا ،واشرتى منه أعراض املسلمني بثالثة آالف درهم.
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ألنه جعل مهته ال جتاوز أن يأكل ويلبس.

إن خسيس اهلمة يقنع بالسالمة ،ويستكني أمام واقعه ،فال يثور عليه،

وال جيرؤ أن يفك َوثاق مهته(((:

���ب ص����ع����و َد اجل���ب���ال
وم�����ن ي���ت���ه���ي ْ
ه����و ال�����ك ُ
�����ي حي����ب احل���ي���اة
�����ون ح ٌّ

���ر ب�ي�ن ُ
يَ��� ِع ْ
���ش أب َ
احل��� َف��� ْر
�����د ال���ده ِ
�������ي َ
�������ت املُ������ ْن َ
������د ِث������ ْر
وحي�����ت����� ِق����� ُر املَ ِّ

وإن نازعته نفسه إىل طلب املعايل ،واالرتقاء هبمته ،واقتحام األهوال،

والتخيل عن ال َبطالة والعجز والكسل ،زجرها قائلاً :

���م َه������ ْو َل ت��ل��ك امل�����وار ِد
ومل أت���ق َّ
���ح ْ

ذري��ن�ي تجَ ِ ��� ْئ�ن�ي ِم��ي��ت�تي مطمئن ًة
���ات امل��ع��ال��ي َم ُشوبة
ف����إن ك���رمي ِ

مبستودَعات يف بطون األساو ِد

رض����� َي ْ
�����ت ه���م�ت�ي باخلمول
ل���ق���د ِ

ومل ت َ
�������رض ب����ال����رت����ب ال���ع���ال���ي��� ْه

���م العال
وم����ا ج��ه��ل��ت ط���ي َ
���ب ط���ع ِ

ول�����ك�����ن�����ه�����ا ت�������ؤث�������ر ال�����ع�����اف�����ي����� ْه

وقال ابن وكيع:

آخر:

(((

ب���ق���در ال���ص���ع���ود ي���ك���ون اهلبوط

��������ب ال����ع����ال����ي���� ْه
ف������إي������اك وال��������رت َ

َ
سقطت
���ان إذا م���ا
وك���ن يف م���ك ٍ

ت������ق������و ُم ورج������ل�����اك يف ع���اف���ي���ه

( )1وقد رضب بعض العلامء مثلاً خلسيس اهلمة ،فقال:
هب أن الكلب قال لألسد« :يا سيد السباع! غيرِّ اسمى فإنه قبيح» ،فقال له« :أنت خائن ال يصلح
لك غري هذا االسم» ،قال« :فجربني» ،فأعطاه شقة حلم ،وقال« :احفظ يل هذه إىل ٍ
غد ،وأنا أغري
اسمك» ،فجاع ،وجعل ينظر إىل اللحم ويصرب ،فلام غلبته نفسه ،قال« :وأي يشء باسمي؟! ،وما
(كلب) إال اسم حسن» ،فأكل.
قال ابن اجلوزي  Vمعل ًقا« :وهكذا خسيس اهلمة ،القنوع بأقل املنازل ،املختار عاجل اهلوى
عىل آجل الفضائل  ..فاهلل اهلل يف حريق اهلوى إذا ثار ،وانظر كيف تطفئه» اهـ.
( )2أساود :مجع أسود ،وهو العظيم من احليات ،وفيه سواد ،وهو أخبثها وأنكاها.

112

آخر:

ل َّ
������������ر ُه
����������ذ مخ������ول������ي وح�����ل����ا ُم ُّ
ن���ف���س���ي م���ع���ش���وق���ي ول������ي َغ���ْي��رْ ة

آخر:

��س أع��ل��ى األم����ور
ُت���ن ُ
���ازع�ن�ي ال��ن��ف ُ
ول�������ك�������ن ألن ب�������ق�������در امل������ك������ان

���وق
إ ْذ ص����ان��ن�ي ع����ن ك����ل خم���ل ِ
��������ذل معشوقي
مت���ن���ع�ن�ي م�����ن ب ِ
ول����ي����س م����ن ال���ع���ج���ز ال أن���ش ُ
���ط
(((

ت���ك���ون س��ل�ام���� ُة م����ن ي���س���ق ُ
���ط

ويف شأهنم وأمثاهلم يقول اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية :V

«ال يشء أقبح باإلنسان من أن يكون غافلاً عن الفضائل الدينية ،والعلوم

الرعاع ،الذين
النافعة ،واألعامل الصاحلة ،فمن كان كذلك فهو من اهلمج َّ

يكدرون املاء ،ويغلون األسعار ،إن عاش عاش غري محيد ،وإن مات مات غري
فقيد ،فقدهم راحة للبالد والعباد ،وال تبكي عليهم السامء ،وال تستوحش هلم
الغرباء»((( اهـ.

أيضا
وقال ً

V

يف الذين ُح ِرموا العلم والبصرية ،واهلمة والعزيمة:

(هم املوصوفون بقوله تعاىل[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ] [األنفال ،]22:وبقوله[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [الفرقان ،]44:وبقوله[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ] [النمل ]80:وبقوله[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [فاطر.]22:
( )1انظر« :الكشكول» (ص.)304
(« )2مفتاح دار السعادة» (.)134/1
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وهذا الضرَّ ْ ُب رش الربية ،يض ِّيقون الديار ،و ُي ْغ ُلون األسعار ،وعند أنفسهم

ظاهرا من احلياة الدنيا ،وهم عن اآلخرة هم غافلون،
أهنم يعلمون ولك ْن
ً
ويتعلمون ،ولكن ما يرضهم وال ينفعهم ،وينطقون ،ولكن عن اهلوى ينطقون،

ويتكلمون ولكن باجلهل يتكلمون ،ويؤمنون ،ولكن باجلبت والطاغوت،
ويعبدون ،ولكن يعبدون من دون اهلل ما ال يرضهم وال ينفعهم ،وجيادلون،
ولكن بالباطل ليدحضوا به احلق ،ويتفكرون ويب ِّيتون ،ولكن ما ال يرىض من
القول يبيتون ،و َيدْ عون ،ولكن مع اهلل إهلًا آخر يدعون ،وحيكمون ولكن حكم

اجلاهلية يبغون ،ويقولون :إنام نحن مصلحون ،أال إهنم هم املفسدون ولكن
وج ُّلهم إذا
ال يشعرون ،فهذا الرضب :ناس بالصورة ،وشياطني باحلقيقةُ ،
فكرت هلا محري أو كالب أو ذئاب ،وصدق البحرتي يف قوله:
مل يبق من ُج ِّل هذا الناس باقي ٌة

وقال آخر:

ال خت��دع�� ْن��ك ال ِّ��ل��ح��ى وال الصو ُر
�����س����� ْر ِو م��ن��ه��م ٌ
مثل
يف ش َ
����ر ال َّ
����ج ِ

���ص��� َو ُر
ي��ن��الهُ��ا ال���وه��� ُم إال ه����ذه ال ُّ
�����ار َم�����ن ت�����رى بق ُر
ت���س���ع��� ُة أع�����ش ِ
هل�������ا ُرواء وم����������ا هل�������ا مَ َ
ث���������� ُر

وأحسن من هذا كله قوله تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] [املنافقون ،]4:عالمِهم كام قيل فيه:
زوام ُ
�����ل ل�لأس��ف��ار ال ع��ل��م عندهم
ِ
ري إذا غدا
لعمرك م��ا ي��دري البع ُ

����ر
جب ِّ
���ي���ده���ا إال ك��ع��ل��م األب����اع ِ
رائر
ب��أوس��اق��ه أو راح م���ا يف ال َغ ِ
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وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قو ُله تعاىل[ :ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ]
[اجلمعة )]5:اهـ(((.

(« )1مفتاح دار السعادة» ( )318-316/1بترصف ،ط .دار عامل الفوائد.
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حارثَ ،و َه َّمام
أصدق األسماء ِ
(الناس مجي ًعا مؤمنون وكفار البد هلم من مراد يقصدونه ،ويتوجهون

إليه ،عىل ذلك فطرهم اهلل ،فاإلنسان دائم اهلم واإلرادة ،دائب العمل واحلركة،
ولذلك فإن «أصدق األسامء :حارث ،ومها ٌم» كام ورد يف احلديث((( ،ألن كل

مهام :أي كثري اهلم واإلرادة.
إنسان حارث :بمعنى كاسب ،وكل إنسان َّ

فاإلنسان جمبول عىل أن يقصد((( شي ًئا ،ويريده ،ويستعينه ،ويعتمد عليه يف

حتصيل مطلبه ،قد يكون هو اهلل ،وقد يكون غريه ،ولكن اإلنسان ال يمكن إال

أن يكون كذلك ،أي له مراد يقصده ،ويتوجه إليه.

والسبب يف ذلك أن اإلنسان فقري إىل غريه حمتاج اليه ،كي َي ُسدَّ نقصه،

وحيصل حاجته ،وفقره هذا دائم ال يتوقف ،وال ينقطع.
ويكمل عجزه،
ِّ

ومن عجائب اإلنسان أنه إذا أراد شي ًئا من املخلوقات ،ثم حصل عليه

َم َّله ،وطلب غريه ،أو أكثر منه ،ويف ذلك يقول الرسول « :Hلو كان

( )1أصل احلديث رواه ابن وهب اجلشمي  ،Iوقد رواه البخاري يف «األدب املفرد» وانظر:
«السلسلة الصحيحة» (.)1040
( )2وقد قيل« :لو ُك ِّلف اإلنسان أن يفعل شي ًئا بغري قصد وال نية ،لكان تكلي ًفا بام ال ُيطاق».
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البن آدم واديان من ذهب لتمنى ثال ًثا»((( ،فالنفس اإلنسانية دائمة التَّطالب ملا
مل حتصل عليه ،ومل تصل إليه ،وليس هناك ِمن يشء يمكن أن يسدَّ فقرها وحاجتها

إال أن تصل إىل رهبا ومعبودها ،فتعرفه ،وتقصده دون سواه ،عند ذلك جيد
القلب مطلوبه ،وحتصل النفس عىل مرادها ،فيكون االطمئنان والراحة واهلناء،

ويف ذلك يقول رب العزة[ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ] [الرعد ،]28:فليس
هناك ما يمكن أن جيلب الطمأنينة إال الوصول إىل الرب املعبود معرفة وقصدً ا

وتوجها)((( اهـ.
ً

جوف ِ
ابن آدم إال الرتاب ،ويتوب اهلل عىل من تاب» أي:
( )1متفق عليه ،ويف آخره« :وال يمأل
َ
حريصا عىل الدنيا حتى يموت ،ويمتلئ جوفه من تراب قربه ،إال من وفقه اهلل وعصمه
ال يزال
ً
من احلرص املذموم.
( )2انظر« :مقاصد املكلفني» (ص.)366 ،365
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الله  Dهو الغاية العظمى التي ليس وراءها غاية
قال ذو النون املرصي« :ما رجع من رجع إال من الطريق ،ولو وصلوا

ما رجعوا».

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية �:

«وقد قال اهلل تعاىل[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ] [النجم ،]42:ويف الدعاء املأثور

الذي ذكره مالك يف (املوطأ) :حسبي اهلل وكفى ،سمع اهلل ملن دعا ،ليس وراء اهلل
مرمى ،ويف رواية :ليس وراء اهلل منتهى» اهـ(((.

وقال تلميذه اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية :V

«قوله تعاىل[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ] [النجم.]42:

متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن مل ُي َر ْد ألجله ويتصل به فهو

مضمحل منقطع فإنه ليس إليه املنتهى ،وليس املنتهى إال إىل الذي انتهت إليه

األمور كلها ،فانتهت إىل خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه ،فهو غاية كل مطلوب،
ٍ
ُّ
ب ألجله فمحبته عناء وعذاب ،وكل عمل ال يراد ألجله فهو
وكل
ي ُّ
حمبوب ال حُ َ

ضائع وباطل ،وكل قلب ال يصل إليه فهو شقي حمجوب عن سعادته وفالحه،
فاجتمع ما يراد منه كله يف قوله[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ] [احلجر.]21:

(« )1درء تعارض العقل والنقل» (.)314/3
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واجتمع ما يراد له يف قوله[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ] [النجم .]42:فليس وراءه

سبحانه غاية تُط َلب ،وليس دونه غاية إليها املنتهى.

وحت�ت ه�ذا رس عظي�م م�ن أرسار التوحي�د ،وه�و أن القل�ب ال يس�تقر

وال يطمئن ويسكن إال بالوصول إليه ،وكل ما سواه مما حيب ويراد فمراد لغريه.
وليس املراد املحبوب لذاته إال واحد إليه املنتهى.

ويستحيل أن يكون املنتهى إىل اثنني ،كام يستحيل أن يكون ابتداء املخلوقات

من اثنني ،فمن كان انتهاء حمبته ورغبته وإرادته وطاعته إىل غريه ،بطل عليه ذلك،

أحوج ما يكون إليه.
وزال عنه ،وفارقه
َ

ومن كان انتهاء حمبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه؛ ظفر بنعيمه ولذته

وهبجته وسعادته أبد اآلباد»(((.

القلب يف كل ليلة
لقد كان يسيب
َ

وأرجح
نفسا
ُ
مث��ان��ون ب��ل تسعون ً

ي���ه���ي���م ب����ه����ذا ث�����م ي����أل����ف غ��ي�ره

وي��س��ل��وه��م م��ن ف���وره ح�ين يصبح

وقد كان قليب ضائ ًعا قبل حبكم

ف��ك��ان حب���ب اخل��ل��ق ي��ل��ه��و وميرح

ف��ل��م��ا دع�����ا ق���ل�ب�ي ه������واك أجابه

ف��ل��س ُ
��ت أراه ع���ن ِخ���ب���ائ���ك يربح

وكم مشرت يف اخللق قد سام قلبه

ف����ل����م ي�������ره إال حل����ب����ك يصلح

هوى غريكم ن��ا ٌر تلظى وحمبس

أفسح
وح��ب��ك��م ال���ف���ردوس أو ه��و
ُ

فيا َضي َم قلب قد تعلق غريكم

وي���ا رمح���ة مم��ا جي���ول ويكدح

(« )1الفوائد» (ص.)197 ،196
(« )2طريق اهلجرتني» (ص.)18 ،17

(((
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(والنفس يف طلب مرادها مرتقية متسامية ،تطلب األكمل واألفضل،

ُ
اإلنسان قصده ومهته
وجه
والكامل كله والفضل كله حازته الذات اإلهلية ،فإذا َّ
لغري فاطره ،فإنه يشقى وال بد ،ألن مهومه تتعدد ،وغاياته تتشتت ،فإذا مل يكن

مها واحدً ا تقاسمته مهوم الدنيا ،فعند ذلك ال يدري إىل أين يسري؟
هم العبد ًّ
شمسا
وال كيف يتجه؟ فمر ًة ُيشرَ ِّ ُق ،ومرة ُي َغ ِّر ُب ،ومرة يعبد صنماً  ،وأخرى
ً

وقمرا ،وحياول إرضاء هذا مرة ،وذاك مرة ،والذى ريض عنه قد يغضب عليه،
ً
والذي ز َّين له العمل قد يستقبحه منه بعد حني ،فيؤول األمر به إىل الرصاع،
والقلق الروحي ،والعقد النفسية ،وقد ينتهي به إىل االنتحار.

أما املسلم فغايته واحدة ،ومنهجه الذي يؤدي إىل هذه الغاية واحد ،وهو
قادر عىل أن ُيرضيِ َ اهلل ،ويسري عىل هداه ،وبذلك تتوحد مهته ،ويتحقق مطلوبه،
ويف ذلك يقول رسول اهلل « :Hمن كانت نيته اآلخرة ،جعل اهلل غناه
طلب الدنيا
يف قلبه ،ومجع له مشله ،وأتته الدنيا وهي راغمة ،ومن كانت نيته ُ

جعل اهلل فقره بني عينيهَّ ،
وشتت عليه أمره ،وال يأتيه منها إال ما ُك ِتب له»)((( اهـ.
وم َ
���ش َّ���ت ُ
���ت ال��ع��زم��ات ي��ن��ف��ق ُعمره
ُ

(« )1مقاصد املكلفني» (ص )371بترصف.

ح����ي���ران ال َظ����� َف����� ٌر وال إخ����ف ُ
َ
����اق
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البد ِن
فلي ُة َ
ُع ِلو َّي ُة الروح َو ُس َّ
قال اإلمام املحقق «ابن القيم» �:

ُ
«خلق بدن ابن آدم من األرض ،وروحه من ملكوت السامء ،وقرن بينهام،

فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه يف اخلدمة ،وجدت روحه خفة وراحة ،فتاقت

إىل املوضع الذي خلقت منه ،واشتاقت إىل عاملها العلوي ،وإذا أشبعه ،ون َّعمه،
ونومه ،واشتغل بخدمته وراحته ،أخلد البدن إىل املوضع الذي ُخلق منه،
َّ

فانجذبت الروح معه ،فصارت يف السجن ،فلوال أهنا ألفت السجن ،الستغاثت

من أمل مفارقتها وانقطاعها عن عاملها الذي خلقت منه ،كام يستغيث املعذب.

ُ
البدن؛ لطفت الروح ،وخفت ،وطلبت عاملها
ف
وباجلملة :فكلام َخ َّ

العلوي ،وكلام ثقل وأخلد إىل الشهوات والراحة؛ ثقلت الروح ،وهبطت من

عاملها ،وصارت أرضية سفلية ،فرتى الرجل روحه يف الرفيق األعىل ،وبدنه
عندك ،فيكون نائماً عىل فراشه ،وروحه عند سدرة املنتهى ،جتول حول العرش،
وآخر واقف يف اخلدمة ببدنه ،وروحه يف السفل جتول حول السفليات ،فإذا
َ
البدن ،التحقت برفيقها األعىل أو األدنى ،فعند الرفيق األعىل كل
الروح
فارقت
ُ

قرة عني ،وكل نعيم ورسور وهبجة ولذة وحياة طيبة ،وعند الرفيق األسفل كل

َه ٍّم و َغم وضيق وحزن وحياة نكدة ،ومعيشة ضنك ،قال تعاىل[ :ﯳ ﯴ
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] [طهِ ،]124:
فذكره :كالمه الذي أنزله عىل
ِ
والعمل به ،واملعيشة الضنك:
رسوله  ،Hواإلعراض عنه :ترك تدبره
فأكثر ما جاء يف التفسري أهنا عذاب القرب ،قاله ابن مسعود ،وأبو هريرة ،وأبو

سعيد اخلدري ،وابن عباس M؛ وفيه حديث مرفوع؛ وأصل الضنك يف

اللغة :الضيق والشدة ،وكل ما ضاق فهو ضنك ،يقال :منزل ضنك ،وعيش
ضنك ،فهذه املعيشة الضنك يف مقابلة التوسيع عىل النفس والبدن بالشهوات
وس ْع َت عليهاَ ،ض َّي ْق َت عىل القلب حتى تصري
واللذات والراحة ،فإن النفس كلام َّ

وسعت عىل القلب حتى ينرشح وينفسح،
معيشة ضنكًا ،وكلام ضيقت عليهاَّ ،
وسعة
فضنك املعيشة يف الدنيا بموجب التقوى؛ َسعتها يف الربزخ واآلخرةَ ،
املعيشة يف الدنيا بحكم اهلوى ضنكُها يف الربزخ واآلخرة ،ف َآثِ ْر أحسن املعيشتني،
وأطيبهام ،وأدومهامْ ،
وأش ِق البدن بنعيم الروح ،وال ت ُْش ِق الروح بنعيم البدن،
فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم ،ونعيم البدن وشقاؤه أقرص وأهون،

واهلل املستعان»((( اهـ.

(« )1الفوائد» (ص.)134 ،133
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الدون
همة ال َيقنع ِب
َع ِالي ِال ِ
ِ
األمور
ولاَ ُيرضيه إال معالي ُ
إن اهلمم العالية ال تعطي الدنية ،وال تقنع بالسفاسف ،وال ترىض إال بمعايل

األمور ،قال نابغة بني جعدة:

بلغنا السما جمدًا وجودًا وسؤددًا

وقال أبو العالء املعري:

ول�����ي ن���ف���س ُ
�����ي ال����رواب����ي
حت�����ل ب َ

وإن�����ا ل��ن��رج��و ف����وق ذل����ك مظهرا
�����وه�����ادا
وت����أب����ى أن حت����ل ب����ي ال ِ

مت����د ل��ت��ق��ب��ض ال���ق���م���ري���ن ًّ
كفا

وحت���م���ل ك���ي َت��� ُب َّ
���ز ال��ن��ج�� َم زادا

عال
ق��ل��ت للصقر وه���و يف اجل���و ٍ

َ
األرض ف���اهل���وا ُء َجديب
اه��ب��ط

آخر:

قال لي الصقر :يف جناحي وعزمي

��رع��ى خصيب
َ
���ان ال��س��م��اء م ً
وع���ن ِ

وهذا املرعى ال شك جيهله األرضيون ،حيث ثقلة الرتاب ،ومطامع

األرض.

راض أن�ني واط��يء الثرى
وم��ا أن��ا ٍ

وقال املتنبي:

إذا غ�����ام َ
وم
�����رت يف ش ٍ
�������رف َم�������� ُر ِ
ف َ
حقري
�������ر
����ط���� ْع���� ُم امل ِ
��������وت يف أم ٍ
ٍ

ولي همة ال ترتضي األفق مقعدا
���ع مب����ا َ
���وم
ف��ل�ا ت���ق���ن ْ
دون ال���ن���ج ِ
ك َ
عظيم
�����ر
���ط ْ
���م امل ِ
������وت يف أم ٍ
ِ
���ع ِ
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وقال صفي الدين احليل عبد العزيز بن رسايا الطائي (ت750:هـ) ملا وثب

الرماح»:
«سيل
َ
املسلمون لقتال الترت واملغول عندما غزوا العراق ،يف رائعتهَ :
إن����ا َل���ق���وم أَب ْ
َ������ت أخ�ل�ا ُق���ن���ا َش��� َر ًف���ا

أن نبتدي باألذى َمن ليس يُؤذينا

ِب���ي ٌ
���ض ص��ن��ائ�� ُع��ن��ا ،س����و ٌد وقائعنا
ال يظهر العجز منا دون نيل ُم ًنى

ح ٌر مواضينا
ُخ ْض ٌر مراب ُعنا ،مُ ْ

إذا جرينا إىل َسبق ال ُعلى َط َل ًقا

البارودي:
وقال
ُّ

َوات((( اجملد معتليا
فانهض إىل َصه ِ
ودع م����ن األم�������ر أدن��������اه ألب���ع���ده
قد يظفر الفاتك((( األلوى((( حباجته

(((

ول�����و رأي����ن����ا امل���ن���اي���ا يف أمانينا
(((

إن مل نكن ُس َّب ًقا ُ
كنا ُم َص ِّلينا

(((

(((
يأو إال عالي ال ُق َل ِل
فالبا ُز مل ِ
َ (((
يف لجُ َّ ة البحر ما يغين عن ال َوش ِل
(((1

باهلياب ِة((( ال َو ِك ِل
ويقع ُد العج ُز َّ

إن عايل اهلمة يعلم أنه إذا مل يزد شي ًئا يف الدنيا فسوف يكون زائدً ا عليها،

ومن ثم فهو ال يرىض بأن حيتل هامش احلياة ،بل ال بد أن يكون يف صلبها ومتنها

مؤثرا:
ً
عضوا ً

ٍ
ماض :وهو السيف ،أي أن سيوفنا محراء من تقاطر الدماء يف حماربة األعداء.
( )1املواضي مجع
( )2السابق :األول يف السباق ،والثانيُ :م َص ٍّل.
( )3مقعد الفرس :أي :ذرى املجد.
( )4الصقر.
( )5قمم اجلبال.
( )6املاء القليل.
( )7اجلريء.
( )8الشديد.
( )9الذي خياف الناس.
( )10العاجز الذي إذا نابه أمر ال ينهض فيه ،بل يكله إىل غريه.
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خ���ي���ر يف ح����ي����ا ٍة
وم�������ا ل����ل����م����رء
ٌ

إذا م��ا ُع َّ
����ط((( املتاع
����د م��ن َس���� َق ِ

����رو زائ������دًا
�������واو ع����م ٍ
وال ت���ك���ن ك ِ

���ق
����ون امل���ل َ
يف ال����ق����وم أو ك����ن ِ
���ح ِ

آخر:

وقال عيل بن حممد الكاتب ال ُبستي:

إذا ما مضى يوم ومل أصطنع يدًا

علما فما هو من عمري
ومل أقتبس ً

غريه
إن كبري اهلمة نوع من البرش تتحدى مهته -بحول اهلل وقوته -ما يراه ُ

مستحيلاً  ،وينجز -بتوفيق اهلل إياه -ما ينوء به العصبة أولو القوة ،ويقتحم

بتوكله عىل اهلل -الصعاب واألهوال ،ال يلوي عىل يشء:ل����ه ِه����م���� ٌم ال م��ن��ت��ه��ى لكبارها

وهم ُته الصغرى أَ َج ُّ
الدهر
��ل من
ِ

فمن ثم قيل« :ليس يف علو اهلمة إفراط يف احلقيقة» ،ألن اهلمم العالية

طموحة و َّثابة ،دائمة الرتقي والصعود ،ال تعرف الدعة والسكون.
إذا أظ����م����أ ْت َ
����ك أك ُّ
������ف ال���رج���ال

ف���ك���ن رج���ًل���اً رج����� ُل�����ه يف ال���ث���رى

بل قال ابن طباطبا العلوي:

���ت ف َ
���س َ
علوها
����رط ِّ
ل��ه ه��م��ة إن ِق ْ

ك��ف��ت��ك ال��ق��ن��اع��ة َش��� ْب��� ًع���ا َو ِريَّ������ا

وه�������ام������� ُة ه����م���� ِت����ه يف ال����ث����ري����ا
ح��س��ب َ
قليب
��ت ال���ث���ريَّ���ا يف ق�����رار
ِ

بل إن مهته تتجاوز الثريا ،وال تقنع بدون أعىل درجات اجلنة.
نفسا َّتواقة،
قال عمر بن عبد العزيز � لدُ كني ملا جاءه« :يا ُدكني ،إن يل ً
مل تزل تتوق إىل اإلمارة ،فلام نلتُها تاقت إىل اخلالفة ،فلام نِلتها تاقت إىل اجلنة».
الس َق ُط :الرديء احلقري من املتاع والطعام.
(َّ )1
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ق���و ٌم مس��ت بهم ال��ع ُ
��وارف والنهى

�����ان قالي
أن ي���رغ���ب���وا يف ك���ل ف ٍ

ق����وم أب����ت ب��ه��م امل���ف���اخ���ر والعال

أن ي��ش�تروا غ�ير النفيس الغالي

قال اإلمام «ابن اجلوزي» :V

(من أعمل فكره الصايف؛ دله عىل طلب أرشف املقامات ،وهناه عن الرىض

بالنقص يف كل حال ،وقد قال أبو الطيب املتنبي:
ومل أر يف ع���ي���وب ال���ن���اس عي ًبا

التمام
كنقص ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى
ِ

فينبغي للعاقل أن ينتهي إىل غاية ما يمكنه:

فلو كان ُيتصور لآلدمي صعود السموات ،لرأيت من أقبح النقائص

رضاه باألرض ،ولو كانت النبوة حتصل باالجتهاد ،رأيت املقرص يف حتصيلها
يف حضيض.

غري أنه إذا مل يمكن ذلك ،فينبغي أن يطلب املمكن ،والسرية اجلميلة عند

احلكامء :خروج النفس إىل غاية كامهلا املمكن هلا يف العلم والعمل.
وأنا أرشح من ذلك ما يدل مذكوره عىل ُم ْغ َف ِله:

أما يف البدن :فليست الصورة داخلة حتت كسب اآلدمي؛ بل يدخل حتت

كسبه حتسينُها ،وتزيينها ،فقبيح بالعاقل ُ
إمهال نفسه ،وقد نبه الشارع عىل الكل
بقص األظفار ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وهنى عن أكل الثوم
بالبعض :فأمر ِّ

والبصل النيىء ألجل الرائحة ،وينبغي له أن يقيس عىل ذلك ،ويطلب غاية
النظافة ،وهناية الزينة ،وقد كان النبي ُ Hيعرف جميئه بريح الطيب،
فكان الغاية يف النظافة والنزاهة.
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ولست آمر بزيادة التقشف الذي يستعمله املوسوس ،ولكن التوسط هو

املحمود.)...

إىل أن قال :V

(وينبغي له أن جيتهد يف التجارة والكسب ليفضل عىل غريه ،وال يفضل

غريه عليه ،وليبلغ من ذلك غاية ال متنعه عن العلم ،ثم ينبغي له أن يطلب الغاية

يف العلم.

ومن أقبح النقص :التقليد ،فإن قويت مهته رقته إىل أن خيتار لنفسه مذه ًبا،

وال يتمذهب ألحد ،فإن املق ِّلد أعمى يقوده مق َّلده.

ثم ينبغي له أن يطلب الغاية يف معرفة اهلل تعاىل ومعاملته ،ويف اجلملة

حصلها ،فإن القنوع حالة األراذل:
ال يرتك فضيلة يمكن حتصيلها إال َّ
ف���ك���ن رج���ًل���اً ِر ْج������ ُل������ه يف ال���ث���رى

وه�������ام������� ُة ه����م����ت���� ِه يف ال����ث����ريَّ����ا

عبور كل أحد من العلامء والزهاد فافعل ،فإهنم كانوا رجالاً ،
ولو أمكنك
ُ

وأنت رجل((( ،وما قعد من قعد إال لدناءة اهلمة وخساستها.

أرض بالعلم من قوهلم« :ما ترك األول لآلخر» ،ألنه يقطع اآلمال عن العلم،
( )1وقد قيل :ليس كلمة َّ
وحيمل عىل التقاعد عن التعلم ،والصواب أن يقال« :كم ترك األول ِ
لآلخر» ،قالوا :وليس كلمة
أحض عىل طلب العلم من قول عيل « :Iقيمة كل امرىء ما حيسن» ،وانظر« :قواعد التحديث»
َّ
للقاسمي (ص.)39 ،38
وما أحسن ما قال الشاعر اإلدكاوي (ت1184:هـ):
خ����ي����ر ن�����اص����� ْر
����ر
َ
ك�������ن ل����ل����م����ع����اص ِ
ال حت������������ق������������رن ج����������دي َ
����������ده����������م
���������ب ل�������ل������أوا
ودع ال���������ت���������ع���������ص َ
������دع������ا
م���������ن ك������������ان م�����ن�����ه�����م ُم������ب ً

ك��������م ل�����ل����أوائ����������ل م��������ن م�����ف�����اخ����� ْر
ك���������م يف ج��������دي��������ده�������� ُم ج������واه������ر
ئ����������ل ي����������ا ف�������ت�������ى أو ل����ل���أواخ��������ر
ف�����اع�����ق�����د ع����ل����ي����ه م�������ن اخل����ن����اص����ر
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واعلم أنك يف ميدان سباق ،واألوقات تُنتهب ،وال ختلد إىل كسل ،فام فات

من فات إال بالكسل ،وال نال من نال إال باجلد والعزم.

وإن اهلمة لتغيل يف القلوب غليان ما يف القدور ،وقد قال بعض من سلف:

�����ري
ل����ي����س ل�����ي م�������ال س�������وى ك ِّ
َق����� ِن����� َع�����ت ن���ف���س���ي مب������ا ُر ِز َق ْ
������������ت

��������دم
ف������ب������ه أح��������ي��������ا م���������ن ال��������ع ِ
وتمَ َ َّ
����ط ْ
���م���م���ي)((( اهـ
����ت يف ال��� ُع�ل�ا ِه َ

ومن غليان اهلمة يف الصدور يفزع صاحبها إىل املجد فز ًعا:

ك������������� َر اجمل���������� ُد أل���ف���ي��� َت���ه
إذا ُذ ِ

وقال طرفة بن العبد:

إذا القو ُم قالواَ :من ف ًتى ِخ ْل ُت أنين

(« )1صيد اخلاطر» (.)192-189

َّ
���������������أزر ب�������اجمل�������د ث��������م ارت����������دى
ت

��ت ف��ل��م أك���س ْ
ُع�� ِن��ي ُ
أتبلد
���ل ومل
ِ
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الناس
همة في
ْ
ِ
ند َر ُة كبيري ِال َّ
وكبريو اهلمة يتسابقون إىل املكارم ،ال َي ِك ُّلون ،وال َي َملون ،وال يقنطون

[ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [احلجر.]56:
ُ
الرجال سبي َله
القنوط إىل
وجد
ِ
��������و ِفعاله
و َل����������� ُر َّب ف�������ر ٍد يف سمُ ُ ِّ

���د ال��ق��ن ُ
وإل���ي َ
��وط سبيال
���ك مل جي ِ

����م����ا ي����ع����ادل جيال
ُ
وع������ ُل ِّ
����م ً
������وه ِه َ

ِ
كالكربيت األمحر ،يصدق عليهم
وهم يف الناس كالعملة النادرة ،أو

قول رسول اهلل « :Hجتدون الناس كإبل مائة ،ال جيد الرجل فيها

راحلة»(((.

وهم يف الناس ثلة من األولني ،وقليل من اآلخرين:

وق�����د ك����ان����وا إذا ُع��������دُّوا قليل

أع َّ
القليل
������ز م���ن
ف��ق��د ص������اروا َ
ِ

الواحد منهم بأمة ،والفرد منهم بألف:

قال رسول اهلل َ « :Hل ُ
صوت أبي طلحة يف اجليش خري من ألف

رجل».

( )1رواه مسلم وغريه ،والراحلة :النجيبة املختارة من اإلبل للركوب وغريه ،فهي كاملة األوصاف،
نسابة ،وفهامة ،وسميت راحلة؛ ألهنا
فإذا كانت يف إبل ُع ِرفت ،واهلاء فيها للمبالغة كام يقال :رجل َّ
ٍ
كعيشة راضية ،أي :مرضية ،ونظائره.
الرحل ،فهي فاعلة بمعنى مفعولة،
ت ُْرحل ،أي :يجُ عل عليها ْ
املريض األحوال من الناس ،الكامل األوصاف ،احلسن املنظر ،القوي عىل
ومعنى احلديث :أن
َّ
األمحال واألسفار ،قليل جدًّ ا ،كقلة الراحلة يف اإلبل ،وانظر« :رشح النووي» (.)101/16

129
ومل أ َر أم���ث َ
����ال تفاو ًتا
���ال ال����رج ِ

���د أل ٌ
اجمل���د حتى ُع َّ
بواحد
���ف
ِ
إىل ِ

ولذا عظمت املصيبة بفقدهم ،وعمت الرزية بموهتم:

َت���� َع َّ
����ال
����ل����م م����ا ال�����رزي�����ة ف����ق���� ُد م ٍ
������ن ال��������رزي�������� َة َف ْ
ول������ك َّ
������ر
�������ق������� ُد ُح
ٍّ

آخر:

واحد
قيس ُه ْل ُكه ُه ْل ُك
فما كان ٌ
ٍ

��ي�ر
وال ش�����������ا ُة مت���������وت وال ب����ع ُ
��ي�ر
مي���������وت مب������وت������ه ب�����ش�����ر ك����ث ُ
ول����ك����ن����ه ب����ن����ي ُ
����ان ق�������وم َت����ه َّ
َ����دم����ا

قال بعض السلف« :موت العامل ُث ْل َم ٌة يف اإلسالم ،ال يسدها يشء».

ومما قيل يف رثاء عمر بن عبد العزيز :V

ُ
هالكه
���م���ت ص��ن��ائ��ع��ه ،ف��ع��م
َع َّ

����اس ف���ي���ه ك��ل��ه��م م���أج���و ُر
ف����ال����ن ُ

وال����ن����اس َم���أمت���ه���م ع��ل��ي��ه واح���� ٌد
يُ��ث�ني عليك ل��س ُ
��ان َم���ن مل ُتو ِل ِه

وزف����ي����ر
دار َر َّن��������������� ٌة
ُ
يف ك�������ل ٍ
����ي���را ،ألن������ك ب���ال���ث���ن���اء ج���دي��� ُر
خ ً

َرد ْ
َّت ص���ن���ائ��� ُع���ه ع���ل���ي���ه حياته

ف����ك����أن����ه م�����ن ن����ش����ره����ا م���ن���ش���و ُر

وقال أبو بكر « :Iصوت القعقاع -أي :ابن عمرو التيمي -يف اجليش

خري من ألف رجل».

وملا طلب عمرو بن العاص  Iاملدد من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

 Iيف فتح مرص كتب إليه:

«أما بعد :فإين أمددتك بأربعة آالف رجل ،عىل كل ألف :رجل منهم مقام

األلف :الزبري بن العوام ،واملقداد بن عمرو ،وعبادة بن الصامت ،و َم ْس َلمة بن

خالد».
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وقال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  Iيو ًما ألصحابه« :تمَ َنُّوا» فقال

رجل« :أمتنى لو أن هذه الدار مملوءة ذه ًبا ،أنفقه يف سبيل اهلل  ،»Dفقال:

وجوهرا أنفقه يف
لؤلؤا وزبرجدً ا
«متنوا» ،فقال رجل« :أمتنى لو أهنا مملوءة ً
ً
سبيل اهلل  ،Dوأتصدق به» ،ثم قال« :متنوا» ،قالوا« :ما ندري ما نقول يا أمري
املؤمنني؟» ،قال عمر« :لكني أمتنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أيب عبيدة
ابن اجلراح» ،أخرجه صاحب (الصفوة) ،وأخرجه الفضائيل وزاد :فقال رجل:

«ما
أردت».
آلوت((( اإلسالم» ،قال« :ذلك الذي
َ
ُ

الباقر:
وقال أبو جعفر حممد بن عىل بن احلسني بن عيل
ُ

«لكل قوم نجيب ٌة ،وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز ،إنه ُي ْب َعث أ َم ًة

َو ْحدَ ُه».

صاف قتيب ُه بن مسلم للرتك ،وهاله أمرهم ،سأل عن
وقال األصمعي :ملا
َّ

يبصبص بأصبعه
حممد بن واسع ،فقيل« :هو ذاك يف امليمنة جامح عىل قوسه،
ُ
أحب إليَّ من مئة ألف سيف شهري ،وشاب
األصبع
نحو السامء» ،قال« :تلك
ُّ
ُ
َ

طرير».

وقد ُيقرن ذو اهلمة بالعجائب ،بل يويف عليها:
قال حييى بن معني إمام املحدثني:

«رأيت بمرص ثالث عجائب :النيل ،واألهرام ،وسعيد بن عفري».

( )1أي :ما قرصت يف النصح للدين.
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وهو اإلمام احلافظ العالمة األخباري الثقة أبو عثامن املرصي كان من بحور

العلم ،وحسبك أن ينبهر به حييى بن معني!

وسئل ابن املبارك عن اجلامعة؟ فقال« :أبو بكر وعمر» ،فقيل له« :قد مات

ٌ
ٌ
فالن وفالن؟» ،قال ابن
«فالن وفالن» ،قيل« :قد مات
أبو بكر وعمر» ،قال:
املبارك« :أبو محزة السكري مجاعة»(((.

( )1هو حممد بن ميمون املروزي ،ثقة ،فاضل من الطبقة السابعة ،روى له اجلامعة ،ومل يكن يبيع
السكر ،وإنام ُس ِّم َي السكري حلالوة كالمه« ،سري أعالم النبالء» ( ،)386 /7وانظر« :رشح
السنة» (.)216/1
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َعالي الهمة ال َي َ
رضى ِب َما ُدونَ اجلنَّ ة
ملا كان ُ
كامل اإلرادة بكامل املراد ،فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد اهلل ،D
فوحده ،ومل يرشك به شي ًئا ،وسعى إِىل جماورة الرفيق األعىل يف دار كرامته التي
َّ

رضيها اهلل ألوليائه ،وجتاىف عن دار الغرور التي جعلها للمؤمن سجنًا ،وللكافر
ُ
يكون له غاية دون اجلنة».
جنة ،قيل للعتَّايب« :فالن بعيد اهلمة» ،قال« :إِذن ال
إهنا اجلنة التي عليها تفاين املحبون ،وإليها شخص العاملون ،وإىل َع َل ِمها

تروح العابدون ،فهي
وبر ْوح نسيمها َّ
شمر السابقون ،وفيها تنافس املتنافسونَ ،
َّ
قوت القلوب ،وغذاء األرواح ،وقرة العيون.

قال رجل البن السامك :عظني ،فقال« :احذر أن تقدم عىل جنة عرضها

موضع قدم».
الساموات واألرض ،وليس لك فيها
ُ
���ي���ؤوك ألم���ر ل���و ف��ط��ن َ
��ت له
ق���د ه َّ

بنفسك أن ترعى مع ا َ
هل َم ِل
فاربأ
ِ

وقد قال اهلل تعاىل[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ] [آل عمران.]185:

ليس السعي ُد ال��ذي دنياه ُتسعده

إن ال��س��ع��ي َ��د مل��ن ي��ن��ج��و م��ن النار

اهلم
وملا كان جمد اآلخرة أعظم املجد كان ابتغاؤه أعظم الغايات ،وكان هو َّ
األكرب للمؤمنني الصادقني ذوي اهلمم العلية ،والنفوس الكبرية الزكية.

133

أما الدنيا فإهنا يف نظرهم -مهام بلغت أجمادها -قليلة القيمة يف جنب

اآلخرة؛ لذلك فهم حياولون أن يبتغوا فيام آتاهم اهلل الدار اآلخرة ،مع أهنم

ال ينسون نصيبهم من الدنيا»(((.

قال اإلمام ابن حزم « :Vال تبذل نفسك إال فيام هو أعىل منها ،وليس
ذلك إال يف ذات اهلل  ...Dوبائع ِ
(((
نفسه يف عرض دنيا كبائع الياقوت باحلىص»
ُ
[ﯖ ﯗ ﯘ] [الكهف.]50:

وإذا كانت لذة كل أحد عىل حسب قدره ومهته ورشف نفسه ،فأرشف

قدرا َم ْن لذهتم يف معرفة اهلل وحمبته،
نفسا ،وأعالهم مهة ،وأرفعهم ً
الناس ً
والشوق إِىل لقائه ،والتودد إِليه بام حيبه ويرضاه [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] [يونس.]58:

يقول اإلمام الغزايل  Vيف كتابه (منهاج العابدين):

«امللك والكرامة باحلقيقة يف الدنيا ألولياء اهلل  Dوأصفيائه الراضني

بقضائه ،فالرب والبحر واألرض واحلجر واملدر هلم ذهب وفضة ،واجلن واإلنس
والبهائم والطري هلم مسخرون ،ال يشاءون إال ما شاء اهلل ،وما شاء اهلل كان،
وال هيابون أحدً ا من اخللق ،وهياهبم كل اخللق ،وال خيدمون أحدً ا إال اهلل ،D

وخيدمهم كل من دون اهلل ،وأين مللوك الدنيا ب ُعشرْ هذه الرتبة ،بل هم أقل وأذل،

وأما ُملك اآلخرة فيقول اهلل تعاىل[ :ﯥ ﯦ ﯧ

(« )1األخالق اإلسالمية» (.)475/2
(« )2األخالق والسري» (ص )16بترصف.

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] [اإلنسان]20:
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وأعظِم بام يقول فيه رب العزة (إنه ُملك كبري)((( ،وأنت تعلم أن الدنيا بأرسها
قليلة ،وأن بقاءها من أوهلا إىل آخرها لقليل ،ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل،

ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربام يظفر بقدر قليل من هذا القليل يف
ٍ
بقاء قليل ،وإن حصل له ذلك ف ُي َ
عذر ،بل ُي ْغ َبط ،وال يستكثر ما بذل فيه من املال
والنفس((( ،نحو ما ذكر عن امرىء القيس حيث يقول:
بكى صاحيب مل��ا رأى ال���درب دونه

وأي����ق����ن َّأن������ا الح����ق����ان بقيصرا

ف��ق��ل��ت ل����ه :ال ت��ب��ك ع��ي��ن��ك إمنا

حن����اول م��ل�� ًك��ا ،أو من َ
����وت فنعذرا

فكيف حال من يطلب امللك الكبري يف دار النعيم اخلالد املقيم؛ أيستكثر مع

ذلك أن يصيل ركعتني هلل تعاىل أو ينفق درمهني أو يسهر ليلتني ،كال بل لو كان

له ألف ألف نفس ،وألف ألف روح ،وألف ألف عمر كل عمر مثل الدنيا وأكرب
وأكثر ،فبذل ذلك كله يف املطلوب العزيز؛ لكان ذلك قليلاً  ،ولئن ظفر بعده بام

كثريا» اهـ(((.
طلب ،لكان ذلك ُغنْماً عظيماً  ،وفضلاً من الذي أعطاه ً

قال « :Hلو أن رجلاً جير عىل وجهه من يوم ُولد إىل يوم يموت
هر ًما يف طاعة اهلل  Dحلقره يوم القيامة»((( ،وذلك ملا يرى وينكشف له ِعيانًا

من عظيم نواله ،وباهر عطائه.

( )1وقد قال رسول اهلل « :Hملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ،ولغدوة يف
خري من الدنيا وما فيها» رواه البخاري.
سبيل اهلل أو روحة ٌ
( )2راجع (ص.)50
(« )3منهاج العابدين» (ص ،)248 ،247وانظر :قصة عبد اهلل بن حذافة (ص.)442 ،441
( )4رواه اإلمام أمحد ،والبخارى يف «التاريخ» ،والطرباين يف «الكبري» ،وقال اهليثمي« :إسناد أمحد
جيد» ،ويف سند الطرباين بقية ،مدلس ،لكنه رصح بالتحديث ،وبقية رجاله وثقوا» اهـ.
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ِ
فأخلق بمثل هذا إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قول القائل:

بي اهلوى
وكنت أرى أن قد تناهى َ

مذهب
إىل غ��اي�� ٍة م��ا ب��ع��ده��ا ل��ي
ُ

فلما ت�لاق��ي��ن��ا ،وع��اي��ن ُ
��ت ُح ْس َنها

��ت أن����ي إمن����ا ك���ن ُ
ت��ي��ق��ن ُ
���ت ألعب

ٍ (((

إن كبري اهلمة ال يعتد بام له فناء ،وال يرىض بحياة مستعارة ،وال بِ ُقنْية

مسرتدة ،بل مهه قنية مؤبدة ،وحياة خملدة ،فهو ال يزال حي ِّلق يف سامء املعايل،
وال ينتهي حتليقه دون عليني ،فهي غايته العظمى ،ومهه األسمى ،حيث ال نقص

وال كدر ،وال تعب وال نصب ،وال هم وال غم وال َح َزن ،إنام هي نور يتألأل،
ورحيانة هتتز ،وقرص مشيد ،وهنر مطرد ،وفاكهة نضيجة ،وزوجة حسناء مجيلة،
وحلل كثرية ،يف مقام أبدي ،يف َحربة ونَرضة ،يف دور عالية هبية ،وهناك فقط

تقر عينه ،وهتدأ نفسه ،ويسرتيح قلبه ،قال تعاىل يف أهل اجلنة[ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ]
[الكهف.]108 ،107:

فاجلنة هي الوطن ،واألوطار إنام تطلب يف األوطان ،أما الدنيا فهي دار
غربة منذ ُأهبِط إليها األبوان:
نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى

األول
م����ا احل�����ب إال ل��ل��ح��ب��ي��ب
ِ

���ي ع��ل��ى ج���ن���ات ع����دن فإنها
ف���ح َّ

املخي ُم
م��ن��ازل��ن��ا األوىل وف��ي��ه��ا
َّ

منزل يف األرض يألفه الفتى
كم ٍ

����زل
ألول م����ن ِ
وح���ن���ي���ن���ه أب����������دًا ِ

ول��ك��ن��ن��ا س�ب�ي ال���ع���دو ف��ه��ل ترى

ن�����ع�����ود إىل أوط�����ان�����ن�����ا ونسلم

ِ
ب.
( )1القنية :بضم القاف وكرسها ،وسكون النون ،ما اكتُس َ
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وقال اإلمام تقي الدين السبكي :V

(((

���س���ا تسامى
ل���ع���م���رك إن ل����ي ن���ف ً

إىل م���ا مل ي��ن��ل دارا ب ُ
���ن دارا

���م���ن ه�����ذا أرى ال���دن���ي���ا ه���ب���ا ًء
ف ِ

وال أرض����ى س���وى ال���ف���ردوس دارا

قاهرا ملن حوله من امللوك ،يؤدون إليه اخلراج ،ملك من
( )1دارا :من ملوك الفرس كان ضاب ًطا مللكهً ،
بعده ابنه (دارا) فأساء السري يف رعيته فقتلوه يف أثناء حربه مع اإلسكندر ،وتزوج اإلسكندر ابنته.
انظر« :تاريخ األمم والرسل وامللوك» (.)336/1
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جيف ٌةَ ،و َ
َ
اجلي ِف
يقع على
نيا
األ ُ
ُّ
سد ال ُ
َ
الد َ
بعثت «بِ ْلقيس» إىل سليامن  Sهدية لتمتحن هبا قدر مهته :فإن رأهتا

قارصة ،علمت أهنا ال تصلح للمعارشة ،وإن رأهتا عالية تطلب ما هو أعىل،
تيقنت أنه يصلح:

[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [النمل.]36 ،35:
وتشوف إىل ما هو أنفس منها.
فالدنيا هدية بِلقيس ،فارفضها،
َّ
وعن ابن مسعود  Iقال:

«من أراد اآلخرة ،أضرَ َّ بالدنيا ،ومن أراد الدنيا أرض باآلخرة((( ،يا قوم!
ِ
فأضروا بالفاين للباقي».
قال اإلمام الشافعي :V

ومن يذق طعم احلياة فإني خرب ُتها

������ي َع ْ
����ذبُ����ه����ا وع���ذابُ���ه���ا
وس���ي���ق إل َّ

ف��ل��م أره����ا إال ج��ي��ف��ة مستحيلة

ك�ل�اب َه ُّ��م��ه َّ
ُ��ن اجتذابها
عليها
ٌ

لما ألهلها
ف��إن جتتنبها عشت ِس ً

وإن جتتذبها ناهشتك كالبُها

( )1ويف حديث الثالثة الذين هم أول من تُسعر هبم النار بيان ٍ
كاف ملدى هذا الرضر الذي نشأ عن مهة
َ َّ
خسيسة أرادت الدنيا بأعامل اآلخرة.
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اذا لاَ
ِل َم َ
هم َة؟
يوص ُف
ِ
الكاف ُر بعلو ِال َ
َ
خيطئ بعض الناس حني يصفون بعض شعوب الكفار كاألملان مثلاً أو

اليابانيني ،أو أفرادهم من املخرتعني والباحثني ،باهلمة العالية ،وهذا خطأ َبينِّ ،
ألن اهلمة العالية ِحكر عىل طالب اآلخرة ،وهي -من رشفها وعزهتا -تأنف
أن تسكن قل ًبا قد تنجس بالرشك والكفران ،وتلطخ بأقبح معصية يف الوجود،
وحرص همِ َّ ته يف احلياة الدنيا ،قال تعاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] [املائدة ،]72:وقال سبحانه:

[ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ] [احلج ،]31:قال اإلمام البغوي َ :V
«ش َّبه حال املرشك يف تفرقه
وهالكه بحال اهلاوي من السامء يف أنه ال يملك لنفسه حيلة حتى يقع ،بحيث

تُسقطه الريح؛ فهو هالك ال حمالة ،إما باستالب الطري حلمه ،وإما بسقوطه إىل
املكان السحيق» اهـ((( .وقال [ :Dﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] [النساء.]48:

وقال سبحانه[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ] [طه.]15:
(« )1معامل التنزيل» (.)384/5
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وقال [ :Cﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ] [الكهف.]28:

وقال تعاىل[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ] [النجم.]29:

وقال [ :Fﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ] اآلية [البقرة.]221:

وكان من دعاء الصادق املصدوق « :Hوال جتعل مصيبتنا يف

ديننا ،وال جتعل الدنيا أكرب َه ِّمنا ،وال مبلغ علمنا».
وقد بينَّا أن كامل «اإلرادة» بكامل «املراد».

فمن نظر إىل «اإلرادة» ،وقطع النظر عن «املراد» وقع يف هذا اخلطأ البني.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �« :ومن هذا اجلنس حال خفراء -أي

ُح َّراس -الكافرين ،واملبتدعني والظاملني ،فإهنم قد يكون هلم زهد وعبادة ومهة،

كام يكون للمرشكني وأهل الكتاب ،وكام كان للخوارج املارقني((( ...وقد يكون
هلم مع ذلك أحوال باطنة ،كام يكون هلم ملكة ظاهرة ،فإن سلطان الباطن معناه
السلطان الظاهر ،وال يكون من أولياء اهلل إال من كان من الذين آمنوا وكانوا

يتقون»(((.

( )1انظر :هامش (ص.)35 ،34
(« )2جمموع الفتاوى» ( )644/11بترصف.
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وقد تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية عىل ذم الدنيا وحتقريها،

ومدح اآلخرة وتعظيمها ،وهذا الكافر ليس له مراد إال تعمري الدنيا ،فلها يكدح،
وعليها يقاتل ،مع إعراضه عن اآلخرة ،وزهده فيها ،أو تكذيبه بالبعث والنشور،

قال تعاىل:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ] [يونس،]8 ،7:

وقال سبحانه[ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [الرعد،]26:
وقال سبحانه[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] [النساء ،]77:وقال تعاىل:

[ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ] [األنعام ،]32:وقال سبحانه[ :ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [البقرة ،]212:وقال [ :Dﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ]

[البقرة.]200:

قال حميي السنة البغوي يف تفسريها:

«أراد به املرشكني كانوا ال يسألون اهلل تعاىل يف احلج إال الدنيا يقولون:

اللهم أعطنا غنماً وإبلاً
وبقرا وعبيدً ا ،وكان الرجل يقوم فيقول :يا رب!
ً

إن أيب كان عظيم القبة ،كبري اجلفنة ،كثري املال ،فأعطني مثل ما أعطيته ،قال
ب ،وما له يف اآلخرة من حظ
قتادة :هذا عبد نيته الدنيا هلا أنفق وهلا عمل ون ََص َ
وال نصيب»(((.

(« )1معامل التنزيل» (.)177/1
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و َبينَّ تعاىل أن الدار اآلخرة هي احلياة احلقيقية فقال :D
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ] [العنكبوت ،]64:ولذلك شنع عىل الذين يفضلون الدنيا عىل
اآلخرة ،ويشتغلون هبا عنها؛ فقال :F

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [األعىل ،]17 ،16:وقال

تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] [القيامة ،]21 ،20:وقال سبحانه:
[ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [اإلنسان ،]27:وقال :D
[ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] [النازعات،]39-37:

وقال سبحانه[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ]
[األنعام.]70:

وحذر نب َّيه  Hمن التطلع إىل زهرة الدنيا ،فقال سبحانه:

[ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ((( ﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] [طه ،]131:وقال للمؤمنني[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [احلرش.]19:

وعن أيب هريرة وأيب سعيد  Lأن رسول اهلل  Hقال« :يؤتى

بالعبد يوم القيامة ،ف ُيقال له :أمل أجعل لك مس ًعا ،وبص ًرا ،ومالاً  ،وو َلـدًا؟ َّ
وسخ ُ
رت
لك األنعام واحلرث ،وتركتك ترأس ،وت ْر َب ُع؟ َ
يومك هذا؟،
فكنت تظن أنك مالقي ِ
( )1قال النسفي يف «تفسريه»( :ولقد شدَّ د املتقون يف وجوب غض البرص عن أبنية الظلمة ،و ُعدد
الفسقة ،يف مالبسهم ومراكبهم ،حتى قال احلسن« :ال تنظروا إىل دقدقة مهاليج الفسقة ،ولكن
انظروا كيف يلوح ذل املعصية من تلك الرقاب») اهـ.)387/2( .
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فيقول :ال ،فيقول له :اليوم أنساك كما نسيتين»((( ،وعن أيب هريرة  Iأن

رسول اهلل  Hقال« :ما رأيت َ
النار نام هاربها ،وال مثل اجلنة نام
مثل ِ

طالبها»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hالدنيا ملعونة ،ملعون

متعلما»(((.
هلل وما وااله((( ،أو عاملًا أو
ً
ما فيها ،إال ذك َر ا ِ

وحسبنا أن هذه الدنيا الدنية وصفها رسول اهلل  Hيف كلمة واحدة

بذلك الوصف احلاسم البليغ« :باطل» ،قال « :Hأصدق كلمة قاهلا

الشاعر كلمة َلبيد :أال كل شي ٍء ما خال اهلل باطل»(((.

وعن أنس بن مالك  Iقال :دخلت عىل رسول اهلل  ،Hوهو

مضطجع عىل رسير ُم َر َّمل((( برشيط ،وحتت رأسه وسادة من أ َد ٍم حشوها ليف،

فدخل عليه نفر من أصحابه ،ودخل عمر ،فانحرف رسول اهلل

H

انحرافة ،فلم َي َر عمر بني جنبه وبني الرشيط ثو ًبا ،وقد أ َّثر الرشيط بجنب
رسول اهلل  ،Hفبكى عمر ،فقال له النبي « :Hما ُيبكيك
يا عمر؟» ،قال :واهلل ،إال أن أكون أعلم((( أنك أكرم عىل اهلل  Dمن كرسى

( )1رواه أمحد ،ومسلم ،والرتمذي ،وابن خزيمة.
وحسنه لغريه األلباين يف «الصحيحة» [.]953
( )2رواه الرتمذي،
َّ
( )3ما وااله :أي :ما أحبه اهلل مما جيري يف الدنيا ،وقيل :املراد بام يوايل ذكر اهلل طاعتُه واتباع أمره،
وجتنب هنيه ،ألن ذكر اهلل يقتيض ذلك.
( )4رواه الرتمذي ،وقال« :حسن غريب» ،وابن ماجه ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة» [.]2797
( )5رواه البخاري.
( )6أي :كان الرسير قد نسج بالسعف ،ومل يكن عىل الرسير وطاء.
( )7أي :واهلل ما ُيبكيني إال أن أكون أعلم ...إلخ.
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وقيرص ،ومها يعبثان((( يف الدنيا فيام يعبثان فيه ،وأنت يا رسول اهلل باملكان الذي

أرى؟ ،فقال النبي « :Hأما ترضى أن تكون هلم الدنيا ،ولنا اآلخرة؟»،

قال :بىل ،قال« :فإنه كذلك»(((.

وعن أنس  Iأن رسول اهلل  Hقال:

بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ،ف ُيص َب ُغ يف جهنم َصبغة،
« ُيؤتى
ِ

ثم يقال له :يا بن آدم! هل َ
ريا قط؟ هل َم َّر بك نعي ٌم َقط؟ ،فيقول :ال واهلل
رأيت خ ً
بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة ،ف ُيص َبغ يف اجلنة َصبغة،
يا ِّ
رب ،و ُيؤتى بأشد الناس ً
فيقال له :يا َ
بؤسا قط؟ هل َمر بك شد ٌة قط؟ فيقول :ال واهلل
بن آدم! هل رأيت ً

يا رب! ما َمر بي بؤس قط ،وال رأيت شدة قط»(((.

فكيف يكون عايل اهلمة من أمكنه أن يكون ِ
ملكًا يف مقعد صدق عند مليك
َ
َ

مقتدر ،فتقوم املالئكة يف خدمته ،وتدخل عليه من كل باب[ :ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ] [الرعد ،]24:فإذا به يتنكب طريق اإليامن ،ويتمرغ يف وحل
الكفر والفسوق والعصيان ،ويزهد يف جنة الرضوان ،ويأبى إال أن يكون حط ًبا

للنريان؟!

ويبذل نفسه وماله وولده يف سبيل صد الناس عن سبيل اهلل ،قال تعاىل:

[ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [النساء،]167:
( )1أي :أقبلت عليهام الدنيا ،حتى صارا يلعبان بأمواهلا ومتاعها لع ًبا ،وأنت ال جتد ً
فراشا يقي جسمك
من تأثري احلصري.
( )2رواه اإلمام أمحد ،والشيخان.
( )3رواه اإلمام أمحد ومسلم وغريمها.
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وقال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ] [النحل.]88:

وكيف يكون عايل اهلمة من فطره اهلل عىل التوحيد ،فأفسد فطرته ،وآتاه
وبث له ِ
ِ
َ
نعمة العقل ،فع َّط َلهاَّ ،
صدق رسوله H
ودالئل
آيات توحيده،
يف اآلفاق ويف نفسه ،وأنزل كتابه املعجز ،فأعرض عن ذلك كله ،ومل يرفع به

رأسا ،وجعل الدنيا أكرب مهه ،ومبلغ علمه ،قال تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ً

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ]

[النمل.]85-83:

وي عن أيب هريرة  Iقال:
وقد ُر َ

(((
بغض ُ َّ
إن اهلل ُي ُ
قال رسول اهلل َّ « :H
ك��ل َج ْع َظ ِر
اظ(((،
ٍّي َجَّ���و ٍ

(((
َّ (((
جاهل
بأمر الدنيا،
بالليل ،مِح ٍار
��واقِ ،جيف ٍة
ٍ
ِ
اب يف األس ِ
عامل ِ
ِ
َسخ ٍ
بالنهارٍ ،

بأمر اآلخر ِة»(((.
ِ

( )1اجلعظري :الفظ الغليظ املتكرب ،وقيل :هو الذى ينتفخ بام ليس عنده.
جل ُموع ا َملنوع ،وقيل :الكثري اللحم ،ا ُملختال يف ِمشيته.
( )2اجلواظ :ا َ
( )3السخاب :السخب والصخب بمعنى الصياح ،فالسخاب هو كثري الضجيج واخلصام ،قال ابن
«خ ُشب بالليلُ ،سخُ ب بالنهار» ،أي إذا جن عليهم الليل
األثري ( :Vويف حديث املنافقنيُ :
وحرصا) اهـ.
شحا
ً
سقطوا نيا ًما كأهنم ُخ ُشب ،فإذا أصبحوا تساخبوا عىل الدنيا ًّ
( )4جيفة :أي :كاجليفة ،ألنه يعمل كاحلامر طوال النهار لدنياه ،وينام طوال الليل كاجليفة التي
ال تتحرك.
( )5رواه ابن حبان يف «صحيحه» ،وضعفه األلباين يف «الضعيفة» رقم [.]2304
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َ
انطباق هذا احلديث عىل هؤالء الكفار الذين ال هيتمون آلخرهتم،
فام أشدَّ

مع علمهم بأمور دنياهم ،وفرحهم بام عندهم منها ،كام قال تعاىل فيهم[ :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [الروم ،]7:وقال سبحانه[ :ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] [النجم،]30 ،29:
فهم جيتهدون يف العلم بأمور دنياهم ،وي ِ
معنون يف حتصيلها ،مع جهلهم التام
ُ

بأرشف العلوم ،وهي علوم اآلخرة التي هي رشف الزم ال يزول ،دائم ال ُي َمل،
فجدير بمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري أن يبغضه اهلل ،ويمقته لشقاوته

وإدباره ،فاهلل

E

كرمهم بنعمة العقل ،وميزهم هبا عىل العجاموات،

فسخروها أعظم تسخري يف كل يشء من أغراض الدنيا اخلسيسة؛ كالتأنق يف

الشهوات واملأكل وامللبس والرتفه ،إال اليشء الذي ُخلقوا من أجله ،وهو عبادة

اهلل وحده ،ال رشيك له ،واتباع رسله عليهم الصالة والسالم ،وهلذا قال تعاىل يف

حقهم[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [البقرة ،]171:وقال سبحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [الفرقان ،]44:وقال

[ :Cﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [حممد.]12:
وصف سعد بن معاذ املرشكني فقال:

«رأيت قو ًما ليس هلم فضل عىل أنعامهم ،ال هيمهم إال ما جيعلونه يف
وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ،ويشتهون
بطوهنم ،وعىل ظهورهم،
ُ

كشهوهتم».
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وقال -عز ِمن قائل -يف سورة الروم[ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ] يعني الكفار [ﭛ ﭜ] [ال��روم ]6:بحكمته تعاىل ،يف كونه،

وأفعاله املحكمة ،اجلارية عىل وفق العدل ،جلهلهم وعدم تفكرهم [ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] وهو ما يوافق شهواهتم وأهواءهم [ﭣ ﭤ ﭥ]

التي هي املطلب األعىل [ﭦ ﭧ] أي :ال خيطروهنا بباهلم ،فهم جاهلون هبا،

تاركون لعملها.

وقوله سبحانه[ :ﭞ] بدل من قوله[ :ﭛ ﭜ] ويف هذا اإلبدال

من النكتة أنه أبدله منه ،وجعله بحيث يقوم مقامه ،و َي ُسدُّ َم َسدَّ ه ،ل ُيعلمك أنه
ال فرق بني عدم العلم الذي هو اجلهل ،وبني وجود العلم الذي ال يتجاوز الدنيا.

ظاهرا وباطنًا ،فظاهرها :ما يعرفه اجلهال من
[ﭟ] يفيد أن للدنيا
ً

التمتع بزخارفها ،والتنعم بمالذها ،وباطنُها ،وحقيقتُها :أهنا جماز إىل اآلخرة،

ُيت ََز َّو ُد منها إليها بالطاعة واألعامل الصاحلة ،وقيل[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ] يعني أمر معايشهم ودنياهم :متى يزرعون؟ ومتى حيصدون؟ وكيف
يغرسون؟ وكيف يبنون؟ وحدِّ ث وال حرج عن مظاهر استغراق كفار زماننا

وبخاصة الغربيون منهم يف علوم الدنيا ودقائقها؛ مع إعراضهم التام عن علوم

اآلخرة.

ومن الكفار من يريد اجلنة ،ويكدح لنيلها ،لكنه خيطىء الطريق إليها ،إذ

يريد دخوهلا بعد أن ُسدَّ ت كل الطرق املؤدية إليها إال طري ًقا عىل رأسه خاتَم
النبيني حممد  ،Hوهو يأبى اإليامن برسالته ،واالنقياد لرشيعته ،ويكابر
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يف احلق بعد ما تبني ،وظهرت أدلته ،أو يكتفي بتقليد اآلباء واألجداد ،والرؤساء
والسادات ((( ،فيكون جوابه إذا سئل عن رسول اهلل

«سمعت الناس يقولون شي ًئا ،فقلته».
عاشوا كما عاش آباء هلم َس َل ُفوا

H

يف قربه:

ُ
ور ُثوا الد َ
ِّين تقليدًا كما َو َجدُوا
وأ ِ

مل تنبعث مهته للبحث عن احلق ،والنظر يف األدلة ،يف حني أهنا كانت تنبعث

يف الدنيا يف طلب سفاسف األمور وأحقرها ،وهؤالء الذين قال اهلل فيهم:

[ﭩ ﭪ ﭫ((( ﭬ ﭭ ﭮ((( ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [الغاشية،]4-2:
وقال سبحانه فيهم[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

أيضا[ :ﯻ ﯼ ﯽ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ] [الكهف ،]104 ،103:وقال ً

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ] [الزمر.]47:

ٍ
أعامل غايتها تعمري
ب مسلم بكافر ،ويمدحه بعلو اهلمة بسبب
وكيف ُي ْع َج ُ

الدنيا((( وإصالحها ،أو تعبدات برشيعة منسوخة.

( )1انظر« :الشهادتان أول واجب عىل كل إنسان» للمؤلف (ص.)222 ،221
( )2خاشعة :ذليلة بالعذاب.

( )3قال سعيد بن جبري ،وزيد بن أسلم« :هم الرهبان أصحاب الصوامع» ،وعن احلسن قال :ملا قدم
شعث ِ
عمر بن اخلطاب  Iالشام ،أتاه راهب شيخ كبري م َت َقهل (أي ِ
وسخ) ،عليه سواد ،فلام
ُ ِّ
ِ
أمرا ،فلم ُيص ْب ُه،
رآه عمر بكى ،فقيل له« :يا أمري املؤمنني ،ما يبكيك؟» ،قال« :هذا املسكني طلب ً
ورجا رجا ًء فأخطأه» ،وقرأ قول اهلل [ :Dﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] اهـ .من «اجلامع
ألحكام القرآن» للقرطبي (.)72/20

( )4انظر« :مآالت اخلطاب املدين» للشيخ إبراهيم عمر السكران.

148

ثم إن كان قد فعلها تعبدً ا دون أن ُي ْس ِل َم هلل  Dفإهنا ال تنفعه قط ًعا يف

منثورا[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
اآلخرة ،بل جيعلها اهلل هباء
ً

ﭺ] [الفرقان.]23:

وقال [ :Dﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ] [إبراهيم ،]18:وقال تعاىل:
[ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [النور.]39:
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خف ُ
است َ
الس َلف الصالح ِب َأعراض الدنيا
ِ
اف َّ
كبري اهلمة عىل اإلطالق :هو من ال يرىض باهلمم احليوانية قدر وسعه،

فال يصري عبد عارية ببطنه وفرجه ،بل جيتهد أن يتخصص بمكارم الرشيعة،

فيصري من أولياء اهلل وخلفائه يف الدنيا ،ومن جماوريه يف اآلخرة ،وصغري اهلمة

من كان عىل الضد من ذلك(((.

نفس -طاب عنرصها ،ورشف وجداهنا -أن مطمح اهلمم
«وإذا علمت ٌ

إنام هي غاية وحياة وراء حياهتا الطبيعية -مل تقف بسعيها عند حد غذاء يقوهتا،
وكساء يسرتها ،ومسكن تأوي إليه.

بل ال تستفيق جهدها ،ويطمئن هبا قرارها إال إذا بلغت جمدً ا شاخمًا يصعد

هبا إىل أن ختتلط بكواكب اجلوزاء»(((.

خارجا من سلطان بطنه،
وكبري اهلمة ُي َع ِّظ ُمه ِص َغ ُر الدنيا يف عينيه ،فيكون
ً

فال يشتهي ما ال جيد ،وال ُيكثر إذا وجد.

خارجا من سلطان فرجه ،فال يستحق له رأ ًيا وال بدنًا.
ويكون
ً

حل َّر الكريم خَيرج من الدنيا قبل أن خُيرج
قال إبراهيم بن أدهم« :إن ا ُ
منها».
(« )1الذريعة» ل َ
ألصفهاين (ص.)190
(« )2احلرية يف اإلسالم» للعالمة حممد اخلرض حسني (ص.)10
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وملا فقه سلفنا الصاحلون عن اهلل أمره ،وتدبروا حقيقة الدنيا ،ومصريهم إىل

اآلخرة ،استوحشوا من زخرفها ،وتناءت قلوهبم عن زينتها ،وارتفعت مهمهم فوق

مها واحدً ا هو إرضاء اهلل  ،Dوجماورته يف دار كرامته:
سفاسفها ،وجعلوا اهلموم ًّ
إن هلل ع������������ب������������ادًا ُف َ
������ط������ن������ا

ط َّ��ل��ق��وا ال��دن��ي��ا وخ���اف���وا ال ِف َت َنا

أن������ه������ا ل����ي����س����ت َ
ن������ظ������روا ف���ي���ه���ا ف���ل���م���ا ع���ل���م���وا
������������ي وط����ن����ا
حل
ٍّ
ج����ع����ل����وه����ا لجُ َّ �������������� ًة واخت������������ذوا

ص������ا َ
�����ال ف��ي��ه��ا ُس ُفنا
حل األع�����م ِ

امليض قد ًما نحو غايتهم ،بام يف
وحرصوا عىل إزاحة كل ما قد يعوقهم عن
ِّ

ذلك فضول املباحات.

قال عبد القادر اجليالين لغالمه« :يا غالم! اليكن مهك ما تأكل ،وما ترشب،

هم النفس والطبع ،فأين
وما تلبس ،وما تنكح ،وما تسكن ،وما جتمع ،كل هذاُّ :

هم القلب؟! همَ ُّ ك ما أمهك ،فليكن مهك ربك  Dوما عنده».

ٍ
بفعل مفضول ينايف العزيمة ،قال له
وملا َه َّم اإلمام اجلليل الليث بن سعد

إمام املدينة حييى بن سعيد األنصاري« :ال تفعل ،فإنك إمام ُينظر إليك».

وسأل سائل ابن اجلوزي :أجيوز أن أفسح لنفيس يف مباح املالهي؟ فقال له:

«عند نفسك من الغفلة ما يكفيها».

وقال ابن القيم � :وقال يل يو ًما شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدَّ س اهلل

روحه -يف يشء من املباح« :هذا ينايف املراتب العالية ،وإن مل يكن تركه رش ًطا يف

النجاة» ،أو نحو هذا من الكالم(((.
(« )1مدارج السالكني» (.)26/2
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في « :Vيل ستون سنة باإلسكندرية،
الس َل ُّ
وقال احلافظ أبو الطاهر ِّ

ما رأيت منارهتا إال من هذه الطاقة» ،وأشار إىل غرفة جيلس فيها.

َ
النوافل كالفرائض،
وقال احلافظ أبو احلسن عيل بن أمحد الزيدي« :اجعلوا
ِ
والشهوات كالسم ،وخمالط َة الناس كالنار ،والغذاء
واملعايص كالكفر،
َ
كالدواء».
ورحل «حييى بن حييى الليثي» إىل اإلمام مالك وهو صغري ،وسمع منه

وتفقه ،وكان مالك يعجبه َس ْمتُه وعقله ،روي أنه كان يو ًما عند مالك يف مجلة

أصحابه؛ إذ قال قائل« :قد حرض الفيل» ،فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه
غريه( ،أي :وبقي حييى مكانه) فقال له مالِك« :لمِ َ مل ْ خترج فرتى الفيل ،ألنه
وأتعلم من
ال يكون باألندلس» ،فقال له حييى« :إنام جئت من بلدي ألنظر إليك،
َ
هديك ،وعلمك ،ومل أجىء ألنظر إىل الفيل» ،فأعجب به مالك ،وسامه «عاقل

أهل األندلس».

إنه من املباح مشاهدة حيوان غريب ..ولكن وقت الداعية القدوة أضيق

من أن يشغل شي ًئا منه يف مباح ،ال جيني من ورائه شي ًئا لقضيته التي تشغله ليل

هنار.

قال السيد أمحد احلموي:

����ز ُل يف ِّ
وق���ائ���ل��� ٍة ْ
مل ال َت���� َغ َّ
الظبا
ُ
امى عن الذي
فقلت هلا َق ْد ِري َت َس َ

وطب ُعك من ماء اللطافة قد َر ِوي
بالعلوم وم��ا ُروي
ُت��روم��ي ِل ُشغلي
ِ
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و ُأ ِ
هديت إىل أيب بكر األنباري جارية ،فلام دخلت عليه تفكر يف استخراج

مسألة فعزبت عنه ،فقال :أخرجوها إىل النخاس ،فقالت :هل من ذنب؟ قال:

«ال ،إال أن قلبي اشتغل بك ،وما قدر مثلك أن يمنعني علمي».

وملا َّفر «عبد الرمحن الداخل» من العباسيني ،وتوجه تلقاء األندلس ،أهديت

إليه جارية مجيلة ،فنظر إليها ،وقال« :إن هذه من القلب والعني بمكان ،وإن أنا

اشتغلت عنها هبمتي فيام أطلبه ظلمتها ،وإن اشتغلت هبا عام أطلبه ظلمت مهتي،
وال حاجة يل هبا اآلن ،ور َّدها عىل صاحبها»(((.

لق�د حفل تراثنا االسلامي بمواق�ف رائعة تيش بعلو مهة س�لفنا الصالح،

وتعلن عن نظرهتم العميقة إىل حقائق األش�ياء ،وتساميهم عىل املظهرية اجلوفاء،

وترفعه�م عن سفاس�ف «التط�وس» ال�كاذب ،واعتزازهم بانتامئه�م إىل الدين
احلنيف ،دين العزة والكرامة ،فمن ذلك ما صح عن ابن شهاب قال :خرج عمر

ابن اخلطاب إىل الشام ،ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح ،فأتوا عىل خماضة ،وعمر عىل

ناق�ة ،فنزل عنها ،وخلع خفي�ه ،فوضعهام عىل عاتقه ،وأخذ بزمام ناقته ،فخاض

هب�ا املخاضة ،فقال أبو عبيدة« :ي�ا أمري املؤمنني ،أأنت تفعل هذا؟! ختلع نعليك،
وتضعهما عىل عاتقك ،وتأخذ بزمام ناقتك ،وختوض هبا املخاضة؟ ما يرسين أن

غريك أبا عبيدة جعلت ُه نكالاً
أهل البلد اس�ترشفوك!» فقال عمرَّ :
«أوه لو يقل ذا ُ

ألم�ة حممد  ،Hإن�ا كنا َّ
أذل قوم فأعزنا اهلل باالسلام ،فمهام نطلب العز

بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل» ،ويف رواية« :يا أمري املؤمنني ،تلقاك اجلنود وبطارقة
(« )1نفح الطيب» (.)43/4
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الش�ام وأن�ت على حالك ه�ذه؟» فق�ال عم�ر« :إنا ق�وم أعزن�ا اهلل باإلسلام،

فلن نبتغي العز بغريه».

وعن أسلم قال :قدم عمر بن اخلطاب  Iالشام عىل بعري ،فجعلوا

ِ
مراكب َمن ال خالق هلم».
حيدِّ ثون بينهم ،فقال عمر« :تطمح أبصارهم إىل

وعن سعد بن احلسن التميمي قال« :كان عبد الرمحن بن عوف
ال ُيعرف ِمن بني عبيده» ،يعني لتواضعه يف ملبسه.

I

ودخل أعرايب رث اهليئة بايل العباءة عىل أمري املؤمنني معاوية ،I

فاقتحمته عينه ،فعرف األعرايب ذلك يف وجه معاوية  ،Iفقال« :يا أمري
(((
املؤمنني إن العباءة ال تكلمك ،ولكن يكلمك َمن فيها» ،فأدناه فإذا به ِمدْ َر ُه

فصاحة يف القول وبالغة ،فجعله من خاصته.
س الفتى ٌ
شرف له
وإن كان يف ُل ْب ِ

ُ
ُ
واحلمائل
السيف إال ِغ ْ��م��دُه
فما

قال اإلمام أبو داود الظاهري :V

حرض جمليس يو ًما أبو يعقوب الرشيطي ،وكان من أهل البرصة ،وعليه

خرقتان ،فتصدر لنفسه من غري أن يرفعه أحد ،وجلس إىل جانبي ،وقال يل« :سل

يا فتى عام بدا لك» ،فكأين غضبت منه ،فقلت له مستهزئًا :أسألك عن احلجامة،
فربك أبو يعقوب ثم روى طريق «أفطر احلاجم واملحجوم» ومن أرسله ومن
أسنده ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء ،وروى اختالف طريق احتجام

احلجام أجره ،ولو كان حرا ًما مل يعطه ،ثم روى
رسول اهلل  Hوإعطاء ّ
( )1املِ ْد َره :السيد الرشيف ،وا ُمل ْق ِد ُم عند اخلصومة والقتال.
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طرق أن النبي « Hاحتجم بقرن» وذكر أحاديث صحيحة يف احلجامة،
ثم ذكر األحاديث املتوسطة مثل «ما م��ررت مب�لأ م��ن املالئكة» ومثل «شفاء

أميت يف ثالث» ،وما أشبه ذلك ،وذكر األحاديث الضعيفة مثل قوله :S
«ال حتتجموا يوم كذا وال ساعة كذا» ،ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من
احلجامة يف كل زمان وما ذكروه فيها ،ثم ختم كالمه بأن قال :وأول ما خرجت
الح َق ْر ُت بعدَ ك أحدً ا أبدً ا»(((.
احلجامة من أصبهان ،فقلت له« :واهلل َ

(((

وصدق رسول اهلل  Hالقائل« :رب أشعث أغ�بر ذي ِطمرين

ال يؤبه له ،لو أقسم على اهلل ألبره»(((.

واألمثلة عىل ما ذكرنا كثرية حفلت هبا تراجم العلامء العاملني ،فمن أمثلة

ذلك أن اإلمام شيخ اإلسالم النووي  Vكان إذا رآه الرائي ظنه ً
شيخا من
فقراء سكان القرى ،فال يأبه له ،وال خييل إليه أنه يشء ُيذكر ،فإذا سمعه ُيدَ ِّرس
أو يقرر أو حيدِّ ث َف َغر فاه ،ومحلق بعينيه عج ًبا من هذه األسامل أن تنكشف عن
جوهر نفيس ،وعبقرية نادرة يف العلم والزهد والتقوى ،وال عجب فالرتاب

مكمن الذهب.

������وت ت���واض��� ًع���ا وع����ل َ
دن َ
����وت جم���دًا

ف����ش����أن����اك اخن����ف����اض وارت�����ف�����ا ُع

ك��ذاك الشمس تبعد أن ُتسامى

وي���دن���و ال���ض���وء م��ن��ه��ا والشعاع

(« )1وفيات األعيان» (.)257 ،256/2
(ِّ )2
الط ْمر :الثوب اخل َلق البايل ،مجعه أطامر.
( )3رواه الرتمذي ومعناه :أن بعض املؤمنني قد أعطاهم اهلل منزلة عظيمة ،رغم ما يظهر للناس من
بساطة لباسهم وهيأهتم ،فدعاؤهم مستجاب ،ولكنهم ُشغلوا بمراقبة اهلل تعاىل عن مالحظة
مظهرهم ،واشتد زهدهم يف الدنيا فلم يرغبوا يف يشء منها.
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آخر:

ت������راه وه�����و ذو ِط���م���ري���ن ميشي

(((

����اك
ب��ه��م��ت��ه ع��ل��ى ه����ام ال ِّ
����س����م ِ

َّ
إن الناس يف كل زمان ومكان يغرهم حسن اهليئة ،ومجال اهلندام ،فإذا َر ْأوا

َمن هذه صفته َو َّقروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه البزة ،وقد يكون فيها
نخاع ضامر ،وفكر بائر ،وقلب حائر:
اجمل�����د أن ثيابكم
َت��������� َر ْو َن ب���ل���و َغ
ِ
دراع�������� ًة ورداءه������ا
ول���ي���س ال��� ُع���ل���ى َّ

وقال املتنبي:

��ن ب َّ
ال ُي��ع َّ
��س ُ
َز ِت ِه
��ج�بن ُم��ض��ي ً��م��ا ُح ْ

آخر:

�������زر
ل�������ي�������س اجل�����������م�����������ال مب�������ئ ٍ
إن اجل�������������م�������������ال م���������ع���������ادن

َصيصها
ي��ل��و ُح عليها حس ُنها وب ُ
وقميصها
����ب����ة م���وش���ي���ة
ُ
وال ُج َّ
وه���ل ت ُ
����روق دف��ي�� ًن��ا َج����� ْو َد ُة ال َك َف ِن
َ
����������������ت بُ���������� ْردا
ف����اع����ل����م وإن ُر ِّدي
وحم���������اس ٌ
���������ن أورث����������������ن جم������دا

ورأيت إمام العرص عبد العزيز بن باز � يف إحدى السنوات يف منى

متوجها -بعد العرص -إىل رمي اجلمرات ،وقد طفق يذكر اهلل بلسانه ،متوك ًئا
ً
عىل عصا بيده ،يتقدمه جندي وقد أمسك يده بيده األخرى ،وعىل اإلمام ثوب

قصري غاية يف التواضع والرثاثة ،وبقدميه نعالن لو ُعرضا عىل فقري الستنكف أن
يقبلهام ،هذا وهو إمام الدنيا ،ولو طلب املال لتكدست حتت قدميه الكنوز.

السامك الرامح ،واآلخر يف اجلنوب ،وهو
(ِّ )1
السماكان :نجامن نيرِّ ان ،أحدمها يف الشامل ،وهو ِّ
السامك األعزل.
ِّ
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يميش عىل تلك اهليئة ال ُيفطن له ،وال يكرتث له أحد ،ولو شاء حلُ ِم َل

بالطائرة إىل مرمى اجلمرات.

َ
شرف
وكم
فضل وعن ٍ
تواضعت عن ٍ

(((
ُ
تنتعل
وه��م�� ٍة ه��ام�� َة اجل������وزا ِء

ورأينا العجب من صربهم عىل شظف العيش ،ومعاناة الفقر ،إذ كانوا
قد ُأ ْحصرِ وا يف سبيل حفظ الدين ،ووقفوا حياهتم عىل حراسة السنة ،فهذا
اإلمام ال َع َلم إبراهيم بن إسحاق احلريب  Vيقول« :أفنيت عمري ثالثني سنة

بقيت جائ ًعا عطشان إىل الليلة
برغيفني ،إن جاءتني هبام أمي أو أختي أكلت ،وإال ُ
وأفنيت ثالثني سنة من عمري برغيف يف اليوم والليلةْ ،
إن جاءتني امرأيت
الثانية،
ُ

َ
عطشان إىل الليلة األخرى.
بقيت جائ ًعا
أو إحدى بنايت به أكلتُه ،وإال ُ
واآلن ُ
وأربع عرش َة تمَ ْ َرة إن كان ُبرن ًّيا ،أو ن ِّي ًفا وعرشين إن
صف رغيف
آكل نِ َ
َ
شهرا ،فقام إفطاري
كان َدقَلاً  ،و َم ِر َض ْت ابنتيَ ،
فمض ْت امرأيت ،فأقامت عندها ً
واشرتيت هلم صابونًا
ودخلت احلماَّ َم،
يف هذا الشهر بدرهم ودانِ َقني ونصف!
ُ
ُ
بدانِ َقني ،فقا َم ْت نفق ُة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف».

َعرف من
وقال أبو القاسم بن ُبكَري :سمعت إبراهيم احلريب يقول« :ما كنا ن ُ
أت يل أ ِّمي باذنجانة
هذه األطبخة شي ًئا ،كنت أجي ُء من عَشيٍّ إىل َعشيِ وقد ه َّي ْ
مشوية ،أو َل ْع َق َة بِ ٍّن -البِن بكرس الباءَّ :
الش ْحم ،-أو باق َة فِ ْجل».

جالسا مع إبراهيم احلريب
كنت يو ًما
وقال أبو عيل اخلياط املعروف بامليتُ :
ً
عىل باب داره ،فلام أن أصبحنا قال يل« :يا أبا عيل قم إىل ُشغلكَّ ،
فإن عندي فِجل ًة

بجز َرتهِ ا».
قد
ُ
أكلت البارح َة َخضرِ َ ها ،أقو ُم أتغدَّ ى َ
( )1اجلوزاء :برج من أبراج السامء.
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وقد ُدهش املؤرخون للرسعة التي أقام هبا املسلمون دولتهم ،وللرسعة

التي اهنارت هبا أمامهم اإلمرباطوريتان العظيمتان يف ذلك الوقت ،ومل يدرك
الكثري منهم رس عظمة هذه األمة الناشئة ،الذي يكمن يف املدد الرباين هلؤالء

أيضا بإمداد اهلل
املجاهدين ،ليس فقط باإلمداد باملالئكة ُت َث ِّب ُت الذين آمنوا ،لكن ً
ٍ
أهلتهم لقيادة البرشية ،وانتزاع عجلة القيادة من
إياهم
بمفاهيم وقي ٍم ومقومات َّ
َ
قيم هابطة ،ومفاهيم متخلفة ،وعقائد فاسدة ،و ُم ُث ٍل مهرتئة ،فقد كانت املواجهة
رصا ًعا بني حضارتني خمتلفتني كل االختالف يف القيم واملفاهيم واملنطلقات،
وكان الطبيعي أن ترسي سنة اهلل يف خلقه ،ويميض قانونه املحكم :أن البقاء

لألصلح [ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ]
صورا من هذه املواجهة بني احلضارتني ،والتي حسمت نتيجة
[الرعد ،]17:فلنطالع
ً
الرصاع قبل املواجهة املسلحة لصالح حزب اهلل املفلحني:

 ملا بلغ عمرو بن العاص  Iبجيشه حاكم مرص «املقوقس» وجيشه،

بعث عمرو إليه عرشة رجال أحدهم عبادة بن الصامت  Iوكان «عبادة»
شديد السواد ،وأمره أن يكون متكلم القوم ،وال جييب الروم إىل يشء دعوه

إليه إال إحدى هذه اخلصال الثالث ،فلام دخلت رسل املسلمني إىل املقوقس،

وعىل رأسهم عبادة ،هابه املقوقس لسواده وفرط طوله ،وقال« :ن َُّحوا عني ذلك
األسود ،وقدِّ موا غريه يكلمني» ،فقال الوفد مجي ًعا:

وخرينا واملقدَّ م علينا ،وإنام
«إن هذا األسود أفضلنا رأ ًيا وعلماً  ،وهو سيدنا
ُ

نخالف رأيه
نرجع مجي ًعا إىل قوله ورأيه ،وقد أ َّمره األمري دوننا ملا أمره ،وأمرنا أال
َ
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وقوله» ،ثم قالوا -وكان قوهلم عجي ًبا عند املقوقس« :-إن األسود واألبيض
سواء عندنا ،ال يفضل أحدٌ أحدً ا إلاَّ بفضله ،وعقله ،وليس بلونه»(((.

وال مراء يف أن «املقوقس» كان ُمستاء من وجود عبادة بن الصامت ،ذلك
ِ
تصغريا
ب أن اختيار عمرو له ليكون متكلم القوم إنام كان
وحس َ
العبد األسودَ ،
ً

وحتقريا لشأنه ،فلام أمجع رسل املسلمني عىل أنه املتحدث باسمهم
ملقام املقوقس
ً

مجي ًعا ،مل ير املقوقس ُبدًّ ا من حمادثة ُعبادة ومفاوضته ،فأومأ إليه أن يتكلم برفق
ألف رجل أسود،
فت من أصحايب َ
حتى ال يزعجه ،فقال عبادة« :إن فيمن خ َّل ُ

كلهم أشد سوا ًدا مني ..وإين ما أهاب مائة رجل من عدوي ،لو استقبلوين مجي ًعا،
وكذلك أصحايب ،وذلك إنام رغبتنا ومهتنا يف اجلهاد يف اهلل ،واتباع رضوانه،
ٍ
طلب لالستكثار منها؛
غزونا عَدُ َّونا ممن حارب اهلل لرغبة يف دنيا ،وال
وليس ُ

ألن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد هبا جوعه لليله وهناره ،وشملة يلتحفها؛ ألن
نعيم الدنيا ليس بنعيم ،ورخاءها ليس برخاء ،إنام النعيم والرخاء يف اآلخرة،
وبذلك أمرنا اهلل ،وأمرنا به نبينا ،وعهد إِلينا أال تكون مهة أحدنا من الدنيا إال ما
يمسك جوعته ويسرت عورته ،وتكون مهته وشغله يف رضوانه وجهاد عدوه»(((،

فوقع هذا القول يف نفس املقوقس وق ًعا شديدً ا ،وقال ألصحابه« :هل سمعتم
ِ
مثل كالم هذا الرجلَّ ..
خلراب األرض»
إن هذا وأصحابه قد أخرجهم اهلل

ثم أقبل عىل عبادة ،وأراد أن يسلك معه طريق اإلرهاب املغ َّلف يف قا َل ٍ
ب من
ذكرت عنك
النصح ،فقال له« :أهيا الرجل الصالح! قد سمعت مقالتك وما
َ

(« )1اخلطط» للمقريزي (.)292/1
( )2نفسه (.)293/1
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وعن أصحابك ،ولعمري ما بلغتم وما ظهرتم عىل َمن ظهرتم عليه ،إلاَّ حلبهم
الدنيا ورغبتهم فيها ،وقد توجه إلينا لقتالكم ِمن مجع الروم ما ال حُيىص عدده،
قوم معرفون بالنجدة والشدة ،ما يبايل أحدهم َمن لقي وال من قاتل ،وإننا لنعلم

أنكم لن تقدروا عليهم ،ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم ،ونحن تطيب أنفسنا
أن نصاحلكم عىل أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين ،وألمريكم مائة

دينار ،وخلليفتكم ألف دينار ،فتقبضوها ،وتنرصفوا إىل بالدكم ،قبل أن يغشاكم

ما ال قوام لكم به»(((.

فنظر إليه «عبادة بن الصامت» شاخمًا ،وخاطبه بصوت كله ثقة وإيامن

َّ
نفسك وال أصحابك ما ختوفنا به من مجع الروم وعددهم
قائلاً « :يا هذا ال
يغرن َ
وكثرهتم ،وأنا ال نقوى عليهم ،فلعمري ما كان هذا بالذي ختوفنا به ،وال بالذي
يكرسنا عام نحن فيه ...إن ُقتِلنا عن آخرنا كان أمك َن لنا يف رضوانه وجنته،
أقر ألعيننا وال أحب إلينا من ذلك ،وإن اهلل  Dقال يف كتابه:
وما من يشء ّ

[ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ]
[البقرة ،]249:وما من رجل إلاَّ وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة ،وأال
ير َّده إىل بلده وال إىل أرضه وال إىل أهله وولده ،فانظر الذي تريد فبينه لنا ،فليس
بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك وال نجيبك إليها إال خصلة من ثالث خصال،
فاخرت أيتها شئت ،وال تطمع نفسك يف الباطل ،بذلك أمرين األمري ،وهبا أمره

أمري املؤمنني ،وهو عهد رسول اهلل  Hمن قبل إلينا»(((.
( )1نفسه (.)293/1
( )2نفسه (.)294/1
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وقد أراد املقوقس أن يستنزله عن يشء ،أو أن جيعله يقبل شي ًئا مما عرض

عليه ،فلم يقدر عىل يشء ،بل وقع قوله عىل آذان صامء ملا يقول ،وقال عبادة يرد

عليه بعد أن نفد صربه ،ورفع يديه إىل السامء« :ال ورب هذه السامءَ ،ورب هذه
ورب كل يشء ،ما لكم عندنا من خصلة غريها فاختاروا ألنفسكم»(((،
األرضِّ ،
عند ذلك اجتمع املقوقس بأصحابه فقالوا« :أما األمر األول فال نجيب إليه أبدً ا،

فال نرتك دين املسيح إىل دين ال نعرفه» ،وبذلك رفضوا رشط اإلسالم ،فلم
يبق أمامهم إلاَّ رشط اجلزية أو احلرب ،فقالوا« :إنا إذا أذعنَّا للمسلمني ،ودفعنا

اجلزية ،مل َن ْعدُ أن نكون عبيدً ا ،و َل ْلموت خري من هذا» ،فر َّد عليهم عبادة قائلاً :

«إهنم إن دفعوا اجلزية كانوا آمنني عىل أنفسهم وأمواهلم وذرارهيم ،مسلطني
وحفظت هلم كنائسهم،
يف بالدهم عىل ما يف أيدهيم وما يتوارثونه فيام بينهمُ ،
ال يتعرض هلم أحد يف أمور دينهم» ،فقال املقوقس ملن حوله« :أجيبوين وأطيعوا

القوم إىل خصلة من هذه الثالث فواهلل ما لكم هبم طاقة ،وإن مل جتيبوا إليهم

طائعني لتُجيبنهم إىل ما هو أعظم منها كارهني»(((.

هكذا سار هؤالء الربانيون بمفتاح اجلنة «ال إله إال اهلل» يفتحون به مشارق

األرض ومغارهبا ،ال يستعيص عليهم منها قطر ،فاحلصون تفتح ،والقلوب تفتح،

والقيم الصحيحة تسود ،واملوازين تصحح ،وفيام ييل صورة أخرى((( جتلت فيها

أصالة الرتبية املحمدية خلري أمة أخرجت للناس ،حيث تشغل الدنيا يف اهتاممهم
(« )1فتوح مرص» البن عبد احلكم (ص.)63-59
( )2نفسه ،وانظر« :عمرو بن العاص بني يدي التاريخ» (ص.)160-158
( )3انظر« :تاريخ الطربي» ( )496/3وما بعدها« ،البداية والنهاية» ( ،)39/7و«فكرة القومية
العربية» للشيخ صالح بن عبد اهلل العبود (ص.)340-333
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القدر الضئيل الذي تستحقه ،أما اآلخرة فهي اهلم األكرب ،وهي الغاية العظمى،
وهي احلياة احلقيقية اخلالدة:

 جاء سعد بن أيب وقاص  Iحتى نزل «القادسية» ومعه الناس،

وال يزيد املسلمون عىل سبعة آالف أو نحو من ذلك ،واملرشكون يبلغون ثالثني

نحوا من ذلك ،ونبال املسلمني وعُدَّ هتم موضع سخرية أهل فارس،
أل ًفا أو ً
وجعلوا يشبهوهنا باملغازل ،فيقولون« :دوك ،دوك» ،ويقولون للمسلمني

مزدرين إياهم« :ال َيدَ ْي لكم وال قوة وال سالح! ما جاء بكم؟ ارجعوا!»...
وملا ُأ ِ
دخل وفد املسلمني عىل كرسى يزدجرد جعل أهل فارس يسوؤهم ما

يرون من حاهلم وحال خيلهم ،فلام دخلوا عىل يزدجرد أمرهم باجللوس ،وكان
سيئ األدب ،فكان أول شىء دار بينه وبينهم َأ ْن أمر الرتمجان بينه وبينهم ،فقال:

«سلهم ما يسمون هذه األردية؟» ،فكان يلقى منهم أجوبة يتطري منها...

وملا عرض النعامن بن املقرن دعوة اإلسالم عىل كرسى ،قال األخري« :إين
ذات َبينْ ٍ منكم،
ال أعلم يف األرض أمة كانت أشقى ،وال أقل عد ًدا ،وال أسوأ َ

قد كنا نوكِّل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم ،ال تغزوا فارس ،وال تطمعوا أن
تقوموا هلم ،فإن كان عد ٌد لحَِ َق فال يغرنكم منا ،وإن كان اجلهد دعاكم فرضنا
لكم ُقوتًا إىل خصبكم ،وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم ،وم َّلكنا عليكم ملكًا
يرفق بكم» ،فأسكت القوم ،فقام املغرية بن زرارة األسيدي ،فقال« :أهيا امللك!
إنك قد وصفتنا صفة مل تكن هبا عا ًملا ،فأما ما ذكرت من سوء احلال ،فام كان

أسوأ حالاً منا ،وأما جوعنا فلم يكن يشبه اجلوع ،كنا نأكل اخلنافس واجلعالن
والعقارب واحليات ،فنرى ذلك طعامنا.
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وأما املنازل فإنام هي ظهر األرض ،وال نلبس إال ما غزلنا من أوبار اإلبل

بعضا ،ويغري بعضنا عىل بعض ،وإن كان
وأشعار الغنم ،ديننا :أن يقتل بعضنا ً

أحدنا ليدفن ابنته وهي حية ،كراهية أن تأكل من طعامنا ،فكانت حالنا قبل اليوم

ذكرت لك ،فبعث اهلل إلينا رجلاً معرو ًفا ،نعرف نسبه ،ونعرف وجهه
عىل ما
ُ
خري أحسابنا ،وبيته أعظم بيوتنا ،وقبيلته
ومولدهُ ،
فأرضه خري أرضناَ ،
وح َس ُبه ُ

خري قبائلنا ،وهو بنفسه كان خرينا يف احلال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا،
أول ِمن تِ ْر ٍ
فدعانا إىل أمر فلم جيبه أحد َ
ب((( كان له ،وكان اخلليفة بعده ،فقال،
وقلنا ،وصدَّ قَّ ،
وكذبنا ،وزاد ،ونقصنا ،فلم يقل شي ًئا إال كان ،فقذف اهلل

التصديق له واتباعه ،فصار فيام بيننا وبني رب العاملني ،فام قال فهو
يف قلوبنا
َ
قول اهلل ،وما أمرنا فهو أمر اهلل ،فقال لنا« :إن ربكم يقول :إنني أنا اهلل وحدي

ال رشيك يل ،كنت إذ مل يكن يشء ،وإن رمحتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل،
دار
ألدلكم عىل السبيل التي هبا أنجيكم بعد املوت من عذايب ،وألح َّلكم داريَ ،
السالم ،فنشهد عليه أنه جاء باحلق من عند احلق ،وقال :من تابعكم عىل هذا،

فله ما لكم ،وعليه ما عليكم ،ومن أبى فاعرضوا عليه اجلزية ،ثم امنعوه مما
متنعون منه أنفسكم ،ومن أبى فقاتلوه ،فأنا احلك َُم بينكم ،فمن ُقتِ َل منكم أدخلتُه
جنتي ،ومن بقي منكم أعقبته النرص عىل من ناوأه ،فاخرت إن شئت اجلزية عن ٍ
يد
َ ْ
شئت فالسيف ،أو ت ُْس ِلم فتنجي نفسك» ،فقال« :أتستقبلني
وأنت صاغر ،وإن َ
استقبلت إال َمن ك َّلمني ،ولو كلمني غريك ،مل أستقبلك
بمثل هذا؟» ،فقال« :ما
ُ
الرسل ال تُقتل لقتلتكم ،ال يشء لكم» ،وقال« :ائتوين ِ
َ
بو ْق ٍر
به» ،فقال« :لوال أن
( )1ال�ِّت�رِّ ُب :بكرس التاءَ :
والس ُّن ،ومن ُولد معك ،واالشارة هنا إىل الصديق األكرب أيب بكر
اللذةِّ ،
.I
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من تراب» ،فقال« :امحلوه عىل أرشف هؤالء ،ثم سوقوه حتى خيرج من باب
املدائن ،ارجعوا إىل صاحبكم فأعلموه أين ِ
مرسل إليكم رستم ،حتى يدفيكم(((،
ويدفيه يف خندق القادسية ،وينكل به وبكم من بعدُ  ،ثم أور ُده بال َدكم ،حتى

أشغلكم يف أنفسكم بأشدَّ مما نالكم من سابور» ،إىل آخر القصة.

وفيها« :أن عاصم بن عمرو احتمل ِو ْق َر الرتاب ،واعتربه فألاً عىل الظفر

بأرضهم ،كام تطري منه رستم عىل أنه عالمة أن اهلل سلبهم أرضهم وأبناءهم

للمسلمني.

ثم إن كرسى بعث أهل فارس بعددهم وعُدَ ِدهم وعىل رأسهم رستم ،حتى

إذا نزل رستم «بالعقيق» عىل منقطع معسكر املسلمني ،راسل «زهرة» فخرج إليه
حتى وافقه ،فأراده أن يصاحلهم ،وجيعل له ُج ْعل((( عىل أن ينرصفوا عنه ،وجعل

يقول« :أنتم جرياننا ،وقد كانت طائفة منكم يف سلطاننا »...إلخ.

فقال له زهرة« :صدقت ،قد كان ما تذكر ،وليس أمرنا أمر أولئك
وال طِ ْلبتنا ،إنا مل نأتكم لطلب الدنيا ،إنام طِ ْلبتنا ومهتنا :اآلخرة ،كنا كام

ذكرت ،يدين لكم َمن ورد عليكم منا ،ويرضع إليكم يطلب ما يف أيديكم ،ثم

بعث اهلل  Fإلينا رسولاً  ،فدعانا إىل ربه ،فأجبناه ،فقال لنبيه :H
سلطت هذه الطائفة عىل من مل َي ِد ْن بديني ،فأنا منتقم هبم منهم ،وأجعل
إين قد
ُ
هلم الغلبة ما داموا مقرين به ،وهو دين احلق ،ال يرغب عنه أحد إال َذ َّل،
وال يعتصم به أحد إال َع َّز».

أجهزت عليه.
( )1دفوت اجلريح وأدفيته:
ُ
(ُ )2
واجلعالة :ما جعله له عىل عمله من أجر ،أو ِر ْشوة.
اجل ْعلِ ،
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رستم« :وما هو؟».
فقال له
َ

قال« :أما عموده الذي ال يصلح منه يشء إال به ،فشهادة أن ال إله إال اهلل،

وأن حممدً ا رسول اهلل ،واإلقرار بام جاء من عند اهلل تعاىل ،قال« :ما أحسن هذا!

أيضا؟» ،قال« :وإخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة اهلل تعاىل».
وأي يشء ً
أيضا؟».
قال« :حسن ،وأي يشء ً

قال« :والناس بنو آدم وحواء ،إخوة ألب وأم» ،قال« :ما أحسن هذا!».

ثم قال رستم« :أرأيت لو أين رضيت هبذا األمر ،وأجبتكم إليه ،ومعي

قومي ،كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟».

قال« :إي واهلل ،ثم ال نقرب بالدكم أبدً ا إال يف جتارة أو حاجة» ،قال:

«صدقتني واهلل ،أما إن أهل فارس منذ ويل «أردشري» مل َيدَ ُعوا أحدً ا خيرج من

الس ْف َلة
عمله من ِّ

(((

وعا َد ْوا أرشافهم».

كانوا يقولون« :إذا خرجوا من أعامهلم تعدَّ ْوا َط ْو َرهم،

فقال له زهرة« :نحن خري الناس للناس ،فال نستطيع ْ
أن نكون كام تقولون،

الس ْف َلة ،وال يرضنا من عىص اهلل فينا» ،فانرصف عنه ،وطلب «رستم»
نطيع اهلل يف ِّ
آخر ،ثم إن سعدً ا أرسل ِ
«ربعي بن عامر»  Iإىل رستم ،فدخل عليه وقد
زينوا جملسه بالنامرق ،والزرايب احلرير ،وأظهر اليواقيت والآليل الثمينة العظيمة،

وعليه تاجه وغري ذلك من األمتعة الثمينة ،وقد جلس عىل رسير من ذهب،
ودخل ربعي بثياب صفيقة ،وترس وفرس قصرية ،ومل يزل راك َبها حتى داس هبا

عىل طرف البساط ،ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد ،وأقبل وعليه سالحه
(ِ )1س ْف َل ُة الناس :أسافلهم ،وغوغاؤهم.
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ودرعه وبيضته عىل رأسه ،فقالوا له« :ضع سالحك» ،فقال« :إين مل آتكم وإنام

جئتكم حني دعومتوين ،فإن تركتموين هكذا وإال رجعت» ،فقال رستم« :ائذنوا

له» ،فأقبل يتوكأ عىل رحمه فوق النامرق ،فخرق عا َّمتَها ،فقالوا له« :ما جاء
بكم؟» ،فقال« :اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ،ومن
ِضيق الدنيا إىل َسعتها ،ومن َج ْو ِر األديان إىل عدل اإلسالم ،فأرسلنا بدينه إىل
خلقه لندعوهم إليه ،فمن قبل منا ذلك ،قبلنا ذلك منه ،ورجعنا عنه ،وتركناه
وأرضه يليها دوننا ،ومن أبى ذلك ،قاتلناه أبدً ا حتى نفيض إىل موعود اهلل».
قال« :وما موعود اهلل؟» قال« :اجلنة ملن مات عىل ِ
قتال من أبى ،والظفر ملن

بقى».

فخلص رستم برؤساء أهل فارس ،فقال« :ما ترون؟ هل رأيتم كال ًما قط

أوضح وال أعز من كالم هذا الرجل؟» ،قالوا« :معاذ اهلل لك أن متيل إىل يشء من
هذا ،وتدع دينك هلذا الكلب ،أما ترى إىل ثيابه؟» ،فقال« :وحيكم! ال تنظروا إىل
الثياب ،ولكن انظروا إىل الرأي ،والكالم ،والسرية» ،وأقبلوا يتناولون سالحه،

ويزهدونه فيه..

ثم كان أن أبى الفرس دعوة احلق ،واختاروا املناجزة ،فنرص اهلل املسلمني،

وس َب ْوهم.
وهزموا فارس َ

وكان «يزدجرد» ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصني ،ووصف له

املسلمني ،فأجابه ملك الصني« :إنه يمكنني أن أبعث لك ً
جيشا أوله يف منابت الزيتون

أي :الشام -وآخره يف الصني ،ولكن إن كان هؤالء القوم كام تقول؛ فإنه ال يقومهلم أهل األرض ،فأرى لك أن تصاحلهم ،وتعيش يف ظلهم ،وظل عدهلم»(((.

(« )1إفادة األخيار برباءة األبرار» (.)38/1
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عالي الهمة عصامي ،لاَ ِع َظامي
العصامي :من ساد برشف نفسه.

ويقابله «العظامي» ،وهو من ساد برشف آبائه ،و«العصامي» منسوب إىل

«عصام بن شهري» حاجب «النعامن بن املنذر» الذي قال له «النابغة الذبياين» حني

حجبه عن عيادة «النعامن» من قصيدة له:
������وم������ك يف د ُ
ُخ��������ول
ف����إن����ي ال أل ُ

ول����ك����ن م�����ا ورا َء َك ي�����ا ع���ص���ا ُم

وهو الذي قال فيه النابغة:

����ود ْ
عصاما
َت
َ
��ام» َس َّ
ُ
نفس «ع��ص ٍ
وع َّ
�����ر واإلق�����دام�����ا
���ل���م���ت���ه ال����� َك َّ

�����ام�����ا
�����م َ
ف�����ص��َّي��رََّ ت�����ه م����� ِل����� ًك�����ا ُه َ

سودت عصا ًما» صار مثلاً ُيرضب يف نباهة الرجل
وقوله« :نفس عصام َّ

من غري قديم.

«اخلارجي» ،وهو من خرج بنفسه
و«العصامي» هو الذي تسميه العرب:
َّ

من غري أولية كانت له ،قال كثري:

أب������ا َم������������� ْر َ
وان ل����س َ
����ي
����ت خب����ارج
ٍّ

بانتحال
�����د َك
ول��ي َ
��س ق��دي�� ُم مجَ ْ ِ
ِ
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فكبري اهلمة عصامي يبني جمده برشف نفسه ،ال اتكالاً عىل حسبه ونسبه،

فحس ُبه مهته رش ًفا ونس ًبا ،قال عامر بن الطفيل
وال يضريه أال يكون ذا نسبْ ،

العامري(((:

وإن���ي وإن ك��ن ُ
��ت اب َ
عام ٍر
موكب
املشهور يف كل
وفارسها
���ن َس ِّ��ي��د ِ
ِ
ِ
ِ
���ام��� ٌر ع���ن وارث����ة
����د وال أب
جب
أب����ى اهلل أن أمس����و َ
ف��م��ا س َّ
���ودت�ن�ي ع ِ
ٍّ
أذاه���ا وأرم���ي َم ْ
���ن رم��اه��ا مبن ِكيب

مِ���اه���ا وأت��� ِق���ي
ول��ك��ن�ني أمح����ي ح

وقال «األبيوردي» مبينًا أنه مل يقنع بنسب آبائه وأجداده ،وإنام مجع إىل

جمدهم املوروث جمدً ا اكتسبه بعلو مهته(((:
ف����ش����ي ُ
����دت جم�������دًا َر َس���������ا أص��� ُل���ه

ُّ
وأب
������������������ت إل��������ي��������ه ب
أم
ُ
ٍّ
���������������أم ِ

ولست أب��ال��ي بعد إدراك���ي ال ُعال

تناولت أم َ
ُ
ك ْسبا
أك��ان ُترا ًثا ما

وقال املتنبي:

(« )1العقد الفريد» ( ،)149/2وإذا اجتمع النسب الرشيف مع العمل الصالح؛ فنِ ِعماَّ هو ،وقد م َّيز
الشافعية اإلمام الشافعي  Vبكونه قرش ًّيا ،وانظر« :الكافية» يف اجلدل ،إلمام احلرمني.
( )2وهذا أكمل ما يكون :أن ينضم املجد املكتسب إىل املجد املوروث ،وأن تنضم «العصامية» إىل
«العظامية»ُ ،و ِصف عند احلجاج ٌ
رجل باجلهل ،وكانت له إليه حاجة ،فقال يف نفسه« :ألختربنه»،
ِ
فت أنت بنفسك ،أم تفتخر
أرش َ
ثم قال له حني دخل عليه« :أعصام ًّيا أنت أم عظام ًّيا؟» -يريدُ :
بآبائك الذين صاروا عظا ًما؟ -فقال الرجل« :أنا عصامي ،وعظامي» ،فقال احلجاج« :هذا
أفضل الناس» ،وقىض حاجته ،وزاده ،ومكث عنده ،ثم فاتشه ،فوجده أجهل الناس ،فقال له:
أجبت ملا
«تصدقني ،وإال قتلتك» ،قال له« :قل ما بدا لك ،وأصدقك» ،قال« :كيف أجبتني بام
َ
سألتك؟» ،قال له« :واهلل مل أعلم أعصامي خري أم عظامي ،فخشيت أن أقول أحدمها ،فأخطئ،
رضين أحدمها ،نفعني اآلخر» ،وكان احلجاج َظ َّن أنه أراد« :أفتخر
فقلت :أقول كليهام؛ فإن َّ
بنفيس لفضيل ،وبآبائي لرشفهم» ،فقال احلجاج عند ذلك« :املقادير ت َُصيرِّ ُ ال َع َّي خطي ًبا» ،فذهبت
مثلاً  .اهـ .من «جممع األمثال» للميداين (.)370 ،369/3
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وقال معن بن أوس ا ُمل َزين:

ورث�����ن�����ا اجمل������د ع�����ن آب�������اء ص���دق

أس�����أن�����ا يف دي������اره������ ُم الصنيعا

إذا َ
����ب ال���ق���دي��� ُم توارث ْته
����س ُ
احل َ

ب���ن���ا ُة ال���س���وء أوش�����ك أن يضيعا

وقال عبد اهلل بن معاوية:

ل���س���ن���ا وإن ك����� ُرم�����ت أوائ����ل����ن����ا

ُ
نتكل
�����وم�����ا ع���ل���ى األح�����س�����اب
ي ً

ن����ب��ن�ي ك����م����ا ك����ان����ت أوائ����ل����ن����ا

ت���ب�ن�ي ون���ف���ع���ل م����ث َ
����ل م����ا فعلوا

وقال احلسني بن أمحد البغدادي:

ليس الكري ُم مبن يُ��د ِّ
��س ِع ْر َضه
َن ُ
ح���ت���ى ي���ش���ي���د ب�����ن�����اءه ِب��� َب���ن���ا ِن���ه

آخر:

إن مل تكن بفعال نفسك سام ًيا
براجع
ليس القديم على اجلديد
ٍ

وي���رى م��روءت��ه ت��ك ُ
��ون مب��ن مضى
وي���زي���ن ص����ا َ
حل م���ا أت����وه مب���ا أتى
مل ُي��غ ِ��ن عنك مس ُّ��و م��ن تسمو به

إن مل جت������ده آخ ً
���������ذا بنصيبه

وكبري اهلمة ال يضريه أال يكون ذا نسب ،بل ال يضريه أن يمت بآرصة

اللحم والدم إىل قوم لئام غري كرام ،إذا كان بعلو مهته ينتسب إىل الكرام:

قالت أم املؤمنني عائشة « :Jكل كرم دونه لؤم ،فاللؤم أوىل به ،وكل

لؤم دونه كرم ،فالكرم أوىل به».

ُ
خصال نَفسه ،وإن كان كريماً وآباؤه لئام ،مل
تريد :أن أوىل األمور باإلنسان

يرضه ذلك ،وإن كان لئيماً وآباؤه كرام ،مل ينفعه ذلك.
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واه������������ا ُ
ً
������������ع ص��������د ُره
حل
ٍّ
����������ر واس ٍ
�����������ره
َس���������������������و َد ُه
ُ
إص����ل����اح���������ه ِس َّ

�����ر أه َ
���ص�ل�اح
������ل ال
ْ
وه ُّ
�����م����� ُه :م����ا س َّ

(((

وردع�������ه أه���������وا َءه ،وال ِّ
����اح
ُ
����ط����م ْ

وتكلم ٌ
رجل عند «عبد امللك بن مروان» بكالم ذهب فيه ك َُّل مذهب،

فأعجب عبدَ امللك ما سمع من كالمه ،فقال له« :اب ُن َم ْن أنت؟» قال« :أنا اب ُن
توصلت إليك» ،قال« :صدقت» ،فأخذ الشاعر
نفيس يا أمري املؤمنني ،التي هبا
ُ
هذا املعنى ،فقال:

وه����م��ت�ي َح َسيب
م���ال���ي ع���ق���ل���يِ ،

م�����ا أن������ا َم��������� ْوىل وال أن������ا عربي

����م إىل أح���د
إذا ان���ت���م���ى ُم����ن����ت ٍ

ف�������إن���ن���ي م�����ن�����ت�����م إىل أدب���������ي

مفتخرا باآلباء واألجداد الذين صاروا عظا ًما
وكبري اهلمة ال ُي ْل َفى «عظام ًّيا»
ً

ورفاتًا:

م��ا الفخر بالعظم الرميم وإمنا

آخر:

ف��خ��ار م��ن يبغي ال��ف��خ��ار بنفسه

َع���وا التفاخر ب��ال�تراث وإن عال
َود ُ

��ب وال���زم ُ
���ان عصا ُم
ف��اجمل��د ك��س ٌ

ال ب��ق��وم��ي ش��رف��ت ب��ل ش��رف��وا بي

جب������دودي
وب���ن���ف���س���ي ف���خ���رت ال ُ

املتنبي:

آخر:

جُ����ب
����د ب���ط���ل آب��������اؤه ن ٌ
ك����م ِّس����ي ٍ

كانوا الرءوس فأمسى بعدهم َذ َنبا

وم ْ
أدب
ُ
���رف خ ِ
���ق ٍ
��ام��ل اآلب����اء ذي ٍ

���ر َت���ب���ا
���ي ب�������اآلداب وال ُّ
ن����ال امل���ع���ال َ

وحدَّ ق ،وطمح إىل األمر :تط َّلع،
وط ً
موحاِ ،
ماحا :ارتفع ،ويقال :طمح ببرصه :رفعه َ
(َ )1ط َم َح املا ُء ُط ً
واسترشف ،وطمح يف الطلب :أبعد.
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املتنبي:

إذا م����ا مل أج ْ
وآن��������ف م�����ن أخ�������ي ألب�������ي وأم�����ي
����رام
��������ده م����ن ال����ك ِ
ول����س ُ
���ع م����ن ك����ل فضل
��������د ه���م���ام
ب�������أن أُع������������ َزى إىل َج
ٍّ
����ت ب���ق���ان ٍ

آخر:

ابن من َ
كن َ
واكتس ْب أ َدبًا
شئت
ِ
إن ال��ف��ت��ى م���ن ي���ق���ول :ه���ا أن���ذا

ي��غ��ن��ي َ
النسب
��ك حم����م����و ُد ُه ع���ن
ِ
ليس الفتى من يقول :كان أبي

وقد تواردت نصوص الرشيعة املطهرة عىل التنفري من التفاخر باألحساب،

إذا كان عىل وجه االستكبار أو االحتقار ،وبذلك نطقت األخبار ،قال اهلل تعاىل:

[ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [احلجرات.]13:

[ويف اآلية إشارة إىل وجه رد التفاخر بالنسب ،حيث أفادت أن رشف

النسب غري مكتسب [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] [النجم ،]39:وأنه ال فرق
ِ
الحتاد ما ُخ ِلقا منه ،وال من جهة الفاعل؛ ألنه
بني النسيب وغريه من جهة املادة؛
مدارا للثواب عند
هو اهلل تعاىل الواحد ،فليس للنسب رشف ُي َع َّول عليه ،ويكون ً

اهلل  ،Dوال أحد أكرم من أحد عنده سبحانه إال بالتقوى ،وهبا تكمل النفس،

وتتفاضل األشخاص.

وقد رتَّب تعاىل اجلزاء عىل األعامل ال عىل األنساب ،كام قال [ :Dﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ] [املؤمنون ،]101:وقال

..« :Hومن َّ
بطأ به عمله؛ مل ُيسرع به نسبه»((( ،معناه :أن العمل هو
(َ )1ع ُجز حديث رواه مسلم وغريه.
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الذي يب ُلغ بالعبد درجات اآلخرة ،قال ابن مسعود « :Iيأمر اهلل بالرصاط،
زمرا ،أوائلهم كلمح الربق،
زمرا ً
َف ُيرضب عىل جهنم ،فيمر الناس عىل قدر أعامهلم ً

كمر الريح ،ثم كمر الطري ،ثم كمر البهائم ،حتى يمر الرجل سع ًيا ،وحتى يمر
ثم ِّ
الرجل مش ًيا ،حتى يمرآخرهم يتل َّبط عىل بطنه ،فيقول« :يا رب مل ب َّطأت يب؟»

فيقول« :إين مل أبطئ بك ،إنام ب َّطأ بك عم ُلك»((( ،وها هو ذا  Hحيرض

أهل بيته وعشريته األقربني عىل لزوم التقوى ،وحيذرهم من االتكال عىل نسبهم
إىل رسول اهلل  Hالذي هو أرشف أنساب العاملني -فتقرص خطاهم عن
اللحوق بالسابقني من املتقني ،كي جيتمع هلم الرشفان :رشف التقوى ،ورشف

النسب:

عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hيا معشر قريش! اشرتوا

أنفسكم من اهلل ،ال أغين عنكم من اهلل شي ًئا ،يا بين عبد مناف! اشرتوا أنفسكم
عباس َب��ن عبد املطلب! ال أغ�ني َ
عنك
من اهلل ،ال أغ�ني عنكم من اهلل شي ًئا ،يا
ُ
عنك من اهلل شي ًئا ،يا فاطم ُة بنت
من اهلل شي ًئا ،يا صفي ُة عم َة رسول اهلل! ال أغين ِ

عنك من اهلل شي ًئا»(((.
حممد! سليين من مالي ما شئت ،ال أغين ِ

ويف رواية خارج (الصحيحني)( :إن أوليائي منكم املتقون ،ال يأيت الناس

باألعامل ،وتأتوين بالدنيا حتملوهنا عىل رقابكم ،فتقولون« :يا حممد» ،فأقول:

«قد ب َّلغت») ،ويف (الصحيحني) عن عمرو بن العاص  ،Iأنه سمع النبي
( )1وقد ورد مرفو ًعا وموقو ًفا ،انظر« :الدر املنثور» (« ،)281/4رشح الطحاوية» ( )606/2ط.
الرسالة.
( )2متفق عليه.
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 Hيقول« :إن آل أبي فالن ليسوا لي بأولياء ،وإمن��ا وليي اهلل وصاحل

املؤمنني» يشري إىل أن َواليته ال تُنال بالنسب ،وإن ُقرب ،وإنام تُنال باإليامن
والعمل الصالح ،فمن كان أكمل إيامنًا وعملاً  ،فهو أعظم َوالية له ،سواءكان له

نسب قريب ،أو مل يكن.
منه ٌ

فالتقوى التقوى ،فاالتكال عىل النسب ،وترك النفس وهواها من ضعف

الرأي وقلة العقل ،ويكفي يف هذا قوله تعاىل لنوح  Sيف شأن ابنه[ :ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [هود.]46:
ك���ان���ت م�����ود ُة س��ل��م��ان ل���ه نس ًبا

رح���� ُم
����وح واب���ن��� ِه ِ
ومل ي��ك��ن ب�ي�ن ن ٍ

عليك ب��ت��ق��وى اهلل يف ك��ل حالة

وال ترتك التقوى اتكالاً على النسب

فقد رف��ع اإلس��ل�ا ُم س��ل��م َ
فارس
��ان ٍ

يب أبا هلب
النس َ
وقد وضع الكف ُر ِ

 -وقال بعضهم:

 -قيل لرشيح« :ممن أنت؟».

قال« :ممن أنعم اهلل عليه باإلسالمِ ،
وعدادي يف ِكندة».
وقال ثابت ال ُبناين :قال أبو عبيدة:

أمحر ،وال أسو َد َي ْف ُضلني
«يا أهيا الناس! إين امرؤ من قريش ،وما منكم من َ
بتقوى ،إال وددت أين يف ِم ْسالخه».
وروي أنه قيل لسلامن الفاريس« :انتسب يا سلامن» ،قال « :Iما أعرف

يل أ ًبا يف اإلسالم ،ولكني سلامن ابن اإلسالم»(((.
( )1انظر« :سري أعالم النبالء» (.)544/1
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وهلل َد ُّر القائل:

����������ي ال����ق����وم ي���ن���ص���ر م َّ
���دع���ي���ه
َع ُّ
دِ
أب ل����ي س����واه
أب�����ي اإلس����ل���ا ُم ال َ

الصميم
��ب
ِل�� ُي�� ْل ِ
��ح�� َق�� ُه ب��ذي احل��س ِ
ِ
إذا اف���ت���خ���روا ب��ق��ي��س أو متيم

وبينام يقول خسيس اهلمة املفتون بعشق امرأة:

������د ُع���ن��ي إال ب���ي���ا ع���ب َ
ف��ل��ا َت ْ
���ده���ا

ف���������إن���������ه أش�����������������رف أمس�������ائ�������ي

رأينا كبري اهلمة يترشف بنسبته إىل اهلل :D

�������د ُع���ن���ي إال ب����ي����ا ع����ب َ
ف��ل��ا َت ْ
����ده

بل قال ،وما أحسن ما قال!

ف���������إن���������ه أش�����������������رف أمس�������ائ�������ي

ومم�������ا زادن�����������ي ت����ي����هً����ا وش�����ر ًف�����ا

وك�����دت ب��أمخ��ص��ي أط ُ
�����أ الثريَّا

دخولي حتت قولك« :ي��ا عبادي»

َ
نبيا
وأن ص��َّي��رَّ ت
«أمح�������د» ل���ي َّ

آخر:

ك���ف���ى ب����ك ِع ًّ
�������زا أن�����ك ل����ه عب ٌد

آخر:

َّ
�����������������������ز ب���������غ����ي����ر اهلل
إذا َع

وك���ف���ى ب���ك ف���خ��� ًرا أن����ه ل���ك َر ُّب
�����������وم�����������ا م�������ع�������ش������� ٌر ه�������ان�������وا
ي ً

عن أيب هريرة  Iعن النبي  Hقال« :إن اهلل  Dأذهب عنكم

الناس بنو آدم ،وآدم من تراب :مؤمن تقي،
ُع ِّب َّي َة اجلاهلية((( وفخ َرها((( باآلباء،
ُ
(ِ )1
الكرب والفخر والنخوة ،بضم العني من التعبية ،أي :املتكرب ذو تكلف وتعبية ،بخالف من
يسرتسل عىل سجيته.

( )2تفاخرها.
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َّ
لينتهني أقوام يفتخرون برجال((( إمنا هم َف ْح ٌم ِمن فحم جهن َم ،أو
وفاج ٌر شقي،
أهون على اهلل من ُ
ونن َ
َلي ُك َّ
الن((( اليت تدفع الننت((( بأنفها»(((.
اجل ْع ِ

وعن معاذ بن جبل  Iأن رسول اهلل  Hقال له ،وقد التفت

نحو املدينة« :إن أهل بييت هؤالء َي َر ْو َن أنهم أ ْوىل الناس بي ،وإن أوىل الناس بي

املتقونَ ،من كانوا ،وحيث كانوا» احلديث(((.

فاحلزم الالئق بالنسيب :أن يتقي اهلل تعاىل ،ويكتسب من اخلصال احلميدة
الز ْب ِد َشهدً ا ،وع َّلق عىل
ما لو كانت يف غري نسيب لكفته ،ليكون قد زاد عىل ُّ
ٍ
جدود َس َل ُفوا ،ليقال له:
ِج ْي ِد احلسناء ِع ْقدً ا ،وال يكتفي ملجرد االنتساب إىل
«نِ ْع َم اجلدو ُد ،ولكن :بئس ما خلفوا»((( ،وقد ابتيل كثري من الناس بذلك ،فرتى
أحدهم يفتخر بعظم ٍ
بال وهو َع ِر ٌّي -كاإلبرة -من كل كامل ،ويقول« :كان أيب
كذا وكذا» ،وذاك وصف أبيه ،فافتخاره به نحو افتخار الكوسج((( بلحية أخيه،

ومن هنا قيل:

( )1أي :بآبائهم وأجدادهم الذين ماتوا عىل الكفر ،ومعاندة رسول اهلل  ،Hفعذهبم اهلل بذلك،
وجعلهم هل ًبا وحط ًبا ووقو ًدا جلهنم.
( )2اجلعالن مجع ُج َعل :دويبة أرضية.
ِ
( )3ويف لفظ الرتمذي( :أو ليكونن أهون عىل اهلل من اجلُ َعل الذي ُيدَ ْهد ُه)  -أي :يدحرج (اخلُ ْر َء
بأنفه).
( )4رواه أبو داود ،والرتمذي ،وحسنه ،والبيهقي ،واللفظ له ،وحسنه املنذري يف «الرتغيب»
(.)614/3
( )5قطعة من حديث أخرجه اإلمام أمحد ،والطرباين يف «الكبري» ،وصححه ابن حبان (اإلحسان:
رقم .)647
( )6اإلشارة إىل قول الشاعر:
ل���ئ���ن ف����خ َ
����رت ب�����آب�����ا ٍء هل����م ش���رف

( )7الكوسج :الذي ال شعر عىل عارضيه.

لقد ص��دق َ
��ت ولكن بئس م��ا ولدوا
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وأع�������ج�������ب ش���������يء إىل ع����اق����ل

مستأخر ْه
������اس ع���ن ال��ف��ض��ل
أن ٌ
ِ

«م����������ن َع����ل���ا؟»
إذا س�����ئ�����ل�����واَ :

�����اخ�����ره
������ام ن ِ
أش������������اروا إىل ع������ظ ٍ

آخر:

�����رئ ي ْ
����ري أوائله
ال د ََّر ُّ
در ام ٍ
ُ����ط ِ

آخر:

أق��������ول مل�����ن غ������دا يف ك�����ل وق���ت
أت���ق���ن���ع ب���ال���ع���ظ���ام وأن������ت ت����دري

ألطف قول الشاعر:
وما
َ

ف��خ�� ًرا ،وي��ط��رق إن ساءلته م��ا هو
����ام
ي����ب����اه����ي����ن����ا ب
ٍ
�������أس���ل���اف ع����ظ ِ
ب������أن ال���ك���ل���ب ي���ق���ن���ع بالعظام

احلسب العالي بغري تقى
مل يجُ ْ ِدك
ُ

م����والك ش��ي�� ًئ��ا ف���ح���ا ِذ ْر وات����ق اهللَ

واب���غ ال��ك��رام��ة يف نيل ال��ف��خ��ار به

ف ْ
���أك��� َر ُم ال��ن��اس عند اهلل أتقاها

وما أكثر هذا االفتخار البارد بني خسييس اهلمة الذين ارتكبوا كل رذيلة،

وتعروا عن كل فضيلة ،ومع ذلك استطالوا بآبائهم عىل فضالء الربية ،واحتقروا

أناسا فاقوهم حس ًبا ونس ًبا ،ورشفوهم ُأ ًّما وأ ًبا ،وهذا هو الضالل البعيد ،واحلمق
ً
الذي ليس عليه مزيد.

ومع رشف االنتساب إليه H؛ فإنه ينبغي ملن ُر ِزقه أال جيعله عاطلاً

عن التقوى ،ويدنسه بمتابعة اهلوى ،فاحلسنة يف نفسها حسنة ،وهي من بيت
النبوة أحسن ،والسيئة يف نفسها سيئة ،وهي من أهل بيت النبوة أسوأ ،وقد يبلغ

ب إىل رسول اهلل
اتباع اهلوى بذلك النسيب الرشيف إىل حيث يستحيى أن ُين َْس َ
ُ
ٍ
لرشيف سيئ األفعال:
 ،Hوربام ينكر نسبه ،وعليه قيل
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ق����������ال ال�������ن���ب���ي م�������ق�������ال ص�����دق
إن ف��ات��ك��م أص ُ
�����رىء ففعاله
����ل ام ٍ
��س�� ِف�� ُر ع��ن ف��ع��ال مل تزل
وأراك ُت ْ
أمح���د
وت���ق���ول :إن����ي م���ن س�ل�ال���ة
ٍ

حي���ل���و ل�����دى األمس�������اع واألف��������وا ِه

(((

ت��ن��ب��ي��ك�� ُم ع���ن أص��ل��ه املتناهي

ب��ي��ن األن���������ام ع�����دمي����� َة األش�����ب�����ا ِه
ُق أم رس ُ
�����ص�����د ُ
هلل
أف����أن����ت َت ْ
�������ول ا ِ

ٍ
حينئذ بام يكره ،و ُقدِّ َم عليه من هو
نفسه إذا عومل
وال يلو َم َّن
ُ
الرشيف إال َ

ُدونه يف النسب بمراحل.

أقرب الناس إىل
كام حُيكى أن بعض الرشفاء يف بالد «خراسان» كان
َ

رسول اهلل  ،Hغري أنه كان فاس ًقا ظاهر الفسق ،وكان هناك مولىً أسود
الناس عىل تعظيمه.
تقدم يف العلم والعمل،
فأكب ُ
َّ

فاتفق أن خرج يو ًما من بيته يقصد املسجد ،فاتبعه خلق كثري يتربكون

به((( ،فلقيه الرشيف سكران ،فكان الناس يطردونه عن طريقه ،فغلبهم ،وتع َّلق

ِ
احلوافر واملشافر ،يا كافر ابن كافر ،أنا اب ُن
بأطراف الشيخ ،وقال« :يا أسو َد
ِ
ُ
فهم الناس
رسول اهلل ُ Hأ َذ ُّل ،وأنت تجُ َ ُّل،
وأهان ،وأنت تُعان؟!» َّ
ومعفو عنه ،وإن خرج
برضبه ،فقال الشيخ« :ال تفعلوا ،هذا حمتمل منه جلدِّ ه،
ُّ

عن َحدِّ ه ،ولكن أهيا الرشيف:

( )1مل يبني اآللويس  Vاحلديث الذي أشار إليه الشاعر يف هذا املوضع.
( )2حُيمل هذا عىل التربك املرشوع بالصاحلني ،وهو يكون باالنتفاع بعلمهم ووعظهم ،وحلظهم
لالقتداء هبم ،وكذا باالنتفاع بدعائهم ،وخمالطتهم يف جمالس الذكر حيث كانت ِس َّيام يف املساجد،
أما التربك بذواهتم فغري مرشوع ،وانظر حتقيق ذلك يف «االعتصام» للشاطبي ( ،)10-8/2وكذا
«التربك أنواعه وأحكامه» للدكتور نارص بن عبد الرمحن اجلديع.
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ِ
بياض قلبي َ
سواد وجهي،
فوق
َب َّي ْض ُت باطني،
وسو َ
دت باطنكَ ،ف ُرؤي ُ
َّ
ِ
َف َح ُسن ُْت ،وسوا ُد قلبِ َك َ
وأخذت
وأخذت سري َة أبيك،
حت،
فوق
َ
ُ
بياض وجهكَ ،ف َق ُب َ
سرية أبيك ،ورأو َك يف ِ
اخللق يف ِ
َ
وظنوك
سرية أيب ،فظنوين اب َن أبيك،
سري َة أيب ،فرآين ُ
َ ْ
عم ُل مع أبى ،وعملوا معي ما ُيعمل مع أبيك».
اب َن أيب ،فعملوا معك ما ُي َ
وهلذا ونحوه قيل:

وال ي���ن���ف���ع األص�������ل م����ن هاشم

(((

إذا ك��ان��ت النفس م��ن باهله

السنِية ،إذا كانت النفس يف َحدِّ
أي :ال ينفع يف االمتياز عىل ذوي اخلصال َّ

ذاهتا باهلية ردية ،ومن الكامالت عرية](((.
البحرتي:

ول����س����ت أع�����ت ُّ
�����د ل���ل���ف���ت���ى حس ًبا

���س��� ُب��� ْه
ح��ت��ى يُ������ َرى يف ِف���ع���ا ِل���ه َح َ

( )1باهلة :اسم امرأة من مهدان نُسب ولدها إليها ،فقيل :بنو باهلة ،واشتهر أهنم موصوفون
باخلساسة ،قيل :كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية ،وكانوا يأخذون عظام امليتة يطبخوهنا،
ويأخذون دسوماهتا ،فاستنقصتهم العرب جدًّ ا ،حتى قيل لعريب« :أيرسك أن تكون من أهل
اجلنة ،وأنت باهيل؟!» قال« :برشط أن ال يعلم أهل اجلنة أين من باهلة» كذا يف «روضة العقالء»
(ص ،)249وقال اآللويس( :وليس كل باهيل كام يقولون ،بل فيهم األجواد ،وكون فصيلة منهم
أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا ال يرسي يف حق الكل) اهـ .من «روح املعاين» (،)166/26
واملعول عليه يف الفضل هو الرشف الكسبي الذي
وانظر« :الكامل» للمربد (،)29-24/2
َّ
منه العلم والتقوى ،وال تأثري يف ذلك لالنتساب إىل عشرية ذات رشف ،أو ُمنْ َت َقصة ،إنام امليزان
العمل الصالح واإلحسان ،فهذا قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهيل األمري أبو حفص ،أحد األبطال
والشجعان ،من ذوي احلزم والدَّ ِ
هاء والرأي والغناء ،وهو الذي فتح خوارزم وبخارى وسمرقند
وافتتح فرغانة وكابل من أرض أفغانستان ،وبالد الرتك يف سنة مخس وتسعني ،وويل خراسان
عرش سنني من قبيلة باهلة املذكورة.
( )2ما بني املعقوفني بطوله من «روح املعاين» ( )167-165/26بترصف وزيادات.
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فس ِه
الهمة شريف
َعالي
عرف َق ْد َر َن ِ
ِ
النفس َي ِ
ِ
من هدي اإلسالم احلنيف إنزال الناس منازهلم ،ومعرفة اإلنسان قدر

نفسه ،فال يضعها دون ما تستحقه ،فيشعر بالدونية ،وال يرفعها فوق قدرها،
فتصبح ذاته منتفخة متورمة نرجسية.
�����ج�����ب يف إع���ج���اب���ه
َم������ َث������ل امل�����ع ِ
���ص���ر ال���ن���اس ص����غ����ا ًرا وه����و يف
يُ���ب ِ

م���ث���ل ال����واق����ف يف رأس اجل���ب ْ
���ل
��ي�را مل ي���زل
أع��ي��ن ال����ن����اس ص����غ ً

قال الشافعي :V

«ما رفعت أحدً ا فوق قدره إال نقص من قدري بمقدار ما رفعت من

قدره».

وقال األحنف بن قيس:

«ما نازعني أحد قط إال أخذت أمري بإحدى ثالث :إن كان فوقي عرفت

قدره ،وإن كان دوين أكرمت نفيس عنه ،وإن كان مثيل تفضلت عليه».

لقد ُأثِر عن العرب أخبار كثرية فيها إعظامهم رشف النفس ،وعلو اهلمة،

ومن ذلك:

ما قالته هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان وأم معاوية  Mحني أتاها

نعي يزيد ابن أيب سفيان ،وقال هلا بعض ا ُمل َع ِّزين« :إنا لنرجو أن يكون يف معاوية
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ف من يزيد» ،فقالت هند« :أو مثل معاوية يكون َخ َل ًفا من أحد؟ واهلل لو
َخ َل ٌ
جمُ عت العرب من أقطارها ،ثم ُر َمي به فِيها ،خلرج من أي أعراضها شاء».
وقيل هلا -ومعاوية وليدٌ بني يدهيا« :-إن عاش معاوية ،ساد قومه» ،فقالت:

ِ
«ثك ْلتُه إن مل َي ُسدْ إال قومه».

َف من أن يكون يف األرض ٌ
جهل
وكان معاوية  Iيقول« :إين آلن ُ
ال يسعه ِحلمي ،وذنب ال يسعه عفوي ،وحاجة ال َي َسعها ُجودي».
وقال األحوص يف الفخر(((:

م��ا م��ن ُم��ص��ي��ب�� ِة ن��ك��ب�� ٍة أُ ْر َم�����ى بها

إال ُت َ
�����ش ِّ
�����ر ُف��ِن��يِ

وإذا س��أل َ
��ت ع��ن ال��ك��رام وجدتين

كالشمس ال خت��ف��ى ب��ك��ل مكان

وت�����رف����� ُع شاني

السماَّ ك« :ما أحسبني ُأ ْؤ َج ُر عىل ترك الكذب،
ومن رشف النفس قول ابن َّ
ألين أتركه َأنَف ًة».
ومن أرشف الناس مهة عقيل بن علفة ا ُمل ِّر ُّي ،وكان أعراب ًّيا يسكن البادية،
وكان ُي ِ
صهر إليه اخللفاء ،وخطب إليه «عبد امللك بن مروان» ابنته ألحد أوالده،
ِ
(((
«جنِّ ْبني ُه َجنا َء
ولدك».
فقال لهَ :
وعايل اهلمة يعرف قدر نفسه ،يف غري كرب ،وال عجب ،وال غرور ،وإذا

ونزهها عن
عرف املرء قدر نفسه ،صاهنا عن الرذائل ،وحفظها من أن تهُ انَّ ،
( )1وقد زعم صاحب «العقد الفريد» أنه أفخر بيت قالته العرب ،والصحيح أن أفخره قول حسان
ابن ثابت :I
��������در إذ يَ����������� ُر ُّد وج َ
����وه����ه����م
وب�����ي�����وم ب ٍ

( )2ا ُ
هل َجناء :الذين ُأ ُّمهم غري عربية.

ج���ب��ري ُ
������ل حت������ت ل�����وائ�����ن�����ا وحم����م���� ُد
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ِ
(((
ي ِّم َلها ما
دنايا األمور  ،وسفاسفها يف الرس والعلن ،وجنَّبها مواطن الذل بأن حُ
ال تطيق ،أو يضعها فيام ال يليق بقدرها ،فتبقى نفسه يف حصن حصني ،وعز منيع

ال تعطي الدنية ،وال ترىض بالنقص ،وال تقنع بالدون.

أمل تر إىل رشف نفس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي اهلل

يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم وعىل نبينا الصالة والسالم-

حني دعا ربه [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [يوسف ،]33:وحني قال
لرسول ا َمل ِلك[ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ] [يوسف ،]50:وال عجب فإن من يصرب فيام له أال يصرب فيه ،وهو

اخلروج من السجن ،مع توفر الدواعي عىل اخلروج منه ،فأوىل به أن يصرب فيام

جيب عليه أن يصرب فيه من اهلم بامرأة العزيز.

قيل لرجل« :يل ُح َويجْ َ ة» ،فقال« :اطلبوا هلا ُر َجيلاً ».

يسريا ،فتكون عنده
وكان بعض احلكامء يقول« :ال تطلب من الكريم
ً
حقريا».
ً
سفاسف
وقيل آلخر :جئناك يف حاجة ال ترزؤك((( ،فقال« :هال طلبتم هلا
َ

الناس؟»(((.

وقد قيل لبعض العلامء :يل سؤال صغري ،فقال« :اطلب له رجلاً
صغريا».
ً

ِ
حارا».
( )1قال اإلمام الشافعي « :Vواهلل لو أعلم أن املاء البارد َي ْثل ُم مروءيت؛ ما رشبت إال ًّ
( )2يقالَ :ر َزأ ُه ماله :إذا أصاب منه شي ًئا ،فنقصه.
( )3فإذا كان أهل األنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا ،فكيف ال يطمع أهل الدين يف فضل اجلواد
الكريم؟!
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أما العامل الرباين الوزير العادل عون الدين أبو املظفر حييى بن هبرية احلنبيل

(ت560:هـ) ،فقد حكى تلميذه اإلمام ابن اجلوزي موق ًفا ييش برشف نفسه
وعلو مهته ،فقال:

كنا نجلس إىل الوزير ابن هبرية فيميل علينا كتابه (اإلفصاح) .فبينا نحن

كذلك إذ قدم رجل ومعه رجل ا َّدعى عليه أنه قتل أخاه ،فقال له عون الدين:

«س ِّل ْمه إ َّيل
«أقتلته؟» قال« :نعم ،جرى بيني وبينه كالم فقتلته» .فقال اخلصمَ :
حتى نقتله ،فقد أقر بالقتل» .فقال عون الدين« :أطلقوه ،وال تقتلوه» ،قالوا:
«كيف ذلك ،وقد قتل أخانا؟» قال :فتبيعونيه» .فاشرتاه منهم بستامئة دينار،
وس َّلم الذهب إليهم وذهبوا .فقال للقاتل« :اقعد عندنا ال تربح» .قال :فجلس
دينارا .قال :فقلنا للوزير« :لقد أحسنت إىل هذا،
عندهم ،وأعطاه الوزير مخسني ً

أمرا عظيماً  ،وبالغت يف اإلحسان إليه» ،فقال الوزير« :أمنكم أحد
وعملت معه ً
يعلم أن عيني اليمنى ال أبرص هبا شي ًئا؟» فقلنا« :معاذ اهلل» .فقال« :بىل واهلل،

أتدرون ما سبب ذلك؟» قلنا« :ال» ،قال :هذا الذي َخ َّلصتُه من القتل جاء إ َّيل
وأنا يف الدُّ ور ،ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ،ومعه سلة فاكهة ،فقال :امحل هذه
السلة» ،قلت له« :ما هذا شغيل ،فاطلب غريي» .فثاكلني((( ،ولكمني ،فقلع

عيني ،ومىض ،ومل أره بعد ذلك إىل يومي هذا ،فذكرت ما صنع يب ،فأردت أن

أقابل إساءته إ َّيل باإلحسان مع القدرة(((.

( )1كأنه قال له« :ثكلتك أمك» ،دعاء عليه باهلالك.
( )2مقدمة «اإلفصاح» البن هبرية (.)13 ،12/1
الوزير اسمه من ديوان العطايا ،فقال
وكان بعض امللوك غضب عىل بعض حاشيته ،فأسقط
ُ
=
				
امللك« :أبقه عىل ما كان عليه ،ألن غضبي ال ُيسقط مهتي».

182

ومن علو اهلمة ورشف النفس ماروي عن «قطب السخاء» «عبد اهلل بن

جعفر بن أيب طالب» فقد سألته امرأة ،فأعطاها مالاً عظيماً  ،فقيل له:

«إهنا ال تعرفك ،وكان يرضيها اليسري» ،فقال« :إن كان يرضيها اليسري ،فأنا

ال أرىض إال بالكثري ،وإن كانت ال تعرفني ،فأنا أعرف نفيس».

وسأله سائل بينا هيم بركوب ناقتِه ،فنزل له عنها ،وعام فوقها ،وكان عليها

أربعة آالف درهم ،وسيف من سيوف عيل بن أيب طالب.

 -هرب يزيد بن املهلب من احلبس ،فقيل يف قصته أنه مر برهط من أهل

الربية رعاة ،فقال لغالمه :استسقنا منهم لبنًا ،فسقوه ،فقال« :أعطهم أل ًفا» ،قال:

«إن هؤالء ال يعرفونك» ،قال« :لكني أعرف نفيس».

وعن سعيد بن عبد العزيز أن احلسن بن عيل بن أيب طالب  Lسمع

رجلاً إىل جنبه يسأل اهلل أن يرزقه عرشة آالف درهم ،فانرصف ،فبعث هبا إليه.
أم�����ا مذا ُقه
ومل أر ك���امل���ع���روف َّ

ُ
فجميل
وأم�������ا وج����هُ����ه
����ح���� ْل���� ٌوَّ ،
ف ُ

وأمر معن بن زائدة غالمه أن يعطي قو ًما من أهل العراق دخلوا عليه يف

هيئة رزية ،فقال له« :يا غالم أعطهم أربعة آالف يستعينون هبا عىل أمورهم إىل
ف اهلل سبحانه بخري الرازقني؟ فقال :ألنه إذا كفر عبد ُه ال يقطع
= قيل لبعض الصوفية :لمِ َ ُو ِص َ
رزقه .اهـ من «الكشكول» (.)288/1

وملا نزل قول اهلل تعاىل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] [النور .]22:قال أبو بكر

ينفق عليه،
الصديق :بىل واهلل ،إين ألحب أن يغفر اهلل يل» .فرجع إىل مسطح النفقة التي كان ُ

وقال« :واهلل ال أنزعها منه أبدً ا».
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أن يتهيأ لنا فيهم ما نريد» ،فقال الغالم :يا سيدي أجعلها دنانري أم دراهم؟ فقال

معن« :واهلل ال تكون مهتك أرفع من مهتي ،ص ِّفرها هلم».

وعن أيب سعيد عن شيخ له قال :رأيت ابن املبارك َي َع ُّض يد خادم له ،فقلت
ِِ
السؤال((( ،أقول
له« :تعض َيدَ خادم َك؟» قال« :كم آمره أن ال َي ُعدَّ الدراهم عىل ُّ
لهُ :احث هلم َح ْث ًوا».
���ي��� ٌم ب���ال َّ���ن���دى ل���و ق����ال سائله
ُم��� َت َّ

َه ْب لي مجي َع َ
كرى َع ْي َن ْيك مل َي َن ِم

واشرتى عبد اهلل بن عامر من خالد بن عقبة داره بتسعني ألف درهم ،فلام
كان الليل سمع بكاء أهل خالد ،فقال ألهله :ما هلؤالء؟ فقالوا :يبكون لِ ِ
دارهم،
فقال« :يا غالم؛ ائتهم فأعلمهم أن املال والدار هلم مجي ًعا».

السؤال :طالبو الصدقة.
(ُّ )1
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بالصور
باله َمم ال
التفاوت ِ
ُّ
أي ثوبيه
قال حييى بن خالد الربمكي -وزير الرشيد -للعتايب وكان ال ُيبايل َّ

لبس ،وقد رأى عليه َّبزة دنيئة« :يا أبا عمرو ،ما لك ال جتيد امللبوس؟».

وح َل ُله ،حلى((( اهلل امر ًءا يرىض
يرفع املر َء أد ُبه وعقله ،ال َح ْل ُيه ُ
فقال« :إنام ُ

أن يرفعه هيئتاه :مجاله وماله ،ال واهلل حتى ُيشرَ ِّ َفه أصغراه :لسانه وقلبه ،ويعلو
مهتُه ُول ُّبه».
به أكرباهَّ :

ومن رشف النفس ومعرفة قدرها ،قول «األبيوردي»:
(((

رأت أميمة أطماري

وناظرها

وم����ا درت أن يف أث��ن��ائ��ه��ا رج�ًلً

ي���ع���وم يف ال���دم���ع م��ن��ه�ًّل�اًّ ب������وا ِد ُره
(((

ترخىعلىاألسدالضارىغدائره

أغ�����ر يف م��ل��ت��ق��ى أوداج��������ه صيد

(((

محر مناصله((( بيض عشائره

إن َر َّث بردي((( فليس السيف حمتفل

(((

بالغمد((( وهو وميض الغرب باتره

( )1حلى اهلل فال ًنا :ق َّبحه ،ولعنه.
( )2أطمار :مجع طِ ْمر ،الثوب اخل َلق البايل.
( )3غدائر :مجع غديرة ،الذؤابة املضفورة من الشعر.
( )4مناصل :مجع ُمن ُْصل ،وهو السيف.
ِ
نقي العرض.
( )5عشائر :مجع عشرية ،وعشرية الرجل :بنو أبيه األقربون ،وقبيلته ،ويقال :فالن أبيض أيُّ :
ف به.
(َ )6ر َّثَ :بيل ،والبرُ ْ دُ :كساء خمطط ُي ْلت ََح ُ
( )7ال ِغ ْمدِ :غالف السيف.
وحدُّ ه ،يقال :غرب السيف ،والسكني ،والفأس ،ونحو ذلك ،وسيف غرب:
()8
ُ
الغرب :أول كل يشء َ
قاطع ،حاد ،والوميض :اللمعان ،والباتر :القاطع.
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وقال املتنبي:

وه���ل ي ُ
الكفن
����روق دف��ي�� ًن��ا ج����ود ُة
ِ

��ن َّ
��ض��ي ً��م��ا ح��س ُ
بزته
ال ُي��ع��ج�بن ُم ِ

وقال املعري:

س الفتى ٌ
شرف له
وإن كان يف ُل ْب ِ

السيف إال ِغ ْ��م��دُه َ
ُ
واحل َما ِئ ُل
فما

وأعىل منه :بيان الزبري أن السيف بضاربه ال بحدِّ ه ،فقد قيل له « :Iما

أجود سيفك!» فغضب ،يريد أن العمل ليده ال للسيف.
وقال أبو هالل العسكري :V

ج��ل��وس��ي يف س���وق أب��ي��ع وأش�ت�ري

دل����ي����ل ع����ل����ى أن األن����������ام ق�����رود

كرامهم
�����ذ ُّل
ُ
وال خ�ير يف ق���وم َت ِ

وي���ع���ظ���م ف��ي��ه��م ن���ذهل���م وي���س���ود

وي��ه��ج��وه��م ع�ني رث��اث��ة كسوتي

��ح��ا م���ا ع��ل��ي��ه مزيد
ه���ج���ا ًء ق��ب��ي ً

كناسا وهو يكنس ويرتنّم قائلاً :
سمع بعضهم ً

��ل اجلبال
َل�� َن ْ��ق ُ��ل ال َّ
��ص��خ��ر م��ن ُق�� َل ِ
ي��ق��ول ال���ن���اس ك��س��ب��ك ف��ي��ه عا ٌر

����رج����ال
أح ُّ
������ي م����ن ِم���� َن����ن ال ِّ
������ب إل َّ

وك ُّ
�����ار يف ُذ ِّل ال َّ
����ن����وال
�������ل ال�����ع ِ



وكره بعض العلامء أن يتحول عن بلده ،مع إيثاره اخلمول واالنقباض عن

الناس ،خشية أن يعامله من ال يعرف قدره؛ بام ال يليق به:
كان اإلم�ام س�فيان الث�وري

وال استصغار ،ومن كالمه :V

V

(((

ش�ديد التواض�ع

يف غير ذل

( )1وقد رؤي مرة يف مكة ،وقد كثر عليه الناس من حوله ،فقال« :ضاعت األمة حني احتيج إ َّيل»،
وكان يقول« :لو مل يأتني أصحاب احلديث ،ألتيتهم يف بيوهتم» ،ويقول« :لو أين أعلم أن أحدً ا =
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ِ
َ
ف ،وال ُأ ْست ََذ ُّل» ،وقال ابن مهدي:
ب أن
أكون يف موض ٍع ال ُأ ْع َر ُ
«أح ُّ

أخذت نعيل هذه ،ثم جلست حيث
«وددت أين
سمعت سفيان الثوري يقول:
ُ
ُ
شئت ،ال يعرفني أحد» ،ثم رفع رأسه ،ثم قال« :بعد أن ال ُأ ْست ََذ َّل».
ولشدة حذره من الذلة ،كان يسكن بني معارفه من الناس الذين يعرفون
لسكنت بني قوم ال يعرفونني»(((.
قدره ،وقال « :Vلوال أن ُأ ْست ََذ َّل،
ُ

جملسا ،ولكنه جيلس بني عامة
=يطلب احلديث بنية؛ ألتيته يف بيته حتى أحدثه» ،وكان ال يتصدر ً
الناس ،حتى قال يف ذلك عيل بن ثابت« :ما رأيت سفيان يف صدر جملس قط ،كان يقعد إىل جنب
احلائط ،وجيمع بني ركبتيه» ،انظر« :حلية األولياء» (.)382-367/6

( )1وال يرد عىل هذا ما حكاه احلسن قال (كنت مع ابن املبارك يو ًما فأتينا عىل سقاية ،والناس يرشبون
منها ،فدنا منها ليرشب ،ومل يعرفه الناس ،فزمحوه ،ودفعوه ،فلام خرج قال يل« :ما العيش إال
هكذا» ،يعني حيث مل نُعرف ومل نُو َّقر) ،فإن غاية ما فيه أنه مل ُي ْع َرف ،ف ُعومل كسواد الناس ،ال أنه
ُذ َّل ،وهذا عني ما حرص عليه أويس القرين  Vحني قال له عمر « :Iأين تريد؟» ،قال:
ِ
ب إليَ َّ » رواه مسلم،
أح ُّ
«الكوفة» ،قال« :أال أكتب لك إىل عاملها؟» ،قال« :أكون يف َغرباء الناس َ
و«غرباء الناس» :ضعافهم ،وصعاليكهم وأخالطهم الذين ال ُيؤبه هلم.
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من الشريعة إجالل أهل الشريعة
مس ِّلمني ،فلام أخذوا
املهدي ،أقبل
ملا قدم املدين َة اخلليف ُة
ُ
ُّ
الناس عليه َ
ٌ
مالك آخر الناس» ،فلام دنا ،ونظر
جمالسهم جاء مالك ،فقالوا« :اليوم جيلس
ُ
شيخك مالك؟»،
ازدحام الناس ،وقف ،وقال« :يا أمري املؤمنني! أين جيلس
فناداه املهدي« :عندي يا أبا عبد اهلل!» ،فتخ َّطى الناس حتى وصل إليه ،فرفع

املهدي ركبته اليمنى ،وأجلسه بحانبه.



وهبذه العزة أجاب العامل الرضير املحدِّ ث أبو معاوية حممد بن خازم هارون
َ ِ
لم
صب املاء عىل يديه ،وأعلمه بذلك بعد أن فرغ« :إنام
الرشيد ،ملا َّ
أكرمت الع َ

يا أمري املؤمنني».

وقال ابن جابر :أقبل يزيد بن عبد امللك إىل جملس مكحول ،فهممنا أن

نوسع له ،فقال« :دعوه يتعلم التواضع».
ِّ

ومن رشف نفس اإلمام ابن دقيق العيد  Vأنه حرض مرة جملس أستاذه

يف اللغة العربية رشف الدين حممد بن أيب الفضل املريس ،فسأل التالميذ عن

يشء يف النحو فسكت من يف املجلس ،فقال رشف الدين املريس« :أراين أتكلم
مع محري» ،فلم يعد ابن دقيق العيد إىل جملسه بعد أن سمع منه ذلك.
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وبسبب عزة نفسه وحمافظته عىل ماء وجهه وعدم وقوفه عىل أعتاب السالطني

مل يصل إىل منصب قايض القضاة مع شهرته وتقدمه يف العلم عىل مجيع أقرانه إال

مكرها ،ومع ذلك
يف أخريات حياته ،وبعد أن بلغ السبعني من عمره ،وتوىل ذلك
ً

نفسه ،ثم ُيسرتضىَ  ،فيعود.
كان أثناء توليته القضاء إذا سمع ما يكره َع َز َل َ
وملا عزل نفسه يف بعض املرات ،ثم ُطلب لِ ُي َولىَّ  ،وقام السلطان امللك
املنصور «الجني» له واق ًفا ملا أقبل ،فصار يميش قليلاً قليلاً  ،وهم يقولون له:
«السلطان واقف» ،فيقول« :أديني باميش!!» ،وجلس معه عىل اجلوخ حتى
ُ
السلطان َيدَ ه ،فقال ابن دقيق العيد« :تنتفع هبذا»!
ال جيلس دونه ،وق َّبل

ووشى بعض الناس إىل السلطان امللك املعظم النارص أن شيخ اإلسالم
ابن تيمية  Vيطمع يف ا ُمل ْل ِك ،فلام ُأ ْحضرِ شيخ اإلسالم بني يديه ،كان من مجلة
كالمه« :أنني ُأ ْخبرِ ُ ت أنك قد أطاعك الناس ،وأن يف نفسك َ
أخذ امللك» ،فلم
يكرتث به ،بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت ٍ
عال سمعه كثري ممن
حرض« :أنا أفعل ذلك؟ واهلل إن ُملكك وملك املغول ال يساوي عند َف ْلسني»،
فتبسم السلطان لذلك ،وأجابه يف مقابلته بام أوقع اهلل له يف قلبه من اهليبة العظيمة:

«إنك واهلل لصادق ،وإن الذي َو َشى بك إ َّيل كاذب».

ومن األمثلة الرائعة يف معرفة قدر النفس أن صاحب الك َْرك -قرية كبرية

قرب بعلبك -عرض عىل سلطان العلامء العز بن عبد السالم (ت660هـ) أن
يستبقي الشيخ عنده ،فقال« :هذه بلد ٌة ت َْص ُغ ُر عن نرش علمي»(((.

( )1وقد كره العلامء للعامل أن يقيم يف موضع يضيع ما عنده من العلم ،وبلغ القايض يوسف بن أمحد
ابن كج الدينوري يف العلم مرتبة كبرية ،وقال له بعض من لقيه« :يا أستاذ! االسم أليب حامد
الغزايل والعلم لك؟!» فقال القايض« :ذلك رفعته بغداد ،وأنا حطتني الدِّ ْين ََو ُر».
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وملا ُسئل العز بن عبد السالم -عندما خاطب السلطان أيوب قائلاً له:
استحرضت هيب َة اهلل
يا أيوب ،وأغلظ له القول« :-أما ِخفته؟» ،قال« :واهلل يا بني
ُ
ُ
السلطان ُقدامي كالقط».
تعاىل ،فصار

و ُع ِزل  Vعن منصبه يف اخلطابة ،واعت ُِقل ،ثم طلب اخلروج إىل مرص،

فس ِمح له ،إال أن امللك الصالح أراد أن يستميل الشيخ مرة أخرى ،فأرسل إليه
ُ

يف الطريق رسولاً يبلغه رسالة امللك:

كنت عليه وزيادة،
 -قال له الرسول« :بينك وبني أن تعود إىل مناصبك وما َ

أن تنكرس للسلطان وتقبل يده ال غري».

فقال الشيخ« :واهلل ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً عن أن أقبل يده ،يا قوم
أنتم يف ٍ
واد ،وأنا يف واد ،واحلمد هلل الذي عافاين مما ابتالكم به».
أختًا:

وقال ابن حزم  :Vومن أعظم ما حُيكى من املكارم التى مل نَسمع هلا

(((
فوجه
أن أبا غالب متام بن غالب ال َّت َّياين (ت  )436أ َّلف كتا ًبا يف اللغة َّ ،
ٍ
إليه أبو اجليش جماهد
دينار أندلسية،
العامري((( صاحب اجلزائر ودانية ألف
ُّ

ومركو ًبا وأكسية ،عىل أن يزيد يف ترمجة الكتاب -أي :يف اسمه« :-مما أ َّلفه

( )1واسم الكتاب «تلقيح العني».
( )2كان مما يؤثر عن هذا األمري أنه كان يميل إىل ذكر اسمه يف مقدمات مؤلفات العلامء باعتباره
َّ
احلاث عىل إخراجها ،ولقد ذكره «ابن سيده» يف مقدمة كتابيه «املحكم»
املشج َع عىل تأليفها،
ِّ
أيضا ،انظر:
و«املخصص» ،وال شك أن غريه ممن كانوا يظفرون بإكرام األمري ورعايته فعل ذلك ً
«هبجة املجالس وأنس املجالس» (.)17/1
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أبو غالب أليب اجليش جماهد» ،فر َّد الدنانري وغريها ،وقال« :كتاب أ َّل ْفتُه لينتفع
به الناس ،و ُأخ ِّلدَ فيه مهتي ،أجعل يف صدره اسم غريي ،وأرصف الفخر له!
استجزت الكذب ،ألنني مل أمجعه
فعلت ،وال
واهلل لو بذل يل الدنيا عىل ذلك ما
ُ
ُ

له خاصة ،بل لكل طالب» فاعجب هلمة هذا الرئيس وعلوها ،واعجب لنفس
هذا العامل ونزاهتها!((( اهـ.



وعن أيب سعيد بكر بن منري قال:

بعث األمري خالد بن أمحد الذهيل وايل بخارى إىل حممد بن إسامعيل

البخاري« :أن امحل إ َّيل كتاب (اجلامع) ،و(التاريخ) ،وغريمها ألسمع منك»،

َ
إسامعيل لرسوله:
فقال حممد بن
«أنا ال ُأ ِذ ُّل العلم ،وال أمحله إىل أبواب السالطني ،فإن كنت لك إىل يشء منه
حاجة ،فاحرضين يف مسجدي أو يف داري ،وإن مل يعجبك هذا؛ فأنت سلطان،

فامنعني من اجللوس ،ليكون يل عذر عند اهلل يوم القيامة ،ألين ال أكتم العلم،

بلجام من نار» ،قال:
لقول النبي « :Hمن ُسئل عن علم فكتمه ،أُجلم
ٍ
فكان سبب الوحشة بينهام هذا .اهـ.

وقال أبو بكر بن أيب عمرو :كان سبب مفارقة أيب عبد اهلل البخاري البلد أن

خالد بن أمحد خليفة ابن طاهر سأله أن حيرض منزله ،فيقرأ (التاريخ) ،و(اجلامع)

عىل أوالده ،فامتنع من ذلك ،وقال« :ال يسعني أن أخص بالسامع قو ًما دون قوم
( )1انظر« :نفح الطيب» للمقري (.)190 ،172/3
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آخرين» ،فاستعان خالد بحريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل بخارى ،حتى
تكلموا يف مذهبه ،فنفاه عن البلد ،وقال :فدعا عليهم ..إلخ(((.

ورفع اهلل املحنة عن اإلمام أمحد وعن املسلمني باملتوكِّل ،وكان دفع له
ُ
املتوكل عىل أهله وولده
ففرقه بعدما َقبِله ،وأجرى
مالاً فلم يقبله ،فألزمه بهَّ ،
أربعة آالف يف كل شهر حتى مات املتوكل ،لكن اإلمام أمحد اعرتض عىل
ولديه :صالح ،وعبد اهلل ،وعمه؛ ألهنم قبلوا مال اخلليفة املتوكل ،وقال هلم« :لمِ

تأخذونه ،والثغور معطلة ،والفيء غري مقسوم بني أهله؟».
وقال أبو ٍ
سعد السمعاين :سمعت أبا الفتح مسعود بن حممد بن أمحد أيب
نرص اخلطيب بمرو يقول :سمعت عمر الن ََّسوي ُ -يعرف بابن أيب ليىل -يقول:
كنت يف جامع ُصور عند أيب ٍ
بكر اخلطيب ،فدخل عليه بعض العلوية ،ويف ك ُِّمه
ُ
دنانري ،وقال للخطيب« :فالن -وذكر بعض املحتشمني من أهل صورُ -ي َس ِّلم
عليك ،ويقول :هذا ترصفه يف بعض ُمهامتك» ،فقال اخلطيب« :ال حاجة يل

وجهه ،فقال العلوي« :فترصفه إىل بعض أصحابك» قال« :قل له:
ب َ
فيه» ،و َق َّط َ
يرصفه إىل من يريد» ،فقال العلوي« :كأنك تستقله؟!» ،ونفض ك َُّمه عىل سجادة

حممر
اخلطيب ،وطرح الدنانري عليها ،وقال« :هذه ثالثامئة دينار» ،فقام اخلطيب َّ
الوجه ،وأخذ السجادة ،ونفض الدنانري عىل األرض ،وخرج من املسجد .قال
الفضل بن أيب ليىل« :ما أنسى ِع َّز خروج اخلطيب ،و ُذ َّل ذلك العلوي ،وهو قاعد
عىل األرض ،يلتقط الدنانري من شقوق احلرص وجيمعها(((.

( )1انظر« :هدي السارى» (ص.)493
(« )2سري أعالم النبالء» ( ،)278/18و«تذكرة احلفاظ» ( ،)1138/3و«طبقات السبكي» (،34/4
 .)35ومع ذلك كان اخلطيب البغدادي  Vيكرم تالمذته ،فقد قال ابن نارص :حدثنا =

َ
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������م ُ
�����ن
م�����ا ال��������ذل إال تحَ َ ُّ
������ل املِ����� َن ِ

ف��ك��ن ع���زي��� ًزا إن ِش���ئ َ
ُن
���ت أو َفه ِ

وقال أبو عبد اهلل املحاميل :صليت صالة العيد يوم ٍ
فطر يف جامع املدينة ،فلام

قلت يف نفيس :أدخل إىل داود بن عيل فأهنيه ،وكان ينزل قطيعة الربيع؛
انرصفت ُ
ُ

قال :فجئته ،وإذا بني يديه طبق فيه أوراق هندبا وعصارة فيها نخالة وهو يأكل،
ٍ
بيشء،
فهنأته وتعجبت من حاله ،ورأيت أن مجيع ما نحن فيه من الدنيا ليس
فخرجت من عنده ،ودخلت عىل رجل من حمبي الصنيعة يقال له اجلرجاين ،فلام
علم بمجيئي خرج إيل رِ
القايض أيده
حاس الرأس حايف القدمني ،وقال يل :ما َعنَّى
َّ
َ
َ
اهلل؟ قلتُ :م ِه ّم ،قال :وما هو؟ قلت« :يف جوارك داود بن عيل ،ومكانه من العلم

ما تعلمه ،وأنت فكثري الرب والرغبة يف اخلري َت ْغ ُف ُل عنه» ،وحدثتُه بام رأيت منه،
ِ
ألف درهم
وج ْه ُت إليه البارح َة َ
فقال يل :داود شرَ ِ ُس اخلُ ُلقَ ،أ َعل َم القايض أنني َّ

مع غالم ليستعني هبا يف بعض أموره ،فردها مع الغالم ،وقال للغالم :قل له:
«بأي عني رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجتي َ
هت إ َّيل هبذا؟»
وج َ
وخ َّلتي حتى َّ
ِ
«هات الدراهم فإين أمحلها إليه» ،فدفعها إيل
فتعجبت من ذلك ،وقلت له:
قال:
ُ
الكيس اآلخر ،فجاءه بكيس فوزن أل ًفا أخرى ،وقال :تلك
ثم قال :يا غالم،
َ

لنا ،وهذه ملوضع القايض وعنايته ،قال :فخرجت وجئت إليه ،فقرعت الباب
فخرج ،وكلمني من وراء الباب ،وقال :ما َر َّد القايض؟ قلت :حاجة أكلمك

فيها ،فدخلت وجلست ساعة ،ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بني يديه ،فقال:
ُب
=أبو زكريا التربيزي اللغوي قال :دخلت دمشق ،فكنت أقرأ عىل اخلطيب بحلقته باجلامع ُكت َ
ِ
فصعد إ َّيل ،وقال« :أحببت أن أزورك يف بيتك».
األدب املسموعة ،وكنت أسكن منارة اجلامع،
فتحدثنا ساع ًة .ثم أخرج ورقة ،وقال« :اهلدية مستحبة ،تشرتي هبذا أقال ًما» ،وهنض ،فإذا مخسة
ِ
نحوا من ذلك.
دنانري مرصية ،ثم َصعدَ مرة أخرى ،ووضع ً
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«هذا جزاء من ائتمنك عىل رسه؟! أنا بأمانة العلم أدخلتك إيل ،ارجع فال حاجة
يل فيام معك» ،قال املحاميل :فرجعت وقد َص ُغرت الدنيا يف عيني ،ودخلت عىل
أخرجت هذه الدراهم هلل تعاىل،
اجلرجاين فأخربته بام كان ،فقال« :أما أنا فقد
ُ

َّ
إخراجها يف أهل السرت والعفاف عىل ما
فليتول القايض
ال أرجع يف يشء منها،
َ
يراه القايض»(((.

ويف عزة العامل ورشف نفسه ،قال القايض أبو احلسن عيل بن عبد العزيز

اجلرجاين:

يقولون لي :فيك انقباض ،وإمنا

رأوا اً
رجل عن موقف الذل أحجما

الناس من داناه ُم هان عندهم
أرى
َ
ومل أقض حق العلم إن كان كلما

ومن أك َرمته عزة النفس أُ ْ
ك ِرما

���م���ا
ب�����دا ط���م���ع ص��ي�رت����ه ل����ي ُس َّ���ل َ

وم��ا زل ُ
��ت م��ن��ح��ا ًزا بعرضي جان ًبا

م��ن ال���ذل أع��ت��د ال��ص��ي��ان�� َة َمغنما

وم��ا ك��ل ب��رق الح ل��ي يستفزني

وال كل من يف األرض أرضاه ُم ْن ِعما

إذا قيل :هذا منهل ،قلت :قد أرى

نفس ُ
َّ
احلِّ��ر حتتمل الظما
ولكن َ
��ت لكن ُ
ألخ��� ُد َم م��ن الق��ي ُ
أل ْخ َدما

���رس���ا وأج���ن���ي���ه ذلة
أأش���ق���ى ب���ه غ ً

إ ًذا فاتباع اجلهل قد كان أحزما

ول��و أن أه��ل العلم صانوه صانهم

ول��و عظموه يف ال��ن��ف��وس َّ
لعظما

ول����ك����ن أذل��������وه ف����ه����انَّ ،
ودن����س����وا

(((

ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت

م َّيا ُه باألطماع حتى جتهَّما
حُ َ



(« )1وفيات األعيان» (.)255/2
(« )2اآلدب الرشعية» البن مفلح ( ،)50/2وانظر «أدب الدنيا والدين» للاموردي (ص.)47
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 وقال الذهبي يف ترمجته لإلمام عيل بن أيب الطيب :إنه محل إىل السلطان

حممود ابن سبكتكني ليسمع وعظه ،فلام دخل جلس بال إذن ،وأخذ يف رواية
فعرفه
حديث بال أمر ،فتنمر له السلطان ،وأمر غال ًما ،فلكمه لكمة أطرشتهَّ ،

بعض احلارضين منزلته يف الدين والعلم ،فاعتذر إليه ،وأمر له بامل ،فامتنع،
ُ
يت
رأيت أنك تعدَّ َ
للم ْل ِك َصول ًة ،وهو حمتاج إىل السياسةُ ،
فقال« :يا شيخ! إن ُ
الواجب ،فاجعلني يف ِح ٍّل» ،قال« :اهلل بيننا باملرصاد ،وإنام أحرضتني للوعظ،

وسامع أحاديث الرسول  ،Hوللخشوع ،ال إلقامة قوانني الرئاسة»،
فخجل امللك ،واعتنقه.

 وقال إبراهيم بن إسحاق احلريب :كان عطاء بن أيب رباح عبدً ا أسود

المرأة من أهل مكة ،وكان أنفه كأنه باقلاَّ ة((( ،قال :وجاء سليامن بن عبد امللك
أمري املؤمنني إىل عطاء هو وابناه ،فجلسوا إليه ،وهو يصيل ،فلام صىل ،انفتل
إليهم ،فام زالوا يسألونه عن مناسك احلج ،وقد َح َّول قفاه إليهم ،ثم قال سليامن
البنيه« :قوما» ،فقاما ،فقال« :يا ابن ََّي ال تَنِيا يف طلب العلم ،فإين ال أنسى ُذ َّلنا بني
يدي هذا العبد األسود».

 ومن لطائف رشف النفس ،واملبالغة يف تنزهيها عن الدنية ،أن الشيخ

«عز الدين» كان إذا قرأ القارئ عليه من كتاب ،وانتهى إىل آخر باب من أبوابه

سطرا ،ويقول:
ال يقف عليه ،بل يأمره أن يقرأ من الباب الذي بعده؛ ولو
ً

«ما أشتهي أن أكون ممن يقف عىل األبواب».

( )1البا ِق اَّلء :نبات عشبي حويل ،تؤكل قرونه مطبوخة ،وكذلك بذوره.
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ِ
والسؤال حتى لو كان فيه ُ
 وهذا َ
نيل
آخ ُر من العلامء يشمخ عىل الفقر
وانكسار
العلياء ،فينهى عن السؤال و َمدِّ اليد ،ولو للعلياءَ ،فمدُّ اليد من العامل ِذ َّلة
ُ
إضعاف للحق الذي يدعو إليه،
نفس ،والعامل ُ داعية احلق ،ف َكسرْ ُ نفسه بالسؤال
ٌ

ُ
يب:
الفقري
فيقول ذلك
الشامخ األ ُّ
ُ

ال ُ
مت��������دَّن ل��ل��ع��ل��ي��اء م���ن���ك ي����دًا

حتى َ
هات ي َ
َدك
تقول لك العليا ُءِ :



وقيل :أنفذ اخلليفة بامئة دينار إىل عامل ،وقال لغالمه« :إن َقبِ َل ذلك ،فأنت

ُح ٌّر» ،فحملها إليه ،فلم يقبل ،فقال« :اقبل ،ففيه عتقي» ،فقال« :إن كان فيه
عت ُق َك ،ففيه ِر ِّقي».
اقترصت عىل خبزك وبقلك،
وقال حييى بن يامن :قال يل سفيان« :إن
َ

مل يستعبدك هؤالء».

ويف قمع أه��واء النفوس اعتزا ُزها

ويف ني ِلها م��ا تشتهي ُّ
ذل َس ْر َم ِد

ومل يتفق احلج إلمامني جليلني :أيب إسحاق الشريازي ،وقايض القضاة

فقريا ،ولو أراده حلملوه عىل األعناق ،واآلخر
الدامغاين ،أما أبو إسحاق فكان ً

لو أراده ألمكنه عىل السندُ س واإلستربق.

وكان الشيخ «سعيد احللبي» -عامل الشام يف عرصه -يف درسه ما ًّدا رجليه،

فدخل عليه ج َّبار الشام «إبراهيم باشا» ابن «حممد عيل» صاحب مرص ،فلم
يتحرك له ،ومل يقبض رجليه ،ومل يبدل قعدته ،فتأمل الباشا ،ولكنه كتم أمله ،وملا

خرج ،بعث إليه بصرُ َّ ة فيها ألف لرية ذهبية ،فر َّدها الشيخ ،وقال للرسول الذي
جاءه هبا« :قل للباشا :إن الذي يمد رجليه ،ال يمد يده».
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األب َّية:
ومن مظاهر اهلمة الع ِل َّية واألنفة ِ

أن اجلزائريني بعد أن استقلوا عن فرنسا (1962م) قرروا أن يبدؤوا عهد
احلرية بمحو كل ٍ
حريصا عىل إذالهلم
أثر ُي َذكِّرهم باجلالد الفرنيس الذي كان
ً
بمهنة مسح األحذية ،وكان الفرنسيون قلام يدفعون ملاسح األحذية أجره ،وبعد

سبعة أشهر من االستقالل أعلنت اجلزائر احلرب عىل هذه املهنة التي حتط من

كرامة اإلنسان ،وتم استئصاهلا من اجلزائر احلبيبة ،كام صدر بعد ذلك مرسوم
يمنع سائقي سيارات األجرة من أن ُي ِق ُّلوا راك ًبا يف املقعد اخللفي إذا كان املقعد
األمامي خاو ًيا.

الصغار:
ومن شرف النفس ،ومعرفة قدرها يف ِّ

 ما قال زياد بن ظبيان -وهو جيود بنفسه -البنه ُعبيد اهلل« :أال ُأويص

فاحلي هو
بك األمري زيا ًدا؟» ،قال« :يا أبت إذا مل يكن للحي إال وصي ُة امل ِّيت؛
ُّ
امليت» ،وقال الشاعر يف نحوه:

احل���ي ع���اش ب��ع��ظ ِ��م َم ْي ٍت
إذا م��ا
ُّ


أبوك؟».

����ي ْ
وه����� َو َم ْي ُت
ف����ذاك ال��ع��ظ�� ُم َح ٌّ

وقال معاوية لعمرو بن سعيد ،وهو صبي« :إىل من أوىص بك

قال« :إن أيب أوىص إليَ  ،ومل ِ
يوص يب».

قال« :وبم أوىص إليك؟».

وجهه».
قال« :ألاَّ يفقد إخوانُه منه إال َ

وقال عمران بن عبد اهلل اخلزاعي« :كان سعيد بن املسيب ال خياصم أحدً ا،

ولو أراد إنسان رداءه ،رمى به إليه».
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مر يب برش بن عبد اهلل بن أيب بكرة ،فقال :ما يجُ لسك ها
وقال ابن قتيبةَّ :

قلت :خصومة بيني وبني ابن عم يل ،فقال« :إن ألبيك عندي يدً ا ،وإين
هنا؟ ُ

أنقص للمروءة،
أذهب للدين ،وال
أريد أن أجزيك هبا ،واهلل ما رأيت شي ًئا
َ
َ
َ
وال أضيع َّ
أشغل للقلب من اخلصومة».
للذة ،وال

قال ابن قتيبة :فقمت ألن�صرف ،فقال يل َخ ْصمي :مالك؟ قلت:
عرفت أن احلق يل؟ قلت« :ال ،ولكن ُأ ِ
كرم نفيس عن
ال أخاصمك ،قال :إنك
َ
وتركت اخلصومة(((.
هذا»،
ُ

وكان الشيخ «عبد الوهاب الفاريس» ِ V
يسري يو ًما برفقة صديقه الشيخ
وج ِرحا ،وملا علام أن السائق
«حممد اجلراح» ،فصدمتهام سيارة ،فسقطا يف حفرة ُ
كان سكران؛ صفحا عنه ،وامتنعا من مقاضاته ،أنف ًة من أن يقفا يف موقف واحد
مع سكران.

( )1انظر« :اإلحياء» للغزايل ،كتاب «آفات اللسان» ،اآلفة اخلامسة :اخلصومة.
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تعفف كبير الهمة عن أموال الناس
املال نعمة من فضل اهلل تعاىل قال [ :Dﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

خريا يف قوله [ :Dﯣ ﯤ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [اجلمعة ،]10:وسماَّ ه اهلل ً

ﯥ] [البقرة .]180:وقوله سبحانه[ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ] [العاديات.]8:

لكن احلصول عىل املال يستلزم السعي واألخذ باألسباب ،قال تعاىل[ :ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ] [امللك.]15:

طعاما
عن املقدام  Iعن رسول اهلل  Hأنه قال« :ما أكل أحد
ً

ُّ
خ�يرا من أن يأكل من عمل ي��ده ،وإن نيب اهلل داود كان يأكل من عمل
قط ً

يده»(((.

ويف رواية باحلرص« :كان ال يأكل إال من عمل يده».

وعن أم املؤمنني عائشة  Jأن رسول اهلل  Hقال« :إن أطيب

ما أكل الرجل من كسبه»(((.

وقال « :Oمن سأل الناس أمواهلم ُّ
تكث ًرا؛ فإمنا يسأل جمَ ْ ًرا؛

َّ
فليستقل ،أو يستكثر»(((.

( )1رواه البخاري ،ووجه خرييته ما يستلزمه العمل باليد من الغنى عن الناس.
( )2رواه النسائي.
( )3رواه مسلم [.]1041
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إن من مظاهر تدين اهلمة ،وقلة املروءة أن ُيريق اإلنسان ماء وجهه بأن

قادرا عىل الكسب
َ
يستجدي الناس ،ويسأهلم أمواهلم ،ويشتد األمر إذا كان ً
تكثرا.
بنفسه ،أو يسأل الناس ً

وقد أثنى اهلل عىل فقراء املهاجرين الذين [ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ]
[البقرة .]273:أي :حبسوا أنفسهم عىل اجلهاد ،و ُأ ِ
رصدوا للخروج مع الرسايا،

الص َّفة فقراء املهاجرين ،كانوا يأوون إىل
وتعليم القرآن الكريم ،وهم أهل ُّ
سفرا [ﮤ
موض ٍع ُم َظ َّل ٍل يف املسجد النبوي [ﮡ ﮢ ﮣ] ً

ﮥ] للتجارة واملعاشُ ،
لشغلهم عنه باجلهاد [ﮦ ﮧ]
بحاهلم [ﮨ ﮩ ﮪ] أي :لتعففهم عن السؤال ،وتركه،

خماطب [ﮬ] عالمتهم من التواضع وأثر اجلهد
[ﮫ] يا
ُ
[ﮭ ﮮ ﮯ] شي ًئا ف ُي ْل ِحفون [ﮰ] أي :ال سؤال هلم أصلاً ،
فال يقع منهم إحلاف؛ وهو :اإلحلاح(((.

ومن نامذج التعفف الرائعة أن عبد الرمحن بن عوف  Iقدم املدينة

مهاجرا ،وليس معه من متاع الدنيا يشء ،فقد ترك كل يشء يف مكة ،كأصحابه
ً
املهاجرين ،الذين خ َّلفوا أمواهلم وبساتينهم وجتاراهتم يف مكة.

وآخى النبي  Hبينه وبني سعد بن الربيع  ،Iفقال له سعد:

«أخي عبد الرمحن ،أنا أكثر أهل املدينة مالاً  ،فانظر َش ْط َر مايل فخذه ،وحتتي

امرأتان ،فانظر أيتهام أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها.

( )1انظر« :قرة العينني عىل تفسري اجلاللني» (ص ،)58و«ع��ودة احلجاب» القسم الثالث
(ص.)322
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فقال عبد الرمحن« :بارك اهلل لك يف أهلك ومالكُ ،د ُّلوين عىل السوق».
وخرج إىل السوق فاشرتى وباع وربح.

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hليس املسكني بهذا
الط ّواف الذي ترده التمرة والتمرتان ،واللقمة واللقمتان واألكلة واألكلتان،
ولكن املسكني الذي ال جيد ِغ ًنى ،وال ُي َ
الناس
فطن له ف ُيتصدَّق عليه ،وال َيسأل
َ

شي ًئا»(((.
ويف رواية« :إمنا املسكني ال��ذي يتعفف؛ اق��رءوا إن شئتم [ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ]».

وعن ابن عمر  Lأن رسول اهلل  Hقال وهو عىل املنرب ،وذكر

الصدقة والتعفف واملسألة« :اليد ال ُعليا خري من اليد السفلى» احلديث(((.

وروي عن ابن عمر  Lأنه قال« :وال أحسب اليد السفىل إال السائلة،
ُ

أيضا« :كنا نتحدث أن العليا هي املنفقة»(((.
وال العليا إال املعطية» ،وعنه ً

حبزمة احلطب على
وقال « :Hألن يأخذ أحدكم َح ْب َله فيأتي ُ

ظ��ه��ره ،فيبي َعها في ُك َّف اهلل بها وج��هَ��ه ،خ�ير ل��ه م��ن أن يسأل ال��ن��اس أع َ
��ط�� ْوه أو

منعوه»(((.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري [.]1427
( )3انظر« :فتح الباري» ( )258/4ط .دار طيبة  -الرياض.
( )4رواه البخاري [.]1471
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وقال « :Oال تزال املسألة بأحدكم حتى يلقى اهلل تعاىل وليس

يف وجهه ُم ْز َع ُة حلم»(((.

وعن عبد اهلل بن عمرو  Lأن النبي  Hقال« :ال حتل الصدقة

لغين ،وال لذي ِم َّر ٍة َس ِو
ٍّي»(((.

وعن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن سأل

دوشا -أو ُ
وله ما يغنيه -جاءت مسألته يوم القيامة ُخ ًدوحا -يف وجهه»(((.
ك ً

وقال اإلمام ابن قدامة « :Vمن كان أكثر عمره سائلاً  ،أو يكثر ذلك

منه؛ فينبغي أن ترد شهادته ألن ذلك دناءة وسقوط مروءة»(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vفالعبد البد له من رزق ،وهو حمتاج

فقريا إليه ،وإذا طلبه من خملوق صار
إليه ،فإذا طلب رزقه من اهلل صار عبدً ا هللً ،

فقريا إليه.
عبدً ا لذلك املخلوق ً

وهلذا كانت مسألة املخلوق حمرمة يف األصل ،وإنام أبيحت للرضورة ،ويف

النهي عنها أحاديث كثرية يف الصحاح ،والسنن ،واملسانيد»(((.

( )1رواه البخاري [ ،]1474ومسلم [.]1040
( )2رواه أبو داود [ ،]1634وقال اخلطايب« :املِ َّرة :القوة ،وأصلها من أمررت احلبل :إذا أحكمت
َف ْت َله ،فهي شدة َأ رْ ِ
س اخلَ ْلق وصحة البدن التي يكون معها احتامل ال َكدِّ والتعب» اهـ .من «معامل
والس ِوي :الصحيح األعضاء.
السنن» (َّ ،)54/2
( )3أخرجه اإلمام أمحد ( ،)441 ،388/1وأبو داود [ ،]2626والنسائي [ ،]2591والرتمذي
[ ،]650وابن ماجه [ ،]1840واخلدوش :مجع خدش ،والكدوح :مجع كدح ،وهي آثار مستنكرة
شهر هبا بني أهل املوقف.
يف وجهه ،أو أمارات ُي َ
(« )4املغني» ( ،)49/12وانظر« :روضة الطالبني» ( ،)234/11و«مغني املحتاج» (.)433/4
(« )5العبودية» (ص.)90
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 -عن أيب أيوب األنصاري  Iقال :جاء رجل إىل النبي ،H

فقال :عظني وأوجز ،فقال رسول اهلل « :Hإذا ُق َ
مت يف صالتك َف َص ِّل صال َة

اإلياس مما يف أيدي الناس»(((.
وامجع
بكالم تعتذر منه غدًا،
ُمودِّع ،وال تكلم
َ
ٍ
ِ

وقال رسول اهلل « :Hأتاني جربيل ،فقال :يا حمم ُد ِع ْ
ش ما َ
شئت

شئت ،فإنك مفار ُقه ،واعمل ما َ
وأحب ْب َمن َ
فإنك ميت،
شئت فإنك مجَ ْ ِ��ز ٌّي به،
ِ
وع َّزه استغناؤه عن الناس»(((.
واعلم أن شرف املؤمن قيامه بالليلِ ،

وعن عبد اهلل بن السعدي :أنه قدم عىل عمر بن اخلطاب  Iمن الشام،

فقال« :أمل ُأ ْخبرَ أنك تعمل عىل عمل من أعامل املسلمنيَ ،ف ُت ْع َطى عليه عاملة،

أفراسا وأعبدً ا ،وأنا بخري ،وأريد أن يكون عميل
فال تقبلها؟» قال« :أجل ،إن يل
ً

أردت ،وكان النبي H
أردت الذي
صدقة عىل املسلمني» ،فقال عمر :إين
َ
ُ

يعطيني املال ،فأقول :أعطه من هو أفقر إليه مني ،وإنه أعطاين مرة مالاً  ،فقلت

له :أعطه من هو أحوج إليه مني ،فقال« :ما آتاك اهلل  Dمن هذا املال من غري
نفسك»(((.
مسألة ،وال إرشاف ،فخذه فتموله ،أو تصدق به ،وما ال فال تُتبِ ْعه َ

ومن حماسن احلث عىل االستغناء عن الناس ،والتعفف عن استرشاف

عطاياهم ،ما جاء يف تفسري قوله تعاىل[ :ﯜ ﯝ ﯞ] [املدثر.]6:

( )1رواه ابن ماجه ،واإلمام أمحد ( ،)412/5وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)462/1وقال األلباين« :له
شواهد تدل عىل أن له أصلاً » اهـ .من «الصحيحة» رقم [.]401
وحسنه املنذري،
(ُ )2ر ِوي من حديث سهل بن سعد ،وجابر بن عبد اهلل ،وعيل بن أيب طالب َّ ،M
والعراقي ،واأللباين بمجموع طرقه كام يف «الصحيحة» رقم [.]831
( )3أخرجه البخاري ( ،)112/8ومسلم [ ،]1045والنسائي ( ،)365/1والدارمي (.)388/1
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قال القاسمي [« :Vﯜ ﯝ ﯞ] أي ال تعط عطية تلتمس هبا

أفضل منها ،بمعنى :ال تعط شي ًئا لتُع َطى أكثر منه .يقال :مننت فالنًا كذا ،أي
ِ
فأعط أو أمسك.
أعطيته .كام قال[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [ص .]39:أي:
وجوز
فسميت العطية بامل ِّن عىل سبيل االستعارةّ ،
وأصله أن من أعطى فقد م َّنُ ،
القفال أن يكون االستكثار عبارة عن طلب ِ
الع َو ِ
ض كيف كان زائدً ا أو مساو ًيا.

قال :وإنام حسنت هذه االستعارة ،ألن الغالب أن الثواب يكون زائدً ا عىل
استكثارا محلاً لليشء عىل أغلب أحواله .وهذا كام
العطاء .فسمى طلب الثواب
ً

أن األغلب أن املرأة إنام تتزوج ،وهلا ولد ،للحاجة إىل من ُيريب ولدها ،فسمى
كبريا.
الولد ربي ًبا ،ثم اتسع األمر ،فسمى ربي ًبا ،وإن كان ،حني تتزوج أمهً ،

ِ
والتفات النفس إليه
ورس النهي أن يكون العطاء خال ًيا عن انتظار العوض،

تعف ًفا وكاملاً
وعلو مهة »...اهـ(((.
َّ

وعن أيب سعيد اخلدري  :Iقال رسول اهلل « :Hمن يستع ِف ْف

ُي َّ
عط َي أح ٌد عطا ًء
عفه اهلل ،ومن َي ْس َت ْغ ِن ُي ْغ ِن ِه اهلل ،ومن يتص ْ
رب ُي َصبرِّ ْ ه اهلل ،وما أُ ِ

وأوسع من الصرب»(((.
ريا
َ
خً
وعن حكيم بن ِحزام  Iقال :سألت رسول اهلل  Hفأعطاين،

ثم سألته فأعطاين ،ثم سألته فأعطاين ،ثم قال« :يا حكيم ،إن هذا املال َخ ِضر ٌة
نفس مل ُيبا َر ْك
ُورك له فيه ،ومن أخذه
ُحلوة ،فمن أخذه َ
ِ
بإشراف ٍ
بسخاوة ٍ
نفس ب ِ

(« )1حماسن التأويل» (.)5974 ،5973/16
( )2رواه البخاري [ ،]1469ومسلم [.]1053
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له فيه ،كالذي يأكل وال يشبع .اليد العليا خري من اليد السفلى» قال حكيم:

َ
أفارق
فقلت :يا رسول اهلل ،والذي بعثك باحلق ال أرزأ أحدً ا بعدك شي ًئا حتى
الدنيا ،فكان أبو بكر  Iيدعو حكيماً إىل العطاء فيأبى أن يقبله منه ،ثم

إن عمر  Iدعاه ليعطيه ،فأبى أن يقبل منه شي ًئا ،فقال عمر :إين أشهدكم

يا معرش املسلمني عىل حكيم أين أعرض عليه َح َّقه من هذا ال َفيء فيأبى أن يأخذه.
ِ
رسول اهلل  Hحتى ت ُُويف(((.
فلم يرزأ حكيم أحدً ا من الناس بعدَ

إن (من سجايا اإلس�لام التحيل بكرب اهلمة ،فكرب اهلمة جيلب لك

خريا غري جمذوذ ،ويجُ ري يف عروقك دم الشهامة والركض يف ميدان
بإذن اهللً -العلم والعمل ،فال تُرى واق ًفا إال عىل أبواب الفضائل ،وال باس ًطا يديك إال

ملهامت األمور« ،إن اهلل حيب معايل األمور ويكره سفسافها».

إن التحيل بكرب اهلمة يسلب منك سفاسف اآلمال واألعامل ،وجيتث منك

شجرة الذل ،واهلوان ،والتملق ،واملداهنة.

فارسم لنفسك كرب اهلمة ،وال تنفلت منها ،وقد أومأ الرشع إليها يف فقهيات

تالبس حياتك لتكون دائماً عىل يقظة من اغتنامها ،ومنها:

 -إباحة التيمم للمكلف عند فقد املاء ،وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن املاء

للوضوء ،ملا يف ذلك من املنة التي تنال من اهلمة منالاً .
( )1رواه البخاري [.]1472
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ومنها :أن الرجل ال يلزمه احلج ببذل غريه له ،وال يصري مستطي ًعا بذلك،

سواء كان الباذل قري ًبا أو أجنب ًّيا ،ملا يف ذلك من املنة التي تلزمه((( .فهذه إشارات،
وعليك التقصيِّ )(((.

 -ومنها عدم إلزامه باستهابة ثوب يسرت به عورته يف الصالة ،وأبيح له أن

يصيل عار ًيا؛ صيانة لضياء وجهه من االنكساف بسواد املطالب.

ربع له؛ فلو وهب شخص آلخر
 -أن التربعات ال تتقرر إال بقبول ا ُملت َّ

مالاً مل تنعقد اهلبة إال أن يقبلها املوهوب له؛ إذ قد يربأ به ُخ ُلق العزة عن قبوهلا؛
كراهة احتامل ِمنَّتها ،واملنة تصدع قناة العزة؛ فال حيتملها ذوو املروءات إال حال
رضورة ،والسيام منة جتيء من غري ذي طبع كريم ،أو ٍ
قدر رفيع.

(ومن أراد قضاء دين عن غريه ،فأبى ربه ،مل يلزم بقبوله) ملا فيه من املنة،

وألنه إن كان املديون يقدر عىل الوفاء وجب عليه ،وإال مل يلزمه يشء ،فإن َم َّلكه
ملدين ،فقبضه ودفعه لرب الدَّ ْينُ ،أ ْجبرِ َ عىل قبوله(((.

(« )1املغني»البن قدامة ( ،)220/3وانظر« :طبقات احلنابلة» (.)159/1
(« )2حلية طالب العلم» للشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد (ص )135بترصف.
(« )3منار السبيل» (.)333/1
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(((

روءة ُم ْذ ِه َبة
للم ِ
ُر َّب َم ْو ِه َبة ُ

قال عمران بن عبد اهلل اخلزاعي :كان سعيد بن املسيب ال يقبل من ٍ
أحد
مها وال شي ًئا ،قال :وربام ُع ِر َض عليه األرشبة ،فيعرض،
دينارا وال در ً
شي ًئا ،ال ً
فليس يرشب من رشاب أحد منهم.

وعن منصور بن املعتمر قال« :إن الرجل ليسقيني رشبة من ماء ،فكأنه َّ
دق

ِض ْل ًعا من أضالعي» اهـ.

وقال إبراهيم بن أدهم« :يلومنا الناس أن ال نقبل منهم ،ويوشك أن نقبل

َ
فنهون عليهم ،ويوشك أن نسأهلم فال يعطونا».
منهم
وإمن������ا رج�����ل ال���دن���ي���ا وواح����ده����ا

رجل
من ال ُي��ع ِّ��ول يف الدنيا على ِ

وقال زهري بن أيب زهري :قلت ألمحد بن حنبل« :إن فالنًا -يعني أبا يوسف-

نفسه
ربام سعى يف األمور ،مثل املصانع واملساجد واآلبار» .فقال يل أمحد« :الُ ،
أوىل به» .وكره أن يبذل الرجل نفسه ووجهه.

ِ
واملكافآت عتق ،كان اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير
وألن اإلحسان ِر ٌّق،
الطربي  Vإذا أهدى إليه م ٍ
هد هدي ًة مما يمكنه املكافأ ُة عليهَ ،قبِ َلها وكافأه ،وإن
ُ

ووجه إليه أبو اهليجاء
كانت مما ال يمكنه املكافأ ُة عليها ر َّدها واعتذر إىل ُمهدهياَّ .
ْه َبة :اهلبة ،واملُ ْذ ِهبة :اسم فاعل من أذهبه إذها ًبا.
( )1املَو ِ
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ب
عم سيف الدولة -ثالثة آالف دينار ،فلام نظر إليها َع ِج َ
ابن محدان -األمري ُّ
منها ،ثم قال« :ال ُ
أقبل ما ال أقدر عىل املكافأة عنه ،ومن أين يل ما أكافئ به عن
هذا؟» فقيل« :ما هلذا مكافأة ،إنَّام أراد التقرب إىل اهلل  ،»Dفأبى أن يقبله ور َّده
املحر ُر جاره َف َ
رخني ،فأهدى إليه ثو ًبا.
إليه .وأهدى إليه أبو املحسن َّ

وكان خيتلف إليه أبو الفرج األصبهاين ،الكاتب ،يقرأ عليه كتبه ،فأمخس
لص َّف ٍة له صغرية ،فدخل أبو الفرج األصبهاين وأخذ مقدار
أبو جعفر
حصريا ُ
ً
متقر ًبا بذلك له ،وجاءه
الصفة ،واستعمل له احلصري -أي :أوىص أن تُعمل لهِّ -
به وقد وقع موقعه ،فلام خرج دعا ابنه -أي :ابن أيب الفرج -و َد َف َع إليه أربعة
احلصري إال هبا.
دنانري ،فأبى أن يأخذها ،وأبى أبو جعفر أن يأخذ
َ

ٍ
بمئزر ،وحلف بالطالق ثال ًثا البد أن
حلطيئة
 -وأتى رجل إىل اإلمام ابن ا ُ

يقبله ،فو َّبخه عىل ذلك ،وقالَ « :ع ِّل ْق ُه عىل ذاك الوتد» ،فلم يزل عىل الوتد حتى

أكله ال ُع ُّث ،وتساقط ،وكان ينسخ باألجرة.

شقيق امللك عبد العزيز
 وأهدى األمري عبد اهلل بن عبد الرمحن آل سعودُ

إىل العالمة القرآين حممد األمني الشنقيطي  Vبيتًا يف الطائف ،فر َّده ،ومل يقبله،
فسئل عن ذلك؟ فقال« :الذي بناه حيتاجه لنفسه ،أما أنا فلم أبنِه وال أحتاجه،
وعندي بيت يف املدينة يكفيني».

وبيته يف باب الكومة باملدينة ،هو بناء شعبي؛ أي :سقفه من خشب ،ال من

يغص بطلبة
حديد ،يقع يف دورين ،يف كل دور أربع غرف ،وكان األسفل منهام ُّ

العلم من املغرتبني وغريهم.
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وكان  Vيرشب ماء الزير ،وال يرشب من الثالجة إال قليلاً  ،وجيلس

عىل احلصري ،ويأخذ أوراقه يف الدهليز ويطالع.

وكان األمري املذكور آن ًفا قد عمد البنك األهيل باملدينة أن إذا طلب الشيخ

منهم أي مبلغ يعطونه ،فلم يطلب ،ومل يأخذ شي ًئا إطال ًقا.

ومل تُبع كتبه يف حياته ،وكان يقول« :علم نتعب عليه ويباع وأنا حي؟

ال يمكن هذا ،ولكن أنا أدفع العلم ،وواحد يدفع الفلوس ،و ُي َو َّز ُع للناس جمانًا،

أيضا إىل من ال يستطيع
وأنا أعلم أنه سيصل إىل من ال يستحقه ،ولكن سيصل ً

احلصول عليه بالفلوس».
وقال الشنفرى:

ويف األرض منأى للكريم عن األذى

وفيها مل��ن خ��اف ال�� ِق�� َل��ى ُم َت َح َّو ُل

ُ
َ َ
���وع حتى أُ ِمي َته
أ ِدي���� ُم ِم��ط��ال اجل ِ
ُّ
األرض كي ال يرى له
وأستف ُت ْر َب
ِ

ُ
ُ
فأذهل
وأصرف عنه الذكر َص ْف ًحا

وقال الشاعر:

متطول
��ي م��ن ال���ط��� ْول ام����رؤ
ِّ
ع��ل َّ

اجلبال
��ل
ِ
لنقل ال��ص��خ��ر م��ن ُق�� َل ِ

���ال
أَ َح ُّ
�������ب إل َّ
����ن ال���رج ِ
�����ي م���ن ِم���� َن ِ

ي��ق��ول ال��ن��اس ل��ي يف ال��ك ْ��س��ب عا ٌر

����ؤال
ف���ق���ل���ت ال�����ع�����ا ُر يف ذل ال����س ِ

ب���ل���وت ال����ن����اس ق����ر ًن����ا ب���ع���د ق���رن

�����ال
�����ال مب ِ
ومل أ َر م����ث����ل حم�����ت ٍ

و ُذ ْق ُ
�����را
����������ت م��������رارة األش�����ي�����اء ُط ًّ

����ؤال
ف���م���ا ط���ع��� ٌم أَ َم ُّ
���������ر م����ن ال����س ِ
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وقال املتنبي:

ْ��دي إىل املاء حاج ًة
وأصدى فال أُب ِ

(((

عاب
وللشمس فوق ال َي ْع َمالت ُل ُ

وقال الشاعر حممود سامي البارودي:

������ط امل���ك���ار َم َح َّقها
إذا أن���ا مل أُ ْع ِ

ُخ ِل ْق ُت َعيو ًفا((( ال أرى البن ُح َّر ٍة

���زن���ي خ ٌ
ف�ل�ا َع َّ
أب
����ال وال ض��م�ني ُ
يغضب
غضي((( هلا حني
ُ
َّ
علي يدًا أُ ِ

وقال اإلمام ابن اجلوزي :V

«وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح .فام بقي َمن يو َمأ إليه بمعونة
َ
مداخل ال تليق به ،وأن
وال باستقراض ،فيحتاج اإلنسان املؤمن أن يدخل يف
يتعرض بام ال يصلح.

فينبغي تقليل العائلة ،وتقويت القوت ،وترقيع اخلَ َلق.

( )1يفخر شاعر العرب الفحل بانه و َّطن نفسه عىل كل شدة ،وأنه -وإن بلغ اجلهد -ال ُيظهر لصاحبه
حاجته.
والصدى :العطش ،واليعمالت :النوق النجيبة املطبوعة عىل العملُ ،يعمل عليها يف األسفار يف
السري ،والواحدة :يعملة .يقول املتنبي :إين أعطش يف اهلواجر احلامية ،والقفار البعيدة النائية،
ِ
ربا وحز ًما حني يشتد محيء
فال ُأ ْبدي ألصحايب حاجتي إىل املاء ،وال أظهر هلم إليه رضورة تص ً
الشمس حتى كأن الشمس سال هلا ُلعاب فوق اإلبل ،واملسافرون يف الفلوات إذا اشتد اهلجري
يرون كأن الشمس قد دنت من رؤوسهم ،وتدلت منها خيوط فوقهم ،ومنه قول الراجز:
وذاب ل�����ل�����ش�����م�����س ل��������ع��������اب ف�����ن�����زل

وق������������ام م�������ي�������زان ال������ن������ه������ار ف�����اع�����ت ْ
�����دل

ي���ص���اف���ح���ن خ����د ال���ش���م���س ك����ل ظهرية

ذاب لعابُها
إذا ال��ش��م��س ف����وق ال��ب��ي��د َ

ج������دي������ر أن ي�����ك�����ر ال�������ط�������رف َش�������������� ْز ًرا

إىل ب�����ع�����ض امل���������������وارد ْ
وه������������� َو ص�������ادي

وقول الكميت الفقعيس:

ومعنى البيت يف قول أيب متام:

( )2العيوف :الذي ينرصف عن اليشء وهو حمتاج إليه.
( )3أُ ْغضي :أخفض جفوين وأغض من برصي ،كناية عن السكوت عىل الغضب استخذا ًء وضع ًفا.
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ٌ
معاش فهو أوىل من التشاغل بالتعبد والتعل ِم لفضول العلم،
وإن أمكن
وإال ضاع الدين يف مداخل ال تصلح ،أو التعرض لبذل ن َْذ ٍل» اهـ(((.

(« )1صيد اخلاطر» (ص.)457
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نيء النَّ ْف ِس
َخ
سيس ِ
اله َّمة َد ُ
ُ
يستحيي اإلنسان ممن يكرب يف نفسه ،فيستحيي من العامل أكثر من استحيائه

من اجلاهل ،ويستحيي من الصالح أكثر من الفاجر ،يف حني أنه ال يستحيي
من احليوان ،وال من األطفال ،ومن كانت نفسه عنده كبرية ،كان استحياؤه

منها أشدَّ من استحيائه من غريها ،أما خسيس اهلمة فإنه يستحيي من الناس،
أخس عنده من غريه ،وهو
وال يستحيي من نفسه إذا انفرد عن الناس ،ألن نفسه ُّ
يراها أحقر من أن يستحيي منهاِ ،
فمن َث َّم قال بعض السلف« :من عمل يف الرس
عملاً يستحيي منه يف العالنية؛ فليس لنفسه عنده قدر»((( ،وقيل لبعض ال ُع َّباد:

الناس مسي ًئا».
«من شرَ ُّ الناس؟» ،قال« :من ال يبايل أن يراه ُ

( )1انظر« :مدارج السالكني» (.)353/2
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متس َ
اجة ِإ َلى َب َي ِان َها
احل َ
ُ
فروق ُّ
أمورا حيبها اهلل ويرضاها بأمور
قد ُت َل ِّب ُس
ُ
النفس األمارة بالسوء عىل العبد ً

يبغضها اهلل  ،Dولدقة احلد الفاصل بينهام ال ينجو من هذا التلبيس إال
أرباب البصائر ،ذوو النفوس املطمئنة ،وقد عقد اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية

� فصولاً نافعة َبينَّ فيها هذه الدقائق النفيسة يف كتابه (الروح) ،نجتزئ

منها بام نحتاجه يف هذا املقام.

َ
رف النَّ ْف ِس َوالتيه
الف ْرق َبنيَ َش ِ
(رشف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل واملطامع التي تقطع أعناق

الرجال ،فريبأ بنفسه عن أن ُيلقيها يف ذلك ،بخالف التيه ،فإنه ُخ ُلق متو ِّلدٌ بني

أمرين :إعجابه بنفسه ،وازدرائه بغريه ،فيتولد من بني هذين التيه ،واألول -أي

رشف النفس -يتولد من بني ُخ ُل َقينْ كريمني:
 -إعزاز النفس وإكرامها.

خسيسا ،فيتولد من
 وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده َدنِ ًّيا وضي ًعاً

رشف النفس وصيانتها ،وأصل هذا كله :استعداد النفس
بني هذين اخللقني
ُ
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وهتيؤها ،وإمداد وليها وموالها هلا ،فإذا فقد االستعداد واإلمداد ،فقد اخلري

كله)((( اهـ.

عيل  ،Lأن رجلاً قال له :إن الناس يزعمون أن فيك
وعن احلسن بن ّ
تيها؟ قال« :ليس بتيه ،ولكنه ِع َّزة» وتال قوله تعاىل[ :ﮔ ﮕ ﮖ
ً

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] [املنافقون.]8:

قال الرازي« :قال بعض العارفني يف حتقيق هذا املعنى :العزة غري ِ
الكبرْ ،
ّ
وال حيل للمؤمن أن يذل نفسه ،فالعزة معرفة اإلنسان بحقيقة نفسه ،وإكرامها
عن أن يضعها ألقسام عاجلة دنيوية ،كام أن ِ
الكرب جهل اإلنسان بنفسه ،وإنزاهلا
فوق منزهلا؛ فالعزة تشبه الكرب من حيث الصورة ،وختتلف من حيث احلقيقة،

كاشتباه التواضع بالضعة ،والتواضع حممود ،والضعة مذمومة ،والكرب مذموم،
والعزة حممودة .وملا كانت غري مذمومة ،وفيها مشاكلة للكرب قال تعاىل[ :ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ] [األحقاف .]20:وفيه إشارة خفية إلثبات العزة
وقوف عىل
والوقوف عىل حد التواضع ،من غري انحراف إىل الضعة،
باحلق،
ٌ
ُ
ِ
املنصوب عىل نار الكرب»(((.
رصاط العزة

(« )1الروح» (ص.)313
( )2نقله يف «حماسن التأويل» (.)5814/16
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َ
التكبر
النفس َو
الفرق َبني ِصيا َن ِة
ِ
ُّ
(والفرق بني الصيانة والتكرب :أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثو ًبا

فمن دونهَ م ،فهو يصونه
جديدً ا ،نقي البياض ،ذا ثمن ،فهو يدخل به عىل امللوك َ

عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع اآلثار إبقا ًء عىل بياضه ونقائه ،فرتاه صاحب

تعزز وهروب من املواضع التي خيشى منها عليه التلوث ،فال يسمح بأثر وال طبع
غرة ،بادر إىل قلعه وإزالته
وال لوث يعلو ثوبه ،وإن أصابه يشء من ذلك عىل َّ

وحمو أثره ،وهكذا الصائن لقلبه ودينه ،تراه جيتنب طبوع الذنوب وآثارها ،فإن
وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة يف الثوب النقي البياض،
هلا يف القلب طبو ًعا
ً
ولكن عىل العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع ،فرتاه هيرب من مظان التلوث،

وحيرتس من اخللق ،ويتباعد من ختالطهم خمافة أن حيصل لقلبه ما حيصل للثوب
الذي خيالط الدباغني ،والذباحني ،والطباخني ،ونحوهم.

بخالف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا يف حترزه وجتنبه؛ فهو يقصد أن

يعلو رقاهبم ،وجيعلهم حتت قدمه ،فهذا لون وذاك لون)((( اهـ.
أما ال ِكبرْ :

(فإنه أثر من آثار العجب والبغي ِمن ٍ
قلب قد امتأل باجلهل والظلم،

فنظر ُه إىل الناس َش َزر ،ومشيه بينهم
ترحلت منه العبودية ،ونزل عليه املقتُ ،
(« )1الروح» (ص.)317
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تبخرت ،ومعاملته هلم معاملة االستئثار ،ال اإليثار ،وال اإلنصاف ،ذاهب بنفسه
تيها ،ال يبدأ َمن لقيه بالسالم ،وإِن رد عليه رأى أنه َقد بالغ يف اإلنعام عليه،
ً
ال ينطلق هلم وجهه ،وال يسعهم ُخ ُل ُقه ،وال يرى ألحد عليه ح ًّقا ،ويرى حقوقه
عىل الناس ،وال يرى فضلهم عليه ،ويرى فضله عليهم ،ال يزداد ِمن اهلل إال بعدً ا،
بغضا)((( اهـ.
غارا أو ً
ومن الناس إال َص ً

( )1نفسه (ص.)316
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َ
الف ْر ُق َب ْي َن «التَّ ُ
واض ِع» َوا َمل َها َن ِة
(الفرق بني التواضع واملهانة :أن التواضع يتولد من بني العلم باهلل سبحانه

ومعرفة أسامئه وصفاته ونعوت جالله وتعظيمه وحمبته وإجالله ،ومن معرفته
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاهتا ،فيتولد من بني ذلك كله ُخ ُلق هو

التواضع ،وهو انكسار القلب هلل ،وخفض جناح الذل والرمحة بعباده ،فال يرى
له عىل ٍ
أحد فضلاً  ،وال يرى له عند أحد ح ًّقا ،بل يرى الفضل للناس عليه،
واحلقوق هلم ِق َب َله ،وهذا ُخ ُلق إنام يعطيه اهلل  Dمن حيبه ويكرمه ويقربه.

وأما املهانة :فهى الدناءة ِ
ُ
وبذل النفس وابتذالهُ ا يف نيل حظوظها
واخل َّسة

الس َّفل يف نيل شهواهتم ،وتواضع املفعول به للفاعل،
وشهواهتا ،كتواضع ُّ
وتواضع طالب كل حظ ملن يرجو نيل حظه منه ،فهذا كله َض َعة ال تواضع،
واهلل سبحانه حيب التواضع ،ويبغض الضعة واملهانة ،ويف (الصحيح) عنه

« :Hوأوح��ى اهلل إ َّيل أن تواضعوا ،حتى ال َ
يفخر أحد عىل أحد،
يبغي أحد عىل أحد»)((( اهـ.
وال َ

( )1نفسه (ص.)314
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الف ْر ُق َبنيَ املنَ َ
َ
َ
واحل َس ِد
اف َسة
(والفرق بني املنافسة واحلسد :أن املنافسة املبادرة إىل الكامل الذي تشاهد من

غريك ،فتنافسه فيه حتى تلحقه ،أو جتاوزه ،فهي من رشف النفس ،وعلو اهلمة،
وكرب القدر ،قال تعاىل[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] [املطففني ،]26:وأصلها من
اليشء النفيس الذي تتعلق به النفوس طل ًبا ورغبة ،فينافس فيه ٌّ
النفسني
كل من
َ

األخرى ،وربام فرحت إذا شاركتها فيه ،كام كان أصحاب رسول اهلل H

يتنافسون يف اخلري ،ويفرح بعضهم ببعض الشرتاكهم فيه ،بل حيض بعضهم

بعضا عليه مع تنافسهم فيه ،وهي نوع من املسابقة ،وقد قال تعاىل[ :ﭯ
ً

ﭰ] [البقرة ،]148:وقال تعاىل[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ] [احلديد ،]21:وكان عمر بن اخلطاب يسابق أبا بكر  ،Lفلم

يظفر بسبقه أبدً ا ،فلام علم أنه قد استوىل عىل اإلمامة((( ،قال« :واهلل ال أسابقك
إىل يشء أبدً ا».

وقال« :واهلل ما سبقته إىل ٍ
خري ،إال وجدته قد سبقني إليه» ،واملتنافسان

كعبدين بني يدي سيدمها يتباريان ،ويتنافسان يف مرضاته ،ويتسابقان إىل حمابه،

فسيدمها يعجبه ذلك منهام ،وحيثهام عليه ،وكل منهام حيب اآلخر ،وحيرضه عىل
مرضاة سيده.

( )1أي :متكنت منه خصال اإلمامة يف الدين ،ومتكَّن منها.

219

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حرص عىل اخلري،
ساقطة ،ليس فيها
وضيعة
ذميمة
نفس
خلق
واحلسد ُ
ٌ

فلعجزها ،ومهانتها حتسد من يكسب اخلري واملحامد ،ويفوز هبا دوهنا ،وتتمنى

أن لو فاته كسبها حتى يساوهيا يف العدم ،كام قال تعاىل[ :ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ]

[النساء]89:

وقال تعاىل[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [البقرة ،]109:فاحلسود عدو النعمة ،متم ٍّن زواهلا عن
املحسود كام زالت عنه هو ،واملنافس مسابق النعمة متم ٍّن متا َمها عليه وعىل من

ينافسه ،فهو ينافس غريه أن يعلو عليه ،وحيب حلاقه به أو جماوزته له يف الفضل،
واحلسود حيب انحطاط غريه حتى يساويه يف النقصان ،وأكثر النفوس الفاضلة

شخصا من أهل الفضل والسبق
ب عينيه
ً
اخلرية تنتفع باملنافسة ،فمن جعل ن َْص َ
كثريا ،فإنه يتشبه به ،ويطلب اللحاق به والتقدم عليه ،وهذا
فنافسه ،انتفع به ً

ال نذمه((( ،وقد يطلق اسم احلسد عىل املنافسة املحمودة ،كام يف (الصحيح) عن

النبي  Hقال« :ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل القرآن ،فهو يقوم

به آنا َء الليل وأطراف النهار ،ورجل آتاه اهلل مالاً
َّ
فسلطه على هلكته يف احلق»،
منافسة ِ
ٍ
وغ ْب َط ٍة يدل عىل علو مهة صاحبه ،وكرب نفسه ،وطلبها للتشبه
فهذا حسدُ

بأهل الفضل) اهـ(((.

( )1فعايل اهلمة ينظر إىل من هو فوقه يف الدين ،ويقول« :فالن خري مني» ،فينافسه ،وساقط اهلمة ينظر
إىل من هو أسفل منه يف الدين ويقول« :أنا خري من فالن».
( )2نفسه (ص.)340 ،339
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َ
الف ُ
ين
ام ِة في ِّ
الد ِ
اإلم َ
ياس ِةَ ،و ُح ِّب َ
الر َ
رق َبنيَ ُح ِّب ِّ
قال اهلل تعاىل[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] [البقرة.]124:

قال بعض املفرسين :اآلية بمعزل عن إرادة السلطنة وامللك ،ألن اآلية

الكريمة تثبت أن «اإلمامة يف الدين» حُيرمها الظاملون من ذريته [§ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ] ،وقد نال اإلمامة الدنيوية كثري من الظاملني ،فظهر أن املراد من
«العهد» إنام هو اإلمامة يف الدين خاصة(((.

أيضا[ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ]
وكان من دعاء اخلليل إبراهيم ً S

[الشعراء ]83:أي :حكمة ،أو :حكماً بني الناس باحلق ،أو نبوة ،ألن النبي ذو ُح ْك ٍم
ِ
وحكمة [ﰇ ﰈ] أي :وفقني ألنتظم يف ِسلكهم ،ألكون

من الذين جعلتهم سب ًبا لصالح العامل وكامل اخللق [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ذكر به ،و ُيقتدى يب يف اخلري ،كام قال
ذكرا مجيلاً بعديُ ،أ َ
ﭖ] [الشعراء ]84:أيً :

تعاىل[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ]
[الصافات.(((]110-108:

( )1انظر« :حماسن التأويل» للقاسمي (.)246/2
( )2قال القرطبي  Vيف «اجلامع ألحكام القرآن»« :روى أشهب عن مالك قال :قال اهلل :D
حلا ،و ُيرى يف عمل =
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] ال بأس أن حيب الرجل أن ُيثنى عليه صا ً
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وج ِّوز أن يكون معنى [ﭓ ﭔ] :واجعل يل صاد ًقا من ذريتي ،يجُ َ دِّ ُد
ُ

أصل ديني ،ويدعو الناس إىل ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد ،وهو النبي

 ،Hولذا قال « :Hأنا دعوة أبي إبراهيم»((( رواه اإلمام أمحد.

وصح من دعاء النبي  Hأنه قال« :اللهم َز ِّي َّنا بزينة اإلميان ،واجعلنا

ُه��دا ًة مهتدين» ،وأخرب اهلل  Dأن من دعاء عباد الرمحن قوهلم[ :ﮭ

ﮮ ﮯ]((( [الفرقان ،]74:فهم ال يريدون أن يكونوا من املتقني فحسب ،بل

يريدون أن يكونوا أئمة هلم ،فهم دعوا اهلل أن يكونوا قدوة يف الدين ،ومل يطلبوا
ِ
تفسريها« :أئمة نقتدي بمن قبلنا ،ويقتدي بنا
الرئاسة ،قال البخاري  Vيف
َمن بعدنا».

وقال القرطبي :V

أي :قدوة ُيقتدَ ى بنا يف اخلري ،فإن ذلك أكثر ثوا ًبا ،وأحسن مآ ًبا ،وهذا

ال يكون إال أن يكون الداعي متق ًيا قدوة ،وهذا هو قصد الداعي ،ويف (املوطأ):

«إنكم أهيا الرهط أئمة ُيقتدى بكم» ،فكان ابن عمر يقول يف دعائه« :اللهم
اجعلنا من أئمة املتقني»((( اهـ.

=الصاحلني ،إذا قصد به وجه اهلل تعاىل؛ وقد قال اهلل تعاىل[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [طه،]39:
وقال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] [مريم ]96:أي :ح ًّبا يف
قلوب عباده ،وثنا ًء حسنًا ،فن َّبه تعاىل بقوله[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] عىل استحباب
اكتساب ما يورث الذكر اجلميل» اهـ.)113/13( .
(« )1حماسن التأويل» للقاسمي ( ،)4624/13وقال حمققو «املسند»« :صحيح لغريه» [.]17150
(« )2واآلية تدل عىل فضيلة علو اهلمة ،وسمو الروح ،وطلب الكامل ،والقدوة يف اخلري» اهـ .من
«أيرس التفاسري» (.)635/3
(« )3اجلامع ألحكام القرآن» (.)83/13
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وقال مكحول« :اجعلنا أئمة يف التقوى ،يقتدي بنا املتقون» ،وقال القفال

وغريه من املفرسين« :يف اآلية دليل عىل أن طلب الرياسة يف الدين واجب» اهـ.

وقال سحنون« :من كان أهلاً لتقييد العلوم ورجاء اإلمامة فعليه فرض أن

يطلبها» ،واحتج بقوله تعاىل[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ] [آل عمران.]104:

وكان القشريي يقول« :اإلمامة بالدعاء ،ال بالدعوى» يعني :بتوفيق اهلل

وتيسريه ومنته ،ال بام يدعيه كل أحد لنفسه.

وقال إبراهيم النخعي« :مل يطلبوا الرياسة ،بل أن يكونوا قدوة يف الدين».

وقال ابن عباس« :اجعلنا أئمة هدى» ،كام قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ] [األنبياء.]73:

والقدوة نور يضيئ للناس طريقهم ،فيكون أما َمهم وليس خل َفهم.

عن احلسن قال« :من استطاع منكم أن يكون إما ًما ألهله ،إما ًما حل ِّيه ،إما ًما

ملن وراء ذلك ،فإنه ليس يشء يؤخذ عنك إال كان لك منه نصيب».

فصل اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية � الفرق بني حب الرياسة،
وقد َّ

وبني حب اإلمامة يف الدين ،فقال :V

(والفرق بني حب الرياسة وحب اإلمارة للدعوة إىل اهلل :هو الفرق بني

تعظيم أمر اهلل ،والنصح له ،وتعظيم النفس ،والسعي يف حظها ،فإن الناصح هلل
املعظم له املحب له حيب أن ُيطاع ر ُّبه فال ُيعىص ،وأن تكون كلمته هي العليا،
وأن يكون الدين كله هلل ،وأن يكون العباد ممتثلني أوامره جمتنبني نواهيه ،فقد

ناصح اهلل يف عبوديته ،وناصح خلقه يف الدعوة إىل اهلل ،فهو حيب اإلمامة يف
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الدين ،بل يسأل ربه أن جيعله للمتقني إما ًما يقتدي به املتقون ،كام اقتدى هو

باملتقني ،فإذا أحب هذا العبد الداعي إىل اهلل أن يكون يف أعينهم جليلاً  ،ويف

قلوهبم مهي ًبا ،وإليهم حبي ًبا ،وأن يكون فيهم ُمطا ًعا ،لكي يأمتوا به ،ويقتفوا أثر
الرسول عىل يده؛ مل يرضه ذلك ،بل حُيمد عليه ،ألنه داع إىل اهلل حيب أن يطاع،
موصلاً إليه ،وهلذا ذكر سبحانه
وحد ،فهو حيب ما يكون عونًا عىل ذلك ِّ
و ُيعبد ،و ُي َّ
عباده الذين اختصهم لنفسه ،وأثنى عليهم يف تنزيله ،وأحسن جزاءهم يوم لقائه،

فذكَرهم بأحسن أعامهلم ،وأوصافهم ،ثم قال[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [الفرقان ،]74:فسألوه أن

يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياهتم له سبحانه ،وأن يرس قلوهبم باتباع املتقني

هلم عىل طاعته وعبوديته ،فإن اإلمام واملؤتم متعاونان عىل الطاعة ،فإنام سألوه ما
يعينون به املتقني عىل مرضاته وطاعته ،وهو دعوهتم إىل اهلل باإلمامة يف الدين التي

أساسها الصرب واليقني ،كام قال تعاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] [السجدة ،]24:وسؤاهلم أن جيعلهم أئمة للمتقني

هو سؤال أن هيدهيم ،ويوفقهم ،ويم َّن عليهم بالعلوم النافعة واألعامل الصاحلة

ظاهرا وباطنًا التي ال تتم اإلمامة إال هبا ،وتأمل كيف نسبهم يف هذه اآليات إىل
ً
اسمه الرمحن  ،Bلِ ُي ْع ِل َم خل َقه أن هذا إنام نالوه بفضل رمحته وحمض جوده
ومنته ،وتأمل كيف جعل جزاءهم يف هذه السورة الغرف ،وهي املنازل العالية
يف اجلنة ملا كانت اإلمامة يف الدين من الرتب العالية ،بل من أعىل مرتبة ُيعطاها

العبد يف الدين ،كان جزاؤه عليها الغرفة العالية يف اجلنة.
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وهذا بخالف طلب الرياسة ،فإن طالهبا يسعون يف حتصيلها لينالوا هبا

أغراضهم من العلو يف األرض ،وتعبد القلوب هلم ،وميلها إليهم ،ومساعدهتم

هلم عىل مجيع أغراضهم ،مع كوهنم عالني عليهم قاهرين هلم ،فرتتب عىل هذا
املطلب من املفاسد ما ال يعلمه إال اهلل((( من البغي ،واحلسد ،والطغيان ،واحلقد،
والظلم ،والفتنة ،واحلمية للنفس ،دون حق اهلل ،وتعظيم من ح َّقره اهلل ،واحتقار

من أكرمه اهلل ،وال تتم الرياسة الدنيوية إال بذلك ،وال تُنال إال به وبأضعافه من
(((
ف الغطاء تبني هلم فسا ُد ما كانوا
عمى عن هذا ،فإذا ك ُِش َ
املفاسد  ،والرؤساء يف ً
الذر يطؤهم أهل املوقف بأرجلهم ،إهان ًة هلم
عليه ،وال سيام إذا ُحرشوا يف صور ِّ
وتصغريا ،كام ص َّغروا أمر اهلل وحقروا عباده)((( اهـ.
وحتقريا
ً
ً

( )1وغال ًبا ما يقرتن العلو يف األرض بالفساد ،قال تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ]
[الفجر ،]12 ،11:وقال سبحانه[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ] [القصص ،]83:وفرعون الذي كان عال ًيا من املفسدين ،رمى موسى وهارون كذ ًبا
وزورا أهنام ينافسانه يف هذا العلو[ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ] [يونس.]78:
ً

( )2فمن َث َّم قال أبو جعفر املحويل« :حرام عىل ٍ
نفس عليها رياسة الناس ،أن تذوق حالوة اآلخرة»
اهـ .من «صفة الصفوة» ( ،)390/2وقال الشاعر:
ُ
���������اس ُم ْ
������������ذ ك�����ان�����وا
ه������ل�����اك ال���������ن ِ
�������������������ب األم������������������������ر وال��������ن��������ه��������ي
حب
ِّ

��������اع�������� ْه
����������ي ال��������س َ
إىل أن ت����������أت َ
�������������������ب ال�������س�������م�������ع وال�������ط�������اع�������ه
وح
َِّ

ومن أقبح صور حب العلو والرياسة عىل حساب الدين وأهله ما حكاه ابن حزم  Vيف سياق
ذكر ملوك األندلس ،وحرصهم عىل عروشهم ،فقال« :واهلل لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشي َة
أمورهم بادروا إليهم ،فنحن نراهم يستمدون النصارى ،فيمكِّنوهم من ُحرم املسلمني وأبنائهم،
وربام أعطوهم املدن والقالع طو ًعا ،فأخ َل ْوها من اإلسالم ،وعمروها بالنواقيس» اهـ .من
«رسائل ابن حزم» (.)176/3
(« )3الروح» (.)341 ،340

الح ُّ
هم ِة
َ
ث َع َلى ُع ُل ِّو ا ِل َّ

في ُ
الس َّن ِة
رآن َو ُّ
الق ِ
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الح ُّ
هم ِة
َ
ث َع َلى ُع ُل ِّو ا ِل َّ
في ُ
الس َّن ِة
رآن َو ُّ
الق ِ
وعلوها ،وهذا ما قذف
مأل القرآن العظيم نفوس املؤمنني بعظمة اهلمة،
ِّ

هبم يف أقطار املعمورة ذات اليمني وذات الشامل ،فأتوا عىل العروش الظاملة،

ونسفوها من وجه البسيطة نس ًفا ،وانطلقوا ينرشون نور التوحيد واإليامن،
ويفجرون أهنار العلوم ،ويرفعون لواء العدل واحلرية واملساواة.

وتواردت نصوص القرآن الكريم والسنة الرشيفة عىل حث املؤمنني عىل

ارتياد معايل األمور ،والتسابق يف اخلريات ،وحتذيرهم من سقوط اهلمة ،وتنوعت

أساليب القرآن الكريم يف ذلك:

فمنها :ذم ساقطي اهلمة ،وتصويرهم يف أبشع صورة:

 كام قص اهلل علينا من قول موسى  Sلقومه[ :ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [البقرة ،]61:وقال تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ] [األعراف.(((]176 ،175:
( )1انظر« :الفوائد» البن القيم (ص.)82
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 وقال تعاىل واص ًفا حال اليهود الذين علموا فلم يعملوا[ :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [اجلمعة ،]5:وقال يف وصف أشباههم:

[ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ] [األنعام ]91:يعنى علمتم فلم تعملوا ،فام ذلكم بعلم ،يف حني

أنه امتدح يعقوب  Sبقوله تعاىل[ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ]

[يوسف]68:

أي :يعمل بام علم.

 وذم املنافقني املتخلفني عن اجلهاد لسقوط مهتهم ،وقناعتهم بالدون،

فقال يف شأهنم[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] [التوبة ،]87:و َبينَّ َ أهنم لسقوط

مهتهم قعدوا عن اجلهاد ،فقال[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ] اآليات

[التوبة.]46:

 وشنع  Dعىل الذين يؤثرون احلياة الدنيا عىل اآلخرة ،وجيعلوهنا أكرب

مههم ،وغاية علمهم ،باعتبار هذا اإليثار من أسوأ مظاهر خسة اهلمة ،وبينَّ َّ
أن
هذا الركون إىل الدنيا ت ََس ُّفل ونزول يرتفع عنه املؤمن[ :ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ]
[التوبة.]38:

وقال تعاىل[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] كاملجاهد جياهد للغنيمة [ﯼ

أخسهام؟! فليطلبهام ،أو
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ] [النساء ]134:أي :فام له يطلب َّ
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األرشف منهام ،كام قال تعاىل[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
َ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ((( ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] [البقرة.]201 ،200:

وعاب حرص اليهود عىل ٍ
حياة ،أي حياة ،ولو كانت ذليلة مهينة ،فقال


[ :Dﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [البقرة ،]96:ومحل القرآن الكريم

عىل املرشكني الذين يعبدون آهلة مع اهلل باعتبار هذا الرشك من أجىل مظاهر دناءة
اهلمة وخبث النفس[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ] [احلج ،]31:وقال يف عابدي املسيح[ :ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
( )1قال احلافظ ابن كثري « :Vمجعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا ،ورصفت كل رش؛ فإن احلسنة
يف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي ،من عافية ،ودار رحبة ،وزوجة حسنة ،ورزق واسع ،وعلم
نافع ،وعمل صالح ،ومركب هنيء ،وثناء مجيل ،إىل غري ذلك مما اشتملت عليه عبارات املفرسين،
وال منافاة بينها ،فإهنا كلها مندرجة يف احلسنة يف الدنيا .وأما احلسنة يف اآلخرة فأعىل ذلك دخول
اجلنة وتوابعه من األمن من الفزع األكرب يف العرصات ،وتيسري احلساب وغري ذلك من أمور
اآلخرة الصاحلة» اهـ .من «تفسري القرآن العظيم» (.)245/2
وقال ابن عجيبة يف تفسريها« :الناس ثالثة :صاحب مهة دنيئة ،وذو مهة متوسطة ،وصاحب مهة
عالية ،أما صاحب اهلمة الدنية فهو الذي أنزل مهته عىل الدنيا الدنية ،وأكب عىل مجع ُحطامها
الفاين ،فقلب هذا ٍ
خال من حب احلبيب ،فامله يف اآلخرة من نصيب .وأما صاحب اهلمة املتوسطة
فهو الذي طلب سالمة الدارين وصالح احلالني ،قد اشتغل يف هذه الدار بام ينفعه يف دار القرار،
ومل ينس نصيبه من الدنيا ،فهذا له يف الدنيا حسنة ،وهي الكفاية والغنى ،ويف اآلخرة حسنة ،وهي
النعمة والرسور واهلناء ،وأما صاحب اهلمة العالية فهو الذي رفع مهته عن الكونني ،وأغمض
طرفه عن االلتفات إىل الدارين ،بل مهته ملواله ،ومل يقنع بيشء سواه» اهـ .من «البحر املديد يف
تفسري القرآن املجيد» (.)256/1
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ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ] [املائدة ]75:فكيف ُيعبدان من دون اهلل؟

 -ومنها :أنه سبحانه حض أنبياءه ورسله على علو اهلمة ،فقال  Dيف

حق كليمه موسى عليه وعىل نبينا الصالة والسالم[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ] اآلية [األعراف،]145:
أي بقوة القلب وصحة العزيمة؛ ألنه إذا أخذه بضعف النية أدى به إىل الفتور.

وخاطب حييى  Sفقال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] اآلية [مريم،]12:

ليحمل عبء الدعوة ،وينهض باألمانة هبمة وعزم ،وال يتهاون يف امتثال
التكليف.

وخاطب خليله حممدً ا  Hيف أول «النبوة» فقال سبحانه[ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] [املزمل ،]2 ،1:فعلم أنه مل يعد َث َّم نوم ،إنام هو التكليف
الثقيل ،واجلهاد الطويل ،قال له ربه[ :ﭔ] فقام وظل قائماً بعد هذا التكليف
ثال ًثا وعرشين سنة.
ثم خاطبه يف أول «الرسالة» فقال [ :Dﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [املدثر،]2 ،1:

فقام وأنذر ،وأدى األمانة ،وبلغ الرسالة ،وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى أتاه

اليقني .H

 -ومنها :أنه تعاىل أثنى على أصحاب اهلمم العالية ،ويف طليعتهم

األنبياء واملرسلون ،ويف مقدمتهم أولو العزم من الرسل ،وعىل رأسهم خاتمَ هم
حممد [ :Hﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] اآلية [األحقاف،]35:
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وأولو العزم من الرسل :أولو اجلد والثبات والصرب من الرسل ،الذين امت ِ
ُحنوا

يف ذات اهلل يف الدنيا ،فاجتهدوا يف تبليغ الوحي ،وصربوا عىل ما أصاهبم من أذى

آثارهم.
قومهم ،فهم أحق من ُيقتدى بمنارهم و ُيقتفى ُ

وقد جتلت مهتهم العالية يف مثابرهتم وجهادهم ودعوهتم إىل اهلل  ،Dكام

أوضحه اهلل  Dيف قصص األنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخامتهم

وسيدهم رسول اهلل حممد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

ومن أيقن أنه يتبع رسولاً هو سيد أويل العزم من الرسل ،فقد وجب عليه

أن يقتبس من عزمه ،وهيتدي هبديه ،قال اهلل تعاىل[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [األحزاب.]21:

قوله تعاىل[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] «أي :يف أخالقه

وأفعاله قدوة حسنة؛ إذ كان منها ثباته يف الشدائد وهو مطلوب ،وصربه عىل

البأساء والرضاء ،وهو مكروب وحمروب ،ونفسه يف اختالف األحوال ساكنة،

ال خيور يف شديدة ،وال يستكني لعظيمة أو كبرية ،وقد لقي بمكة من قريش ما
الصياصيِ َ  ،وهو مع الضعف يصابر صرب املستعيل ،ويثبت
ُيشيب النوايص ،وهيدُّ َّ
ثبات املستويل ،ومن صرب عىل هذه الشدائد يف الدعاء إىل اهلل تعاىل ،وهو الرفيع

الشأن ،كان غريه أجدر إن كان ممن يتبع بإحسان[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

َ
رضوان اهلل ،ورمحته ،وثواب اليوم اآلخر ،ونجاته .فإنه يؤثرمها عىل
ﯼ] أي:
احلياة الدنيا ،فال جيبن ،إذ ال يصح اجلبن ملن صح اقتداؤه برسول اهلل ،H

لغاية قبحه[ :ﯽ ﯾ ﯿ] أي :وقرن بالرجاء ذكره تعاىل بكثرة»(((.
(« )1حماسن التأويل» للقاسمي (.)4836/13
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قال اإلمام أبو حممد ابن حزم :V

«من أراد خري اآلخ��رة ،وحكمة الدنيا ،وعدل السرية ،واالحتواء
ِ
فليقتد بمحمد
عىل حماسن األخالق كلها ،واستحقاق الفضائل بأرسها،

رسول اهلل  ،Hوليستعمل أخالقه وسريته ما أمكنه ،أعاننا اهلل عىل ذلك
بمنه آمني»(((.

 كام قص مواقف اهلمة العالية عن املؤمنني من أتباع األنبياء كام يف قصة

موسى [ :Sﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] اآلية [املائدة ،]23:وكام يف قصة مؤمن
آل فرعون الذي كان يكتم إيامنه ،وكام يف قصة حبيب النجار يف سورة يس،

وكام يف قصة داود وجالوت[ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [البقرة ]249:إىل قوله تعاىل:
[ﮢ ﮣ ﮤ] اآليات [البقرة. ]251:

(((

 -ومنها :أنه عرب عن أوليائه الذين كربت همتهم بوصف «الرجال»

يف مواطن البأس واجللد والعزيمة ،والثبات عىل الطاعة ،والقوة يف دين اهلل ،فقال
(« )1األخالق والسري» (ص.)24
( )2وقد صح يف وصف الصحابة  Mأهنم« :كانوا يتبادحون -أي :يرتا َم ْون -بالبطيخ ،فإذا
كانت احلقائق كانوا هم الرجال» ،انظر« :السلسلة الصحيحة» رقم [ ،]435وعن أيب سلمة بن
عبد الرمحن قال« :مل يكن أصحاب رسول اهلل  Hمنحرفني وال متاموتني ،وكانوا ينشدون
األشعار يف جمالسهم ،ويذكرون أمر جاهليتهم ،فإذا ُأريد أحدهم عىل يشء من دينه ،دارت محاليق
عينيه» ،أخرجه ابن أيب شيبة ،ويف رواية البخاري يف «األدب املفرد»« :من أمر اهلل؛ دارت محاليق
عينيه كأنه جمنون» ،وحسنه احلافظ.
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-عز من قائل[ :-ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ]

[التوبة ،]108:وقال سبحانه[ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] اآليات [النور ،]37-36:وقال
[ :Dﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] [األحزاب.]23:

 -ومنها :أنه أمر املؤمنني باهلمة العالية ،والتنافس يف اخل�يرات ،كام

أنه حفزهم عىل العمل ،ودفعهم إىل املبادرة الفورية بدون تأجيل ،واملسارعة

إليه بدون تسويف :قال [ :Dﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [البقرة .]63:أي:
ِّ
مشاق
خذوا ما أعطيناكم من أحكام الرشيعة بقوة عزيمة ،وعزم عىل احتامل

التكليف .وقال [ :Dﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] اآلية [احلديد ،]21:وقال

تعاىل[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ] [آل عمران ،]133:وقال سبحانه[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ] اآلية [البقرة ،]148:وقال[ :ﰃ ﰄ ﰅ] [الذاريات ،]50:وقال[ :ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ] [الصافات ،]61:وقال[ :ﯢ ﯣ ﯤ((( ﯥ]
(((

[املطففني ،]26:وامتدح أولياءه بأهنم [ﭝ

[املؤمنون.]61:

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ]

النبي  Hبقوله« :وال تنافسوا»
( )1فهذا التنافس املأمور به حممود ،أما التنافس الذي هنى عنه ُّ
وحطامها ،وأصل التنافس :التغالب يف اليشء النفيس ،وأصله من
فهو التنافس املذموم عىل الدنيا ُ
ٍ
واحد لنفسه ،واملنافسة :جماهدة
النفس لعزهتا ،وهو الذي حترص عليه نفوس الناس ،ويريده كل
النفس للتشبه باألفاضل واللحوق هبم.
( )2قال القرطبي« :و[ﭝ] هنا جاءت عىل معنىُ :يسابقون من سابقهم إليها» اهـ« .اجلامع
ألحكام القرآن» (.)134/12
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وقال [ :Dﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [الواقعة ،]11 ،10:قال

ابن كثري« :فمن سابق إىل هذه الدنيا ،وسبق إىل اخلري ،كان يف اآلخرة من السابقني
إىل الكرامة ،فإن اجلزاء من جنس العمل ،وكام تَدين تُدان» اهـ(((.

وقال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [النساء.(((]95:
أما السنة الشريفة :فحدِّ ث ما شئت عن علو مهة أصحاب رسول اهلل

 Hوتسابقهم إىل املعايل ،كيف ال وقد أوصاهم رسول اهلل H

فقال« :احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل ،وال تعجز»((( ،وقال :H

«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها،
(((
وروي عنه أنه كان من دعائه « :Hوأسألك العزمية على
فليغرسها» ُ ،

الرشد»((( ،وكان يتعوذ باهلل من «العجز والكسل»((( ،وقال ألصحابه :H
(« )1تفسري القرآن العظيم» ( )520/7ط .دار احلديث.
( )2مع أن من املعلوم أن القاعد بغري عذر واملجاهد ال يستويان ،إال أنه سبحانه نبه بنفي االستواء
ليذكِّر املؤمنني بام بينهام من التفاوت العظيم ،ليأنف القاعد ،ويرتفع بنفسه عن انحطاط منزلته،
فيهتز للجهاد ويرغب فيه ،ويف ارتفاع طبقته ،ونحوه قوله تعاىل[ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
هاب به إىل التعلم ،ولينهض بنفسه
ﯹ ﯺ] [الزمر ]9:أريد به التحريك من محية اجلاهل وأنفته ل ُي َ
عن صفة اجلهل إىل رشف العلم -أفاده الزخمرشي.-
( )3رواه مسلم.
( )4رواه اإلمام أمحد ،والبخاري يف «األدب املفرد» ،وصححه األلباين.
( )5رواه اإلمام أمحد ،والرتمذي ،والنسائي من حديث شداد بن أوس  ،Iوضعفه األلباين.
( )6أصل احلديث متفق عليه من حديث أنس .I
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«إن اهلل تعاىل حيب معالي األمور ،ويكره َس ْفسافها»((( ،وطمأن أهل اهلمة العالية
بأن اهلل  Dيمدهم باملعونة عىل قدر سمو مهمهم ،فقال « :Hإن املعونة

تأتي من اهلل للعبد على قدر املؤنة»((( احلديث ،و َبينَّ أن أكمل حاالت املؤمن أال
يكون له َه ٌّم إال االستعداد لآلخرة ،فقال « :Hمن كانت اآلخرة همه،
جعل اهلل غناه يف قلبه ،ومجع له مش َله ،وأتته الدنيا وهي راغمة ،ومن كانت

وفرق عليه مش َله ،ومل يأ ِت ِه من الدنيا إال
الدنيا همه ،جعل اهلل فقره بني عينيهَّ ،

ما ُقدر له»(((.
بعلو مهتهم فقال« :لو كان اإلميان عند الثريا،
وامتدح  Hقو ًما ِّ

لتناوله رجال من فارس»(((.

وعامة نصوص الرتغيب والرتهيب يف الوحيني الرشيفني إنام ترمي إىل

توليد قوة دافعة حترك قلب املؤمن ،وتوجهه إىل إقامة الطاعات ،وجتنب املعايص
واملخالفات ،وإىل بعث اهلمة وحتريكها واستحثاثها للتنافس يف اخلريات،

واألمثلة عل ذلك أكثر من أن حترص ،فمن ذلك مثلاً قوله :H

( )1أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( ،]28941[ )131/13والبيهقي يف «الشعب» ()372/10
[ ،]7647وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم [ ،]1378وقال املناوي يف رشح «معايل
األمور»« :هي األخالق الرشعية ،واخلصال الدينية ال األمور الدنيوية ،فإن العلو فيها نزول»

اهـ .من «فيض القدير» (.)295/2

( )2أخرجه البزار من حديث أيب هريرة  ،Iوانظر «الصحيحة» رقم [.]1664

( )3رواه الرتمذي [ ]2465عن أنس  ،Iوصححه األلباين ،انظر« :الصحيحة» رقم [.]1325
( )4متفق عليه من حديث أيب هريرة .I
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«لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ،ثم مل جيدوا إال أن يستهموا

عليه ،الستهموا ،ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف

ال َع َتمة والصبح ألتوهما ولو َح ْب ًوا»(((.
وقوله :H

«يقال لصاحب القرآن :اقرأ ،وارق ،ورتل ،كما كنت ترتل يف دار الدنيا ،فإن

منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها»(((.

وح َّ
��ذر من تعمد التباطؤ عن املسابقة إىل الطاعات ،كام يف قوله
َ

:H

«احضروا الذكر ،وادنوا من اإلمام ،فإن الرجل ال يزال يتباعد حتى ُي َّ
ؤخ َر

يف اجلنة ،وإن دخلها»(((.

وقال « :Hال يزال قوم يتأخرون حتى ِّ
يؤخرهم اهلل»(((.

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة .I
( )2رواه اإلمام أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وصححه األلباين.

( )3أخرجه اإلمام أمحد ،وأبو داود ،واحلاكم ،وعنهام البيهقي ،وقال احلاكم« :صحيح عىل رشط
وحسنه األلباين ،وقوله «( :Hاحرضوا الذكر» أي :اخلطبة
مسلم» ،ووافقه الذهبي،
َّ

املشتملة عىل ذكر اهلل وتذكري األنام« ،وادنوا» أي :اقربوا قدر ما أمكن« ،من اإلمام» يعني إذا

مل يكن هناك مانع من الدنو« ،فإن الرجل ال يزال يتباعد» أي :عن مواطن اخلريات بال عذر،

«حتى يؤخر يف اجلنة» أي :يف دخوهلا أو يف درجاهتا .قال الطيبي :أي :ال يزال الرجل يتباعد عن
استامع اخلطبة وعن الصف األول الذي هو مقام املقربني حتى يؤخر إىل آخر صف املتسفلني.
وفيه توهني أمر املتأخرين وتسفيه رأهيم حيث وضعوا أنفسهم من أعايل األمور إىل أسافلها« .وإن

دخلها» فيه تعريض بأن الداخل قنع من اجلنة ومن الدرجات العالية واملقامات الرفيعة بمجرد

الدخول) اهـ .من «عون املعبود» (.)457/3
( )4رواه مسلم ،وابن خزيمة يف «صحيحه».
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قال ابن هانئ:

ومل أج��د اإلن��س��ان إال اب��ن سعيه

فمن كان أسعى كان باجملد أجدرا

ُّم���ا
ف���ل���م ي���ت���أخ���ر م����ن أراد ت���ق���د ً

ومل ي���ت���ق���دم م����ن أراد ت ُّ
����أخ����را

وع َّلمنا ُ Hع ُل َّو اهلمة يف الدعاء ،فأمرنا أن نسأله تعاىل من فضله،

وجوده:
وال نستعظم شي ًئا يف قدرة اهلل ُ

فعن أم املؤمنني عائشة  Jقالت :قال « :Hإذا سأل أحدُكم

فل ُي ْك ِث ْر ،فإمنا ُ
يسأل ربَّه»((( ،ويف لفظ« :إذا َّ
متنى أحدكم فليستكثر ،فإمنا يسأل

ربه .(((»D

وعن العرباض  Iقال رسول اهلل :H

«إذا سألتم اهلل تعاىل فاسألوه الفردوس ،فإنه ِس ُّر اجلنة»(((.
أي :أفضل موضع فيها.

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل :H

«إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة ،وأعلى اجلنة ،وفوقه

تفج ُر أنهار اجلنة»(((.
عرش الرمحن ،ومنه َّ

( )1أخرجه ابن حبان ،وصححه األلباين عىل رشط الشيخني ،وانظر« :الصحيحة» [.]1325

( )2أخرجه عبد بن محيد ،والطرباين يف «األوسط» ،وصححه األلباين عىل رشط الشيخني ،وانظر:
«الصحيحة» [.]1266

( )3رواه الطرباين يف «الكبري» ،وصححه األلباين.
( )4رواه البخاري.
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وأنكر  Hعىل من خالف هذا اهلدي ،وتضاءلت مهته ،وتواضعت

طموحاته:

فعن أنس ( :Iأن رسول اهلل  Hعاد رجلاً من املسلمني قد

َخ َف َت((( ،فصار مثل الفرخ ،فقال له رسول اهلل :H

«هل كنت تدعو بشيء ،أو تسأله إياه؟» ،قال« :نعم ،كنت أقول :اللهم ما

كنت معاقبي به يف اآلخرةَ ،ف َع ِّج ْل ُه يل يف الدنيا» ،فقال رسول اهلل :H
«سبحان اهلل ال تطيقه ،أو :ال تستطيعه ،أفال قلت :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف

اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار؟» ،قال :فدعا اهلل له ،فشفاه)(((.
وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال:

«أال تسألين من هذه الغنائم اليت يسألين أصحابك؟» ،فقلت« :أسألك

أن تعلمني مما علمك اهلل» ،قال :فنزعت نمرة عىل ظهري ،فبسطتُها بيني وبينه،

حتى كأين أنظر إىل القمل يدب عليها ،فحدثني ،حتى إذا استوعبت حديثه ،قال:
«امجعهاَ ،ف ُص ْرها إليك» ،فأصبحت ال ُأ ِ
سقط حر ًفا مما حدثني»(((.
و ُيروى أنه جاء رجل إىل زيد بن ثابت  ،Iفسأله عن يشء ،فقال له

زيد( :عليك أبا هريرة ،فإين بينام أنا وأبو هريرة وفالن يف املسجد ذات يوم ندعو

اهلل تعاىل ،ونذكره ،إذ خرج علينا النبي  ،Hحتى جلس إلينا ،فسكتنا،
فقال« :عودوا للذى كنتم فيه» ،قال زيد :فدعوت أنا وصاحبي قبل أيب هريرة،

( )1خفت :سكن ،وسكت من الضعف.
( )2رواه مسلم.
( )3أخرجه أبو نعيم يف «احللية» (.)381/1
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وجعل رسول اهلل ُ Hيؤ ِّم ُن عىل دعائنا ،ثم دعا أبو هريرة ،فقال« :اللهم

علما ال ُينسى» ،فقال :H
إني أسألك ما سألك صاحباي هذان ،وأسألك ً

«آمني» ،فقلنا« :يا رسول اهلل ،ونحن نسأل اهلل تعاىل علماً ال ُينسى» ،فقال:
«سبقكم بها الغال ُم الدوسي»)(((.
وعن ابن عباس  Lأن رسول اهلل  Hخرج يو ًما فقالُ « :ع ِر َض ْت

النيب ومعه الرجل ،والنيب ومعه الرجالن ،والنيب ومعه
مير
ُّ
علي األ ُم��م فجعل ُّ
َّ
ُ
ُ
فرجوت أن يكون
ريا َس َّد األفق،
الر ْهط ،والنيب وليس معه أحد،
فرأيت سوادًا كث ً
َّ
ريا َّ
سد
أميت ،فقيل« :هذا موسى يف قومه» ،ثم قيل لي« :انظر» ،فرأيت سوادًا كث ً
ريا َّ
سد األفق ،فقيل :هؤالء
األفق ،فقيل لي :انظر هكذا وهكذا ،فرأيت سوادًا كث ً
َّامهم يدخلون اجلنة بغري حساب ،هم الذين
أمتك ،ومع هؤالء سبعون أل ًفا ُقد َ

َّ
يتوكلون» ،فقام ُعكَّاشة بن
ال يتطريون ،وال يسرتقون ،وال يكتوون ،وعلى ربهم
محِ ْ َصن ،فقال« :ا ْد ُع اهللَ أن جيعلني منهم» ،قال« :اللهم اجعله منهم» ،ثم قام

رجل آخر ،فقال« :ادع اهلل أن جيعلني منهم» ،فقال« :سبقك بها ُع َّكاشة»(((.

فهكذا كانوا  Mال تلوح منقبة أخروية ،وال فضيلة دينية إال صعدوا

إليها ،واسترشفوا هلا ،وتنافسوا فيها.

��ح ِم�� ْن�� ُك��م ا ْل َي ْو َم
وسأل رسول اهلل  Hيو ًما أصحابهَ « :م ْن أَ ْصَ��ب َ
َصا ِئ ًما؟» قال أبو بكر :أنا ،قالَ « :ف َم ْن َت ِب َع ِم ْن ُك ْم ا ْل َي ْو َم َج َنا َز ًة؟» قال أبو بكر :أنا،
( )1رواه احلاكم يف «املستدرك» ( ،)508 /3وقال« :صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه» ،وقال الذهبي:
«محاد ضعيف» ،وهو محاد بن شعيب ،وعزاه احلافظ إىل النسائي ،انظر« :هتذيب التهذيب»
( ،)266/12وضعفه األلباين يف «ضعيف اجلامع» [.]3242
( )2متفق عليه.
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قالَ « :ف َم ْن أَ ْط َع َم ِم ْن ُكم ا ْل َي ْو َم ِم ْس ِكي ًنا؟» قال أبو بكر :أنا ،قالَ « :ف َم ْن َعا َد ِم ْن ُكم

يضا؟» قال أبو بكر :أنا ،فقال رسول اهلل َ « :Hما ْ َ
ا ْل َي ْو َم َم ِر ً
اجت َم ْع َن فيِ
ام ِر ٍئ إِلاَّ د َ
َخ َل الجْ َ َّن َة»((( ،ويف رواية« :ما اجتمع هذه اخلصال يف رجل يف يوم؛ إال
ْ

دخل اجلنة».

وعن عمر بن اخلطاب  Iقال« :أمرنا رسول اهلل  Hأن نتصدق،

فوافق ذلك عندي مالاً  ،فقلت :اليو َم أسبق أبا بكر إن سبقتُه يو ًما ،قال :فجئت

َ
أبقيت ألهلك؟» قلت :مث َله ،وأتى
بنصف مايل ،فقال رسول اهلل « :Hما

َ
أبقيت هلم اهللَ
أبقيت ألهلك؟» قال:
بكر ما
ُ
أبو بكر بكل ما عنده ،فقال« :يا أبا ٍ

قلت :ال أسبقه إىل يشء أبدً ا»(((.
ورسو َلهُ ،

أيضا« :إن ْ
يفعل فإنه َس َّب ٌ
خريا َق ُّط إال
وقال عمر ً
اق باخلريات ،ما استبقنا ً

سبقنا إليها أبو بكر»(((.

َّ
ألعطني
وثبت يف الصحاح وغريها أن رسول اهلل  Hقال يوم خيرب« :

الراية غدًا اً
رجل حيب اهلل ورسو َله ،وحيبه اهلل ورسو ُله ،ليس ب َف َّر ٍار ،يفتح اهلل على

أحببت اإلمارة
يديه» ،فبات الناس َيدُ وكُون((( أهيم ُيعطاها ،حتى قال عمر« :ما
ُ
إال يومئذ» ،فلام أصبح أعطاها عل ًّيا ،ففتح اهلل عىل يديه».

( )1أخرجه مسلم رقم [ ،]1028وانظر« :السلسلة الصحيحة» رقم [.]88
( )2أخرجه الرتمذي رقم [ ،]3675وقال« :حسن صحيح».
( )3أخرجه اإلمام أمحد رقم [ ،]265وقال املحققون« :صحيح بشواهده ،وهذا إسناد حسن»
(.)38/1
( )4أي :خيوضون ،ويموجون فيمن يدفعها إليه ،يقال« :وقع الناس يف َدوكة و ُدوكة» :أي :يف خوض
واختالط.
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مر بني أيب بكر وعمر،
وعن ِزر ،عن عبد اهلل :أن رسول اهلل َّ H

قائم يصيل ،فافتتح سورة النساء َي ْس ُج ُلها((( ،فقال « :Hمن
وعبدُ اهلل ٌ

ُ
أحب أن يقرأ القرآن ًّ
عبد» .فأخذ عبد اهلل
َّ
ابن ِّأم ٍ
غضا كما أنزل ،فليقرأ قراء َة ِ

يف الدعاء ،فجعل رسول اهلل  Hيقول« :سل ُتعط» ،فكان فيام سأل:
ٍ
«اللهم إين أسألك إيامنًا ال يرتد ،ونعيماً ال ينفدُ  ،ومرافق َة نب ِّيك حممد H
خارجا قد سبقه ،فقال:
عمر يبرشه ،فوجد أبا بكر
ً
يف أعىل جنان اخلُلد» .فأتى ُ
سب ٌ
اق باخلري»(((.
«إنك َل َّ

وعن ربيعة بن كعب  Iقال:
ِ
آويت إىل ِ
أخ��د ُم النبي  Hهناري ،فإذا كان ُ
باب
الليل
كنت
ُ
رسول اهلل َ ،Hفبِ ُّت عنده ،فال أزال أسمعه يقول:
«سبحان اهلل ،سبحان اهلل ،سبحان ربي» ،حتى أ َم َّل ،أو تغلبني عينى فأنا ُم،
فأع ِط َيك» ،فقلت« :أنظِ ْرين حتى أنظر» ،وتذكرت
فقال يو ًما« :يا ربيعة سلين ْ
تدعو يل أن ينج َيني من
أن الدنيا فانية منقطعة ،فقلت« :يا رسول اهلل أسألك أن
َ
النار ،ويدخ َلني اجلنة» ،فسكت رسول اهلل  ،Hثم قال:

« َم ْن أمرك بهذا؟» ،قلت« :ما أمرين به أحد ،ولكني علمت أن الدنيا منقطعة

تدعو اهلل يل» ،قال:
فأحببت أن
فانية ،وأنت من اهلل باملكان الذي أنت منه،
ُ
َ
الس ْجل وهو الصبُ .يقال َس َج ْلت املاء َس ْجلاً  :إذا صببته
( )1يسجلها :أي يقرؤها قراءة مفصلة :من َّ
ص ًّبا متصلاً .
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)454 ،445/1وأخرجه احلاكم بنحوه ( ،)317/3وصححه ،ووافقه
الذهبي.
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نفسك بكثرة السجود»((( ،ولفظ مسلم :كنت أبيت
فأعنيِّ على ِ
«إني فاعلِ ،
مع رسول اهلل  ،Hفأتيته َبوضوئه وحاجته ،فقال يل« :سلين» ،فقلت:

ري ذلك؟» ،قلت« :هو ذاك» ،قال« :فأعين
أسألك((( مرافقتك يف اجلنة .قال« :أ ْو غ َ

على نفسك بكثرة السجود».

النبي  Hأعراب ًّيا فأكرمه ،فقال
وعن أيب موسى  Iقال :أتى ُّ

له« :ائتنا» ،فأتاه ،ويف رواية :نزل رسول اهلل  Hبأعرايب فأكرمه ،فقال
له رسول اهلل « :Hتعهدنا ائتنا» ،فأتاه األعرايب فقال له رسول اهلل
وأعنزا حيلبها أهيل ،فقال رسول اهلل
َ « :Hس ْل حاج َتك» ،فقال :ناقة بِ َر ْح ِلها
ً
« :Hأعجزمت أن تكونوا مثل عجوز ب�ني إسرائيل؟» فقال أصحابه:
يا رسول اهلل وما عجوز بني إرسائيل؟ قال« :إن موسى ملا سار ببين إسرائيل من

مصر ،ضلوا الطريق ،فقال :ما هذا؟ فقال علماؤهم :حنن حندثك ،إن يوسف ملا
حضره املوت أخذ علينا موث ًقا من اهلل أن ال خنرج من مصر حتى ننقل عظامه
معنا ،قال :فمن يعلم موضع قربه؟ قالـوا :ما ندري أين قرب يوسف إال عجوز من
بين إسرائيل ،فبعث إليها ،فأتته ،فقال :دلوني على قرب يوسف ،قالت :ال واهلل
ال أفعل حتى تعطيين ُح ْكمي ،قال :وما حكمك؟ قالت :أكون معك يف اجلنة ،فكره
حكمها ،فانطلقت بهم إىل حبرية ،موضع
أعطها َ
أن يعطيها ذلك ،فأوحى اهلل إليه أن ِ
خمترصا -مسلم ،وأبو داود.( )1رواه اإلمام أمحد يف «مسنده» ،والطرباين يف «الكبري» ،ورواه
ً
( )2أسألك أن ترشدين إىل األسباب التي جتعلني رفي ًقا لك يف اجلنة ،وهلذا قال له النبي :H
«أعني عىل نفسك بكثرة السجود» ،يعني :بكثرة الصلوات التي جتعله أهلاً ألن يكون رفي ًقا
للرسول يف اجلنة ،ويف رواية اإلمام أمحد قال« :أسألك أن تشفع يل» ،واملعنى :أعني عىل الشفاعة
لك يف دخول اجلنة بأن تكثر من الصالة.
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مستنقع م��ا ٍء ،فقالت :انضبوا هذا امل��ا َء ،فأنضبوا ،قالت :احفروا ،واستخرجوا

عظام يوسف ،فلما أقلوها إىل األرض ،إذا الطريق مثل ضوء النهار»(((.

وعن عطاء بن أيب رباح قال :قال يل ابن عباس  :Lأال ُأ ِريك امرأة من

أهل اجلنة؟ قلت :بىل ،قال :هذه املرأة السوداء ،أتت النبي  Hفقالت:
ص�برت ول��ك اجلنة،
شئت
ِ
«إين ُأرصع ،وإين أتكشف ،فادع اهلل يل» ،قال« :إن ِ

وإن شئت دع ُ
��وت اهلل  Dأن يعاف َي ِك» قالت« :أصرب» ،قالت« :فإين أتكشف،

فادع اهلل أن ال أتكشف» ،فدعا هلا(((.

ومن تسابقهم يف الطاعات الذي يعكس علو هممهم :M

َ
رسول اهلل ،إن املؤذنني
ما رواه عبد اهلل بن عمرو  :Lأن رجلاً قال« :يا

َ
انتهيت َف َس ْل
َي ْف ُض ُلوننا» ،فقال رسول اهلل « :Hقل كما يقولون ،فإذا

ُت ْع َط»(((.

( )1رواه أبو يعىل ( ،)344/1واحلاكم ( ،)405 ،404/2وقال« :صحيح عىل رشط الشيخني»،
وصححه األلباين عىل رشط مسلم ،وقال :V
(فائدة) :كنت استشكلت قديماً قوله يف هذا احلديث «عظام يوسف» ألنه يتعارض بظاهره مع
حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء» ،حتى وقفت عىل حديث
احلديث الصحيح« :إن اهلل َّ
ابن عمر :L
ربا يا رسول اهلل ،جيمع أو حيمل
«أن النبي  Hملا بدن ،قال له متيم الداري :أال أختذ لك من ً
ربا مرقاتني».
عظامك؟ قال :بىل ،فاختذ له من ً
أخرجه أبو داود [ ]1081بإسناد جيد عىل رشط مسلم.
فعلمت منه أهنم كانوا يطلقون «العظام» ،ويريدون البدن كله ،من باب إطالق اجلزء وإرادة
الكل ،كقوله تعاىل[ :ﭴ ﭵ] [اإلرساء ]78:أي :صالة الفجر .فزال اإلشكال واحلمد هلل،
فكتبت هذا لبيانه .انتهى من «سلسلة األحاديث الصحيحة» رقم [.]313
( )2أخرجه البخاري.
( )3رواه أبو داود.

244

أيضا:
ومن ذلك ً

ما رواه أبو هريرة  :Iأن فقراء املهاجرين أت َْوا رسول اهلل ،H

فقالوا« :قد ذهب أهل الدُّ ثور((( بالدرجات ال ُعىل ،والنعيم املقيم» ،فقال« :وما

ذاك؟» ،قالواُ « :ي َص ُّلون كام نصيل ،ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون وال نتصدق،
و ُي ْعتِقون وال نُعتِق» ،فقال رسول اهلل « :Hأفال أعلمكم شي ًئا ُتدركون
به من سبقكم ،وتسبقون به من بعدكم ،وال يكون أحد أفضل منكم ،إال من صنع

سبحون ،وتكربون ،وحتمدون
مثل ما صنعتم؟» ،قالوا« :بىل يا رسول اهلل» ،قالُ « :ت ِّ

ُد ُب َر ِّ
كل صال ٍة ثال ًثا وثالثني مرة» -قال أبو صالح :فرجع فقراء املهاجرين إىل

«سمع إخواننا ُ
أهل األموال بام فعلنا ،ففعلوا
رسول اهلل  ،Hفقالواَ :
مثله» ،فقال رسول اهلل « :Hذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء»(((.

و ُيروى عن سليامن بن بالل  :Iأن رسول اهلل  Hملا خرج إىل
اخلروج معهُ ،
فذ ِكر ذلك للنبي ،H
بدر ،أراد سعد بن خيثمة وأبوه مجي ًعا
َ
فأمر أن خيرج أحدمها ،فاستهام؛ فقال خيثمة بن احلارث البنه سعد « :Lإنه
البد ألحدنا أن يقيم ،فأقم مع نسائك» ،فقال سعد« :لو كان غري اجلنة آلثرتك

به ،إين أرجو الشهادة يف وجهي هذا» ،فاستهام ،فخرج سهم سعد ،فخرج مع
رسول اهلل  Hإىل ٍ
بدر ،فقتله عمرو بن عبد و ٍّد(((.

( )1الدثور :مجع َد ْث ٍر ،وهو املال الكثري.
( )2متفق عليه ،واللفظ ملسلم.
( )3رواه احلاكم ،وضعفه الذهبي.
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الص َح َابة َ Mأ ْع َلى ُ
األ َم ِم ِه َّم ًة
َّ
فقد أمجع أهل السنة واجلامعة عىل أهنم رأس األولياء ،وصفوة األتقياء،

وقدوة املؤمنني ،وأسوة املسلمني ،وخري عباد اهلل بعد األنبياء واملرسلني ،مجعوا

بني العلم بام جاء به رسول اهلل  ،Hوبني اجلهاد بني يديه ،H

شرَ َّ فهم اهلل بمشاهدة خاتَم أنبيائه  ،Hوصحبته يف الرساء والرضاء،
وبذهلم أنفسهم وأمواهلم يف اجلهاد يف سبيل اهلل  ،Dحتى صاروا خرية اخلرية،
وأفضل القرون بشهادة املعصوم  Hفهم خري األمم سابقهم والحقهم،

وأوهلم وآخرهم.

هم الذين أقاموا أعمدة اإلسالم بسيوفهم ،وشادوا قصور الدين برماحهم،

واستباحوا املاملك الكرسوية ،وأطفؤوا امللة النرصانية واملجوسية ،وقطعوا حبائل
الرشك من الطوائف املرشكة عربية وعجمية ،وأوصلوا دين اإلسالم إىل أطراف

املعمورة رشقها وغرهبا ،ويمينها وشامهلا ،فاتسعت رقعة اإلسالم ،وطبقت

رشائع اإليامن ،وانقطعت عالئق الكفر ،وانقصمت حباله ،وانفصمت
األرض
َ
ُ
أوصاله ،ودان بدين اهلل سبحانه األسود واألمحر ،والوثني وامليل.
س�لام م��ن ال��رمح��ن حن��و جنابهم

ف�����إن س�ل�ام���ي ال ي��ل��ي��ق ببابهم
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آخر:

���ي َ
���د اهلل فخرهم
أول���ئ���ك ق����وم َش َّ

فما فوقه فخر وإن َع ُظ َم الفخ ُر

عن أيب وائل قال عبد اهلل بن مسعود :I

«إن اهلل تعاىل ا َّط َل َع يف قلوب العباد ،فاختار حممدً ا  ،Hفبعثه

برسالته ،وانتجبه بعلمه ،ثم نظر يف قلوب العباد بعدُ  ،فاختار له أصحا ًبا ،فجعلهم
أنصار دينه ،ووزار َء نبيه  ،Hفام رآه املؤمنون حسنًا ،فهو عند اهلل حسن،
َ

قبيحا ،فهو عند اهلل قبيح»(((.
وما رآه املؤمنون ً

ولفظ أمحد« :إن اهلل نظر يف قلوب العباد ،فوجد قلب حممد

H

خري قلوب العباد ،فاصطفاه لنفسه ،فابتعثه برسالته ،ثم نظر يف قلوب العباد بعد

قلب حممد  ،Hفوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد ،فجعلهم وزراء

نبيه ،يقاتلون عىل دينه ،فام رأى املسلمون حسنًا ،فهو عند اهلل حسن ،وما رأوا
سي ًئا ،فهو عند اهلل سيئ».

وصدق شاعر رسول اهلل  Hحسان بن ثابت  Iإذ قال يف

الفخر باملهاجرين واألنصار :M
إن كان يف الناس َس َّباقون بعده ُم

���ق ألدن����ي َس�� ْب�� ِق��ه��م َت َب ُع
ف��ك��ل َس��� ْب ٍ

( )1رواه اإلمام أمحد [ ،]3600وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)375/1وقال ابن القيم يف «الفروسية»:
«ثابت عن ابن مسعود» ،وحسنه ابن حجر.

االت
مج ُ
َ

ـة
ُع ُل ِّ
ـو ِ
اله َّم ِ

الصا ِلح
الس َل ِ
ف َّ
ُع ُل ُّو ِه َّم ِة َّ
الع ْل ِم
ب ِ
ِفي َط َل ِ
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الصا ِلح
الس َل ِ
ف َّ
ُع ُل ُّو ِه َّم ِة َّ
الع ْل ِم
ب ِ
ِفي َط َل ِ
وجدَّ فيه الطالب،
العلم أرشف ما رغب فيه الراغب ،وأفضل ما طلب َ

وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسبُ ،روي أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب I

قال لكُميل بن زياد« :احفظ ما أقول لك :الناس ثالثة ،فعامل رباين ،ومتع ِّلم عىل

سبيل نجاة ،وهمَ َ ٌج َرعاع ،أتباع كل ناعق ،يميلون مع كل ريح ،مل يستضيئوا بنور
العلم ،ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق ،العلم خري من املال ،العلم حيرسك ،وأنت
حترس املال ،العلم يزكو عىل العمل ،واملال ت ِ
ُنق ُص ُه النفقة ،وحمبة العامل دين ُي ُ
دان
هبا ،العلم ي ِ
كسب العامل َ الطاع َة يف حياته ،ومجيل األحدوثة بعد موته ،وصنيعة
ُ
املال تزول بزوال صاحبه ،مات ُخ َّزان األموال وهم أحياء ،والعلامء باقون ما

بقي الدهر ،أعياهنم مفقودة ،وأمثاهلم يف القلوب موجودة».

قال الشافعي « :Vكفى بالعلم فضيل ًة أنه يدَّ عيه من ليس فيه ،ويفرح إذا

رشا أن يتربأ منه من هو فيه ،ويغضب إذا نُسب إليه».
نُسب إليه ،وكفى باجلهل ًّ

احلديث عن فضل العلم ،وما يناله طالبه من جمد وكرامة حديث ال يكشف

عن غامض ،وال يطرق السمع بجديد ،ومقصودنا يشء غري هذا ،أال وهو لفت

األنظار إىل «القوة العملية» ،وهي الوسيلة التي صعدت بعلامئنا ،فخدموا الدين،

ونرشوا العلم.
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قال اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي :V

(تأملت عج ًبا ،وهو أن كل يشء نفيس خطري يطول طريقه ،ويكثر التعب

يف حتصيله.

فإن العلم ملا كان أرشف األشياء ،مل حيصل إال بالتعب والسهر والتكرار

وهجر اللذات والراحة ،حتى قال بعض الفقهاء« :بقيت سنني أشتهي اهلريسة

وقت سامع الدرس» )...اهـ.
ال أقدر ،ألن وقت بيعها ُ

ولذلك قال ابن القيم ( :Vوأما سعادته فال يورثك إياها إال بذل الوسع

وصدق الطلب وصحة النية.

وقد أحسن القائل يف ذلك:

ف���ق���ل ملُ������ َر ِّج������ي م���ع���ال���ي األم������ور

���غ�ي�ر اج����ت����ه����ا ٍد :رج َ
�������وت احمل����اال
ب ِ

��اس ُّ
كله ُم
ل���وال امل��ش��ق��ة س���اد ال��ن ُ

���ت ُ
اجل�����ود ي ْ
ُ���ف��� ِق���ر واإلق���������دا ُم َق َّ
���ال

وقال اآلخر:

ومن طمحت مهته إىل األمور العالية؛ فواجب عليه أن يشد عىل حمبة الطرق

الدينية ،وهي السعادة ،وإن كانت يف ابتدائها ال تنفك عن رضب من املشقة
كرهت النفس عليهاِ ،
والكره والتأذي ،وأهنا متى ُأ ِ
وسيقت طائع ًة وكارهة إليها،
ُ
ِ
ومقاعد صدق،
وصربت عىل ألوائها وشدهتا أفضت منها إىل رياض مونِقة،
ومقام كريم ،جتد كل لذة دوهنا لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إىل لذات امللوك،

فحينئذ حال صاحبها كام قيل:

وكنت أرى قد تناهى ب َ��ي اهلوى

مذهب
إىل غ��اي��ة م��ا ب��ع��ده��ا ل��ي
ُ

ف��ل��م��ا ت�لاق��ي��ن��ا وع��اي��ن ُ
��ت ُحس َنها

ت��ي��ق��ن ُ
ألعب
��ت أن����ي إمن����ا ك��ن��ت ُ
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فاملكارم منوطة باملكاره ،والسعادة ال ُيعرب إليها إال عىل جرس املشقة،

فال تقطع مسافتها إال يف سفينة اجلد واالجتهاد.

قال مسلم يف (صحيحه) :قال حييى بن أيب كثري« :ال ُينال العلم براحة

اجلسم» ،وقد قيل« :من طلب الراحة ،ترك الراحة».
وص َ
�������ل احل���ب���ي���ب أم�����ا إليه
ف���ي���ا ْ

������������دا ط����ري ُ
ب����غ��ي�ر م����ش����ق���� ٍة أب ً
����ق

ولوال جهل األكثرين بحالوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها
وح ِجبوا عنها بحجاب من اجلهل،
بالسيوف ،ولكن ُح َّف ْت بحجاب من املكارهُ ،

ليختص اهلل هلا من يشاء من عباده ،واهلل ذو الفضل العظيم) اهـ.
قال اإلمام الشافعي :V

«حق عىل طلبة العلم بلو ُغ غاية جهدهم يف االستكثار من علمه ،والصرب عىل

نصا واستنبا ًطا،
كل عارض دون طلبه ،وإخالص النية هلل تعاىل يف إدراك علمه ًّ

والرغبة إىل اهلل تعاىل يف العون عليه».
آك ُله
ال حتسب اجمل��د متً��را أن��ت ِ

اجملد حتى َ
َ
تلعق الصربا
لن تبلغ

وقد كان أهل العلم  Xيالقون املصاعب والشدائد يف حتصيلهم للعلم،

صاحب كتاب «القطر» و«املغني» وغريمها،
نصح اإلما ُم اب ُن هشام النحوي،
ُ

َط َلب َة العلم بالصرب عىل َم ِّ
شاق العلم والتحصيل ،إذ هو شرَ ْ ٌط يف نيل املراد العزيز
الغايل ،فقال:

رب للع ِلم يَظ َف ْر ب َني ِل ِه
ومن يَصط ْ

ُذ ِّل َّ
س يف َط َلب ال ُعلى
الن ْف َ
ومن مل ي ِ

رب على ال َب ْذ ِل
ومن يخَ ْ ُط ِب احلسنا َء يَص ْ
اً
ريا َي ِع ْ
طويل أخا ُذ ِّل
ش ده�� ًرا
يس ً
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إنام ُيقطع السفر ويصل املسافر بلزوم اجلادة وسري الليل ،فإذا حاد املسافر

عن الطريق ونام الليل كله ،فمتى يصل إىل مقصده؟
الكسل
اجلد باجلد واحلرمان يف
ِ

األمل
قريب غاي َة ِ
فا ْن َص ْب ُت ِص ْب عن ٍ

فعليك يا طالب العلم أن جتد يف التحصيل ،فإن األمر كام قال ابن اجلنيد:

«ما طلب أحد شي ًئا بجد وصدق إال ناله ،فإن مل ينله ك َّله نال بعضه».
الكسل
يا طالب العلم ال تركن إىل
ِ

واستعمل الصرب يف كسب العلوم وقل

ُ
عجل
واعجل فقد ُخلق
اإلنسان من ِ

عمل
أع������وذ ب�����اهلل م����ن ع���ل���م ب��ل�ا ِ

فهذا هو علو اهلمة يف طلب العلم:

 -غرية عىل الوقت أن ينفق يف غري فائدة،

 -وعزم يبيل اجلديدان وهو صارم صقيل،

 -وحرص ال ُيشفى غلي ُله إال أن يفرتق من موارد العلوم بأكواب طافحة،

 وغوص يف البحث ال حتول بينه وبني نفائس العلوم ُو ُعور ُة املسلك،ِ
وال ُ
مسافة الطريق،
طول
 -وألسنة مهذبة ال تقع يف لغو ومهاترة ،كيف ال وقد ُش ِغلت باحلق،

فأشغلها عن الباطل.

ومن مظاهر علو الهمة في طلب العلم :حتري اتباع الدليل الصحيح ،ونبذ
التقليد املذموم:

قال ابن القيم :V

«أعىل اهلمم يف طلب العلم :علم الكتاب والسنة والفهم عن اهلل ورسوله

وأخس مهم طالب العلم :من قرص مهته عىل
نفس املراد ،وعلم حدود ا ُمل َّنزل،
ُّ
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تتبع شواذ املسائل ،وما مل ينزل ،وال هو واقع ،أو كانت مهته معرفة االختالف

وتتبع أقوال الناس ،وليس له مهة إىل معرفة الصحيح من تلك األقوالَّ ،
وقل أن

ينتفع واحد من هؤالء بعلمه.

وأعلى اهلمة يف باب اإلرادة :أن تكون اهلمة متعلقة بمحبة اهلل ،والوقوف

مع مراده الديني األمري ،وأسفلها أن تكون اهلمة واقفة مع مراد صاحبها من

اهلل ،فهو إنام يعبده ملراده منه ال ملراد اهلل منه ،فاألول يريد اهلل ،ويريد مراده،

والثاين يريد من اهلل ،وهو فارغ عن إرادته» اهـ(((.

ومن مظاهر «علو اهلمة» يف طلب العلم :االعتزاز باهلوية «الناطقة»،

وتعظيم لغة القرآن الكريم ،واالكتساء باللسان العريب الفصيح.

عيل باب من النحو ،فأنفقت
قال احلافظ املغريب خلف بن هشام« :أشكل َّ

ثامنني ألف درهم حتى حذقته».

وقال باشقرد نارص الدين النارصي عن نفسه« :بقيت عرشين سنة ال أتكلم

حرصا عىل إتقان اللسان العريب».
بالرتكي
ً

حال سلف األمة يف طلب العلم ،ونرشه ،والتصنيف فيه حالاً
لقد كان ُ

َ
العقول ،ويبهر
فحصلوا ما ُيدهش
عجي ًبا ،استثمروا فيه أوقاهتم ،وأفن َْوا شباهبمَّ ،
األلباب ،ويستنهض اهلمم ،قال محدون القصار« :من نظر يف سري السلف ،عرف
تقصريه وختلفه عن درجات الرجال».

فهيا إىل مطالعة أحواهلم ،واالقتداء هبدهيم ،والسري عىل سننهم.
(« )1الفوائد» (ص.)69
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وحدثتين عنهم ي��ا سع ُد فزدتين

آخر:

َ
��ي ح��دي��ث��ه��م ي���ا ح���ادي
ك ِّ
������ر ْر ع��ل َّ

غراما ،فزدني من حديثك يا سع ُد
به ُم ً
فحديثهم يجُ لي ال��ف��ؤا َد الصادي
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العلْم َّ
ريف
الش ِ
(ِ )1ح ْر ُص ُهم َع َلى َط َل ِب ِ
العلم صناعة القلب وشغله ،فام مل تتفرغ لصناعته وشغله مل تنلها ،وله وجهة

ب
واحدة ،فإذا ُو ِّج َه ْت إىل اللذات والشهوات انرصفت عن العلم ،ومن مل ُي َغ ِّل ْ
ِ
العلم وشهوته عىل لذة جسمه وشهوة نفسه؛ مل ينل درجة العلم أبدً ا،
إدراكه
لذ َة
َ
فإذا صارت شهوته يف العلم ،ولذته يف إدراكه؛ ُر ِج َي له أن يكون من مجلة أهله،
حرصا ليس
ولذلك كان علامؤنا -رمحهم اهلل تعاىل -حيرصون عىل العلم ومجعه
ً

له نظري ،وهاك أمثل ًة من ذاك:

وجار يل من
«كنت أنا
 عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  Iقال:
ُ
ٌ

أوس بن َخ َو ِّيل األنصاري -يف بني أمية بن زيد -أي :ناحية بني
األنصار -هو ُ

نتناو ُب النزول عىل رسول اهلل ،H
أمية ،-وهي من عوايل املدينة ،وكنا َ

نزلت جئتُه بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه ،وإذا
ينزل يو ًما وأنزل يو ًما ،فإذا ُ
نزل فعل مثل ذلك».

 وعن ابن عباس  Lقال :ملا ُقبِض رسول اهلل  Hقلت

ْ
أصحاب رسول اهلل  Hفإهنم اليوم
فلنسأل
لرجل من األنصار« :هلم
َ
كثري» ،فقال« :واعج ًبا لك يابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك ويف الناس

وأقبلت
أصحاب رسول اهلل َ Hمن فيهم؟» ،قال« :فرتكت ذاك،
من
ُ
َ
ِ
رسول اهلل  ،Hوإن كان يبلغني احلديث عن الرجل فآيت
أصحاب
أسأل
َ
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عيل من الرتاب ،فيخرج
بابه وهو قائل ،فأتوسد ردائي عىل بابه ،يسفي الريح َّ
أرسلت إ َّيل
فرياين فيقول :يا بن عم رسول اهلل  Hما جاء بك؟ هال
َ
فآتيك؟» ،فأقول« :ال؛ أنا أحق أن آتيك» ،فأسأله عن احلديث ،فعاش هذا
الرجل األنصاري حتى رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألونني ،فيقول« :هذا

الفتى كان أعقل مني».

ف�لا تنتظر ب��ال��س�ير ُر ْف��� َق��� َة قاعد

ودع��ه ف��إن ال��ش��وق يكفيك حامال

وملا ُفتحت البالد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ اهلواجر يف دروب

املدينة ومسالكها عىل الظالل الوارفة يف بساتني الشام ،وسواد العراق ،وشطآن

النيل ودجلة والفرات ،قال « :Iملا ُفتحت املدائن أقبل الناس عىل الدنيا،
وأقبلت عىل عمر .»I
ُ

ومقص ُد
ل��ك��ل ب�ني ال��دن��ي��ا م����راد
َ

وإن م�����������رادي ص�����ح����� ٌة وف���������را ُغ

ألب��ل��غ يف ع��ل��م ال��ش��ري��ع��ة مبل ًغا
ويف مثل هذا فلينافس أولو النهى

���ج���ن���ان ب�ل�اغ
ي����ك����ون ب�����ه ل�����ي ل���ل ِ
وح��س�بي م��ن ال��دن��ي��ا ال�� َغ��رور بال ُغ

َّ���د
ف��م��ا ال���ف���وز إال يف ن��ع��ي��م ُم���وب ٍ

ب��ه ال��ع��ي��ش َر ْغ���� ٌد وال���ش���راب يُساغ

واسمعه  Iخيرب عن دأبه يف طلب العلم:
يب بن كعب ،وهو نائم ،فأقيل عىل بابه ،ولو علم بمكاين،
«كنت آيت باب ُأ ِّ

ألحب أن يو َقظ يل ملكاين من رسول اهلل  ،Hلكني أكره أن أم َّله».

وقال  :Iكنت ألزم األكابر من أصحاب رسول اهلل  Hمن

املهاجرين واألنصار ،فأسأهلم عن مغازي رسول اهلل  Hوما نزل من
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س بإتياين لقريب من رسول اهلل ،H
القرآن يف ذلك ،وكنت ال آيت أحدً ا إال رُ َّ
يب بن كعب يو ًما ،وكان من الراسخني يف العلم ،عام نزل بالقرآن
فجعلت أسأل أ َّ

سبع وعرشون سورة وسائرها بمكة».
يف املدينة؟ فقال« :نزل هبا ٌ

وقال احلافظ ابن حجر  :Vوكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسري

القرآن ،وروى يعقوب بن سفيان يف تارخيه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال:
«لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عارشه منا رجل» ،وكان يقول« :نعم ترمجان
القرآن ابن عباس» ،وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد اهلل
ابن مسعود ،وروى أبو زرعة الدمشقي يف تارخيه عن ابن عمر قال« :هو أعلم

الناس بام أنزل اهلل عىل حممد» ،وأخرج ابن أيب خيثمة نحوه بإسناد حسن ،وروى

أيضا بإسناد صحيح عن أيب وائل قال« :قرأ ابن عباس سورة النور ثم
يعقوب ً
الديلم ألسلمت» ،ورواه أبو نعيم
جعل يفرسها ،فقال رجل :لو َس ِم َع ْت هذا
ُ
يف (احللية) من وجه آخر بلفظ «سورة البقرة» ،وزاد أنه «كان عىل املوسم» يعني
سنة مخس وثالثني ،كان عثامن أرسله ملا ُحصرِ  .اهـ(((.
قال الشافعي :V

حفظت «القرآن» ،وأنا ابن سبع سنني ،وحفظت «املوطأ» وأنا ابن عرش

سنني.

وقال :V

فلام ختمت القرآن ،دخلت املسجد ،فكنت أجالس العلامء ،وكنت أسمع

احلديث أو املسألة فأحفظها ،ومل يكن عند أمي ما تُعطيني أشرتي به قراطيس!
(« )1فتح الباري» (.)467/8
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فكنت إذا رأيت عظماً يلوح ،آخذه فأكتب فيه ،فإذا امتأل طرحتُه يف َج َّر ٍة كانت

لنا قديماً .

أيضا  :Vمل يكن يل مال ،وكنت أطلب العلم يف احلداثة -أي :يف
وقال ً

َ
ثالث عرش َة سنة -وكنت أذهب إىل الديوان
مستهل عمره ،وكانت سنه أقل من
ِ
ِ
املكتوب عليها -فأكتب فيها.
ظهور األوراق
ب الظهور -أي:
أستوه ُ
َ
قال ابن أيب حاتم :سمعت املزين يقول :قيل للشافعي« :كيف شهوتك

للعلم؟» ،قال« :أسمع باحلرف -أي :بالكلمة -مما مل أسمعه ،فتود أعضائي أن
هلا أسام ًعا تتنعم به ما تنعمت به األذنان» ،فقيل له« :كيف حرصك عليه؟» ،قال:
«حرص اجلموع املنوع يف بلوغ لذته للامل» ،فقيل له« :فكيف طلبك له؟» ،قال:
«طلب املرأة ا ُمل ِض َّل ِة ولدَ ها ليس هلا غريه».
أحب إليك؛ ُيغ َفر لك
وقال أمحد العجيل :قيل لعبد الرمحن بن مهدي« :أ ُّيام ُّ

ذنبك ،أو حتفظ حدي ًثا ،قال« :أحفظ حدي ًثا».

جالسا يف جملس
وهذا «حممد بن سالم» شيخ البخاري ،كان يف حال الطلب
ً

قلمه ،فأمر أن ُينا َدى« :قلم بدينار»،
اإلمالء ،والشيخ حيدِّ ث ويميل ،فانكرس ُ
فتطايرت إليه األقالم.

دخلت عىل مالك بن أنس
وقال هشام بن عامر شيخ البخاري وأيب داود:
ُ

فقلت له :حدِّ ثني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ال ،بل حدِّ ثني ،قال ،فلام راددتُه ،قال:

«يا غالمَ ،
تعال اذهب هبذا فارضبه مخسة عرش» ،قال :فذهب يب ،فرضبني مخس
عرشة ِد َّرة ،ثم جاءين إليه ،فقال :قد رضبته ،فقلت« :قد ظلمتني! رضبتني مخس
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عرشة درة بغري جرم ،ال أجعلك يف ِح ٍّل»؛ فقال مالك :فام كفارته! قلت« :كفارته
أن حتدثني بخمسة عرش حدي ًثا» ،قال« :فحدثني بخمسة» ،فقلت لهِ :
«ز ْد من
الرضب ،وزد من احلديث» ،فضحك ٌ
مالك وقال« :اذهب».
 وقال اإلمام أمحد بن حنبل :V

«أول من كتبت عنه احلديث أبو يوسف» وبقي يتلقى احلديث ببغداد من

كبريا من علامء احلديث واآلثار
سنة (179هـ) إىل سنة (186هـ) ،ولزم عا ًملا ً
ببغداد أربع سنوات ،وهو هشيم بن بشري بن أيب حازم الواسطي (ت183:هـ)،

وسمع عبد الرمحن ابن مهدي ،وأبا بكر بن عياش ،وكان يف طلبه للعلم مثال اجلد
واحلرص والنشاط ،فقد حكى عن نفسه« :كنت ربام أردت البكور يف احلديث،

فتأخذ أمي بثيايب ،حتى ُي َؤ ِّذن الناس ،أو حتى يصبحوا» ،وقال« :لو كان عندي

مها خلرجت إىل جرير بن عبد احلميد».
مخسون در ً
 وقال سفيان الثوري :V

ورأيت
(ملا أردت أن أطلب العلم قلت« :يا رب إنه البد يل من معيشة»،
ُ

العلم َيدْ ُر ُس ،فقلت :أفرغ نفيس لطلبه ،قال :وسألت ريب الكفاية).

وعزم عىل طلب العلم حتى كفلت له والدته اإلنفاق عليه ،فقالت« :يا بني،

اطلب العلم ،وأنا أكفيك بمغزيل» ،فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه املتعددين،

ربا.
وعن كل من حيمل علماً أو خ ً

وكان كثري االهتامم يف طلب العلم ،ذكر أبو نعيم :أنه كان إذا لقي ً
شيخا

سمعت من العلم شيئا؟» ،فإن قال« :ال»؛ قال« :ال جزاك اهلل عن
سأله« :هل
َ
خريا».
اإلسالم ً

262

ومن مظاهر اهتاممه بالعلم ،أنه كان يقول« :ينبغي للرجل أن ُيك ِْر َه ولدَ ه

عىل طلب احلديث ،فإنه مسؤول عنه».

مقصورا عىل طلبه ،بل كان يعمل به ،وحيرص
ومل يكن اهتامم سفيان بالعلم
ً

عىل إشاعته بني الناس والدعوة إليه.

َ
وروى أبو نعيم أنه كان يقول« :ليس ٌ
أفضل من طلب
عمل بعد الفرائض

العلم» ،وكان يقول« :ال نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا».

وقال ثعلبة« :ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس لغة وال نحو مخسني

سنة».

 وذكر احلافظ الذهبي يف ترمجة أيب حاتم الرازي -حممد بن إدريس املتوىف

سنة 277هـ ،-أن أبا حاتم قال:

أحرص عىل طلب احلديث
قال يل أبو ُز ْرعة -يعني الرازي« :-ما رأيت
َ

منك» ،فقلت له« :إن عبد الرمحن ابني حلريص» ،فقال« :من أشبه أباه فام ظلم»،
الر َّمام -وهو أمحد بن عيل ،أحد رجال إسناد اخلرب :-فسألت عبد الرمحن
قال َّ

عن اتفاق كثرة السامع له ،وسؤاالته ألبيه ،فقال« :ربام كان ُ
يأكل وأقرأ عليه،
ويميش وأقرأ عليه ،و َيدْ ُخل اخلالء وأقرأ عليه ،ويدخل البيت يف طلب يشء

وأقرأ عليه».

فكانت ثمرة تلك املحافظة النادرة عىل الزمن ،واحلرص عىل طلب العلم،

ِ
كبريا ،منه كتاب (اجلرح والتعديل) يف تسعة جملدات ،وهو من
نتَاجا علم ًّيا ً
الكتب النفيسة احلافلة الرائدة يف هذا العلم ،وكتاب (التفسري) يف عدة جملدات،

وكتاب (املسند) يف ألف جزء.

263

 وقال الذهبي  :Vقال عيل بن أمحد اخلوارزمي :قال اب ُن أيب حاتم:
ِ
وبالليل َنن ُ
َسخ
ور عىل الشيوخ،
هنارنا نَدُ ُ
كنا بمرص سبعة أشهر مل نأكل فيها َم َرق ًةَ ،

ورفيق يل ً
شيخا فقالوا« :هو عليل» ،فرأيت سمك ًة أعجبتنا
ونقابل ،فأتينا يو ًما أنا
ٌ

وقت جملس بعض الشيوخ فمضينا ،فلم
فاشرتيناها ،فلام رصنا إىل البيت حرض ُ
تزل السمكة ثالثة أيام ،وكادت أن تُنتِن ،فأكلناها َن ِّيئ ًة مل نتفرغ نشوهيا ،ثم قال:
اجلسد!».
«ال ُيستطاع العلم براحة َ

ل����وال ث��ل�اث ق���د ُش��� ِغ ْ
���ف ُ
���ت حببها

م��ا عبت يف ح��وض املنية موردي

وه���ي ال���رواي���ة ل��ل��ح��دي��ث َ
وك ْت ُبه

وال��ف��ق�� ُه ف��ي��ه وذاك ح��ب املهتدي

 وهذا هو اإلمام ُس َليم بن أيوب الرازي ،أحد كبار أئمة املذهب الشافعي

-املتوىف سنة 447هـ ،-حياسب نفسه عىل األنفاس أن تضيع دون إفادة أو

استفادة ،فقد قال أبو الفرج غيث بن عيل التنوخي الصوري:

«وحدِّ ثت عنه أنه كان حياسب نفسه عىل األنفاس ،ال يدع وقتًا يميض
ُ

كثريا ،ولقد حدثني
عليه بغري فائدة ،إما ينسخ ،أو ِّ
يدرس ،أو يقرأ ،وينسخ شي ًئا ً

عنه شيخنا أبو الفرج اإلسفراييني -وهو أحد تالمذته ،-أنه نزل يو ًما إىل داره
ورجع ،فقال« :قد قرأت جز ًءا يف طريقي».

قال :وحدثني املؤ َّمل بن احلسن« :أنه رأى ُس َل ْيماً َخ ِف َي((( عليه القلم ،فإىل
أن َق َّط ُه((( جعل حيرك شفتيه ،فعلم أنه يقرأ بإزاء إصالحه القلم ،لئال يميض عليه

ٌ
زمان وهو فارغ» ،أو كام قال.

( )1أيَّ :
حلا للكتابة.
رق ،ومل يعد صا ً
(َّ )2
عرضا ،ومنه :قط القلم.
قط الشيء :قطعه ً
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الس َلفي ،فقال« :كأنه شعلة ٍ
نار يف
 -ووصف ابن نارص احلافط أبا الطاهر ِّ

التحصيل».

عيل:
 -وكان اخلليل بن أمحد الفراهيدي  Vيقول« :أثقل الساعات َّ

ساعة آكل فيها».

 ووصف أبو جعفر أمحدُ بن ِالقريواين بقوله« :كان يف
املهدي
عبد اهلل
َّ
ُ
َّ

املدارسة واملطالعة آية ،ال يكاد يسقط الكتاب من يده حتى عند طعامه».

الباقالوي دائم الذكر هلل تعاىل ،فقال« :إين وقت اإلفطار
 وكان عثامنُّ

ُأ ِح ُّس بروحي كأهنا خترج! ألجل اشتغايل باألكل عن الذكر».

 وقال عماَّ ر بن رجاء :سمعت ُع َبيدَ بن َيعيش يقول« :أقمت ثالثني سنة
ما أكلت بيدي بالليل ،كانت أختي ُت َل ِّق ُمني وأنا أكتب احلديث».
ف الفتيت وأكل اخلبز
تيت ،ويقول« :بني َس ِّ
 وكان داود الطائي َي ْست َُّف ال َف َ

قراء ُة مخسني آية».

وخيرج من نفس املشكاة قول اإلمام اجلليل ابن عقيل « :Vوأنا أ َقصرِّ ُ
وحتس َيه باملاء عىل اخلبز ،ألجل
بغاية جهدي
أوقات أكيل ،حتى أختار َس َّ
َ
ف الكعك ِّ

توفرا عىل مطالعة ،أو تسطري فائدة مل أدركها».
ما بينهام من تفاوت املضغً ،

بل إن أحدهم ليحزن ،ويصيبه املرض إذا فاته يشء من العلم ،فقد ذكروا

لشعبة حدي ًثا مل يسمعه ،فجعل يقول« :واحزناه!» ،وكان يقول« :إين ألذاكر
احلديث فيفوتني ،فأمرض».
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وقيل للشعبي« :من أين لك هذا العلم كله» ،قال« :بنفي االعتامد ،والسري

يف البالد ،وصرب كصرب احلامر ،وبكور كبكور الغراب».

وكان من حرصهم عىل العلم وجمالسه أنك جتدهم َي ْعدون يف الطرقات،

قلت:
كأهنم جمانني ،ولذلك يقول شعبة �« :ما رأيت أحدً ا قط يعدو إال ُ
صاحب حديث»(((.
جمنون ،أو
ُ

جلدُّ ((( إذا دخل اخلالء
 وعن عبد الرمحن بن تيمية قال عن أبيه« :كان ا َ

يقول يل« :اقرأ يف هذا الكتاب ،وارفع صوتك حتى أسمع».

وقال احلافظ ابن حجر عن شيخه اإلمام ال ُب ْلقيني « :Vما رأيت أحدً ا

ممن لقيته أحرص عىل حتصيل الفائدة منه ،بحيث إنه كان إذا طرق َس ْم َعه يشء
يقر ،وال هيدأ ،وال ينام حتى يقف عليه ،وحيفظه ،وهو عىل هذا
مل يكن يعرفه ال ُّ
كب عىل االشتغال ،حمب للعلم حق املحبة».
ُم ٌّ

وكان العالمة الكبري أبو املعايل حممود شكري اآللويس البغدادي احلفيد،

يمتاز باجلد الشديد واحلرص عىل الوقت ،فكان ال يثنيه عن دروسه حمَ َ َّار ُة القيظ،
ُ
وال ِّ
تالميذه -بسبب تأخرهم
وكثريا ما َت َع َّرض
ص برد الشتاء،
يؤخره عنها َق ْر ُ
ً

رسيع
رسيع امليش،
( )1قال احلافظ أبو إسامعيل اهل َ َروي األنصاري « :Vاملحدث جيب أن يكون
َ
َ
رسيع القراءة» ،ويمكن أن يزاد« :رسيع األكل» ،قال ُسحنون« :ال يصلح العلم ملن يأكل
الكتابة،
َ
حتى يشبع».
وقال احلافظ السيوطي :V
ح�������دث�������ن�������ا ش������ي������خ������ن������ا ال������ ِك������ن������ان������ي
���������������������ر ْع أخ������������ا ال������ع������ل������م يف ث���ل��اث
أس
ِ

اخل�������ط�������ابَ������� ْه
��������ب ِ
ع��������ن ِأب���������������� ِه ص��������اح ِ
�������������������ل ،وامل����������ش����������ي ،وال������ك������ت������اب������ ْه
األك
ِ

( )2هو اإلمام جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن تيمية .V
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عن موعد الدرس -إىل النقد والتعنيف ،قال عنه تلميذه العالمة الشيخ هبجة

األثري :أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه يف يوم مزعج ،شديد الريح ،غزير
صت يف اليوم
املطر ،كثري الوحل ،ظنًّا مني أنه ال حيرض إىل املدرسة ،فلام َش َخ ُ
الثاين إىل الدرس ،صار ينشد بلهجة غضبان:

ري فيمن عا َق ُه َ
احل ُّر والرب ُد
وال خ َ

وقال أبو احلسني أمحد بن فارس النحوي:

املصيف
�����ر
إذا ك����ان ي���ؤذي���ك َح ُّ
ِ

����ف وب������ر ُد ِّ
الشتا
ويُ���� ْب ُ
����س اخل����ري ِ

����س ُ
الربيع
������ان
ويُ��ل��ه��ي��ك ُح ْ
����ن زم ِ
ِ

ف����أخ���� ُذك ل��ل��ع��ل��م ق����ل ل�����ي :متى

 وقال العالمة القرآين «حممد األمني الشنقيطي» :V

قدمت عىل بعض املشايخ ألدرس عليه ،ومل يكن يعر ُفني من ُ
قبل،
ُ

فسأل عني َمن أكون يف مإل من تالمذته؟ فقلت مرجتلاً :

هذا َف ًتى ِم ْن بَين َج َ
اك َ
ان َق ْد َن َزال

سان ال ُع ْرب َق ْد َع َدال
ب ِه ِّ
الص َبا َع ْن ِل ِ

��م�� ٌة َع�� ْل�� َي��ا ُء نحَ ْ ��� َو ُ
َر َم ْ
ك��� ُم
����ت ب��� ِه ِه َّ

��وم ُن����و ُر ُه اشت َعال
إذ َش���ا َم بَ���� ْر َق ُع��ل ٍ

إذ َض َ
ْل َّ
الن ْح ِو ُث َّم أبى
اق َذ ْر ًعا بجِ َ ه ِ

َّ
ُم ِّي َز َش ْك َل ال َعينْ ِْم��ن « َف َعال»
أال ي َ

كاما ِمن َس َحا ِئب ِه
فجا َء َي ْر ُجو ُر ً
َ
َو َقد أ َتى ال َي ْو َم َص ًّبا مو َل ًعا َ
ك ِل ًفا

يريد دراسة «المية األفعال»(((.

َت ْك ُسو ِل��س َ
��ان ال َف َتى أ ْز َه����ا ُر ُه ُح َلال
هلل ال أبْ�� ِغ��ي ل�� ُه َب���دَال»
ب��
ْ
ـ«احل��م�� ُد ِ

سألت الشيخ عن يشء
( )1وقد أحكم الشيخ الشنقيطي لغة العرب إىل حد أن أحد تالمذته قال« :إذا
َ
يف اللغة ،فقال لك :ال أدري ،فال تبحث عنها يف املعاجم ،ألنني َج َّر ْب ُت» .وهذا يذكرنا بقول
طلبت الدقيق من املسائل فلم أجده يف كتب ابن املبارك َأ ِي ْس ُت منه» كام يف
حييى بن آدم« :كنت إذا
ُ
«تذكرة احلفاظ» (.)276/1
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وقد مىض  Vيف طلب العلم ُقدُ ما ،وقد ألزمه بعض مشاخيه ِ
بالقران؛
ً

وتفر ًسا له يف القدرة عىل
أي :أن َي ْق ِر َن بني كل فنَّينْ ؛
ً
حرصا عىل رسعة حتصيلهُّ ،

ذلك ،فانرصف هبمة عالية يف درس وحتصيل.

صور شدَّ ة انشغاله بطلب العلم يف شبابه بقوله  Vيف «رحلة احلج»
وقد َّ

قلت يف شأن طلب العلم ،وقد كنت يف أخريات زمني يف االشتغال
ما نصه :ومما ُ
بطلب العلم دائم االشتغال به عن التزويج ،ألنه ربام عاق عنه ،وكان إذ ذاك

بعض البنات ممن يصلح ملثيل ،يرغب يف زواجي ويطمع فيه ،فلام طال اشتغايل

فتزوج ْت ببعض األغنياء ،فقال
بطلب العلم عن ذلك املنوال؛ َأ ِي َس ْت مني،
َ

تزوج ْت َ
ذوات
عنك
يل بعض األصدقاء« :إن مل تتزوج اآلن َمن تصلح لك؛
ُ
َ
احلسب واجلامل ،ومل جتد َمن يصلح ملثلك ،يريد أن ُي ْع ِج َلني عن طلب العلم،
فقلت يف ذلك هذه األبيات:

��ون ِ ِّ
��ح َ
كاح
دَ
��اص ُ
َع���ا ِن���ي ال َّ��ن ِ
إىل الن ِ
َف���� َق����ال����وا ل����ي َت������������ َز َّو ْج َ
َل
ذات د
ٍّ
���ح ً
���وك���ا َع ْ
������ن ُم�����ؤش�����ر ٍة ِرق�����اق
ض ُ

�����أن ل َ
حِ���اظ���ه���ا َر َش����� َق ُ
ك َّ
���ل
�����ات َن��� ْب ٍ
����ت ل ٌ
����ب إِذا َ
ك����ا َن ْ
حِ����اظ
����ج ٌ
وال َع َ
���ت َ
���م َق��� َت��� َل ْ
الص
َف��� َك ْ
كِ
���م ًّ���ي���ا ذا ِد ٍ

���ت ُ
َف��� ُق��� ْل ُ
َع����ون����ي إِ َّن َق��� ْل�ِبِ
هل����م د ُ

َ
ُ
ََ َ
��ل��اح
ِغ���������دَاة ت�����ز َّو َج�����ت ِب���� ْي����ض املِ ِ
الوشاح
��ظ ج��ا ِئ��ل�� َة
خ�� ُل��وب ال َّ��ل ْ
��ح ِ
ِ
َ
�����راح
ُّ
تمَ��������ج ال َّ
������������را َح ب�����امل�����اء ال�����ق ِ
ُت�����ذي ُ
��������راح
�����ق ال���� َق���� ْل َ
����ب آال َم ِ
اجل ِ
���اح
ِل��� َب��� ْي���ض���ا ِء
����ر ك���ال ِّ
ِ
املحَ����اج ِ
���رم ِ
���ات ُ
َض��� ِع���ي���ف ُ
��ل�اح
اجل����ف ِ
����ون ِب��ل�ا ِس ِ
م َ
صاح
���ي ال ُّ
���ن ال���غ ِّ
���ص���راح ال���ي���و َم ِ
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������غ ٌ
ول������ي ُش ْ
����ار َع��������ذارى
������ل ب����أب����ك ٍ
�����ات
الب�����س ٍ
أراه����������ا يف املَ��������ه ِ
��������ارق ِ
����ت ُم��� َف ِّ
أب���� ْي ُ
���ك���را ف��ي��ه��ا َف َت ْض َحى

أحب ُ
������ت َح���رميَ���ه���ا َج��� ْب���ـ��� ًرا عليها
ْ

َ
ك َّ
�����أن ُوج َ
باح
���وه���ه���ا ُغ������ َر ُر َّ
الص ِ
حاح
بَ����را ِق���� َع ِم���ن َم��ع��ان��ي��ه��ا ِّ
الص ِ
َ
َ َ ََ
ْ��م ال��� ِف ْ
اح
ِل��ف��ه ِ
���د ِم خ��ا ِف��ض��ة اجلن ِ
������ان َ
وم�����ا َ
ك َ
ستباح
َ
احل����ري���� ُم بمِ
ِ
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تب َ
يث ِفي َأ َّي ٍام َق ِلي َل ٍة
احل ِد ِ
(ُ )2ع ُل ّو ِه َّم ِت ِهم ِفي ِق َر َاء ِة ُك ِ
جاء يف ترمجة املجد الفريوزآبادي صاحب «القاموس» أنه قرأ «صحيح

مسلم» يف ثالثة أيام بدمشق وأنشد:

ق ُ
���ع ُمسلم
���ام َ
�����رأت حب��م��د اهلل ج ِ
على ناصر الدين اإلمام ابن جهبل

وتمَ َّ ب���ت���وف���ي���ق اإلل�������ه وف���ض��� ِل��� ِه

االسالم
جبوف دمشق الشام جوف
ِ
حب��ض��ر ِة ُح َّ
أع�ل�ام
�ير
���اظ م��ش��اه َ
���ف ٍ
ِ

����ط يف ث��ل�اث����ة أي����ام
ق���������راء ُة ض����ب ٍ

وقرأ احلافظ أبو الفضل العراقي «صحيح مسلم» عىل حممد بن إسامعيل

اخلباز بدمشق يف ستة جمالس متوالية ،قرأ يف آخر جملس منها أكثر من ثلث
الكتاب ،وذلك بحضور احلافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارض بنسخته،
وفيِ «تاريخ الذهبي» يف ترمجة إسامعيل بن أمحد احلريي النَّ ْيسابوري الرضير
ما نصه« :وقد سمع عليه اخلطيب البغدادي بمكة (صحيح البخاري) بسامعه

من الكشميهني يف ثالثة جمالس :اثنان منها يف ليلتني ،كان يبتدئ بالقراءة وقت
املغرب ،وخيتم عند صالة الفجر ،والثالث من ضحوة النهار إىل طلوع الفجر»
قال الذهبي« :وهذا يشء ال أعلم أحدً ا يف زماننا يستطيعه» انتهى.

أيضا:
ونقل يف (سري أعالم النبالء) عن اخلطيب البغدادي أنه قال يف ترمجته ً
حج ،كان معه حمِ ْل ٍ
ُ
كتب ليجاور؛ منه
وحدَّ ث ،ونِ ْع َم
الشيخ كان ،وملا َّ
«ح َّجَ ،
َ
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(صحيح البخاري)؛ سمعه من الك ِ
فقرأت عليه مجيعه يف ثالثة جمالس،
ُشم َيهني،
ُ
طلوع الفجر».
فكان املجلس الثالث من أول النهار وإىل الليل ،ففرغ
َ
بأرسع منها».
قال الذهبي« :هذه واهلل القراءة التي مل ُيسمع قط
َ

السخاوي« :وقع لشيخنا احلافظ ابن حجر أجل مما وقع
وقال احلافظ
ُّ

البخاري) يف أربعني ساعة رملية ،وقرأ
لشيخه ا َمل ْجد اللغوي ،فإنه قرأ (صحيح
ِّ
(سنَن
(صحيح مسلم) يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم يف يومني ويشء ،وقرأ ُ
ابن ماجه) يف أربعة جمالس ،وقرأ (كتاب النسائي الكبري) يف عرشة جمالس ،كل

جملس منها نحو أربع ساعات ،وقرأ (صحيح البخاري) يف عرشة جمالس كل
جملس منها أربع ساعات» .ثم قال السخاوي« :وأرسع يشء وقع له -أي :البن

حجر -أنه قرأ يف رحلته الشامية ( ُم ْع َج َم الطبرَ اين الصغري) يف جملس واحد بني
صاليت الظهر والعرص ،قال :وهذا الكتاب يف جملد يشتمل عىل نحو ألف حديث
ومخسامئة حديث» انتهى.
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العل ِْم
لط َلب ِ
الر ْح َل ِة ِ
(ُ )3ع ُل ُّو ِه َّم ِت ِهم ِفي ِّ
قال البخاري « :Vورحل جابر بن عبد اهلل مسرية شهر إىل عبد اهلل بن

أنيس يف حديث واحد».

ورحل أبو أيوب األنصاري من املدينة إىل عقبة بن نافع وهو يف مرص لريوي

عنه حدي ًثا ،فقدم مرص ،ونزل عن راحلته ،ومل حيل رحلها ،فسمع منه احلديث،
وركب راحلته ،وقفل إىل املدينة راج ًعا.

أرح ُل
وقال مالك عن حييى بن سعيد عن سعيد بن املس َّيب قال:
ُ
«كنت َ
ِ
ِ
احلديث الواحد».
طلب
األيا َم واللياليَ يف
ِ
الرياحي البرصي:
وقال أبو العالية ُر َف ْيع بن م ْهران ّ
َسم ُع الرواية عن أصحاب رسول اهلل  Hونحن بالبرصة ،فام
«كنا ن َ

َسم ُعها من أ ْفواههم».
نَرىض حتى نركب إىل املدينة فن َ

«رح َل إىل سائر
وقال احلافظ ابن كثري يف ترمجة اإلمام البخاري َ :V

َب عن أكثر من ألف
مشايخ احلديث يف البلدان التي أمكنَتْه الرحل ُة إليها ،وكت َ
شيخ ،قال ِ
نحو من سبعني أل ًفا،
الف َر ْب ِريَ :س ِم َع
(الصحيح) من البخاري معي ٌ
َ
مل يبق منهم أحد غريي».
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الرازي ما ُيدهش اللب ،من علو مهته يف الرحلة لتحصيل العلم
وروي عن
ِّ
ُ

إذ قال:

«أول ما رحلت أقمت سبع سنني ،ومشيت عىل قدمي زيادة عىل ألف

فرسخ ،ثم تركت العدد ،وخرجت من البحرين إىل مرص ماش ًيا ،ثم إىل الرملة

ماش ًيا ،ثم إىل طرسوس ،ويل عرشون سنة».
سأضرب يف طول البالد وعرضها

��م��ا أو أم َ
������وت غريبا
ألط���ل���ب ع��ل ً

ف�����إن ت��ل��ف��ت ن��ف��س��ي ف��ل��ل��ه د َُّره������ا

وإن سلمت ك��ان ال��رج��وع قريبا

ومل ينترش العلم يف بالد املغرب واألندلس إال برجال رحلوا إىل الرشق،

والقوا يف رحالهتم عنا ًء ون ََص ًبا ،مثل أسد بن الفرات ،وأيب الوليد الباجي ،وأيب

بكر بن العريب.

وقال الذهبي :قال يوسف ب ُن أمحد الشريازي يف (أربعني البلدان) له:
ملا رحلت إىل شيخنا رح َل ِة الدنيا وم ِ
سند العرص أيب الوقت ،قدر اهلل يل
ُ ْ
ُ
وجلست بني يديه،
فسلمت عليه ،وقبلتُه،
الوصول إليه يف آخر بالد كرمان،
ُ
ُ

فقال يل :ما أقدمك هذه البالد؟ قلت :كان قصدي إليك ،ومعويل بعد اهلل عليك،

وقد كتبت ما وقع إ َّيل من حديثك بقلمي ،وسعيت إليك بقدمي ،ألدرك بركة

أنفاسك ،وأحظى بعلو إسنادك .فقال :وفقك اهلل وإيانا ملرضاته ،وجعل سعينا

جلست
عيل ،وال
َ
له ،وقصدنا إليه ،لو كنت عرفتني حق معرفتي ،ملا سلمت َّ
يدي ،ثم بكى بكاء طويلاً  ،وأبكى من حرضه ،ثم قال :اللهم اسرتنا بسرتك
بني َّ

اجلميل ،واجعل حتت السرت ما ترىض به عنا ،يا ولدي ،تعلم أين رحلت أيضا
الداوودي ببوشنج ويل دون
لسامع «الصحيح» ماش ًيا مع والدي من هراة إىل
ِّ
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يدي حجرين ،ويقول :امحلهام .فكنت من
عرش سنني ،فكان والدي يضع عىل َّ
خوفه أحفظهام بيدي ،وأميش وهو يتأملني ،فإذا رآين قد عييت أمرين أن ألقي

وخيف عني ،فأميش إىل أن يتبينَّ َ له تعبي ،فيقول يل :هل
حجرا واحدً ا ،فألقي،
ُّ
ً
عييت؟ فأخافه ،وأقول :ال .فيقول :مل تقرص يف امليش؟ فأرسع بني يديه ساع ًة ،ثم
أعجز ،فيأخذ اآلخر ،فيلقيه ،فأميش حتى أعطب ،فحينئذ كان يأخذين وحيملني،

وكنا نلتقي مجاعة الفالحني وغريهم ،فيقولون :يا شيخ عيسى ،ادفع إلينا هذا

الطفل نُركبه وإياك إىل بوشنج ،فيقول :معاذ اهلل أن نركب يف طلب أحاديث

رسول اهلل  ،Hبل نميش ،وإذا عجز أركبته عىل رأيس إجاللاً حلديث
رسول اهلل ورجاء ثوابه .فكان ثمرة ذلك من ُحسن ن َّيته أين انتفعت بسامع هذا

الكتاب وغريه ،ومل يبق من أقراين أحد سواي ،حتى صارت الوفود ترحل إ َّيل
من األمصار(((.

(« )1سري أعالم النبالء» (.)308 ،307/20
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الف ْق َر ِفي َسبيل ِ َّ
(ُ )4معا َن َقتهم َ
لب
الط ِ
كتب األدب والرتاجم والتاريخ واألخالق بأقوال العلامء يف فقرهم
َح َف ْ
لت ُ

و ُغربتهم وصربهم عىل شدائدهم اخلانقة ،واستهانتهم هبا ،وعد ِم اكرتاثهم هلا،

املحتسب فيه األجر ،والذي كانوا فيه من الفائزين.
متسكًا منهم بمثوبة الصرب،
َ

فهذا قائل منهم يقول مسائلاً عن مسكن الفقر ومنزلِه ليعر َفه فيجتن َبه،
وأنيسهَ ،
وخ ِدينُه و َق ِرينُه ال يبارحه وال يفارقه!
جليسه
الفقر أنه
ُ
ُ
فيخربه ُ
ق���ل ُ
���ت ل���ل���ف���ق ِ���ر :أي�����ن أن�����ت مقيم
َّ
إن ب����ي��ن�ي وب����ي����ن����ه����م لإَ خ����������ا ًء

ق�����ال ل�����ي :يف ع���م���ائ���م الفقها ِء
����ي ت ُ
��������رك اإلخ��������ا ِء
وع������زي������ ٌز ع����ل َّ

وآخر جيعل ِ
استدار ْت «را ُء» الفقر فصارت
الفق َه هو الف َقر بعينه ،وإنام
َ
َ ُ

مشريا إىل التالزم بني الفقه والفقر:
«هاء» ،فيقول
ً
َّ
���ق�ي�ر وإمن���ا
إن ال��ف��ق��ي�� َه ه���و ال���ف ُ

���م��� َع ْ
���ت أطرا ُفها
��ق�ير جت َّ
را ُء ال��ف ِ

وهذا اإلمام الشافعي  Iيستهني بسطوة الفاقة ،ويكرس جربوهتا بصربه
الذي غلبها ،فيقول فيام ن ُِسب إليه :I
������ب
������دي َ
أم�����ط�����ري سمَ����������ا َء َس������ َر ْن ِ

أن���ا إن ِع ْ
���ت ل��س ُ
���ش ُ
��ت أُع َ
������د ُم ُقو ًتا

(((

���ْب��ا
وأخ���رج���ي آب�����ا َر ُت����ك���� ُرو َر ِت رْ

������ت ل���س ُ
ول���ئ���ن ِم ُّ
���ت أُع َ
��ب��را
���������د ُم َق َ

( )1سرنديب :جزيرة كبرية يف أقىص اهلند باملرشق ،وتكرور :اسم بلد بأقىص املغرب.
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���ر َت���رى امل��ذل�� َة ُ
����وك((( ونفسي
ك ْفرا
��س ُح
ِه َّ
ن��ف ُ
���م�ت�ي ِه���م��� ُة امل����ل ِ
ٍّ

(((

ونقل النووي يف (هتذيب األسامء واللغات) عن اإلمام الشافعي أنه قال:
«ما أفلح يف العلم إال من طلبه يف القلة ،ولقد كنت أطلب ِ
القرطاس فيعرس
عيل» ،وقال«:ال يطلب أحد هذا العلم باملال ِ
وع ِّز النفس فيفلح ،ولكن من طلبه
َّ
ِ
بذلة النفس ،وضيق العيش ،وخدمة املعلم ،والتواضع يف النفس؛ أفلح».
وقد قيل« :من َذ َّل للعلم طال ًباَ ،ع َّز مطلو ًبا».

خرجت من ال ُكتَّاب ،كنت ألتقط اخلزف،
وقال الشافعي « :Vملا
ُ

وأكتاف اجلامل ،وك ََر َب النخيل ،والدفوف ،وأكتب فيها احلديث حتى امتألت
دارنا بذلك».

وقال عمر بن حفص األشقر« :إهنم فقدوا البخاري أيا ًما من كتابة احلديث
بالبرصة ،قال :فطلبناه فوجدناه يف ٍ
بيت وهو ُع ْريان ،وقد ن َِفدَ ما عنده ومل يبق معه
يشء ،فاجتمعنا ومجعنا له الدراهم حتى اشرتينا له ثو ًبا وكسوناه ،ثم اندفع معنا
يف كتابة احلديث».

ٍ
رجل إال أشقى أه َله
بيت
وقال سفيان بن عيينة« :ال تدخل هذه املحابر َ

وولدَ ه».

وسأل  Vرجلاً « :ما حرفتك؟» ،قال :طلب احلديث ،فقال له« :بشرِّ

أهلك باإلفالس».

( )1ومثله قول الشوكاين يف «البدر الطالع» (ص:)501
���م���ري���ن ميشي
ت������راه وه�����و ذو ِط ْ

���س���م���اك
ب���ه���م���ت���ه ع���ل���ى ه������ام ال ِّ

( )2انظر« :صفحات من صرب العلامء» (ص ،)35وما بعدها.
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وقال «مالك» « :Vال ُينال هذا األمر ،حتى ُيذاق فيه طعم الفقر»،
ٍ
طلب احلديث إىل أن نقض سقف بيته ،فباع
وقد قال ابن القاسم« :أفىض باملك ُ
خشبه».

وهذا «حييى بن معني»  ،Vخ َّلف له أبوه ألف ألف درهم ،فأنفقها ك َّلها

عىل حتصيل احلديث حتى مل يبق له نعل يلبسه.

وروي عن أيب حاتم أنه قال :ضاقت بنا احلال أيام طلب العلم ،فعجزت
الليل إىل الدرب الذي ِ
عن رشاء البزر((( ،فكنت أخرج َ
أنزله ،وأرتفق برساج
احلارس ،وكان ربام ينام احلارس ،فكنت أنوب عنه.

ف��ائ��دة :ملاذا ال تعظم ثروات القائمني بأمور الدين من القضاء والفتيا

والتدريس واإلمامة واخلَطابة واألذان يف الغالب؟

جييب ابن خلدون ويقول :إن السبب هو« :أن الكسب هو قيمة األعامل

البرشية ،وهي متفاوتة بحسب احلاجة إليها ،فإذا كانت األعامل رضورية يف
الع ِ
مران عا َّم َة البلوى به ،كانت قيمتها أعظم ،وكانت احلاجة إليها أشد.
ُ
ُضطر إليهم عامة اخللق ،وإنام حيتاج إىل ما
وأهل هذه الصنائع الدينية ال ت ُّ

اخلواص ممن أقبل عىل دينه ،وإن احتيج إىل ال ُفتيا والقضاء يف اخلصومات،
عندهم
ُّ
فليس عىل وجه االضطرار والعموم ،فيقع االستغناء عن هؤالء يف األكثر ،وإنام
هيتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة بام له من النظر يف املصالح ،فيقسم هلم
ح ًّظا من الرزق عىل نسبة احلاجة إليهم ،عىل النحو الذي قررناه ،ال يساوهيم

ب الكتان ،ا ُملسمى بالزيت احلار ،وسمي بذلك نسبة حلشيشة احلارة التي تنبت
( )1ال َب ْزر :هو زيت َح ِّ
مع النبات ،وهي شبيهة جدًّ ا بالكتان ،وهلذا الزيت فوائد صحية مدهشة.
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بأهل الشوكة وال بأهل الصنائع ،من حيث الدين واملراسم الرشعية ،لكنه يقسم
بحسب عموم احلاجة ورضورة أهل ال ُعمران ،فال يصح يف قسمهم إال القليل.

أيضا لرشف بضائعهم أعزة عىل اخللق وعند نفوسهم ،فال خيضعون
وهم ً
ألهل اجلاه حتى ينالوا منه ح ًّظا يس ِ
تد ُّرون به الرزق ،بل وال تفرغ أوقاهتم لذلك،
َْ

ملا هم فيه من الشغل هبذه البضائع الرشيفة املشتملة عىل إعامل الفكر والبدن ،بل
وال يسعهم ابتذال أنفسهم ألهل الدنيا لرشف بضائعهم ،فهم بمعزل عن ذلك،

فلذلك ال تعظم ثروهتم يف الغالب.

عيل ،فوقع بيدي
ولقد
ُ
باحثت َ
بعض الفضالء -يف هذا املعنى -فأنكر ذلك َّ

أوراق خمزقة من حسابات الدواوين بدار املأمون ،تشتمل عىل كثري من الدخل
واخلرج ،وكان فيام طالعت فيه أرزاق القضاة واألئمة واملؤذنني ،فوقفته عليه،

وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه ،وقضينا العجب من أرسار اهلل يف خلقه

وحكمته يف عوامله ،واهلل اخلالق القادر ال رب سواه» اهـ.
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(ُ )5م َعا َناتهم ُ
املرض َّ
والش َد ِائد
اجلوع َو َ
َ
النفس في َط َل ِب العلم
اخملاطرة ِب
َو
ِ

قص اإلمام أبو حاتم  Vشي ًئا مما لقيه أثناء رحلته يف طلب العلم،

فقال:

ملا خرجنا من املدينة من عند داود اجلعفري رصنا إىل اجلار ،وركبنا البحر

وكنا ثالثة أنفس :أبو زهري املروزي شيخ ،وآخر نيسابوري ،فركبنا البحر،
وكانت الريح يف وجوهنا ،فبقينا يف البحر ثالثة أشهر ،وضاقت صدورنا ،وفني

ما كان معنا من الزاد ،وبقيت بقية ،فخرجنا إىل الرب فجعلنا نمشى أيا ًما عىل
الرب ،حتى فني ما كان معنا من الزاد واملاء ،فمشينا يو ًما وليلة مل يأكل أحد منا

شي ًئا ،وال رشبنا ،واليوم الثاين كمثل ،واليوم الثالث ،كل يوم نميش إىل الليل،
فإذا جاء املساء صلينا ،وألقينا بأنفسنا حيث كنا ،وقد ضعفت أبداننا من اجلوع
والعطش والعياء ،فلام أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نميش عىل قدر طاقتنا ،فسقط

الشيخ مغش ًّيا عليه ،فجئنا نحركه ،وهو ال يعقل ،فرتكناه ،ومشينا أنا وصاحبي

عيل ،ومىض
النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخني ،فضعفت ،وس َقطت مغش ًّيا َّ
صاحبي ،وتركني ،فلم يزل هو يميش ،إذ برص من بعيد قو ًما قد قربوا سفينتهم

من الرب ،ونزلوا عىل بئر موسى  ،Hفلام عاينهم َّلو َح بثوبه إليهم ،فجاءوه

معهم املاء يف إداوة فسقوه ،وأخذوا بيده ،فقال هلم« :رفيقني يل قد ألقوا بأنفسهم
مغش ًّيا عليهم» ،فام شعرت إال برجل يصب املاء عىل وجهي ،ففتحت عيني،
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يسريا ،وأخذ بيدي،
فقلت« :اسقني» ،فصب من املاء يف ركوة أو مرشبة شي ًئا ً
فقلت« :ورائي شيخ ُم ْل ًقى» ،قال« :قد ذهب إىل ذاك مجاعة» ،فأخذ بيدي وأنا

أميش أجر رجيل ،ويسقيني شي ًئا بعد يشء ،حتى إذا بلغت إىل عند سفينتهم،
وأتوا برفيقي الثالث الشيخ ،وأحسنوا إلينا أهل السفينة ،فبقينا أيا ًما حتى رجعت

إلينا أنفسنا ،ثم كتبوا لنا كتا ًبا إىل مدينة يقال هلا «راية» إىل واليهم ،وزودونا من
الكعك والسويق واملاء ،فلم نزل نميش حتى نفد ما كان معنا من املاء والسويق

ً
عطاشا عىل شط البحر ،حتى وقعنا إىل سلحفاة
والكعك ،فجعلنا نميش جيا ًعا
قد رمى به البحر مثل الرتس ،فعمدنا إىل حجر كبري فرضبنا عىل ظهر السلحفاة،

فانفلق ظهره ،وإذا فيها مثل صفرة البيض ،فأخذنا من بعض األصداف امللقى

عىل شط البحر ،فجعلنا نغرتف من ذلك األصفر ،فنتحساه حتى سكن عنا

اجلوع والعطش ،ثم مررنا وحتملنا حتى دخلنا مدينة «الراية» ،وأوصلنا الكتاب

إىل عاملهم ،فأنزلنا يف داره ،وأحسن إلينا ،وكان يقدم إلينا كل يوم القرع ،ويقول
ِ
«هات هلم باليقطني املبارك» ،فيقدم إلينا ذاك اليقطني مع اخلبز أيا ًما،
خلادمه:
َ
الرجل
فقال واحد منا بالفارسية« :أال تدعو باللحم املشؤوم؟» ،وجعل ُيسمع
صاحب الدار ،فقال« :أنا أحسن بالفارسية :فإن جديت كانت َه َروية» ،فأتانا بعد
َ
ذلك باللحم ،ثم خرجنا من هناك ،وزودنا إىل أن بلغنا مرص.

«مكثت ثالثني سنة أشتهي أن أشارك العامة يف
وقال عيسى بن موسى:
ُ

أكل هريسة السوق ،فال أقدر عىل ذلك ،ألجل البكور إىل سامع احلديث».
عيل ساعة آكل فيها».
وقال اخلليل بن أمحد« :أثقل الساعات َّ

علي أن ُر ْح ُ
���ت للعلم طال ًبا
تلوم َّ

وأمج����� ُع م���ن ع��ل��م ال������رواة فنو َنه

فياالئمي دع�ني أغ��ال��ي مبهجيت

فقيمة ك��ل ال��ن��اس م��ا حيسنونه
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وقال إبراهيم احلريب« :ما كنا نعرف من هذه األطبخة شي ًئا ،كنت أجيء
من َعشيِ ٍّ إىل عيش ،وقد هيأت يل أمي باذنجانة مشوية ،أو لعقة بِ ٍّن((( ،أو باقة

فجل».

وقال الوخيش أبو عيل احلسن« :كنت بعسقالن أسمع من ابن مصحح

عل النفقة ،وبقيت أيا ًما بال أكل ،فأخذت ألكتب فعجزت،
وغريه ،فضاقت يَ َّ
فذهبت إىل دكان خباز ،وقعدت بقربه ألشم رائحة اخلبز وأتقوى هبا ،ثم فتح

عل».
اهلل تعاىل يَ َّ

��ذات ن��ال املنى ومن
فمن هجر ال��ل ِ

أكب على اللذات َّ
اليد
َّ
عض على ِ

وهذا ابن اجلوزي يقول:

«لقد كنت يف حالوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحىل من

العسل ألجل ما أطلب وأرجو.

كنت يف زمان الصبا آخذ معى أرغفة يابسة فأخرج يف طلب احلديث ،وأقعد

عىل هنر عيسى ،فال أقدر عىل أكلها إال عند املاء.

فكلام أكلت لقمة رشبت عليها ،وعني مهتي ال ترى إال لذة حتصيل العلم،
ِ
رسول اهلل H
فأثمر ذلك عندي أين ُع ِر ْف ُت بكثرة سامعي حلديث

وأحواله وآدابه ،وأحوال أصحابه وتابعيهم.»...
قال البارودي:

نفسه
وم���ن ت��ك��ن ال��ع��ل��ي��ا ُء ه��م�� َة ِ
( )1البنِ ُّ  :الطبقة من الشحم.

م َّب ُب
ف��ك��ل ال����ذي ي��ل��ق��اه ف��ي��ه��ا حُ َ
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الع ِلم
الس َهر فى َط َل ِب ِ
(ُ )6م َعا َناتهم َّ
قيل لبعض السلف:

«بم أدركت العلم؟» ،قال« :باملصباح ،واجللوس إىل الصباح» ،وقيل

آلخر ،فقال« :بالسفر ،والسهر ،والبكور يف السحر».
���ص���ل���ه ْ
فمن
وح ِّ
����ر ال����ن����و َم َ
واه ُ
����ج ِ

��وب حي�� ِق�� ْر م��ا ب َ
َ���ذ ْل
���ر ِف امل��ط��ل َ
يَ���ع ِ

يف ازدي��������ا ِد ال��ع��ل��م إرغ�������ا ُم ال��� ِع���دا

ُ
ْ
العمل
���م إص���ل��ا ُح
ومج������ال ال���ع���ل ِ

�����ام�����ه
ال ت����ق����ل ق������د ذه�����ب�����ت أي ُ

���ل م��ن س���ار ع��ل��ى ال����درب ْ
ك ُّ
وصل

قال اخلطيب البغدادي« :وأفضل املذاكرة مذاكرة الليل ،وكان مجاعة من

السلف يفعلون ذلك ،وكان مجاعة منهم يبدؤون من العشاء فربام مل يقوموا حتى

يسمعوا أذان الصبح».

�������������ادر ال�����ل�����ي َ
�����ل مب������ا تشتهي
وب
ِ

ف����إمن����ا ال����ل����ي����ل َن������ه������ا ُر األري�������ب

وكان الشيخ أبو عيل يكشف عن ظهره يف الليلة الباردة يطرد به النوم.

وكان اإلمام حممد بن احلسن الشيباين  Vال ينام الليل ،وكان عنده املاء

يزيل نومه به ،وكان يقول« :إن النوم من احلرارة فال بد من دفعه باملاء البارد».

وذكر ابن اللباد أن حممد بن عبدوس «صىل الصبح بوضوء العتمة ،ثالثني

سنة ،مخس عرشة من دراسة ،ومخس عرشة من عبادة».
َه َوى الدَّياجي إذا املغرو ُر ْ
أغ َف َلها
يْ

�ين جُ ْ
ْ��ب الدياجي أع ٌ
ك َّ
ن ُل
��أن ُش��ه َ
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وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت« :أرسجت أليب يف ٍ
ليلة

سبعني مرة».

وقال احلافظ ابن كثري« :وقد كان البخاري يستيقظ يف الليلة الواحدة من
نومه ،في ِ
رساجه ،ثم يقوم
طفئ
وقدُ
َ
َ
ُ
تم ُّر بخاطره ،ثم ُي ُ
الرساج ،ويكتب الفائدة ُ

مر ًة أخرى وأخرى ،حتى كان يتعدَّ ُد منه ذلك قري ًبا من عرشين مرة».

وقال حييى بن معني« :إين ألُ َحدِّ ث باحلديث ،فأسهر له؛ خمافة أن أكون قد

أخطأت فيه».
ُ

ُ
وتلميذ اإلمام مالك ،و ُمدون
أسدُ بن ال ُفرات- ،قايض القريوان،
وكان َ
فتح ِص ِق ِّل َّي َة واستُشهدَ هبا سنة (213هـ) -كان َقد
وأحدُ القادة الفاحتنيَ ،
مذهبهَ ،

خرج من القريوان إىل الرشق سنة 172هـ ،فسمع «املوطأ» عىل مالك باملدينة،
ثم رحل إىل العراقِ ،
فسمع من أصحاب أيب حنيفة وتف َّقه عليهم ،وكان أك َث ُر
اختالفه إىل حممد بن احلسن الشيباين ،وملا حضرَ َ عنده قال له« :إين غريب ُ
قليل
والسامع منك ن َْزر ،والطلب ُة عندك كثري فام ِحيلتي؟».
النفقة،
ُ
ِ
جعلت لك
العراق ِّيني بالنهار ،وقد
فقال له حممد بن احلسن« :اسمع مع
ُ
يت عندي و ُأ ِ
أبيت عنده و َي ُ
َ
نزل
سمعك» ،قال أسد:
«وكنت ُ
ُ
الليل وحدَ ك ،فتَبِ ُ

ُ
ست،
إيل،
وجيعل بني يديه َقدَ ًحا فيه املاء ،ثم يأخذ يف القراءة ،فإذا طال الليل ون َع ُ

أتيت عىل ما أريدُ
ونفح وجهي باملاء فأنتبه ،فكان ذلك دأبه ودأيب ،حتى ُ
مأل َيده َ

من السامع عليه».
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وكان حممد بن احلسن يتعهده بالنفقة ِحني علم أن نفقته ن َِفدَ ْت ،وأعطاه َمر ًة

دينارا حني رآه يرشب من املاء السبيل ،وأ َمدَّ ه بالنفقة حني أراد االنرصاف
ثامنني ً
من العراق.

وقال عبد الرمحن بن قاسم ال ُعتَقي املرصي أحد أصحاب مالك والليث

وغريمها:

وكنت أجد منه يف
كنت آيت مالكًا َغ َل ًسا فأسأله عن مسألتني ،ثالثة ،أربعة،
ُ
ُ

انرشاح صدر ،فكنت آيت َّ
كل َس َحر.
ذلك الوقت
َ
ِ
وخر َج مالك إىل املسجد ومل
فتوس ُ
مر ًة عتبتَه ،فغلبتني عيني فنمتَ ،
دت َّ
َّ
أشعر به ،فركضتني جارية سوداء له برجلها ،وقالت يل« :إن موالك قد خرج،
ليس َيغ ُف ُل كام تَغ ُف ُل أنت ،اليوم له تسع وأربعون سنة ،ق َّلام صىل الصبح إال
بوضوء العتَمة» ،ظنَّت اجلارية أنه مواله من ِ
كثرة اختالفِه إليه.
َ
بعت فيها
قال ابن القاسم:
«وأنخت بباب مالك سبع عرشة سنة ،ما ُ
ُ
شاب متل ِّثم
حاج مرص ،فإذا
وال
ُ
ٌّ
اشرتيت شي ًئا ،قال :فبينام أنا عنده ،إذ أقبل ُّ
شري إليَ َّ  ،فأقبل ُي َق ِّب ُل
دخل علينا ،فس َّلم عىل مالك ،فقال :أفيكم اب ُن القاسم؟ ُفأ َ

الو َلد ،وإذا هو ابني» ،وكان اب ُن
عيني،
ُ
حيا طيبة ،فإذا هي رائح ُة َ
ووجدت منه ر ً
َّ
القاسم ترك أمه حاملاً به ،وكانت ابن َة عمه ،وقد خيرَّ ها عند سفره لطول إقامته،
فاختارت البقاء.

وقال أبو يعىل املوصيل:

اص�بر على مضض اإلدالج بالسـ

ـحر وبالرواح على احلاجات والبكر

ال تعجزن وال يضجرك مطلبها

فالنجح يتلف بني العجز والضجر
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إن�����ي رأي�������ت ويف األي��������ام جتربة

ل��ل��ص�بر ع��اق��ب��ة حم���م���ودة األث���ر

وق�����ل م����ن ج����د يف أم�����ر يطالبه

واستصح َب الصرب إال فاز بالظفر
َ

حكى شيخ اإلسالم النووي  Vعن شيخه اإلمام اجلليل أيب إسحاق

إبراهيم بن عيسى املرادي قال :سمعت الشيخ عبد العظيم  Vيقول« :كتبت
بيدي تسعني جملدة ،وكتبت سبعامئة جزء ،كل ذلك من علوم احلديث تصنيف

غريه ،وكتب ذلك من مصنفاته وغريها أشياء كثرية» ،قال النووي :قال شيخنا:

«ومل َأر ،ومل أسمع أحدً ا أكثر اجتها ًدا منه يف االشتغال ،كان دائم االشتغال يف
الليل والنهار» ،قال« :وجاورته يف املدرسة -يعني بالقاهرة محاها اهلل -بيتي فوق

بيته اثنتي عرشة سنة ،فلم أستيقظ يف ليلة من الليايل ،يف ساعة من ساعات الليل
إال وجدت ضوء الرساج يف بيته ،وهو مشتغل بالعلم ،وحتى كان يف حال األكل
والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها» اهـ.

َفنُورهم من جدهم وسهرهم ،كاحلافظ الضياء أيب حممد املقديس :كان

«كأن النور خيرج من وجهه ،ضعف برصه من كثرة الكتابة والبكاء».

وقال ابن فضل اهلل العمري :إن اإلمام حممد بن ُمك ََّرم املعروف بابن
منظور((( «مل يزل يكتب ،ويسهر يف الكتابة حتى كان يقيض الليايل الطوال كلها
سهرا ،ال ُيلم فيها بِكَرى ،وال ُيطعم عينه هبجعة ،وكان يتخذ إىل جانبه إنا ًء فيه
ً

الس َهر ،وكاد يرصعه الكرى ،أخذ من املاء فسكب يف عينه ،فعمي
ماء ،فإذا غلبه َّ
يف آخر عمره».

( )1اخترص كت ًبا كثرية من املطوالت وغريها؛ فاخترص «تاريخ بغداد» ،و«ذيله» البن النجار ،و«تاريخ
دمشق» البن عساكر ،و«مفردات ابن البيطار» ،و«األغاين» ،ورتبه عىل احلروف ،و«زهر اآلداب»
كثريا ،ترك منه بعد موته مخس مئة جم َّلد.
للحرصي ،وغريها ،وكتب بخطه شي ًئا ً
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وقال الزخمرشي واص ًفا تلذذ العلامء بإيقاظ ليلهم ،وطول سهرهم:

َس���هَ���ري لتنقيح ال��ع��ل��وم أل ُّ
����ذ لي
ِّ
حل�����ل عويصة
ومت���اي���ل���ي ط����ربً����ا
وص����ري���� ُر أق�ل�ام���ي ع��ل��ى أوراق���ه���ا
َ
����ر ال���ف���ت���اة لد ِّ
وأل ُّ
������ذ م���ن َن ْ
ُفها
����ق ِ
���ت س���ه َ
أأب���ي ُ
ُّج���ى وتبي َته
���ران ال���د َ
ِ

ناق
م���ن َو ْص�����ل غ��ان��ي�� ٍة ِ
وط���ي���ب ِع ِ
أش��ه��ى وأح��ل��ى م��ن ُم��دام��ة ساقي
(((
اق
أحلى من الدُّوكا ِه وال ُع َّش ِ
ن��ق��ري ألل��ق��ي ال َّ���ر ْم َ
���ل ع��ن أوراق���ي

���وم���ا وت��ب��غ��ي ب��ع��د ذاك حَلاقي
ن ً

وقال القايض أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد وهو يصف حياة اإلمام

القايض أيب بكر ابن العريب (ت543:هـ) « :Vكان يقول لنا :إن القايض
إذا ويل القضاء عامني نيس أكثر ما كان حيفظ ،فينبغي له أن يعزل ،وأن يتدارك

نفسه ،وكنا نبيت معه يف منزله بقرطبة ،فكانت الكتب عن يمني وشامل ،وكان
ال يتجرد من ثوب ،كانت له ثياب طوال يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم،

فمهام استيقظ َمدَّ يده إىل كتاب ،وكان مصباحه ال ينطفئ َ
الليل ك َّله».

وقال النووي  Vحاك ًيا عن أوائل طلبه للعلم« :وبقيت سنتني مل أضع

جنبي إىل األرض» ،وحكى البدر بن مجاعة أنه سأله  Vعن نومه؛ فقال:

«إذا غلبني النوم استندت إىل الكتب حلظة وأنتبه» ،وقال البدر« :وكنت إذا أتيته

أزوره يضع بعض الكتب عىل بعض ليوسع يل مكانًا أجلس فيه».

وهذا اإلمام الشيخ مؤرخ اإلسالم وحافظ الشام عامد الدين أبو الفداء

إسامعيل ابن عمر بن كثري  ،Vأخذ كتاب اإلمام أمحد مرت ًبا من املحب
( )1الدوكاء :احلجر الذي ُيسحق به الطيب.
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الصامت ،وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة ،و(معجم الطرباين الكبري)،
كثريا ،وتعب فيه تع ًبا
و(مسند البزار) ،و(مسند أيب يعىل املوصيل) ،وأجهد نفسه ً

عظيماً  ،فجاء ال نظري له يف العامل ،وأكمله ،إال من بعض مسند أيب هريرة ،فإنه
مات قبل أن يكمله ،فإنه ُع ِ
وجل بكف برصه ،يقول للذهبي« :ال زلت أكتب
ِ
ص ،حتى ذهب برصي معه ،ولعل اهلل يقيض من
فيه يف الليل ،والرساج ُينون ُ
يكمله».

وهاك طر ًفا من سرية اإلمام اجلليل «ابن دقيق العيد»  Vيبني عن علو

مهته وسهره يف طلب العلم:

بعد أن قام بجولته العلمية يف الفسطاط والقاهرة واإلسكندرية ودمشق

واحلجاز ،وأخذ العلم عن كبار أساتذة عرصه ،تعمق يف املذهبني ،مذهب مالك
والشافعي ،كام تعمق يف علوم احلديث والتفسري ،وعلم الكالم والنحو واألدب،

وأتقن وهو شاب املذهبني اتقانًا عظيماً  ،وبلغ به إىل درجة اإلفتاء هبام.

قال اإلسنوي :حقق املذهبني م ًعا ،ولذلك مدحه الشيخ ركن الدين بن

القويع املالكي بقصيدة يقول من مجلتها:
����ب����ا يف ِص���ب���اه
ص���� َب����ا ل��ل��ع��ل��م َص ًّ

وأت�����ق َ
���اس
�����ن وال����ش����ب ُ
����اب َل������� ُه ل���ب ٌ

َ
يب
�����ل ب���ه���م��� ِة ال َّ
����ص ِّ
����ب الص ّ
َف�����أ ْع ِ
�������ك وال����ش����اف����ع����ي
أدل�������������� َة م�������ال ٍ

كان الشيخ تقي الدين  Vمنقط ًعا للعلم والعبادة ،فكان ال ينام الليل

إال قليلاً  ،فكانت أوقاته معمورة بالدرس واملطالعة والتحصيل ،أو اإلمالء
والتأليف ،ورواية احلديث ،فإن أراح نفسه من بعض ذلك العناء فال ُي َرى إال
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جالسا يتلو كالم اهلل ،أو ماش ًيا يتفكر يف خلق اهلل،
قائماً يصيل يف املحراب ،أو
ً
متدبرا صنعه ،مستدلاًّ بذلك عىل قدرة اهلل ووحدانيته ،فهو منرصف بجسمه
ً
وبياض هناره إىل البحث والتدقيق ،واالستنباط والتحقيق ،أو
وفكره سوا َد ليله
َ
الصالة والقيام ،وتقديس اهلل امللك العالم ،وأصدق مرآة حلياته قوله:
اجل��س�� ُم ي��ذي�� ُب��ه ح��ق ُ
��وق اخلدم ْه

����ب ع������ذابُ������ ُه ع���ل���و اهل���م��� ْه
وال����ق����ل ُ

تعب
وال��ع��م�� ُر ب����ذاك ينقضي يف ٍ

وال���راح��� ُة م��ات��ت فعليها الرمح ْه

علو مهته يف درك العال ،ونيل املرام ،فشغل فكره
فهو قد أضنى فؤا َده ُّ

باستنباط األحكام الرشعية ،وخدمة الدين واألمة ،والتزود بالتقوى.

قال السبكي« :أما دأبه يف الليل علماً وعبادة فأمر عجاب ،ربام استوعب

الليل فطالع فيها املجلد أو املجلدين ،وربام تال آية واحدة فكررها إىل مطلع

الفجر».

وقال اآلدفوي :حكى يل الشيخ زين الدين عمر الدمشقي املعروف بابن

الكناين  :Vقال :دخلت عليه بكرة يوم فناولني جملدة ،وقال« :هذه طالعتها

أيضا :له قدرة عىل املطالعة ،رأيت
يف هذه الليلة التي مضت» ،وقال اآلدفوي ً
خزانة املدرسة النجيبة بقوص فيها كتب من مجلتها (عيون األدلة) البن القصار

يف نحو ثالثني جملدً ا ،وعليها عالمات له ،وكذلك رأيت كتب املدرسة السابقية،
رأيت عىل (السنن الكربى) للبيهقي له فيها يف كل جملدة عالمة ،وفيها (تاريخ
اخلطيب) كذلك( ،ومعجم الطرباين) الكبري ،واألوسط ،وقال :وأخربين شيخنا

الفقيه رساج الدين الدنوري أنه ملا ظهر (الرشح الكبري) للرافعي اشرتاه بألف
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درهم ،وصار يصيل الفرائض فقط ،واشتغل باملطالعة إىل أن أهناه ،و ُذكر عنده

هو والغزايل يف الفقه ،فقال« :الرافعي يف السامء» ،ويقال إنه طالع كتب الفاضلية
واحتجت أن أعود
خرجت من باب من أبواب الفقه،
عن آخرها ،وقال« :ما
ُ
ُ

إليه».



ومن سرية العلامء املعارصين ننتقي أنموذج العالمة القرآين «حممد

األمني الشنقيطي»  ،Vقال ابنه عبد اهلل« :حدثني أيب أنه كان يقرأ يف البالد

زمان طلبه العلم يف (خمترص خليل) يف أول كتاب النكاح ،حتى وصل إىل قول
خليل« :يف عرشة ندبه ولو ببيع سلطان لفلس»؛ قال يل :أقرأنيها شيخي بعد

العرص ،وكانت دراسته جرد َّية ،بحيث يقرأ كل ما قيل يف الباب؛ قال :فأخذت
رشاح خليل وحواشيه عىل هذه املسألة ،وجلست أراجعها حتى جاء الليل،

أوقدت النار أطالع يف ضوئها إىل الصبح ،ومل أنم ،ومل ِّ
أصل غري الفريضة،
ثم
ُ
فوجدت أن للرشاح يف قول خليل قولني ،ولو كنت أبحث يف الكتاب والسنة

ألتيت لألمة بالعجب».

ول��������ي ش����غ����ل ب�����أب�����ك�����ار ع��������ذارى

أَ ِب�����ي ُ
�����ت م���ف���ك��� ًرا ف��ي��ه��ا فتضحي

ك����أن وج َ
الصباح
���وه���ه���ا ض�����و ُء
ِ
ل َفهْم ال َف ْد ِم((( خافضة اجلناح

قال الشيخ عطية سامل يف روايته هذه القصة ما نصه:

مفكرا وباح ًثا ،حتى يذلل الصعاب،
نعم؛ إنه كان يبيت يف طلب العلم
ً

وقد طابق القول العمل؛ حدثني  Vقال« :جئت للشيخ يف قراءيت عليه،
فرشح يل كام كان يرشح ،ولكنه مل يشف ما يف نفيس عىل ما تعودت ،ومل يرو يل

( )1ال َف ْدم :رجل َفدْ م :ثقيل الفهم َع ِي ٌّي.
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ظمئي ،وقمت من عنده وأنا أجدين يف حاجة إىل إزالة بعض اللبس وإيضاح

ظهرا ،فأخذت الكتب واملراجع ،فطالعت حتى
بعض املشكل ،وكان الوقت ً
أيضا ،فأوقد يل
العرص ،فلم أفرغ من حاجتي ،فعاودت حتى املغرب ،فلم أنته ً

خادمي أعوا ًدا من احلطب أقرأ عىل ضوئها كعادة الطالب ،وواصلت املطالعة،
وأتناول الشاهي األخرض كلام مللت أو كسلت ،واخلادم بجواري يوقد الضوء،
حتى انبثق الفجر وأنا يف جمليس ،مل أقم إال لصالة فرض أو تناول طعام ،وإىل أن

ارتفع النهار ،وقد فرغت من دريس ،وزال عني لبيس ،ووجدت هذا املحل من
الدرس كغريه يف الوضوح والفهم ،فرتكت املطالعة ونمت ،وأوصيت خادمي

أن ال يوقظني لدريس يف ذلك اليوم؛ اكتفا ًء بام حصلت عليه ،واسرتاحة من عناء
مفكرا فيها ،فأضحت لفهم الفدم خافضة اجلناح.
سهر البارحة»؛ فقد بات
ً

 وقال العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللويس البغدادي

 Vواص ًفا حاله أثناء مدارسته تفسري القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن العرشين:
«وإين وهلل تعاىل املنة مذ ِمي َط ْت عني التامئم ،ونيطت عىل رأيس العامئم ،مل أزل
متطل ًبا الستكشاف رسه املكتوم ،مرتق ًبا الرتشاف رحيقه املختوم ،طاملا فرقت
نومي جلمع شوارده ،وفارقت قومي لوصال خرائده ،فلو رأيتني وأنا أصافح

باجلبني صفحات الكتاب من السهر ،وأطالع -إن أعوز الشمع يو ًما -عىل

نور القمر ،يف كثري من ليايل الشهر ،وأمثايل إذ ذاك يرفلون يف مطارف اللهو،
و ُي ْرقلون((( يف ميادين الزهو ،ويؤثرون مرسات األشباح ،عىل لذات األرواح،

( )1أرقل يف سريه :أرسع.
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وهيبون نفائس األوقات ،لنهب خسائس الشهوات ،وأنا مع حداثة سني ،وضيق

َع َطني ،ال تغرين حاهلم ،وال تغريين أفعاهلم» اهـ.

وقال اإلمام ابن عبد القوي يف (منظومة اآلداب):

وال ت��س��أم��ن ال��ع��ل��م واس��ه��ر لنيله

غد
بال ضجر حتمد ُسرى الليل يف ِ

وقال العالمة ابن مفلح يف رشحها« :فمن ألف السهاد ،وترك الوساد واملهاد،
َ
وجدَّ وجد ،ومن
وح ِرم
األهل واألوالد ،نال منه املراد .من طلب َ
وجاب البالدُ ،

ولج ولج ،ومن ألف السآمة والنوم ،مل ينل ما نال القوم».
قرع الباب َّ
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الع َل َم ِاء
(ِ )7حرصهم على َم َج ِال ِس ُ
إن من رمحة اهلل تعاىل هبذه األمة أن ألقى يف قلوب سلفنا الصالح الشغف

بالعلم واحلرص عىل جمالسه ليحفظ هبم دينه ،ويكونوا أسوة ملن بعدهم ،فمن
ثم تبوؤوا مناصب اإلمامة يف الدين.

جمالسهم م��ث ُ��ل ال��ري��اض أنيق ٌة

لقد طاب منها الريح واللون والطعم

جاء يف ترمجة أيب مسلم الكجي احلافظ املسند إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم

البرصي صاحب السنن ،قال أمحد بن جعفر اخلتيل :ملا قدم الكجي بغداد أمىل يف
ٍ
واحد منهم
رحبة غسان (مكان هناك) ،فكان يف جملسه سبعة مستملني ُيب ِّلغ كل

اآلخر ،ويكتب الناس عنه قيا ًما ،ثم َم َس ْح ُت الرحبة (أي :قدرت مساحتها)،

وحسبت َمن حرض بمحربة ،فبلغ ذلك ني ًفا وأربعني ألف حمربة سوى النظارة(((،
ُ
قال احلافظ الذهبي« :هذه حكاية ثابتة».

وقال ابن عدي« :كنا نشهد جملس الفريايب ،وفيه عرشة آالف أو أكثر».
وقال أبو الفضل الزهري« :ملا سمعت من الفريايب كان يف جملسه من

أصحاب املحابر َمن كتب نحو عرشة آالف إنسان ،ما بقي منهم غريي ،هذا

سوى من ال يكتب».

(« )1سري أعالم النبالء» (.)261/2
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وقال جعفر بن درستويه« :كنا نأخذ املجلس يف جملس عيل بن املديني وقت
العرص اليوم ملجلس ٍ
غد ،فنقعد طول الليل ،خمافة أن ال نلحق من الغد موض ًعا
َ
ً
شيخا يف املجلس يبول يف َط ْي َلسانه((( ،و ُيدْ ِر ُج الطيلسان،
نسمع فيه ،ورأيت

حتى فرغ خمافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول».

وقال أبو الزناد« :كنا نطوف مع الزهري عىل العلامء ،ومعه األلواح

والصحف ،يكتب كل ما سمع».

وقال ثعلب« :ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس لغة وال نحو من مخسني سنة».

وقال حييى بن حسان :كنا عند سفيان بن عيينة ،وهو حيدث ،فازدمحت
ٍ
فرقة من الناس عىل حمل ٍ
ضعيف ،فانتهبوه ،و َد ُّقوا يد الشيخ ،فجعل الشيخ
شيخ
«سفيان ال جعلتك مما ِ
ُ
ُ
وسفيان ال يسمع ،حتى نظر إىل
عملوا يب يف ِحل»،
يصيح:
رجل من أولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا ،فقال له« :ما يقول الشيخ؟»،

قال :يقول(((« :زدنا يف السامع».

وقال سلمة بن شبيب :كنا عند يزيد بن هارون ،فازدحم الناس عليه،

فوقع صبي حتت أقدام الرجال ،فقال يزيد« :اتقوا اهلل ،وانظروا ما حال الصبي»،
فنظروا فإذا هو قد خرجت َحدَ قتاه((( ،وهو يقول« :يا أبا خالد! ِز ْدنا» ،فقال يزيد:
«إنا هلل ،وإنا إليه راجعون ،قد نزل هبذا الغالم ما نزل ،وهو يطلب الزيادة».

( )1الطيلسان :أو الطالسان ،فاريس معرب ،وهو رضب من األوشحة ُيلبس عىل الكتف ،أو حُييط
بالبدنٍ ،
خال عن التفصيل واحلياكةُ ،يعرف يف العامية املرصية بالشال.
( )2الالئق بحال طلبة العلم الرشيف أن يكون ذلك الرجل قد أجابه بقوله« :زدنا يف السامع» ،دون
أن يكون قال« :يقول زدنا» فعسى أن تكون لفظة «يقول» مزيدة يف الرواية.
(َ )3
احل َدقة :السواد املستدير وسط العني.
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وهشيم

�

كان سبب موته ازدحام طلبة العلم عليه ،فقد قال

اخلطايب :ازدحم أصحاب احلديث عىل هشيم ،فطرحوه عن محاره ،فكان سبب

موته.

وكان أبو بكر بن اخلياط النحوي
الطريق ،وكان ربام سقط يف جر ٍ
ف ،أو خبطته دابة! وحكي عن اإلمام ثعلب
ُْ
أمحد بن حييى النحوي :أنه كان ال يفارقه كتاب يدرسه ،فإذا دعاه رجل إىل دعوة،
رشط عليه أن ي ِ
وسع له مقدار ِم ْس َورة -وهي املتكأ من اجللد -يضع فيها كتا ًبا،
ُ
V

يدرس مجيع أوقاته ،حتى يف

ويقرأ.

سبب وفاته أنه خرج من اجلامع يوم اجلمعة ،بعد العرص ،وكان قد
وكان
ُ

حلقه َص َم ٌم ،ال َيسمع إال بعد تعب ،وكان يف يده كتاب ينظر فيه يف الطريق،
ِ
فرس فألقته يف ُه َّوةُ ،فأ ِ
فحمل إىل منزله عىل
خر َج منها وهو كاملختلطُ ،
فصدمته ٌ
تلك احلال ،وهو يتأوه من رأسه ،فامت ثاين يوم.� ،

وكان أقدم شيخ لقيه اإلمام عبد اهلل بن املبارك الربيع بن أنس اخلراساين،

حت َّيل ،ودخل إليه إىل السجن ،وسمع منه.

قي بن خَم ْ َلد األندليس» الذي رحل إىل بغداد ماش ًيا عىل
وهذا اإلمام « َب ُّ

قدميه ،وكان ُج ُّل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أمحد بن حنبل  ،Vليأخذ عنه

رب املحنة التي دارت عىل
العلمُ ،حكي عنه أنه قال :ملا َق ُر ُ
بت من بغداد اتصل يب خ ُ
أمحد بن حنبل ،وأنه ممنوع من االجتامع إليه والسامع منه،
ُ
فاغتممت بذلك غماًّ
َللت املوضع ،فلم أعرج عىل يشء بعد إنزايل متاعي يف ٍ
بيت اكرتيتُه
شديدً ا ،فاحت ُ
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أتيت املسجد اجلامع الكبري ،وأنا أريد أن أجلس إىل اخلَ ْلق
يف بعض الفنادق أن ُ
وأسمع ما يتذاكرونه.

قوي،
عت إىل حلقة نبيلة ،فإذا برجل يكشف عن الرجال ،ف ُيض ِّع ُ
فدُ فِ ُ
ف و ُي ِّ

فرأيت فرجة قد
فقلت« :من هذا»؟ ملن كان ُقريب ،فقال« :هذا حييى بن معني»،
ُ

انفرجت ُق ْر َبه ،فقمت إليه ،فقلت له« :أبا زكريا رمحك اهلل ،رجل غريب نائي
لقيت
الدار،
أردت السؤال فال تَستخ َّفني» ،فقال يلُ « :ق ْل» ،فسألته عن بعض من ُ
ُ
جرح.
فبعضا زكَّى،
ً
من أهل احلديثً ،
وبعضا َّ

وكنت قد أكثرت من األخذ منه،
فسألته يف آخر السؤال عن هشام بن عامر،
ُ

صاحب صالة ،دمشقي ثقة وفوق الثقة ،لو
ف َقال« :أبو الوليد هشام بن عامر
ُ
ِ
ربا ما رضه شي ًئا ِ
وفضله» ،فصاح ُ
أهل احللقة:
خلريه
كان حتت ردائه كرب وتقلد ك ً
َّ
غريك له سؤال».
«يكفيك رمح ُة اهلل عليكُ ،
ِ
«أكش ُفك عن رجل واحد :أمحد بن
فقلت -وأنا واقف عىل قدمي:-
ُ

كاملتعجب ،وقال يل« :ومثلنا نحن يكشف عن
حنبل؟» ،فنظر إ َّيل حييى بن معني
ِّ
أمحد بن حنبل؟! َّ
وخريهم ،وفاضلهم».
إن ذاك إما ُم املسلمني،
ُ

فقرعت بابه،
للت عليه،
ُ
ثم خرجت أستدل عىل منزل أمحد بن حنبل ،فدُ ُ

فخرج إ َّيل وفتَح الباب ،فنظر إىل رجل مل يعرفه ،فقلت« :يا أبا عبد اهلل رجل
طالب حديث و ُم َق ِّيدُ ُسنَّة -أي:
غريب الدار ،هذا أول دخويل هذا البلد ،وأنا
ُ

جامع ُسنَّة ،-ومل تكن رحلتي إال إليك» ،فقال يل« :ادخل األسطوان ،وال تقع
ُ
عليك عني».
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فقال يل« :وأين موضعك؟» ،قلت« :املغرب األ َقىص» ،فقال يل« :إفريقية؟»

البحر إىل إفريقية ،األندلس» ،فقال يل:
أجوز من بلدي
فقلت« :أب َعدُ من ذلك،
ُ
َ
ون ِ
أحب إ َّيل من أن أحسن َع َ
مثلك عىل
«إن موضعك لبعيد ،وما كان يشء
َّ
ممتحن بام لعله قد بلغك» ،فقلت له« :بىل قد بلغني،
مطلبه ،غري أين يف حيني هذا َ
وأنا قريب من بلدك ٌ
مقبل نحوك».

أذنت
فقلت له« :أبا عبد اهلل هذا أول دخويل ،وأنا جمهول العني عندكم ،فإن َ
َ
َخر َج إىل
الس َّؤال،
فأقول عند باب الدار ما يقولون ،فت ُ
يل أن آيت يف كل يوم يف ِز ِّي ُّ
هذا املوضع ،فلو مل حتدثني يف كل يوم إال بحديث واحد لكان فيه كفاية» ،فقال

يل« :نعم ،عىل رشط أن ال تظهر يف اخلَ ْلق ،وال عند أصحاب احلديث» ،فقلت:

«شرَ ْ طك».

ف رأيس بخرقة ،وأجعل كاغدي -أي :ورقي-
فكنت آخذ ُعو ًدا بيدي ،وأ ُل ُّ
ُ

والس َّؤ ُال هنالك كذلك،
و َدوايت يف ك ُِّمي ،ثم آيت بابه فأصيح:
ْ
«األج َر رمحكم اهلل»ُّ ،
ف َيخرج إ َّيل ،ويغلق باب الدار ،وحيدثني باحلديثني والثالثة واألكثر.

ِ
املمتح ُن لهَ ،و َولِ َي بعده من كان عىل مذهب
فالتزمت ذلك ،حتى مات
ُ

وسماَ ذكره ،وع ُظ َم يف عيون الناس ،وع َل ْت إمامتُه،
السنَّة ،فظهر أمحد بن حنبلَ ،
ُّ

حق صربي.
عرف يل َّ
ُرضب إليه آباط اإلبل ،فكان َي ُ
وكانت ت َ

فس َح يل وأدناين من نفسه ،ويقول ألصحاب
فكنت إذا
ُ
أتيت َح ْل َق َت ُه َ

اسم طالب العلم» ،ثم يقص عليهم قصتي معه ،فكان
احلديث« :هذا يقع عليه ُ
عيل ،وأقرؤه عليه.
يناولني احلديث مناولة ،ويقرؤه َّ
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أشفيت منها ،فف َقدَ ين من جملسه فسأل عنيُ ،فأعلم ِ
بع َّلتي،
فاعتللت ِع َّل ًة
ُ
ُ

فقام من فوره مقبلاً إ َّيل عائدً ا يل بمن معه ،وأنا مضطجع يف البيت الذي كنت
ِ
عيل ،وكتبي عند رأيس.
اكرتيت ،ول ْبدي حتتي ،وكسائي َّ
َ
الفندق قد ارت ََّج بأهله وأنا أسمعهم -يقولون« :-هو ذاك،
فسمعت
ُ

صاحب الفندق مرس ًعا فقال يل:
أبرصوه ،هذا إمام املسلمني مقبلاً » ،ف َبدَ ر إ َّيل
ُ

«أبا عبد الرمحن! هذا أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل إمام املسلمني مقبلاً إليك عائدً ا
لك».

البيت من أصحابه ،فلم يسعهم،
فدخل ،فجلس عند رأيس ،وقد احت ََشى
ُ

صار ْت فرقة منهم يف الدار وقو ًفا وأقال ُمهم بأيدهيم ،فام زادين عىل هذه
حتى َ
الكلامت؛ فقال يل« :يا أبا عبد الرمحن أبشرِ ْ بثواب اهلل ،أيا ُم الصحة ال س َق َم فيها،
وأيا ُم السقم ال صحة فيها ،أعالك اهلل إىل العافية ،و َم َس َح عنك بيمينه الشافية»،

فرأيت األقالم تكتب لفظه.

أهل الفندق يل ُطفون يب ،وخيدمونني ديان ًة ِ
ثم خرج عني ،فأتاين ُ
وحسب ًة،
َ
ٍ
بلحاف ،وبأطايب من األغذية ،وكانوا يف مترييض
فواحدٌ يأيت بفراش ،وآخر

أكثر من متريض أهيل لو كنت بني أظهرهم ،لعيادة الرجل الصالح.
َ
وتويف بقي بن خملد سنة 276هـ باألندلس .V

 واجتهد كثري من احلفاظ يف لقيا املشايخ والتلقي عنهم ،حتى بلغ عدد
احلافظ حمدِّ ِ
ِ
ث خراسان أيب سعد عبد الكريم السمعاين املروزي
شيوخ اإلمام
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سبعة آالف شيخ وأستاذ((( ،ولكثرة البلدان التي رحل إليها ،ألف (معجم

البلدان) التي سمع فيها ،وصنف (معجم شيوخه) يف عرش جملدات.
وقال القاسم بن داود البغدادي« :كتبت عن ستة آالف شيخ».

َ
وثالث مائة شيخ،
وبلغ ِعدَّ ُة شيوخ اإلمام احلافظ ابن عساكر  Vأل ًفا

ومن النساء بضع وثامنون امرأة.

وملا مات «زيد بن ثابت»  Iقال ابن عباس « :Lيا هؤالء من

رسه أن يعلم كيف َذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم ،وا ْي ُم اهلل لقد ذهب اليوم

كثري ،يموت الرجل الذي يعلم اليشء ال يعلمه غريه ،فيذهب ما كان معه
ٌ
علم ٌ
كثري».
ويشري إىل قرب زيد ويقول -:لقد دفن اليوم ٌعلم ٌ

قال حييى بن القاسم :كان «ابن ُس َك ْينَة» عا ًملا عاملاً  ،ال ُيض ِّي ُع شي ًئا من

وقته ،وكنا إذا دخلنا عليه يقول« :ال تزيدوا عىل( :سال ٌم عليكم) مسألة» ،لكثرة

حرصه عىل املباحثة ،وتقرير األحكام.

( )1قال ابن النجار« :وهذا يشء مل يبلغه أحد».
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ادرتهم َ
الع ِلم
رصا َعلى ِ
(ُ )8م َب َ
األ َ
زمان ِح ً
ٍ
«خالد احلذاء» ،فقال:
ومن ذلك :أن «شعبة بن احلجاج» جاء إىل

«يا أبا منازل :عندك حديث َحدِّ ثني به؟» ،وكان خالد عليلاً  ،فقال له« :أنا

َو ِجع» ،فقال« :إنام هو واحد؟» ،فحدثه به ،فلام فرغ ،قال« :مت إذا شئت».

وكان «حييى بن معني» شديد احلرص عىل لقاء الشيوخ والسامع منهم

خشية أن يفوتوه ،قال عبد بن محيد :سألني حييى بن معني عن هذا احلديث أول

ما جلس إيل ،فقلت :حدثنا محاد بن سلمة فقال« :لو كان من كتابك؟» فقمت
ألخرج كتايب ،فقبض عىل ثويب ثم قال« :أ ْم ِل ِه َع َّيل ،فإين أخاف أن ال ألقاك»،
فأمليتُه عليه ،ثم أخرجت كتايب فقرأته عليه.
فت األرض يف طلب
وعن ابن إسحاق قال :سمعت مكحولاً يقولُ « :ط ُ
العلم» ،وروى أبو وهب عن مكحول قالُ « :أعتِ ْق ُت بمرص ،فلم أ َد ْع هبا ِعلماً إال

حويت
أتيت املدينة ،فلم أدع هبام علماً إال
ُ
أتيت العراق ثم ُ
حويتُه فيام ُأ َرى ،ثم ُ
أتيت الشام فغربلتُها» ،وهذا من فطنته ومبادرته الزمان ،خشية
عليه فيام ُأرى ،ثم ُ
فوت الرواة ،وموت املحدثني(((.

كثريا عن
وكان احلافظ شمس الدين حممود بن عبد الرمحن األصبهاين يمتنع ً

األكل؛ لئال حيتاج إىل الرشب ،فيحتاج إىل دخول اخلالء ،فيضيع فيه الزمان.

مظهرا من مظاهر القاعدة التي أرساها بعده اإلمام اجلليل حييى بن َمعني  Vحيث
( )1وقد كان هذا
ً
حدثت ففتِّش».
فقمش -أي :اكتب كل ما تسمع وامجعه -وإذا
َ
قال« :إذا َ
كتبت ِّ
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ته
العل ِْم َو ُم َد َار َس ِ
(ُ )9ع ُل ّو ِه َّمتهم ِفي ُم َذ َاك َر ٍة ِ
سه أن حيفظ احلديث ،فليحدِّ ْ
ث به ،ولو أن
قال إبراهيم النخعي« :من رَ َّ

يدِّ ث به من ال يشتهيه ،فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب يف صدره».
حُ َ

وعن ابن شهاب أنه :كان يسمع العلم من عروة وغريه ،فيأيت إىل جارية له

وهي نائمة -فيوقظها ،فيقول« :اسمعي حدثني فالن كذا وفالن كذا» ،فتقول:«ما يل وما هلذا احلديث؟» ،فيقول« :قد علمت أنك ال تنتفعني به ،ولكن سمعته
اآلن فأردت أن أستذكره».

ف���������������أدم ل�����ل�����ع�����ل�����م م���������دارس��������� ًة

ُ
�����م م�����دارس����� ُت�����ه
ف�����ح�����ي�����اة ال�����ع�����ل ِ

قال زياد بن سعد :ذهبنا مع الزهري إىل أرضه بالشعب ،قال :وكان الزهري

جيمع األعاريب فيحدثهم ،يريد احلفظ.

وقال حييى بن معني« :أكتب بيدي ألف ألف حديث ،ولو مل نكتب احلديث

مخسني مرة ما عرفناه».

وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فرتاه جيلس وحده ،ويرفع بالعلم

صوته ،حتى حيفظه ،يقول جعفر بن املراغي :دخلت مقربة بت ُْسترَ  ،فسمعت

صائحا يصيح« :واألعمش ،عن أيب صالح ،عن أيب هريرة ،واألعمش عن
ً
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أيب صالح عن أيب هريرة» ،ساعة طويلة ،فكنت أطلب الصوت ،إىل أن رأيت ابن
زهري ،وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث األعمش.

وقال عبد الرزاق :كان سفيان الثوري عندنا ليلة ،قال :وسمعت قرأ القرآن

من الليل وهو نائم ،ثم قام يصيل ،فقىض جزءه من الصالة ،ثم قعد فجعل يقول:
«األعمش ،واألعمش ،واألعمش ،ومنصور ،ومنصور ،ومنصور ،واملغرية،

واملغرية ،واملغرية» ،قال :فقلت له« :يا أبا عبد اهلل ما هذا؟» ،قال« :هذا جزئي
من الصالة ،وهذا جزئي من احلديث».

ومكث حافظ املغرب اإلمام ابن عبد الرب مع كتاب (التمهيد) ثالثني سنة

ليلاً
وهنارا ،يكتبه وينسخه ،ويرشحه ،ثم يقول:
ً
مس�ير ف����ؤادي ُم���ذ ث�لاث�ين ِح َّجة

همي
َ
وص ْي َق ُل ِذه�ني ،وامل��ف ِّ��رج عن ِّ

وحكى القطب اليونيني عن اإلمام النووي  :Vأنه كان ال يضيع له

وقت يف ليل وال هنار إال يف وظيفة من االشتغال بالعلم ،حتى إنه يف ذهابه يف

الطريق وإيابه يشتغل يف تَكرار حمفوظة ،أو مطالعة ،وإنه بقي عىل التحصيل

-عىل هذا الوجه -ست سنني.

درسا عىل
ولقد كان النووي -أول طلبه ً
أيضا -يقرأ كل يوم اثني عرش ً

ودرسا
وتصحيحا :درسني يف (الوسيط) ،وثال ًثا يف (املهذب)،
رشحا
املشايخ
ً
ً
ً

ودرسا يف (اللمع)
وخامسا يف (صحيح مسلم)،
يف (اجلمع بني الصحيحني)،
ً
ً
ودرسا
ودرسا يف (إصالح املنطق) البن السكيت يف اللغة،
البن جني يف النحو،
ً
ً

ودرسا يف أصول الفقه ،تارة يف (اللمع) أليب إسحاق ،وتارة يف
يف الترصيف،
ً
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ودرسا يف أصول الدين
ودرسا يف أسامء الرجال،
(املنتخب) للفخر الرازي،
ً
ً
أي :التوحيد -قال النووي« :وكنت أعلق مجيع ما يتعلق هبا من رشح مشكل،وإيضاح عبارة ،وضبط لغة ،وبارك اهلل يل يف وقتي واشتغايل ،وأعانني عليه».

وطالع الشيخ عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر احلنبيل« :املغني» للموفق ابن

قدامة ثال ًثا وعرشين مرة ،حتى كاد يستحرضه.

وقال العالمة صالح آل الشيخ « :9أذكر وصية أوصاين هبا أستاذنا

الشيخ حممود حممد شاكر أديب مرص وشيخ العربية ،وقد قرأت عليه بعض
الكتب يف األدب ،سألته مرة ،قلت له :أوصني بكتاب أقرؤه يف اللغة .قال يل:

اقرأ لسان العرب .قلت :لسان العرب عرشون جملدً ا ،أريد كتا ًبا آخر .قال« :إذا

كثريا عليك ،فابحث عن شغل آخر غري العلم» .وهذه كانت
كان عرشون جملدً ا ً
كلمة مؤثرة للغاية ،ثم قال :قرأناه عىل شيخنا حممد سيد املرصفي مرتني ،ويف

الثالثة تويف ،ومل نكمله»(((.

(« )1لقاءات وجلسات» (.)476/1
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لو ِه ِّم ِت ِهم
(ُ )10ع ّ

في ِح ْف ِظ القرآن الكرمي والعل ِْم َّ
ريف
الش ِ
قال هشام الكلبي« :حفظت ما مل حيفظه أحد ،ونسيت ما مل ينسه أحد،

كان يل عم يعاتبني عىل حفظ القرآن ،فدخلت بيتًا ،وحلفت أن ال أخرج منه

حتى أحفظ القرآن ،فحفظته يف ثالثة أيام ،ونظرت يو ًما يف املرآة آلخذ ما دون
القبضة ،فأخذت ما فوق ال ُق ْب َضة».

وذكروا عن عامر الشعبي التابعي املشهور ،عامل الكوفة ،أنه حفظ القرآن

الكريم يف أربعني يو ًما.

ويف ترمجة ابن شهاب الزهري أنه حفظ القرآن يف ثامنني يو ًما.
ويف ترمجة أيب وائل شقيق بن سلمة أنه حفظه يف شهرين.

وذكر اخلطيب البغدادي عن شيخه عبد اهلل بن اللبان أنه حفظه وله مخس

سنني(((.

وممن حفظ القرآن عىل ِكبرَ ٍ العامل املجاهد السلطان عاملكري بن شاه جان سلطان

اهلند الذي حكمها مخسني سنة ما بني (1068هـ) إىل وفاته سنة (1118هـ)،
( )1وقد ذكر ابن الصالح  Vيف مقدمته يف علوم احلديث :أنه بلغه عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري،
قال :رأيت صب ًّيا ابن أربع سنني قد حمُ ل إىل املأمون ،قد قرأ القرآن العظيم ،ونظر يف الرأي -الفقه-
غري أنه إذا جاع بكى.
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فقد حفظ القرآن بعد جلوسه عىل رسير امللك ،رغم انشغاله با ُمل ْل ِك ،وبجالئل

األعامل وفضائلها.

وقال الشيخ عبد الرمحن الدورسي « :Vحفظت القرآن الكريم يف

عيل مكتبي ،ومل أخرج منها إال للصالة
شهرين ،انقطعت عن الناس ،وأغلقت َّ
فقط».

ٍ
ألف ِ
ُ
حديث (أي :مليونًا)،
ألف
وقال أبو ُزرعة« :كان أمحدُ بن حنبل
حيفظ َ

األبواب».
وأخذت عليه
فقيل له :ما ُيدْ ريك؟ قال :ذاكرتُه
ُ
َ

ُ
سليامن بن ُشعب َةَ « :كتَبوا عن أيب داو َد أربعني ألف حديث ،وليس معه
وقال

كتاب».
ٌ

ٍ
«أحفظ مائتي ِ
ُ
ُ
ُ
اإلنسان:
حيفظ
حديث ،كام
ألف
وقال أبو ُز ْر َعة الرازي:
ٍ
ثالثامئة ِ
ِ
ِ
حديث».
ألف
املذاكرة
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] ،ويف
ويف ترمجة اإلمام الشافعي � أنه قال« :ما قرأت سوا ًدا يف بياض إال

حفظته» .وذكروا أنه حفظ (املوطأ) لإلمام مالك  Vيف أربعني يو ًما.

ويف ترمجة األئمة أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وابن جرير الطربي،

أهنم كانوا حيفظون ألف ألف حديث .أي باملكررات وطرق األحاديث املختلفة،

مع آثار الصحابة.

وعن ُم َط ِّرف قال :كان قتادة إذا سمع احلديث خيتطفه اختطا ًفا ،وكان إذا

والزويل حتى حيفظه ،وإن كان احلديث
سمع احلديث مل حيفظه أخذه العويل َّ
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طويلاً بحيث ال يمكن حفظه يف جملس واحد ،حفظ نصفه ،ثم عاد يف جملس
آخر فحفظ بقيته.

وكان ابن إسحاق من أحفظ الناس .فكان إذا كان عند الرجل مخسة

عيل فإن نسيتُها
أحاديث أو أكثر فاستودعها عند ابن إسحاق قال« :احفظها َّ

عيل».
كنت قد حفظتها َّ

وقال عيل بن خرشم :رأيت وكي ًعا ،وما رأيت بيده كتا ًبا قط ،إنام هو حيفظ،

جربت مث َله للحفظ».
فسألته عن دواء احلفظ؟ فقال« :ترك املعايص ،ما
ُ

وراق البخاري :-سمعت حاشد بن إسامعيلوقال حممد بن أيب حاتم َّ

وآخر يقوالن :كان البخاري خيتلف معنا إىل السامع وهو غالم ،فال يكتب،

حتى أتى عىل ذلك أيام ،فكنا نقول له« :إنك ختتلف معنا وال تكتبَ ،ف ُلمناك
عيلِ ،
عيل ما
فاعرضا َّ
فيام تصنع ،فقال لنا -بعد ستة عرش يو ًما« :-إنكام أكثرمتا َّ

كتبتام» ،فأخرجنا إليه ما كان عندنا ،فزاد عىل مخسة عرش ألف حديث ،فقرأها
كلها عن ظهر قلب ،حتى جعلنا ن ِ
ُحكم كتبنا من حفظه ،ثم قال« :أترون أين
هدرا ،وأضيع أيامي» ،فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد ،قاال :فكان أهل املعرفة
أختلف ً
يغدون خلفه يف طلب احلديث -وهو شاب -ويغلبونه عىل نفسه ،وجيلسونه يف

بعض الطريق ،فيجتمع عليه ألوف ،أكثرهم ممن يكتب عنه ،وكان شا ًّبا.

وقال أبو أمحد عبد اهلل بن عدي احلافظ :سمعت عدة مشايخ حيكون أن

حممد بن إسامعيل البخاري قدم بغداد ،فسمع به أصحاب احلديث ،فاجتمعوا
و َع َمدوا إىل ِمئة حديث ،فقلبوا متوهنا وأسانيدها ،وجعلوا متن هذا اإلسناد هذا،
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ٍ
واحد عرشة أحاديث ل ُيلقوها عىل البخاري
وإسنا َد هذا املتن هذا ،ودفعوا إىل كل
البخاري عن حديث من
يف املجلس ،فاجتمع الناس ،وانتدب أحدهم ،فسأل
َّ
عَشرَ َ ته ،فقال« :ال أعرفه» ،وسأله عن آخر ،فقال« :ال أعرفه» ،وكذلك حتى
فرغ من عَشرَ َ تِ ِه.
ُ
«الرجل َف ِه َم» ،و َم ْن
فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إىل بعض ،ويقولون:

كان ال يدرى قضىَ عىل البخاري بال َع ْج ِز ،ثم انتدب آخر ،ففعل كام فعل األول،
والبخاري يقول« :ال أعرفه» ،ثم الثالث وإىل متام العرشة أنفس ،وهو ال يزيدهم
عىل« :ال أعرفه» ،فلام علم أهنم قد فرغوا ،التفت إىل األول منهم ،فقال« :أما
حديثك األول فكذا ،والثاين كذا ،والثالث كذا إىل العرشة» َفر َّد كل متن إىل

إسناده ،وفعل باآلخرين َ
مثل ذلك ،فأقر له الناس باحلفظ ،فكان ابن صاعد إذا

ذكره يقول« :الكبش النَّ َّطاح».

وقال أمحد بن منصور الرمادي :خرجت مع أمحد وحييى إىل عبد الرزاق

خاد ًما هلام ،قال :فلام عدنا إىل الكوفة ،قال حييى بن معني :أريد أن أخترب أبا
نُعيم ،فقال أمحد :ال ت ُِر ْد ،فالرجل ثقة ،قال حييى :البدَّ يل .فأخذ ورق ًة ،فكتب
فيها ثالثني حدي ًثا ،وجعل عىل رأس ك ُِّل عرشة منها حدي ًثا ليس من حديثه ،ثم
إهنم جاؤوا إىل أيب نعيم ،فخرج ،وجلس عىل دكان طني ،وأخذ أمحد بن حنبل،

فأجلسه عن يمينه ،وحييى عن يساره ،وجلست أسفل الدكان ،ثم أخرج حييى
الطبق ،فقرأ عليه عرشة أحاديث ،فلام قرأ احلادي عرش ،قال أبو نعيم :ليس هذا

من حديثي ،ارضب عليه ،ثم قرأ العرش الثاين ،وأبو نعيم ساكت ،فقرأ احلديث
الثاين ،فقال أبو نعيم :ليس هذا من حديثي فارضب عليه ،ثم قرأ العرش الثالث،
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ثم قرأ احلديث الثالث ،فتغيرَّ أبو نعيم ،وانقلبت عيناه ،ثم أقبل عىل حييى ،فقال:
«أما هذا -وذراع أمحد بيده -فأورع من أن يعمل مثل هذا ،وأما هذا ُ -يريدُ ين-
فأقل من أن يفعل ذاك ،ولكن هذا من فعلك يا فاعل» .وأخرج رجله ،فرفس

حييى ،فرمى به من الدكان ،وقام ،فدخل داره ،فقال أمحد بن حنبل ليحيى :أمل

أحب إ َّيل من َسفريت».
أ ْمنَ ْع َك و َأ ُق ْل لك :إنه َث ْب ٌت ،قال« :واهللَ ،لر ْف َستُه يل ُّ

قال ابن النجار :سمعت شيخنا عبد الوهاب بن األمني ،يقول :كنت

يو ًما مع احلافظ أيب القاسم بن عساكر ،وأيب سعد بن السمعاين ،نميش يف طلب
احلديث ولقاء الشيوخ ،فلقينا ً
شيخا ،فاستوقفه اب ُن السمعاين ،ليقرأ عليه شي ًئا،
وطاف عىل اجلزء الذي هو سام ُعه يف خريطته ،فلم جيده ،وضاق صدره ،فقال له

ابن عساكر« :ما اجلزء الذي هو سامعه؟» ،فقال :كتاب (البعث والنشور) البن

أيب داود ،سمعه من أيب نرص الزينبي ،فقال له« :ال حتزن» ،وقرأه عليه من حفظه

أو بعضه ،قال ابن النجار« :الشك من شيخنا».

(مدونة
ويف ترمجة احلافظ أيب حممد عيل بن حزم  Vأنه حفظ (املوطأ) و
ّ

سحنون) و(األم) لإلمام الشافعي ،يف مدة وجيزة.

مؤرخو طنجة أنه تقدم هبا يف بعض العصور ثامنون حمنَّكًا ،كلهم
وذكر ّ

«املدونة».
حيفظ
َّ

 -قال ابن العميد :ما كنت أظن يف الدنيا حالوة كحالوة الوزارة أو الرياسة

التي أنا فيها ،حتى شاهدت مذاكرة الطرباين وأيب بكر اجلعايب بحرضيت ،وكان
الطرباين يغلبه بكثرة حفظه ،وكان أبو بكر يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواهتام،
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إىل أن قال اجلعايب« :عندي حديث ليس يف الدنيا إال عندي» ،فقال« :هات» ،قال:

(وحدَّ َ
ث بحديث) ،فقال الطرباين« :أنا
«حدثنا أبو خليفة أنا سليامن بن أيوب» َ
سليامن بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة ،فاسمعه مني عال ًيا» ،فخجل اجلعايب،
فوددت أن الوزارة مل تكن ،وكنت أنا الطرباين ،وفرحت كفرحه.

وعن حممد بن أمحد الواعظ قال :قام أبو بكر بن الباغندي يصيل ،فكرب ،ثم

قال« :حدثنا حممد بن سليامن لوين» ،فسبحنا به ،فقال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ].

ب إ َّيل احلديث ،رأيت النبي  ،Hفلم
ور ِو َي عنه ً
أيضا قال :قد ُح ِّب َ
ُ

أقل« :ادع اهلل يل» ،وقلت له« :يا رسول اهلل! أهيام أثبت يف احلديث :منصور أو

األعمش؟» ،فقال يل« :منصور ،منصور» ،وقال ابن كثري« :إنه ربام يرسد بعض

األحاديث بأسانيدها يف الصالة والنوم ،وهو ال يشعر».

 -وكان حييى بن هالل بن مطر جيلس كل يوم إلسامع «املدونة» من الظهر

إىل الليل ،يستوعب قراءهتا كل شهر.

وقال اإلمام أبو إسحاق الشريازي صاحب (املهذب)« :كنت أعيد كل

درس مائة مرة ،وإذا كان يف املسألة بيت شعر ُيستشهد به حفظت القصيدة كلها

من أجله».

وكان «إلكيا» يعيد الدرس سبعني مرة.

وقال احلسن بن أيب بكر النيسابوري الفقيه« :ال حيصل احلفظ إال حتى ُيعاد

مخسني مرة».
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 قال الذهبي :سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول :كان الشيخابن مالك يقولُ « :ألِني للشيخ املجد الفقه ،كام ألني لداو َد احلديدُ » ،قال الشيخ:
وكانت يف َجدنا ِحدَّ ة ،اجتمع ببعض الشيوخ ،وأورد عليه مسألة ،فقال« :اجلواب
وجها ،األول كذا ،والثاين كذا ،ورسدها إىل آخرها ،وقد رضينا
عنها من ستني ً
عنك بإعادة أجوبة اجلميع» ،فخضع له ،وابتهر.

وقال الشيخ تقي الدين :وجدناه عجي ًبا يف رسد املتون وحفظ املذاهب بال

كلفة ،سافر مع ابن عمه إىل العراق ليخدمه ،وله ثالث عرشة سنة ،فكان يبيت
عنده ،ويسمعه يكرر مسائل اخلالف ،فيحفظ املسألة.

أما احلافظ ابن حجر اإلمام الكبري وخامتة احلفاظ ،فحكى عن نفسه أنه كان

يمر عىل الصحيفة املكتوبة مرتني فيحفظها.

وكان الشيخ أمحد بن احلسن بن أنو رشوان الرومي احلنفي (652هـ-

745هـ) «حيفظ يف كل يوم من أيام الدرس ثالث مئة سطر ،أقام فوق السبعني
سنة ُيدَ ِّرس بدمشق».

وعكف أبو صالح أيوب بن سليامن عىل كتاب (ال َعروض) حتى حفظه،
فسأله بعضهم عن إقباله عىل هذا العلم بعد ِ
الكبرَ  ،فقال« :حرضت قو ًما يتكلمون
فيه ،فأخذين ٌّ
ذل يف نفيس أن يكون باب من العلم ال أتكلم فيه».
وقال أبو احلسن العرويض :كنت أنا وابن األنباري عند الرايض باهلل ،ففي

يوم من األيام سألته جارية عن تفسري يشء من الرؤيا ،فقال :أنا حاقن ،ومىض.
ربا للرؤيا .مىض من يومه ،فدرس كتاب
فلام كان من الغد ،عاد ،وقد صار مع ً

الكرماين يف «التعبري» فجاء.
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ورشع الشيخ حممد بن عيل بن عبد الواحد الدَّ كَّايل ثم املرصي أبو أمامة

النقاش يف إلقاء التفسري يف اجلامع األزهر يف شهر رمضان فأكمله ،ثم بلغه أن

بعض الناس استقرص علمه ،فرشع يف إمالء تفسري عىل الفاحتة ،فأقام فيه مدة

طويلة ،ثم رشع يف كتاب التفسري ،والتزم ألاَّ ينقل فيه حر ًفا عن كتاب تفسري
ٍ
أحد ممن تقدمه.
القصاب (ت1373هـ) منرص ًفا إىل الفتوة،
ونشأ الشيخ حممد كامل بن أمحد َّ

وعجب أهل «ال ُعقيبة» وهو من سكاهنا بدمشق ،إذ رأوه يدخل مسجدها فجأة،
وحيتل غرفة فيه ،وينقطع إىل العلم ،وأمىض يف اعتكافه أعوا ًما تفقه فيها ،وبرع
يف علوم العربية والقراءات ،وخرج إنسانًا آخر.
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كتب
(ِ )11ش َّدة
ِ
محبتهم ِلل ِ
كان العلامء حيرصون عىل الكتب ،ويوثقون عالقتهم هبا ،فيدمنون مطالعتها

باعتبارها خزائن العلم وكنوزه ،وإن كان جمد التاجر يف كيسه ،فإن جمد العامل يف
كراريسه ،والعامل يبيع ثوبه ،وال يبيع كتبه.

قال الطرباين يف معجمه األوسط« :هذا الكتاب روحي».

ِ
ٍ
رجل
بامرأة
وقال أمحد بن سلمة النيسابوري :تزوج إسحاق بن راهويه

كان عنده كتب الشافعي مات ،مل يتزوج هبا إال للكتب ،فلام قرأ كتبه قال:

«ما كنت أعلم أن الشافعي يف املحل ،ولو علمت مل أفارقه».

أحرص عىل العلم من ثالثة :اجلاحظ ،والفتح بن
قال املربد« :ما رأيت
َ

خاقان ،وإسامعيل بن إسحاق القايض.

أي
 -أما اجلاحظ :فإنه كان إذا وقع يف يده كتاب ،قرأه من أوله إىل آخرهَّ ،

كتاب كان.

 -وأما الفتح :فكان حيمل الكتاب يف ُخ ِّفه ،فإذا قام من بني يدي املتوكل

ليبول أو ليصيل ،أخرج الكتاب فنظر فيه ،وهو يميش ،حتى يبلغ املوضع الذي
يريد ،ثم يصنع مثل ذلك يف رجوعه إىل أن يأخذ جملسه.
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 -وأما إسامعيل بن إسحاق :فإين ما دخلت عليه قط إال ويف يده كتاب

ينظر فيه ،أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه ،أو ينفض الكتب».

وكان أبو بكر اخلياط النحوي يدرس مجيع أوقاته حتى يف الطريق ،وكان

ربام سقط يف ُجرف ،أو خبطته دابة.

وقال بعض الوزراء« :يا غالم! ائتني بأنس اخللوة وجممع السلوة» ،فظن

بس َفط((( فيه كتب.
جلساؤه أنه يستدعي رشا ًبا ،فأتاه َ

وقد ُر ِو َي أن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز :كان

ال جيالس الناس ،وينزل املقربة ،وكان ال يكاد ُيرى إال يف يده دفرت ،فسئل عن
َ
أوعظ من قرب ،وال أمتع من دفرت ،وال أسلم من ِوحدة».
ذلك ،فقال« :مل أر قط
وسئل اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري عن دواء للحفظ ،فقال« :إدمان

النظر يف الكتب».

وقال أمحد بن عمران :كنت عند أيب أيوب أمحد بن حممد بن شجاع ،وقد

ختلف يف منزله ،فبعث غال ًما من غلامنه إىل أيب عبد اهلل األعرايب صاحب الغريب
يسأله املجيء إليه ،فعاد إليه الغالم ،فقال :قد سألته ذلك ،فقال يل« :عندي

قوم من األعراب ،فإذا قضيت َأ َريب معهم أتيت» ،قال الغالم« :وما رأيت
عنده أحدً ا ،إال أن بني يديه كت ًبا ينظر فيها ،فينظر يف هذا مرة ،ويف هذا مرة» ،ثم

ما شعرنا حتى جاء ،فقال له أبو أيوب:

الس َفط :وعاء من قضبان الشجر ونحوها ،توضع فيه األشياء ،كالفاكهة ونحوها.
(َّ )1

312

ختلفت عنا ،وحرمتنا األنس بك ،ولقد
«يا أبا عبد اهلل سبحان اهلل العظيم!
َ

قال يل الغالم :إنه ما رأى عندك أحدً ا ،وقلت أنت :معي قوم من األعراب ،فإذا

قضيت أريب معهم أتيت» ،فقال ابن األعرايب:
ل��ن��ا ج��ل��س��ا ُء م���ا نمَ َ ُّ
�����ل حدي َثهم

وم ْشهدا
أل َّ���ب���ا ُء م��أم��ون��ون َغ�� ْي�� ًب��ا َ

يُفيدوننا من علمهم عل َم ما مضى

���س���دَّدا
وع���ق�ًل�اً وت���أدي��� ًب���ا ورأيً������ا ُم َ

ب�لا فتن ٍة تخُ��ش��ى وال س���و ِء عشر ٍة

وال ن��ت��ق��ي م��ن��ه��م ل��س��ا ًن��ا وال يدا

قلت أم ٌ
ف��إن َ
كاذب
���وات فما أن��ت
ٌ

��ت أح���ي���ا ٌء ف��ل��س َ
وإن ق��ل َ
��ت ُم ْف ِندا

الوراقني ،ويبيت فيها
ومن الطرائف :أن اجلاحظ كان يكرتي الدكاكني من َّ

للنظر يف الكتب ،وكان موته بسبب سقوط جملدات العلم عليه.

وقال احلافظ ابن حجر« :كان الزركيش منقط ًعا يف منزله ،ال يرتدد إىل أحد

إال إىل سوق الكتب ،وكان يطالع يف حانوت الكتبي طول هناره ،ومعه أوراق
يعلق فيها ما يعجبه ،ثم يرجع فينقله إىل تصانيفه».

قال ابن اجلوزي « :Vفسبيل طالب الكامل يف طلب العلم :االطالع

عىل الكتب التي قد ختلفت من املصنفات ،فليكثر من املطالعة ،فإنه يرى من

علوم القوم وعلو مهمهم ما يشحذ خاطره ،وحيرك عزيمته للجد ،وما خيلو

كتاب من فائدة ..فاهللَ اهللَ وعليكم بمالحظة سري السلف ،ومطالعة تصانيفهم،

وأخبارهم ،فاالستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هلم ،كام قيل:
ف���ات�ن�ي أن أرى ال�����دي�����ا َر َ
بطريف

ف��ل��ع��ل��ي أرى ال������دي������ا َر بسمعي

وإين أخرب عن حايل :ما أشبع من مطالعة الكتب ،وإذا رأيت كتا ًبا مل أره

فكأين وقعت عىل كنز.
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ولقد نظرت يف َثب ِ
ت الكتب املوقوفة يف املدرسة النظامية ،فإذا به حيتوي
َ

عىل ستة آالف جملد ،ويف ثبت كتب أيب حنيفة ،وكتب احلميدى ،وكتب شيخنا
عبد الوهاب بن نارص ،وكتب أيب حممد بن اخلشاب ،وكانت أمحالاً  ،وغري ذلك

من كل كتاب أقدر عليه.

ولو قلت :إين طالعت عرشين ألف جملد كان أكثر ،وأنا بعدُ يف الطلب.

فاستفدت بالنظر فيها من مالحظة سري القوم وقدر مهمهم وحفظهم

وعبادهتم وغرائب علومهم ما ال يعرفه من مل يطالع.

فرصت استزري ما الناس فيه ،وأحتقر مهم الطالب ،وهلل احلمد».

ومع ما يف الكتب من املنافع العميمة واملفاخر العظيمة ،فهي أكرم مال،

س أنيس ،وأسلم نديم ،وأفصح عليم.
وأنفس مجال ،والكتاب آ َم ُن جليس ،و َأ رَ ُّ
ولذلك حرص العلامء عىل مجع الكتب والنظر فيها:

فهذا ابن حجر  Vيقول عن ابن القيم يف كتابه (الدرر الكامنة)« :وكان

فح َّصل منها ما ال حيىص ،حتى كان أوالده يبيعون منها بعد
ُم ْغ ًرى بجمع الكتب َ
دهرا طويلاً سوى ما اص َط َف ْوه منها ألنفسهم».
موته ً

قمطرا وأربعة
وخ َّلف «حييى بن معني» من الكتب مائة ِق َم ْطر وأربعة عرش
ً

حباب رشابية مملوءة كت ًبا.

وقال ابن حجر عن ابن امللقن« :وكان يقتني الكتب ،بلغني أنه حرض يف
ٍ
بيع ِ
شخص من املحدثني ،فكان وصيه ال يبيع إال بالنقد
كتب
الطاعون العام َ

كيسا من الدراهم ،ودخلت احللقة
احلارض ،قال :فتوجهت إىل منزيل ،فأخذت ً
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فصببته فرصت ال أزيد يف الكتاب شي ًئا إال قال :بع له ،فكان فيام اشرتيت (مسند

مها.»...
اإلمام أمحد) بثالثني در ً

والقايض عبد الرحيم بن عيل اللخمي قال عنه الذهبي يف (سري أعالم

ي ِّصلها من
النبالء)« :وبلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت مئة ألف جملد ،وكان حُ َ

سائر البالد».

وحممد بن عبد اهلل السلمي املريس األندليس «كتب وقرأ ومجع من الكتب
كثريا ،ومهام ُفتِ َح به عليه رصفه يف ثمن الكتب.»...
النفيسة ً
وقال األُ ْد ُفوي :حكى يل شيخنا َقايض القضاة أبو عبد اهلل حممد بن مجاعة
ٍ
اجتهاد يف حتصيل مال اليتيم ،قال
أنه كان عنده أمني احلكم بالقاهرة ،وكان يف

شيخنا ُفأ ْحضرِ َ عندي مرة الشيخ «تقي الدين ابن دقيق العيد» وا َّدعى ٍ
بدين عليه
فتوسطت بينهام ،وقررت معه أن تكون جامكية((( املدرسة الكاملية
لأليتام،
ُ
-أي :ما يأخذه من أجر مقابل تدريسه فيها -للدَّ ْين ،وتُرتك للشيخ جامكية

الفاضلية لنفقاته ،ثم قال له قايض القضاة« :أنا أشح عليك بسبب االستدانة»،

فقال ابن دقيق العيد« :ما يوقعني يف ذلك إال حمب ُة الكتب».

عيل من
وقالت زوجة اإلمام الزهري « :Vواهلل إن هذه الكتب أشدُّ َّ

ثالث رضائر».

وقال سليامن العامري:

َ
أنفقت يف الكتب ما َح َو ْت
وقائل ٍة

مي��ي�� ُن��ك م��ن م���ال ف��ق��ل ُ
��ت :دَعيين

ل��ع��ل��ي أرى ف��ي��ه��ا ك��ت��ابً��ا يدلين

ألخ�����ذ ك���ت���اب���ي آم���� ًن����ا بيميين

( )1اجلامكيةُ :مرتب موظفي الدولة.
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قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية :V

وأعرف من أصابه مرض من ُصداع ومحى ،وكان الكتاب عند رأسه،
ِ
ب ،وضعه ،فدخل عليه الطبيب يو ًما وهو
فإذا وجد إفاقة قرأ فيه ،فإذا ُغل َ

كذلك ،فقال« :إن هذا ال حيل لك ،فإنك تعني عىل نفسك ،وتكون سب ًبا لفوات

مطلوبك».

مرض فقال يل الطبيب :إن
وقال
أيضا :-وحدثني شيخنا قال :ابتدأين ًٌ

مطالعتك وكالمك يف العلم َيزيد املرض ،فقلت له« :ال أصرب عىل ذلك ،وأنا
وس ْت قويت الطبيعة ،فدفعت
أحاكمك إىل علمك :أليست النفس إذا َف ِر َح ْت رُ َّ
املرض؟» فقال :بىل ،فقلت له« :فإن نفيس ُتسرَ ُّ بالعلم ،فتقوى به الطبيعة فأجد
راحة» .فقال« :هذا خارج عن عالجنا» ،أو كام قال.
ودخل الطبيب عىل أيب بكر األنباري يف مرض موته ،فنظر إىل مائه -أي:

بوله -فقال:

«قد كنت تفعل شي ًئا ال يفعله أحدٌ » ،ثم خرج ،فقال« :ما جييء منه يشء»،
قال له« :ما الذي كنت تفعل؟» ،قال األنباري « :Vكنت ُأعيد كل أسبوع

عرشة آالف ورقة».

وقال الدكتور حممد الصباغ  9يصف حال العالمة األلباين :V

«وكان ُيقبل ب ُك ِّليته عىل الكتاب كأنه طالب س ُيمتحن فيه غدً ا ،فإذا قاطعه سائل،

فعني يف الكتاب ،وعني عىل السائل».
ٌ

وقال أحد تالميذه« :كان يقرأ يف املكتبة الظاهرية مخس عرشة ساعة عىل

األقل كل يوم».
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وقال الشيخ «راغب الطباخ» :V

كان عالمة حلب الشيخ «أمحد احلجار»  Vحيب اقتناء الكتب ،حتى

بعضها
سمعنا أنه رأى كتا ًبا ُيباع ،ومل يكن معه دراهم ،وكان عليه ثياب ،فنزع َ
وباعه ،واشرتى الكتاب يف احلال.
وقال بعضهم:

���������ق ُم������� َن ِّ
وح ِّ
����ب
ِّإن��������ي َ
�������ز ِل ال���� ُك���� ْت ِ
أود ب�����ع َ
����������وت َد ْف�����ن����ي مبا
ُّ
�����د امل ِ

��ب ال ِّ
التـ ْر ِب
ِم���ن َش�� َغ��ف��ي ب��ال�� ُك�� ْت ِ
َ��ع��ل��و ع��ل��ى ُ
ك��� ْت�ب�ي م���ن ُّ
التـ ْر ِب
يْ

ودخل الشيخ عالء الدين ابن النفيس مرة إىل احلماَّ م التي يف باب الزهومة،

فلام كان يف بعض تغسيله خرج إىل َم ْس َلخ احلامم((( ،واستدعى بدواة وقلم
وورق ،وأخذ يف تصنيف مقالة يف النَّ ْبض إىل أن أهناها ،ثم عا َد ودخل احلماَّ م

وكمل تغسيله».
َّ

وقال األستاذ حممد خري رمضان :9

كتاب (العصا)
«ربام ال ُيعرف يف تاريخ الكتب كتاب شغل مؤ ِّل َفه كام شغل ُ

(((
نحوا من ستني عا ًما!
أسام َة ابن منقذ ! فقد ظل متعل ًقا بموضوع كتابه هذا ً

وقد أشار يف مقدمة كتابه إىل السبب الذي حدا به إىل تأليفه ،فيذكر أنه سمع

( )1وهو موضع نزع الثياب.
( )2هو أسامة بن مرشد ،ابن منقذ الكناين الكلبي ،مؤيد الدولة ،أمري ،من أكابر بني منقذ أصحاب
قلعة شيزر بقرب محاة ،وهو من العلامء الشجعان ،له تصانيف يف األدب والتاريخُ ،ولِد يف شيزر،
وسكن دمشق ،وانتقل إىل مرص سنة 540هـ ،وقاد عدة محالت عىل الصليبيني يف فلسطني ،وعاد
إىل دمشق ،ثم برحها إىل حصن كيفا ،فأقام إىل أن ملك السلطان صالح الدين دمشق ،فدعاه
السلطان إليه ،فأجابه وقد جتاوز الثامنني ،فامت يف دمشق سنة (584هـ).
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من والده وهو صغري أنه توجه إىل خدمة السلطان ملك شاه بأصبهان ،فزار

َ
الشيخ العامل أبا يوسف القزويني عندما اجتاز ببغداد ،وكان معه الشاعر النحوي
الكاتب عيل بن البوين ،ويتناول األخري كتا ًبا كان ضمن جمموعة من الكتب

حول ذلك العامل ،فنهره وقال له« :يدخل اجلاهل عىل اإلنسان فينبسط ،ويقرأ ما

عنده من الكتب ،أي أين من أهل العلم »...ف ُيلقي ابن البوين الكتاب من يده،
وكان الكتاب «كتاب العصا» فاشتدت عند أسامة الرغبة يف اقتناء هذا الكتاب،

فظل ستني عا ًما من عمره يبحث عنه يف كل مكان ،ويسأل عنه الناس ،فلم ُيو َّفق
اليأس إىل تأليفه ،قال:
إىل االهتداء إليه ،ومل يقف عىل من وقع برصه عليه ،فدفعه ُ

«فكلام َّ
حرصا عىل طلبه ،إىل أن حداين اليأس منه عىل أن
ازددت
تعذر وجو ُده
ُ
ً
مجعت هذا الكتاب».

وقال يف آخر املقدمة« :وكتايب هذا وإن كان خال ًيا من العلوم التي تتجمل

التصانيف هبا ،ويرغب أولو الفضل يف طلبها ،فام خيلو من أخبار وأشعار متيل
النفوس إليها ،وحيسن موقعها ممن وقف عليها .وقد افتتحته بذكر عصا موسى
 ،Sثم ِذك ِْر عصا سليامن ابن داود  ،Rثم أفضت يف ذكر األخبار
واألشعار التي يأيت فيها ذكر العصا .وال أ َّدعي أنني أتيت عىل ذكر العصا فيام

مجعته ،وإنام أوردت منه ما حفظته وسمعته .وباهلل  Dأعوذ واعتصم من
أن تكتب يدي ما ُيؤثم و َي ِصم ،ومن رمحته تعاىل أطلب الصفح والغفران عن
اشتغايل بالترُّ َّ هات عن تالوة القرآن.(((»...

(« )1دكانة الكتاب» (ص ،)194 ،193والرتهات :توافه األمور.

318

ومن نصائح العالمة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -نفع اهلل به« :-أنه من

يقرأ ،البد أن جيعل معه ما يسميه األولون ُكن َ
َّاشة ،كشكولاً  ،ويسميه املتأخرون

رتا ،أو مذكرة ،وهي مذكرة تُقتنص فيها الفوائد؛ ألن ما تقرأ سيبقى معك يف
دف ً
بعضه ،فإذا مل تقيده ،ذهب؛ فالتقييد من أهم املهامت ملن يقرأ يف أي فن ويف
ذهنك ُ

أي علم ،دائماً تصحب معك ما تنقل فيه ما أعجبك من قراءة الكتاب ،وحيتاج
منك إىل عشق كعشق اجلاحظ له ،أو كعشق ابن امللقن ،أو كعشق السيوطي ،أو

كعشق ياقوت احلموي ،أو أشبه .أما اجلاحظ ،فإنه مات بني الكتب ،والسيوطي
ولدته أمه يف مكتبة ،ومات يف املكتبة ،وأما ابن امللقن ،فإنه وابن لهَ يعة ملا احرتقت

مكتبتها أصاهبام االختالط واجلنون ،وأما ياقوت احلموي ،فإنه من َغريته عىل
كتبه وعدم استحقاق البعض هلا دفنها ،أو أحرقها ،أما املتساهلون بالكتب،

فهؤالء ال شأن هلم بالعلم أو ال حمبة عندهم لوعاء العلم ،وهو الكتاب»(((.

(« )1لقاءات وجلسات» (.)479/1
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عليمه
العل ِْم َو َت ِ
هم ِت ِهم َفي َن ْش ِر ِ
(ُ )12ع ُل ّو َّ
دت بعسقالن ،فلام أتت
«ولِ ُ
عن عمرو بن سواد قال :قال يل الشافعيُ :

عيل سنتان محلتني أمي إىل مكة ،وكانت نهَ ْ َمتي يف شيئني :الرمي ،وطلب العلم،
َّ
ٍ
َت عن العلم ،فقلت:
وسك َ
فنلت من الرمي حتى إين ألصيب من عرشة عرشةً»َ ،
«أنت واهلل يف العلم أكثر منك يف الرمي».
وبرع «الشافعي» يف الشعر واللغة وأيام العرب ،فنقل القايض ابن َخ ِّلكان

أن األصمعي (216-122هـ) عىل جاللة قدره يف هذه العلوم قرأ عىل الشافعي
أشعار اهلذليني ،وذكر أن أحد علامء األنساب يف العراق حتدث مع الشافعي يف

هذا العلم ،فوجده من كبار العلامء فيه ،فلام طال بينهام احلديث ،قال له الشافعي:
ِ
«مثيل ومثلك ال يليق هبام أن يتحدثا عن أنساب الرجال من ِق َبل آبائهم ،فتعال
نتحدث عن أنساهبم من قبل أمهاهتم» ،ولقيه طلبة الطب يف الفسطاط ،فوجدوا

درسا يأخذون فيه عنه
عنده من املعرفة يف علومهم ما أطمعهم يف أن خيصص هلم ً
علوم الطب ،فأشار إىل الفقهاء واقفني ينتظرونه يف ظل جدار جامع عمرو بن

الوقت ما أتفرغ به لكم؟».
العاص فقال« :وهل ترك يل هؤالء من
َ

وقال الربيع بن سليامن امل��رادي (270-174ه��ـ) ،وهو راوي كتب

الشافعي ،ومن أخص أصحابه ،وأول من أمىل احلديث بجامع ابن طولون :ملا
قدم الشافعي الفسطاط كان جيالسه أرباب اخللق -عبد اهلل بن احلكم ونظراؤه-
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ب إىل أهل مرص من الفقهاء والنبالء واألعيان،
فح ِّب َ
وكان حسن الوجه واخلُ ُلقُ ،
وكان جيلس يف حلقته إذا صىل الصبح بجامع عمرو ،فيجيئه أهل القرآن

ويسألونه ،فإذا طلعت الشمس قاموا ،وجاء أهل احلديث ،فيسألونه عن معانيه
وتفسريه؛ فإذا ارتفعت الشمس قاموا ،واستوت احللقة للمناظرة واملذاكرة؛ فإذا

ارتفع النهار تفرقوا ،وجاء أهل العربية وال َعروض والشعر والنحو حتى يقرتب

انتصاف النهار ،ثم ينرصف إىل منزله يف الفسطاط.

وقال الربيع :أقام الشافعي ها هنا يف الفسطاط أربع سنني فأمىل أل ًفا ومخسني

ورقة ،وخرج كتاب (األم) ألفي ورقة ،وكتاب (السنن) وأشياء كثرية ،كلها يف

أربع سنني ،وكان مع ذلك عليلاً شديد العلة ،وربام خرج الدم وهو راكب ،حتى

يمأل رساويله وخفه (يعني من البواسري).

وكان «سفيان الثوري» يقول« :لو مل يأتني أصحاب احلديث ،ألتيتهم يف

بيوهتم» ،وقال« :لو أين أعلم أن أحدً ا يطلب احلديث بنية ،ألتيتُه يف بيته حتى
أحدثه».

 -وأوىص ابن القاسم عيسى بن دينار ،فقال« :عليك بأعظم مدائن

محلت من علم».
األندلس فانزهلا ،وال تنزل منزلاً يضيع ما
َ

وهذه مهة اإلمام اهلُامم ابن حزم األندليس  Vتتمدد ،وتتمطى ،وتتسامى،

فانظر اآلفاق التي بلغتها ،إذ يقول:

���اي م���ن ال��دن��ي��ا ع���ل���و ٌم ُّ
ُم���ن َ
أبثها

���رآن وال��س��ن��ن اليت
دع����ا ٌء إىل ال���ق ِ

وأل�����ز ُم أط َ
�����راف ال��ث��غ��ور جماهدًا

وحاضر
وأن���ش���ره���ا يف ك���ل ب�����ا ٍد
ِ
ٌ
رجال ِذ ْ
احملاضر
ك َرها يف
تناسى
ِ

إذا َه���� ْي���� َع���� ٌة ث������ارت ف ُ
�������أول ن���اف ِ���ر
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مدبر
غ�ير
ألل َقى مِحامي ُم ْق ِب اًل َ
ٍ
الكفار يف َح ْو َم ِة َ
الوغى
كفاحا مع
ً
ِ

مِ��ام��ي بغريها
رب ال جتعل ح
فيا ِّ

��س ْ��م ِ��ر ال��ع��وال��ي وال��دق��اق البواتر
بُ

كافر
���وت للفتى ق��ت ُ��ل
وأك���ر ُم م ٍ
ِ
املقابر
��ط�ين
وال جت��ع�� َل��ـ�ِّن�يِّ م��ن َق ِ
ِ

وكان العالمة ابن العطار تلميذ اإلمام النووي قد أصيب بالفالِج سنة
محِ
لقي عىل الطالب
(701هـ) ،وكان حيمل يف َ َّفة ،ويطاف به جمالس العلم ل ُي َ
دروسهم.
َ

التنبكتي املالكي املعروف
 وكان العالمة الصالح حممد بن حممودُّ

بـ« َي ْغ ُبع»((( (ت1002:هـ) عظيم الصرب عىل تعليم الطالب وإيصال الفائدة
للبليد بال ملل وال ضجر حتى يمل حارضوه وهو ال يبايل ،حتى سمعت بعض

أصحابنا يقول« :أظن هذا الفقيه رشب ماء زمزم لئال يمل من اإلقراء» ،تعج ًبا
من صربه.

املجي يف «خالصة األثر» :و ُعرف هذا العامل الرباين بمحبة العلم ومالزمة تعليمه
( )1قال فضل اهلل
ُّ
ورصف أوقاته فيه وحمبة أهله والتواضع التام وبذل نفائس الكتب العزيزة الغريبة هلم ،وال يفتش

بعد ذلك عنها كائنًا ما كان من مجيع الفنون ،فضاع له بذلك مجلة من كتبه -نفعه اهلل تعاىل بذلك-

إيثارا
وربام يأيت لبابه طالب يطلب كتا ًبا فيعطيه له من غري معرفة ،فكان العجب العجاب يف ذلك ً
ً
ونسخا ،وقد جئته يو ًما أطلب منه شي ًئا من كتب
لوجهه تعاىل مع حمبته للكتب وحتصيلها رشا ًءا
النحو ،ففتش يف خزانته فأعطاين كل ما ظفر به منها.

كام اشتهر بمالزمة العبادة والتجايف عن رديء األخالق وإضامر اخلري لكل الربية حتى الظلمة
مقبلاً عىل ما يعنيه متجن ًبا اخلوض يف الفضول .ارتدى من العفة واملسكنة أزين رداء ،وأخذ بيده

من النزاهة أقوى لواء ،مع سكينة ووقار وحسن أخالق وحياء ،فأحبته القلوب كافة وأثنوا
مادحا ومثن ًيا باخلري صاد ًقا ،انظر« :املختار املصون من أعالم
عليه بلسان واحد فال ترى إال حم ًّبا
ً

القرون» (.)1139 ،1138/2
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 -وكان اإلمام الشوكاين يف أثناء دراسته ُيلقي ما يأخذه عن مشاخيه إىل

تالميذه الذين اجتمعوا عليه ،وهو ال يزال يف دور الطلب األول ،ولذلك كانت

درسا ،منها ما يأخذه عن أساتذته ،ومنها
دروسه تبلغ يف اليوم والليلة ثالثة عرش ً
ما يلقيه عىل تالميذه.

 وكان العالمة طاهر اجلزائري  Vينرش كتب ابن تيمية وابن القيموأيب شامة املقديس وأمثالهِ م ممن هلم اليد الطوىل يف مكافحة البدع ،وينسخها،
ويبيعها بواسطة السامرسة يف سوق الوراقني بثمن زهيد َب ْخس ،ثم يذيع أن

الكتاب الفالين الذي هو من النفائس واملضنون به عىل غري أهله قد بيع بثمن
بخس منذ يومني حتى يشتهر ،مؤملاً أن يقع يف أيدي مناوئيه بالرأي ،فيطلعوا

عليه ،وهيتدوا بنرباسه ،ولو سلك غري هذا املسلك ألخفق مسعاه ،ألن أغلب
معارصيه كانوا ينفرون من كتب ابن تيمية ،ومن كان عىل شاكلته ،ويصفون

باالبتداع من ُيصرَ ِّ ح بإطرائها أو الدعوة إليها.

 -وكان العالمة عبد احلميد بن باديس يلقي يف اليوم الواحد مخسة عرش

درسا.
ً
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يف
صن ِ
(ُ )13ع ُل ّو ِه َّم ِت ِهم في التَّ ِ

(((

قال اخلطيب البغدادي« :سمعت عيل بن عبيد اهلل بن عبد الغفار اللغوى،

حيكي :أن حممد بن جرير الطربي -املتوىف سنة 310هـ عن ثالث وثامنني سنة،-

مكث أربعني سنة ،يكتب يف كل يوم منها أربعني ورقة».

أي :أنه  Vكتب ما يقارب ( )584000أربعة وثامنني ومخسامئة ألف

ورقة!!

ف لِ َعالمِ ٍ يف
حائرا
مشدوها أمام هذا الرقم ،الذي ال ُي ْع َر ُ
ً
وابتدا ًء يقف املرء ً
تاريخ البرشية ،بيد أنه إذا علم ما كان عليه هذا اإلمام اجلليل من همِ ٍة عالية،
ٍ
ٍ
ٍ
وإدراك
وحرص عىل حلظات العمر حتى يف ساعة االحتضار،
وعزيمة ماضية،

لرشف الرسالة التي حيمل ،مع فسحة يف العمر ،والربكة فيه ،ملا كان عليه من
اإلخالص ،وصدق النية ،خ َّفت حريته ،وأصبح أقرب إىل فهم حقيقة هذه
الغزارة يف اإلنتاج العلمي.

يقول األستاذ حممد كرد عيل يف ترمجة ابن جرير الطربي« :وما ُأثِ َر عنه أنه

أضاع دقيقة من حياته يف غري اإلفادة واالستفادة».

( )1هذا الفصل خمترص من كتاب «سوانح وتأمالت يف قيمة الزمن» (ص.)34-26
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ومنهجا واتسا ًعا وعم ًقا
ومصنفات إمامنا الطربي  Vيف الذروةِ :جدَّ ًة
ً

ونضجا ،مع اختالف الفنون التي تناوهلا عىل كثرهتا ،حتى آلت إليه إمامة
ً

املؤرخني واملفرسين ،إىل جانب كونه صاحب مذهب فقهي خيتص به.

وإلدراك املنزلة التي نزلتها مصنفاته ،أذكر ما قاله :أبو حامد أمحد بن أيب

طاهر اإلسفرائيني« :لو سافر رجل إىل الصني حتى حيصل له كتاب (تفسري حممد

كثريا».
ابن جرير) مل يكن ذلك ً

وتفسريه املشار إليه آن ًفا ،واملطبوع يف ثالثني جز ًءا ،عىل ضخامته ونفاسته

وريادته ،أتى عىل غري ما كان يؤ ِّمل َس َعة.

يروي اخلطيب البغدادي :أن أبا جعفر الطربي قال ألصحابه« :أتنشطون

ألف ورقة» ،فقالوا:
لتفسري القرآن؟» قالوا« :كم يكون َقدْ ره؟» ،فقال« :ثالثون َ

«هذا مما تفنى األعامر قبل متامه!» فاخترصه يف نحو ثالثة آالف ورقة.

ثم قال« :هل تنشطون لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا هذا؟» ،قالوا« :كم

نحوا مما ذكره يف التفسري ،فأجابوه بمثل ذلك ،فقال« :إنَّا هلل!
َقدْ ره؟» ،فذكر ً

ماتت اهلمم!» ،ثم أماله عىل نحو قدر التفسري.
لكبارها
����م���� ٌم ال ُم��ن��ت��ه��ى
ل����ه ِه َ
ِ

الدهر
وهم ُته الصغرى أج ُّ��ل ِم َ��ن
ِ

حمررة نادر ُة املثال ،كثرية
وألف اإلمام البيهقي َ
َّ
ألف جزء ،ك ُّلها تآليف َّ
الفوائد ،وأقام يصوم ثالثني سنة.
أما اإلمام احلافظ املؤرخ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي  Vفقد ألف

(تاريخ دمشق الكبري) وهو من ِّ
أجل كتبه ،وهو يف نحو ثامنني جملدً ا ،ذكر فيه
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تراجم الصحابة والتابعني وتابع التابعني واألعيان والرواة واحلكام واألمراء

عىل نسق (تاريخ بغداد) للخطيب .قال ابن خلكان يف (الوفيات) :قال يل شيخنا
احلافظ زكي الدين عبد العظيم ،وقد جرى ذكر هذا التاريخ ،وطال احلديث
يف أمره« :ما أظن هذا الرجل إال عزم عىل وضع هذا التاريخ من يوم عقل عىل

نفسه ،ورشع يف اجلمع من ذلك الوقت ،وإال فالعمر يقرص عن أن جيمع اإلنسان
مثل هذا الكتاب».

وبلغ اإلمام أبو الوفاء عيل بن َعقيل احلنبيل البغدادي -املتوىف سنة 513هـ،

الذي يقول فيه اإلمام ابن تيمية« :إنه من أذكياء العامل» ،-يف حمافظته عىل الزمن
ف يف الدنيا لِ َعالمِ ٍ ،هو كتاب (الفنون) يف ثامنامئة جملدة.
رب كتاب ُع ِر َ
َم ْب َل ًغا أثمر أك َ
قال احلافظ ابن رجب احلنبيل يف ترمجته« :وأكرب تصانيفه كتاب (الفنون)،

وهو كتاب كبري جدًّ ا ،فيه فوائد كثرية جليلة يف الوعظ ،والتفسري ،والفقه،
واألصلني ،والنحو ،واللغة ،والشعر ،والتاريخ ،واحلكايات ،وفيه مناظراته

وجمالسه التي وقعت له ،وخواطره ،ونتائج فكره َق َّيدها فيه».

ويقول ابن اجلوزي« :وكان له اخلاطر العاطر والبحث عن الغوامض

والدقائق ،وجعل كتابه املسمى بـ (الفنون) منا ًطا خلواطره وواقعاته ،و َمن تأمل

واقعاته فيه ،عرف َغ ْو َر الرجل».

وقال ِسبط ابن اجلوزي« :واخترص منه َجدِّ ي عرش جملدات َف َّر َقها يف
نحوا من سبعني ،وفيه
تصانيفه ،وقد طالعت منه يف بغداد يف وقف املأمونية ً
حكايات ومناظرات ،وغرائب وعجائب وأشعار».
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وقال عبد الرزاق الرسعني يف (تفسريه) قال يل أبو البقاء اللغوي :سمعت

الس ْفر الرابع بعد الثالثامئة من
الشيخ أبا حكيم النهرواين يقول :وقفت عىل ِّ

كتاب (الفنون).

وقال احلافظ الذهبي« :و َع َّل َق كتاب (الفنون) وهو أزيد من أربعامئة جملد،

حشد فيه ك َُّل ما كان جيري له مع الفضالء والتالمذة ،وما َي ْسن َُح له من الدقائق
والغوامض وما يسم ُع ُه من العجائب واحلوادث».

رب من هذا الكتاب ،حدثني
وقال ً
أيضا يف (تارخيه)« :مل يصنَّف يف الدنيا أك ُ

من رأى منه املجلد الفالين بعد األربعامئة ،قلت -القائل ابن رجب :-وأخربين

أبو حفص عمر ابن عيل القزويني ببغداد قال :سمعت بعض مشاخينا يقول :هو
ثامنامئة جملدة».

وصنف اإلمام أبو حاتم الرازي كتابه (املسند) يف ألف جزء.
وهذا هو اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي تلميذ ابن

عقيل -املتوىف سنة ()597هـ ،-أحد أعالم األئمة الذين ُيقتدَ ى هبم يف حرصهم
عىل الزمن وتحَ َ ُّي ِش ِهم عن كل ما يضيعه ،مما أثمر هذا الذي يقوله ِس ْبطه أبو املظفر
عنه:
بإصبعي هاتني ألفي جملدة،
«وسمعته يقول عىل املنرب يف آخر عمره :كتبت
َّ

يدي عرشون ألف هيودي ونرصاين».
يدي مائة ألف ،وأسلم عىل َّ
وتاب عىل َّ

أيضا « :Vولو قلت إين قد طالعت عرشين ألف جملد ،كان أكثر،
وقال ً
وأنا بعدُ يف الطلب ،فاستفدت بالنظر فيها من مالحظة ِسيرَ ِ القوم ،وقدر مهمهم،
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وحفظهم ،وعباداهتم ،وغرائب علومهم ،ما ال يعرفه من مل يطالع ،فرصت
الناس فيه ،وأحتقر مهم الطالب ،وهلل احلمد».
أستزري ما ُ

فإذا كان قدر ما قرأ وهو يف الطلب (عرشين ألف) جملدة ،واحتسبنا

أن صفحات املجلد الواحد يف املتوسط ( )300صفحة ،كان مقدار ما قرأ
( )6000000ستة ماليني صفحة!!

وإذا كان ما كتب بأصبعيه (ألفي) جملدة ،كان مقدار ما كتب ()600000

ستامئة ألف صفحة!!

هذا ما قرأ ونسخ ،فام هو مقدار ما كتب وصنَّف؟

يقول اإلمام ابن تيمية  Vيف (أجوبته املرصية)« :كان الشيخ أبو الفرج

مفت ًيا كثري التصنيف والتأليف ،وله مصنفات يف أمور كثرية ،حتى عددهتا فرأيتها

أكثر من ألف مصنف ،ورأيت بعد ذلك له ما مل أره».
ويقول احلافظ الذهبي:

«وما علمت أحدً ا من العلامء صنَّف ما صنَّف هذا الرجل».

ومل َيدَ ْع اب ُن اجلوزي فنًّا من الفنون إال وصنف فيه ،منها ما هو عرشون

جملدً ا ،ومنها ما هو يف رسالة صغرية.
فكيف اجتمع له هذا ك ُّله!

يقول املوفق عبد اللطيف -فيام نقله عنه الذهبي -إنه كان «ال ُي َض ِّي ُع من

زمانه شي ًئا».
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كثريا جيرون معي فيام قد
ويقول ابن اجلوزي نفسه « :Vلقد رأيت خل ًقا ً

اعتاده الناس من كثرة الزيارة ،ويسمون ذلك الرتدد خدمة ،ويطلبون اجللوس،
ويجُ رون فيه أحاديث الناس وما ال يعني ،ويتخلله ِغيبة.
وتشوق إليه،
ور
َّ
وهذا يشء يفعله يف زماننا كثري من الناس ،وربام طلبه ا َمل ُز ُ

واستوحش من ِ
وخصوصا يف أيام التهاين واألعياد ،فرتاهم يميش
الوحدة،
ً

بعضهم إىل بعض ،وال يقترصون عىل اهلناء والسالم ،بل يمزجون ذلك بام ذكرته

من تضييع الزمان.

فلام رأيت أن الزمان أرشف يشء ،والواجب انتهازه بفعل اخلري ،كرهت

ذلك وبقيت معهم بني أمرين :إن أنكرت عليهم وقعت وحشة ملوضع قطع
املألوف ،وإن تقبلته منهم ضاع الزمان ،فرصت أدافع اللقاء جهدي ،فإذا ُغلبت

قصرَّ ت يف الكالم ألتعجل الفراق.

ثم أعددت أعاملاً ال متنع من املحادثة ألوقات لقائهم لئال يميض الزمان
ِ
وبري األقالم ،وحزم
الكاغد(((،
قطع
َ
فار ًغا ،فجعلت من املست َعدِّ للقائهم َ
الدفاتر ،فإن هذه األشياء ال بد منها ،وال حتتاج إىل فكر وحضور قلب ،فأرصدهتا

ألوقات زيارهتم لئال يضيع يشء من وقتي».

وصنف شيخ اإلسالم ابن تيميه  Vما يربو عىل أربعامئة مصنف من

كنوز العلم ،ودقائقه.

الكاغد بفتح الغني وكرسهاِ :
(َِ )1
القرطاس ،أي :الورق الصالح للكتابة أو ال َّلف.
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وقال ابن القيم :وقد شاهدت من قوة شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يف َسننه،

أمرا عجي ًبا ،فكان يكتب يف اليوم من التصنيف ما
وكالمه ،وإقدامه ،وكتابته ً
يكتبه الناسخ يف جمُ ُ ٍ
عة وأكثر .اهـ.
وعىل َسنن من سبق ،مشى شيخ ال ِّطب يف زمانه :ابن النفيس  ،Vوالذي

السبكي« :وأما ال ِّطب فلم يكن عىل وجه األرض مثله،
يقول عنه اإلمام التاج ُّ
أعظم من ابن سينا».
قيل :وال جا َء بعد ابن سينا مثله ،قالوا :وكان يف العالج
َ

هذا الطبيب الرائد صنَّف كتا ًبا يف ال ِّطب سامه (الشامل) يقول فيه التاج

الس ْبكي« :قيل :لو ت ََّم لكان ثالثامئة جم َّلدة ،ت ََّم منه ثامنون جم َّلدة ،وكان فيام ُي ْذك َُر،
ُّ

ُي ْميل تصانيفه من ذهنه».

فكيف تم له ذلك؟

ُوضع له األقالم مربي ًة ،ويدير وجهه إىل
كان « Vإذا أراد التصنيف ،ت َ

السيل إذا انحدر،
احلائط ،ويأخذ يف التصنيف إمال ًء من خاطره ،ويكتب مثل َّ
وح ِفي ،رمى به وتناول غريه ،لئال يضيع عليه الزمان يف بري
فإذا ك ََّل القلم َ

القلم...

 -أما العامل الزاهد القانت أبو احلسن عيل بن حسني بن عروة احلنبيل

املعروف بابن زكنون (ت837:هـ) فقد نشأ يف ابتدائه محالاً  ،ثم أعرض عن
ذلك ،وحفظ القرآن ،وتفقه ،وبرع ،وانقطع إىل اهلل تعاىل يف مسجد القدم بآخر

أرض القبيبات ظاهر دمشق يؤدب األطفال احتسا ًبا مع اعتنائه بتحصيل نفائس
الكتب وباجلمع.
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وأعظم ما أنجز أنه رتب املسند عىل أبواب البخاري وسامه «الكواكب

البخاري» ورشحه يف مائة
الدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد عىل أبواب
ّ

وعرشين جملدً ا طريقته فيه أنه إذا جاء حلديث اإلفك مثلاً يأخذ نسخة من رشحه

للقايض عياض فيضعها بتاممها ،وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد البن
القيم أو شيخه ابن تيمية أو غريمها وضعه بتاممه ويستويف ذاك الباب من املغني

البن قدامة ونحوه.

وكان السيوطي يلقب «ابن الكتب» ،طلب أبوه إىل أمه أن تأتيه بكتاب من

املكتبة فأجاءها املخاض فيها ،فولدته بني الكتب ،فلذلك لقب ،ولقد صدق

عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب ،فقد وصلت مصنفاته نحو ستامئة غري ما

رجع عنه وحماه.
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مب ُيقاس الشباب؟
كتب األستاذ أمحد أمني (ت 1373هـ)  Vمقالاً
نفيسا حول بيان أن
ً

مقياسا للشباب ،فقال « :Vليست السن مقياس الشباب ،وإنام
السن ليست
ً
أحسن أحواهلا أن تكون عالمة الشباب ،وقد تتخلف العالمة؛ كحكمنا عىل
الرجل بالعلم ألن لديه شهادة الليسانس يف اآلداب أو الليسانس يف احلقوق،
وقد يكون معه الليسانس أو الدكتوراة وليس بعامل ،كام يكون يف سن العرشين

وليس بشاب ،إن الشباب أو الشيخوخة معنى ال مادة ،وقد علمتنا قوانني احلياة
أن املادة تقاس بامدة ،واملعنى يقاس بمعنى ،فنحن نقيس احلجرة املادية باملرت
املادي ،ونكيل القمح املادي بكيلة مادية ،ونزن التفاح املادي ِبر ْطل مادي؛

ولكن من السخف بمكان أن نقيس الفضيلة أو اجلامل أو القبح بمرت أو ِرطل أو
َقدَ حِ ،
فل َم نقيس الشباب وهو معنًى بالسن وهي مادة؟!
الرواء ومجال املنظر ومرح
بل لو تعمقنا أكثر من ذلك لوجدنا أن حسن ُّ

حمصل
النشاط ليست هي املقياس الصحيح للشباب ،إنام الشباب مزاج ،هو ِّ

ُ
حاصل مج ٍع لصفات ُخ ُلقية ،إن شئت فقل :هو اإلرادة
ملجموع قوى نفسية ،هو
القوية تعزم العزم ال رجوع فيه ،وت ُْز ِم ُع األمر ال حميد عنه ،وترمي إىل الغرض ال
ِ
تتحول
سبيل إال إليه ،تعرتض الصعاب فال تأبه هلا ،وختر السامء عىل األرض فال َّ
عنه ،قد تعرتف بأن هناك عقبة ،ولكن ال تعرتف بعقبة كَؤود ،وقد ت ُِق ُّر بصعوبة
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األمر ،ولكن ال تقر باستحالته ،والشباب هو اخليال اخلصب ،الواسع األفق،
املرتامي األطراف ،الذي يرسم األمل ،ويبعث عىل الطموح ،وحيمل املرء عىل أن

خريا من حياهتا الواقعية ،هذا املزاج الذي يتجمع من
يتطلب لنفسه وألمته حيا ًة ً
إرادة قوية ،وعاطفة حية ،وخيال ِخ ْصب هو الشباب ،وبمقدار قوهتا وتالؤمها

تكون قوة الشباب ،وبمقدار نقصها تكون الشيخوخة؛ فالشباب موجب،
والشيخوخة سالبة ،والشباب إقدام ،والشيخوخة إحجام ،والشباب نرص،

والشيخوخة هزيمة! وإذا كان الناس قد اعتادوا أن يصطلحوا عىل عالمات
ٍ
عالمات أخرى عىل تفسرينا
للشيب والشباب حسب تفسريهم الباطل فإن لنا
الصحيح.

لقد جعلوا الرأس موضع أهم األمارات؛ فسواد الشباب وبياض املشيب

أكثر ما دار عليه القول يف الشيخوخة والشباب ،وهو مركز القول يف ذلك عند

األدباء والشعراء ،حتى ألفوا يف ذلك الكتب اخلاصة.

أما عالمات الشباب والشيخوخة يف نظريتنا فليس موضعها الرأس؛ ألن

موضعها القلب؛ فاليأس شيخ ألن اليأس ضعف يف اإلرادة ،وضيق يف اخليال،
وبردوة يف العاطفة ،والشيب شيب القلب ال شيب الرأس؛ فمن مل ينفعل ملواضع

ِ
يستكره يف مواضع االستكراه،
االنفعال ،ومل يعجب من مواضع اإلعجاب ،ومل

ومل ينازل يف مواضع الكفاح ،ومل هيتج لألحداث ،ومل يأمل ومل يطمح فهو شيخ
شاب قل ُبه وإن كان أسو َد الرأس حالِكَه!
أي شيخ! َ
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إن أردت أن تعرف أشيخ أنت أم شاب ،فسائل قلبك ال رأسك :هل ينبض

باحلب؟ حب اجلامل ،وحب الطبيعة ،وحب الفضيلة ،وحب اإلنسانية؟

وهل ينفعل لذلك انفعالاً قو ًّيا فيهيم ويغار ويدافع ويضحي؟ هل يتصل

بالعامل فيتلقى أمواجه األثريية من الناس ،ومن األرض ،ومن البحر ،ومن
اجلبل ،ومن السامء؟ ثم يلقي بأشعته -كام تل َّقى -عىل كل من حوله ،فينفعل

اجا ،ويعكسه
ويفعل ،ويتأثر ويؤثر؛ فهو كالقمر يتلقى من الشمس ضيا ًء َّ
وه ً

نورا وضيا ًء؟
عىل األرض ً

وخريا بخري ،وأحيانًا
هل يبادل من حوله ح ًّبا بحب ،وعاطفة بعاطفة،
ً

خريا مما تس َّلمه؟ أو أنه قلب بارد كالثلج ،جامد
رشا برش؟! وهل يرتك العامل ً
ًّ
كالصخر ،ال طعم له كاملاء ،ميت كاجلامد ،مغلف كاخلرشوف؟! إن كان الثاين

ٌ
فشاب.
فشيخ ،وإن كان األول
ٌّ

ق��ال��ت َ
���ب َ
���ت ق��ل ُ
وش��� ْب َ
��ت هلا
���رت ِ
كِ

(« )1فيض اخلاطر» (.)275-272/1

(((

ُ
����ع ال َّ
�����ر»
�����ده ِ
ه����ذا غ����ب����ا ُر وق����ائ ِ
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يا ليتني َق َد ْر ُت على ُع ُم ِر نوح!
«كل يشء -متى عاش -يشيخ ،حتى اجلبال يف صالبتها ،واألشجار يف

ضخامتها ،والفيلة يف جسامتها ،واألسود يف قوهتا.

ولكن خيتلف األفراد يف لبس ثياب الشيخوخة ،فمن الشباب من يرسع به

ضعفه فريتدهيا ،ومن الشيوخ من حيتفظ بنضارته وفتوته فيصارع الشيخوخة
زمانًا يطول أو يقرص ،ثم ي ْض َطر إىل ُلب ِسها رغم ِ
أنفه! ويف ذلك يقول الشاعر:
ْ
َ
ُ ُّ
شيخ فتى أبدًا
ي��ا َع ُّ��ز ه��ل ل ِ
��ك يف ٍ

(((

فتيان»
�ير
وق��د يكون ش��ب ٌ
��اب غ َ
ِ

وتأمل هذا احلوار الذي أداره اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي :V
ُ
«خ ِلقت يل مهة عالية تطلب الغايات.
لت ،فأخذت أسأل تطويل العمر،
الس َّن وما
بلغت ما أ َّم ُ
ُ
فقلتَ :ب َل ْغ ُت ِّ

وتقوية البدن ،وبلوغ اآلمال.

العادات ،وقالت :ما َج َر ْت عاد ٌة بام تطلب.
عيل
ُ
َ
فأنكر ْت َّ

فقلت :إنام أطلب من ٍ
قادر ِ
خيرق العادات.

وقد قيل لرجل :لنا ُح َويجْ َة ،فقال :اطلبوا هلا ُر َج ْيلاً .
(« )1فيض اخلاطر» (.)35/8
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وقيل آلخر :جئناك يف حاجة ال ترزؤك ،فقال :هال طلبتم هلا سفاسف

الناس؟

فإذا كان أهل األنفة من أرباب الدنيا يقولون هذاِ ،
فل َم ال نطمع يف فضل

كريم قادر؟»(((.

«دعوت يو ًما فقلت :اللهم بلغني آمايل من العلم والعمل،
أيضا:
ُ
وقو َله ً
ِ
ب من ذلك.
وأطل عمري ألبلغ ما ُأح ُّ
فعارضني َوسواس من إبليس ،فقال :ثم ماذا؟ أليس املوت؟ فام الذي ينفع

طول احلياة؟

علمت أنه ليس بعبث.
فهمت ما حتت سؤايل
فقلت له :يا أبله! لو
َ
َ

ثامر غريس ،فأشكر يو َم
أليس يف كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ُ

حصادي؟

أفيرسين أنني ِم ُّت منذ عرشين سنة؟ ال واهلل؛ ألين ما كنت أعرف اهلل تعاىل

عُشرْ َ معرفتي به اليوم.
وكل ذلك ثمرة احلياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية ،وارتقيت عن

حضيض التقليد إىل يفاع البصرية ،وا َّط َل ْع ُت عىل علو ٍم زا َد هبا َقدْ ري ،وجتوهرت

هبا نفيس.

ثم زاد غريس آلخريت ،وقويت جتاريت يف إنقاذ املباضعني من املتعلمني ،وقد

قال اهلل لسيد املرسلني[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ] [طه.]114:
(« )1صيد اخلاطر» (ص.)297
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َ
املؤمن ُع ُم ُره
وعن أيب هريرة  Iعن النبي  Hأنه قال« :ال يزيد

ريا»(((.
إال خ ً

ويف حديث جابر بن عبد اهلل  ،Lقال :قال رسول اهلل « :Hإن

َ
يطول عم ُر العبد ويرز َقه اهلل  Dاإلنابة»(((.
من السعادة أن

ٌ
حاصل
فياليتني َقدَ ْر ُت عىل ُع ُم ِر نوح ،فإن العلم كثري ،وكلام َح َصل منه

رفع ونفع»(((.

( )1رواه مسلم.
( )2رواه اإلمام أمحد [ ،]14564وقال حمققوه« :حسن لغريه».
(« )3صيد اخلاطر» (ص.)122
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الشيب
(ِ )14ه َم ٌم َل ْم َت ْع ِرف
َ
قال البخاري  Vيف (صحيحه):

أصحاب النبي  Hيف ِكبرَ ِ ِسنِّهم».
«وقد تع َّلم
ُ
وعن نعيم بن محاد قال :قيل البن املبارك« :إىل متى تطلب العلم» ،قال:

«حتى املامت إن شاء اهلل».

وسئل احلسن عن الرجل له ثامنون سنة :أحيسن أن يطلب العلم؟ قال« :إن

كان حيسن به أن يعيش».

ودخل إبراهيم بن املهدي عىل املأمون ،وعنده مجاعة يتكلمون يف الفقه،

فقال له املأمون:

يا عم :ما عندك فيام يقول هؤالء؟ فقال :يا أمري املؤمنني ،شغلونا يف الصغر،
واشتغلنا يف الكرب! فقال املأمون :لمِ َ ال تتعلم اليوم؟!
قال :أو حيسن ملثيل طلب العلم؟!
قال :نعم واهلل ،لأَ ن متوت طال ًبا للعلم خري من أن تعيش قائماً باجلهل!
قال :ومتى حيسن طلب العلم؟
قال :ما َح ُسن َْت بك احلياة!
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وقال اخلطيب البغدادي« :فإن قال قائلَ :د ْرس الفقه إنام يكون يف احلداثة

وزمن الشبيبة؛ ألنه حيتاج إىل املالءمة وشدة الصرب عليه واملداومة ،وال يقدر عىل

ذلك من علت سنه ،وال يطمع فيه من مىض أكثر عمره.

قيل :ليس مما ذكرت مانع من طلبه ،ولأَ ن تلقى اهلل طال ًبا للعلم خري من أن

تلقاه تاركًا له ،زاهدً ا فيه ،راغ ًبا عنه»(((.

 وعن ابن معاذ ،قال :سألت أبا عمرو بن العالء« :حتى متى حيسن باملرء

أن يتعلم» فقال« :ما دام حتسن به احلياة».

وطلب شهر بن حوشب العلم بعد أن بلغ اخلمسني يف أيام معاوية

.I

وقال الضحاك« :كنت ابن ثامنني سنة َج ْلدً ا َغ َّزا ًء».

وعن سليامن الربعي قال :كان أبو اجلوزاء ُيواصل أسبو ًعا ،ويقبض عىل

ذراع الشاب فيكاد حيطمها.

 وحيدث اإلمام «ابن عقيل» عن مهته وهو يف َعرش الثامنني من عمره،

فيقول :V

«إين ال حيل يل أن ُأض ِّي َع ساعة من عمري ،حتى إذا تعطل لساين عن مذاكرة

ومناظرة ،وبرصي عن مطالعة ،أعملت فكري يف حال راحتي وأنا مستطرح،

فال أهنض إال وقد خطر يل ما أسطره ،وإين ألجد من حريص عىل العلم وأنا يف

عرش الثامنني أشدَّ مما كنت أجده وأنا ابن عرشين».
(« )1النبذ يف آداب طلب العلم» (ص.)229
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ما شاب عزمي وال َح ْزمي وال ُخ ُلقي

وال والئ����ي وال دي�ن�ي وال كرمي

وإمن��ا اع��ت َ
�ير ِصبغ ِته
��اض رأس��ي غ َ

اهل َم ِم
ري
ُ
والشيب يف الرأس غ ُ
الشيب يف ِ
ِ

وقال الشاعر الفحل أبو الطيب املتنبي:

ُم ًنى ُ
ضاب
ك َّن لي أن البياض ِخ ُ

(((

شباب
القرون
بتبييض
ف َي ْخفى
ُ
ِ
ِ

(((

البيض َف���� ْو َ
داي فتن ٌة
ليالي عند
َ
ِ
ُ
كنت أشتهي
أذم اليو َم ما
فكيف ُّ

����اب
وأدع���و مب��ا أش��ك��وه ح�ين أُج ُ

لون هدى َّ
جال ُ
كل َم ْس َل ٍك
اللون عن ٍ

ضباب
كما اجناب عن ضوء
النهار ُ
ِ

نفس ال تشيب بشيبه
ويف اجلسم ٌ

َ
عاب
وفخ ٌر ،وذاك الفخر
عندي ُ

(((
(((

(((

راب
ولو أن ما يف الوجه منه ِح ُ

متنيت املشيب ل ُيخفي شبايب بابيضاض شعري ،فآثر
( )1يقول :شيبي هذا ُمنًى كانت يل قديماً  ،وإنام
ُ
املشيب عىل الشباب ملا فيه من الوقار والتحلية.
( )2الفودان :جانبا الرأس يمينًا وشاملاً .

يقول :متنيت ذلك ليايل كان شعري عند حسان النساء فتنة ُيستامل هبا ُو ُّدهن ،ووسيل ًة ُيرهتن هبا
وفخرا ُيتنافس فيه وحيرص اجلميع عليه ،وذلك الوصل عندي عيب أحترج منه ،ونقصان
ُح ُّبهن،
ً
أرغب بنفيس عنه ،ألين ِ
ف عنهن ،وأزهد يف وصاهلن ،وإنام متنى الشيب ألن للشباب بادرة
أع ُّ
وللمشيب أناة كام قال ،والشيب أوقر ،والشبيبة أنزق ،وأشار إىل أنه ختلق بأخالق الكهول يف

صغره ،ومل يؤثر التصايب يف يشء من مدة عمره.

( )3يقول :كنت أشتهي املشيب أيام الشباب ،فكيف أذمه ملا بلغت إليه؟! وكنت أدعو اهلل تعاىل أن
هيب يل املشيب ،فال حيسن يب اآلن أن أشكوه حني أجابني إليه .تقول :دعوت بفالن إذا دعوته

إليك.

( )4يقول :ارحتل الشباب بمجيء املشيب ،وزال السواد عن ٍ
لون هدى كل مسلك :يعني البياض ألنه
َّ
حليف اهلداية ،واملانع من الغواية.

( )5ملا ذكر أنه كان يتمنى الشيب ،وهو سبب العجز والضعف؛ ذكر أن مهته وعزيمته ،وما فيه من
معاين الكرم ال تشيب ،وال يدركها العجز َّ
والش َعف بشيب جسمه ،ولو أن الشعرات البيض يف
وجهه كانت حرا ًبا.
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(((

ك َّ
����ل ُظ ْ
هل���ا ُظ ْ
���ف��� ٌر إن َ
���ف��� ٌر أُ ِع ُّ
�����د ُه

ناب
ون ٌ
��اب إذا مل َي�� ْب َ��ق يف الفم ُ

ريها
يُ�� َغ�ِّي�رُِّ م�ني ال��ده�� ُر م��ا ش��اء غ َ

وه َي َ
وأبلغ أقصى ال ُع ْم ِر ْ
اب
ك َع ُ

(((

وقال الزرنوجي« :دخل حسن بن زياد يف التفقه وهو ابن ثامنني سنة ،ومل

يبت عىل الفراش أربعني سنة».

وقال احلافظ الذهبي يف ترمجة «أيب الفرج ابن اجلوزي» ما نصه:

«وقد قرأ بواسط وهو ابن ثامنني سنة بالعرش -أي :بالقراءات القرآنية

العرشة -عىل ابن الباقالين ،وتال معه ولده يوسف ،نقل ذلك ابن نقطة عن
القايض حممد بن أمحد ابن احلسن».

واإلمام ابن اجلوزي هو القائل:

�������أل أن ي َ
اهللَ أس ُ
�����و َل ُم َّ
���دت���ي
ُ�����ط ِّ
ل��ي ه��م�� ٌة يف ال��ع��ل ِ��م م��ا ِم��ن مث ِلها

جملس لو ُش ِّبه ْ
َت
كم كان لي من
ٍ

َ
����ام م����ا يف نييت
وأن���������ال ب����اإلن����ع ِ
الن َ
وهي اليت َج َن ِت ُّ
حول هي اليت
َ����ت ب َ
ح�����اال ُت�����ه َل���� َت َّ
����اجل َّ
����ش����ب����ه ْ
����ن���� ِة

وذهب اإلمام «القفال»((( شيخ الشافعية يطلب العلم وعمره أربعون سنة،

فقال« :كيف أطلب العلم؟ ومتى أحفظ؟ و َمتى أفهم؟ ومتى أ َع ِّلم الناس؟»،
فمر بصاحب ساقية ،يسوق عىل البقر ،وكان ِرشاء((( هذا احلبل يقطع
فرجعَّ ،
الصخر من كثرة ما َم َّر ،فقال« :أطلبه ،وال أتضجر من طلبه» ،وأنشأ يقول:

كل ظفري ،ومل يبق يف فمي ناب من ِ
( )1يقول :إن َّ
الكرب؛ مل يكن ظفر مهتي كليلاً ؛ فنفيس هلا أظافر
ُ
وأنياب معنوية ستقوم بدورها حلاميتي بعد أن تضعف األظافر واألنياب اجلسدية.
( )2أي نفيس شابة أبدً ا فتية تشبه الفتاة التي بدأ ثدهيا يف النضوج والنهود ،ال يغريها الدهر ،وإن تغري
جسمي ،بتقدم عمري.
ماهرا يف عملها ،وانظر« :شذرات الذهب» (.)207/3
( )3قيل له القفال؛ ألنه كان ً
الرشا ُء :احلبل ،أو حبل الدَّ ْل ِو ونحوها.
(ِّ )4
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����ب وال َت ْ
مطلب
���ج��� ْر م���ن
���ض َ
اُ ْط���� ُل ْ
ٍ
����ل ِب ُ
احل���� ْب َ
أم����ا ت����رى َ
����ول املَ َ
����دى
����ط ِ

����ب أن ي ْ
����ج����را
َ����ض َ
ف�����آف����� ُة ال����ط����ال ِ
��ص ْ
��خ ِ��ر ق��د أَ َّثرا
يب((( ال َّ
على َص ِل ِ

واستمر يطلب العلم ،وصار إما ًما من كبار األئمة ،ومن جهابذة الدنيا،

وقدوة الزهاد حتى قيل :إنه َم َل ٌك يف صورة إنسان ،تويف (417هـ) عن تسعني

سنة.

و ُيروى أن اإلمام أبا حممد ابن حزم  Vالفاريس األصل ثم األندليس

القرطبي ،احلافظ املتكلم األديب (ت456:هـ) ،طلب العلم وهو يف السادسة
والعرشين من عمره ،قال أبو حممد ابن العريب :وأقام أبو حممد يف الوزارة من
وقت بلوغه إىل انتهاء سنه ِستًّا وعرشين سنة ،وقال« :إنني بلغت إىل هذا السن،
وأنا ال أدري كيف أجرب صالة من الصلوات».

وقال يف رواية أخرى« :أخربين الشيخ اإلمام أبو حممد عيل بن أمحد بن

سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبري من إخوان أبيه،
فدخل املسجد قبل صالة العرص ،واخللق فيه ،فجلس ،ومل يركع ،فقال له أستاذه

فص ِّل حتية املسجد» ،فلم يفهم ،فقال له
-يعني الذي رباه -بإشارة« :أن قمَ ،

«أبلغت هذا السن ،وال تعلم أن حتية املسجد واجبة؟»(((،
بعض املجاورين له:
َ
وكان قد بلغ حينئذ ستة وعرشين عا ًما ،قال« :فقمت ،وركعت ،وفهمت إ ًذا

إشار َة األستاذ يل بذلك» ،قال :فلام انرصفنا من الصالة عىل اجلنازة إىل املسجد،
مشارك ًة ِ
لألحباء من أقرباء امليت ،دخلت املسجد ،فبادرت بالركوع ،فقيل يل:
( )1الصليب :الشديد القوي.
( )2وهي سنة عند مجهور الفقهاء ،وواجبة عند أهل الظاهر.

342

«اجلس ،اجلس ،ليس ذا وقت صالة» ،فانرصفت عن امليت ،وقد خزيت،
عيل به نفيس ،وقلت لألستاذُ :د َّلني عىل دار الشيخ الفقيه املشاور
وحلقني ما هانت َّ

أيب عبد اهلل بن دحون ،فدلني ،فقصدته من ذلك املشهد ،وأعلمته بام جرى فيه،

وسألت االبتداء بقراءة العلم ،واسرتشدته ،فدلني عىل كتاب (املوطأ) ملالك بن
أنس  Iفبدأت به عليه قراءة من اليوم التايل لذلك اليوم ،ثم تتابعت قراءيت

عليه وعىل غريه نحو ثالثة أعوام ،و َبدأت باملناظرة».

وعن عمر بن واجب قال« :بينام نحن عند أيب ببلنسية وهو يدرس املذهب

إذ بأيب حممد ابن حزم يسمعنا ويتعجب ،ثم سأل احلارضين مسألة من الفقه
ُج ِ
حل َّض ِ
ار« :هذا العلم ليس من
ووب فيها فاعرتض يف ذلك ،فقال له ُ
بعض ا ُ
َف،
ُمنْت ََحالتِك» فقام ،وقعد ،ودخل منزله ،فعكف ،ووكف((( منه وابل ،فام ك َّ
وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إىل ذلك املوضع؛ فناظر أحسن مناظرة،
وقال فيها« :أنا أتبع احلق ،وأجتهد ،وال أتقيد بمذهب».

وجاء يف ترمجة حييى النحوي :أنه كان ملاَّ ًحا يعرب الناس يف سفينته ،وكان

كثريا ،فإذا عرب معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة
ُّ
حيب العلم ً
ُّ
فتهش
اإلسكندرية يتحاورون فيام مىض هلم من النظر ويتفاوضونه ،يسمعه

نفسه للعلم ،فلام قوي رأيه يف طلب العلم فكَّر يف نفسه ،وقال« :قد بلغت ني ًفا
وأربعني سنة ،وما ارتضت بيشء ،وال عرفت غري صناعة املالحة فكيف يمكنني

أن أتعرض ليشء من العلوم؟» ،وفيام هو يفكر إذ رأى نملة قد محلت نواة مترة
مرارا حتى
وهي دائبة تصعد هبا ،فوقعت منها فعادت وأخذهتا ،ومل تزل جتاهد ً

( )1وكف :املا ُء وغريه :سال وقطر قليلاً قليلاً .
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بلغت باملجاهدة غرضها ،فقال« :إذا كان هذا احليوان الضعيف قد بلغ غرضه
فباحلري أن أبلغ غريض باملجاهدة» ،فخرج من وقته ،وباع
باملجاهدة واملناصبة؛
ِّ

سفينته ،ولزم دار العلم ،وبدأ يتعلم النحو واللغة واملنطق ،فربع يف هذه األمور
ِ
ب إليها واشتهر هبا ،ووضع كت ًبا كثرية ،وحييى هذا لقي
ألنه أول ما ابتدأ هبا ،فنُس َ
عمرو بن العاص وأعجب عمرو به(((.
وألف األمري البطل الصالح املجاهد األديب أسامة بن ُمنقذ (ت584:هـ)
كتابه ( ُلباب اآلداب) وعمره إحدى وتسعون سنة ،فوضع فيه عصارة عمره
�.

لمي ،أبو حممد ،عز الدين ،سلطان
الس ُّ
واإلمام عبد العزيز بن عبد السالم ُ
ٍ
قاض فقيه ،شافعي أصويل،
العلامء ،شيخ اإلسالم ،وأحد األئمة األعالم،
مفرس لغوي ،زاهد ،محل لواء األمر باملعروف والنهي عن املنكر ففاق فيه غريه،

عمرا طويلاً  ،تويف
ورزق ً
وحرض الناس عىل مالقاة التتار ،وشارك يف اجلهادُ ،

بالقاهرة سنة 660هـ عن ثالث وثامنني سنة  ،Vوقد طلب العلم عىل كرب

بكي يقول عنه« :كان الشيخ عز الدين
الس ُّ
 Vفهذا الشيخ اإلمام تقي الدين ُّ
فقريا جدًّ ا ،ومل يشتغل -أي يف العلم -إال عىل كرب ،وسبب ذلك أنه
يف أول أمره ً
كان يبيت يف الكلاَّ سة -وهي زاوية عند الباب الشاميل للجامع األموي -من
جامع دمشق ،فبات هبا ليلة ذات برد شديد ،فاحتلم ،فقام مرس ًعا ونزل يف بركة

الكلاَّ سة؛ فحصل له أمل شديد من الربد ،وعاد فنام فاحتلم ثان ًيا! فعاد إىل الربكة؛

ألن أبواب اجلامع مغلقة وهو ال يمكنه اخلروج ،فطلع فأغمي عليه من شدة
(« )1أخبار العلامء» (ص.)234
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الربد»؛ وذلك ألنه مل يكن يعرف أنه يسوغ له أن يعدل عن الغسل إىل التيمم

عند شدة الربد وعدم توفر املاء الساخن ،وتأثر َل َّما عرف ،وقرر أن يبتدئ طلب
العلم ،فكان ذلك؛ وصار رأس العلامء يف مرص والشام ،بل إمام العلامء يف زمانه!

غريه،
وله مواقف رائعة يف اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يقفها ُ
�.

واشتغل الشيخ أمحد بن إبراهيم بن احلسن ِ
القنائي يف العلم وهو ابن ثالثني

الناس ببلده ،وكان حيفظ
سنة ،وتفقه ،وقرأ النحو وغريه ،حتى مهر ،وشغل
َ
أربع مائة سطر يف يوم واحد ،ثم أقبل عىل الطاعة والزم الطاعة حتى تويف سنة

(728هـ).

و ُع ِّمر الشيخ يوسف بن رزق اهلل طويلاً حتى قارب التسعني ،وثقل سمعه،

لكن بقيت حواسه كلها سليمة ،ومهته مهة ابن ثالثني ،مات وهو يبارش التوقيع
بصفد سنة 745هـ.

وطلب الشيخ أمحد بن عبد القادر ِ
القييس احلنفي النحوي العلوم الكثرية،

وبرع فيها ،وأقبل عىل طلب احلديث يف آخر عمره ،فتكلم بعض الناس عليه،
فأنكر عليهم بأبيات مجيلة ،قال فيها:

لألحاديث -بعدما
وع��اب مساعي
ِ
���وم كثري ٍة
وق����ال����وا :إم�����ا ٌم يف ع���ل ٍ
ُ
فقلت جمي ًبا ع��ن مقالتهم وقد

ُ
اإلنسان ما فات من ُعال
إذا استدرك

ُ
أقرب
أناس هم إىل
العيب ُ
كربتٌ -
ِ

َّ
يتطل ُب
يَ�������رو ُح وي���غ���دو س���ام��� ًع���ا
ُ
أتعج ُب
���ل م���ن���ه��� ُم
غ
َّ
�������دوت جل���ه ٍ
ُنس ُب
للحزم ي ْ
ُع َزى ال إىل اجلهل ي َ
ِ
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وكان العالمة اللغوي النحوي زين العابدين خالد بن عبد اهلل بن أيب
بكر املرصي األزه��ري (ت905:ه��ـ) ،اشتغل بالعلم عىل ِكرب ،قيل :كان

عمره ستًّا وثالثني سنة ،وقصة ذلك أنه كان يعمل َو َّقا ًدا للسرُّ ُ ج يف األزهر،
وبينام كان ي ْش ِعل إحدى الفتائل سقطت عىل كُراس ِ
أحد الطالب فشتمه ذلك
ُ
َّ

َب عىل الطلب،
الطالب وعيرَّ ه باجلهل ،فرتك خالد األزهري مهنة اإليقاد ،وأك َّ
ُ
رشحا
وبرع ،وأشغل الناس ،وصار ُيشار إليه وإىل مؤلفاته القيمة ،وصنَّف
ً
ورشحا
ِّف مثله ،و(إعراب ألفية ابن مالك)،
حافلاً عىل (التوضيح) ما ُصن َ
ً

عىل (األجرومية) ناف ًعا ،وآخر عىل (قواعد اإلعراب) البن هشام ،وآخر عىل
(اجلزرية) يف التجويد ،وآخر عىل (الربدة) ،و(املقدمة األزهرية) ورشحها ،وكثر
النفع بتصانيفه إلخالصه ووضوحها.

تويف بربكة خارج القاهرة راج ًعا من احلج.

346

(ُ )15ع ُل ّو ِه َّم ِت ِه ْم

آخر َر َم ٍق
في َط َل ِب ِ
العلْم ِ َو َت ْع ِليمه حتَّ ى ِ
 -روى البخاري يف صحيحه يف كتاب (املناقب) -باب قصة البيعة واالتفاق

عىل عثامن:-

 عن عمرو بن ميمونَّ :أن عمر بن اخلطاب  Iملا طعنه أبو لؤلؤة

املجويس ،وعرفوا أنَّه ميت قال :فدخلنا عليه ،وجاء الناس يثنون عليه ،وجاء
شاب فقال« :أبرش يا أمري املؤمنني ببرشى اهللِ لك» ...فلام أدبر الشاب إذا إزاره
عيل الغالم» ،قال« :يا ب َن أخي ،ارفع ثوبك ،فإنه
َي َم ُّس األرض ،قال عمرُ :
«ر ُّدوا َّ

أنقى لثوبك ،وأتقى لربك».

 -وعن حممد بن ثابت البناين قال :ذهبت ألقن أيب عند املوت ،فقال:

يا بنيِّ ،
ونفسه خترج.
خل عني فإين يف وردي السابع ،كأنه يقرأ ُ

 -وسمع شعيب بن إسحاق من سعيد بن أيب عروبة بآخر رمق.

 وروى ا ُمل َعافىَ بن زكريا عن بعض الثقات ،أنه كان بحرضة أيب جعفرالطربي  Vقبل موته ،وتُويف بعد ساعة أو أقل منهاَ ،ف ُذ ِك َر له هذا الدعاء عن
جعفر بن حممد ،فاستدعى محَ ْبرَ َ ًة وصحيفة فكتبه ،فقيل له« :أيف هذه احلال؟!»

فقال« :ينبغي لإلنسان أن ال يدع اقتباس العلم حتى املامت».
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 -وعن فرقد -إمام مسجد البرصة -أهنم دخلوا عىل سفيان يف مرض

موته ،فحدثه رجل بحديث فأعجبه ،ورضب سفيان يده إىل حتت فراشه ،فأخرج
يت
ألواحا فكتبه ،فقالوا له« :عىل هذه احلال منك؟!» فقال« :إنه حسن ،إن َب ِق ُ
ً
سمعت َح َسنًا ،وإن ِم ُّت فقد كتبت حسنًا».
فقد
ُ
اجلي ،قال :دخلت عىل أيب
 وعن الفقيه أيب احلسن عيل بن عيسى َالو ْل َو ُّ
الرحيان -الب وين -وهو جيود ِ
بنفسه ،قد َحشرْ َ َج َن َف ُس ُه ،وضاق به صدره ،فقال
َيرْ
حساب اجلدَّ ات الفاسدة(((؟» فقلت
قلت يل يو ًما:
يل يف تلك احلال« :كيف َ
َ

له -إشفا ًقا عليه« :-أيف هذه احلالة؟» ،قال يل« :يا هذا أو ِّدع الدنيا وأنا عامل
فأعدت ذلك
خريا من أن ُأخ ِّليها وأنا جاهل هبا؟!»،
ُ
هبذه املسألة ،أال يكون ً

عليه ،وحفظ ،وعلمني ما وعد ،وخرجت من عنده وأنا يف الطريق ،فسمعت

الصرُّ َ اخ».

اجلراح الكويف تلميذ اإلمام أيب يوسف القايض
 -وقال القايض إبراهيم بن َّ

-يعقوب بن إبراهيم األنصاري املتوىف سنة 182هـ ،والذي كان يقال له :قايض

قضاة الدنيا:-

مغمى عليه ،فلام أفاق قال يل:
مرض أبو يوسف ،فأتيته أعوده ،فوجدته ً

قلت« :يف مثل هذه احلالة؟!» ،قال« :وال بأس
«يا إبراهيم ،ما تقول يف مسألة؟»ُ ،

بذلك ،ندرس لع َّله ينجو به ٍ
ناج؟».

( )1اصطالح عند علامء الفرائض يراد به اجلدة التي تكون ِمن ِقبل األم.
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إبراهيم ،أيام أفضل يف َر ْمي اجلامر -أي :يف مناسك احلج -أن
ثم قال« :يا
ُ

قلت« :ماش ًيا» ،قال:
يرميها ماش ًيا أو راك ًبا؟» قلت« :راك ًبا» ،قال:
«أخطأت»ُ ،
َ

«أخطأت» ،قلت« :قل فيها ،يرىض اهلل عنك».
َ

ف عنده للدعاء؛ فاألفضل أن يرميه ماش ًيا ،وأما ما
قال« :أ َّما ما كان ُيو َق ُ

كان ال ُيو َقف عنده؛ فاألفضل أن يرميه راك ًبا».

ثم قمت من عنده ،فام بلغت باب داره حتى سمعت الرصاخ عليه ،وإذا هو

قد مات .V

بعض عارفيه يف إحدى رحالته يف طلب احلديث،
 -ورأى اإلما َم أمحدَ ُ

مستكثرا ما حفظ ،وما كتب ،وما روى« :مر ًة إىل الكوفة ،ومرة
معرتضا
فقال له
ً
ً
إىل البرصة!! إىل متى؟» فقال اإلمام أمحد« :مع املحربة إىل املقربة».

وقال صالح بن أمحد بن حنبل :رأى رجل مع أيب حمربة ،فقال له :يا أبا عبد اهلل،

بلغت هذا املبلغ ،وأنت إمام املسلمني ،فقال« :من املحربة إىل املقربة».
أنت قد َ

وقال حممد بن إسامعيل الصائغَ :م َّر بنا اإلمام أمحد بن حنبل وهو يعدو،

ونعاله يف يديه ،فأخذ أيب بمجامع ثوبه ،فقال :يا أبا عبد اهلل أال تستحي؟ إىل متى

تعدو مع هؤالء؟ قال« :إىل املوت».

وسئل سهل بن عبد اهلل« :إىل متى يكتب الرجل احلديث؟» ،قال« :حتى
صب باقي ِح ِربه يف قربه».
يموت و ُي ُّ
وكان يقول إذا رأى أصحاب احلديث« :اجتهدوا أن ال تلقوا اهلل إال ومعكم

املحابر».
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حرضت أيب
وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم يف (تقدمة اجلرح والتعديل):
ُ

 Vوكان يف النزع وأنا ال أعلم ،فسألته عن عقبة بن عبد الغافرَ ،يروي عن

النبي  :Hله صحبة؟ فقال برأسه :ال ،فلم أقنع منه.
فقلتِ :
مت عني؟ له صحبة؟ قال« :هو تابعي».
فه َ

وقال الذهبي يف ترمجة زينب بنت حييى بن الشيخ عز الدين بن عبد السالم
السلمي« :كان فيها خري وعبادة ،وحب للرواية بحيث ُق ِر َئ عليها يو َم موهتا

عد ُة أجزاء».

وذكر الذهبي يف ترمجة الصفي اهلندي (ت715هـ)  :Vأنه َروى له

حديثني قال« :ليسا مها عندي ،قرأهتام عليه ونفسه حُيرشج يف الصدر ،فتويف
ٍ
يومئذ ،عفا اهلل عنا وعنه آمني».
وقال أحد أوالد العالمة أيب عبد اهلل حممد الفرطاخ (ت1369هـ) :V

«إنه ملا ثقل عليه األمر ،وشعر بقرب أجله ،وقف عىل باب مكتبته ،وألقى عليها

نظرة وكأنه يودعها الوداع األخري ،وقال له :تناول أحد أجزاء (فتح الباري)
عيل ما جتده فيه ،قال :فوقع يف يدي كتاب
-وهو الكتاب املفضل عنده -واقرأ َّ

(الرقاق) ،ففتحته فإذا فيه :باب ذهاب الصاحلني ،عن مرداس األسلمي ،قال:
قال النبي « :Hيذهب الصاحلون األول فاألول» احلديث.

األمر ،ارموا هبذه األدوية» ،فاجته إىل القبلة -وكان عىل
فقال« :قيض
ُ
وضوء -فكبرَّ وقرأ فاحتة الكتاب ،فلم يكملها حتى لفظ أنفاسه األخرية
صباحا 21 ،من ذي احلجة عام
رمحة اهلل عليه ،وكان ذلك عىل الساعة الثامنة
ً

تسعة وستني وثالثامئة وألف ،موافق  4من أكتوبر سنة (1950م).
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أما العالمة حممد أبو زهرة (ت1374:هـ) فقد تويف � كام ذكرت

ابنته حيا ُة النفوس وهو حيمل القلم واملصحف لتفسري قوله تعاىل[ :ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [النمل .]19:فبينام كان ينزل من الدور األعىل،
مفتوحا عىل سورة النمل ،وكذلك األوراق التي يكتب فيها
وحيمل املصحف
ً
التفسري ،وقلم احلرب ،كل ذلك يف يده ،وفنجان القهوة الذي صنعه بنفسه يف اليد

األخرى ،ففي هذه األثناء سقط  Vساجدً ا عىل الدرج ،وأصيب يف رأسه

واستمر يف غيبوبة منذ أذان صالة اجلمعة إىل ما بعد غروب
جراء هذه السقطة،
َّ

ذلك اليوم ،حيث فاضت روحه الطاهرة إىل بارئها.»...

أما العالمة املغريب حممد بن عبد اهلادي املنوين (ت1420هـ) فقد كان

ُيدَ ِّون رحلته احلجازية خالل أسبوعه األخري واملوت ينازعه  ،Vعلماً بأنه
عندما عجزت يده اليمنى عن الكتابة بسبب مرض أمل َّ به يف أواخر الثامنينيات ،مل
يتوقف عن الكتابة ،بل استطاع أن يدرب يده اليرسى عىل الكتابة حتى ال ينقطع

عن التدوين والكتابة.

وال عجب فقد كان يقول من شدة هنمه يف االستزادة من العلم« :تُرى هل
ِ
توجد ضمن نِعم اهلل يف ِ
ممارسة البحث العلمي؟».
اجلنة نعم ُة
َ

ف
الس َل ِ
ُع ُل ُّو ِه َّم ِة َّ
َ
امة
اد ِة
واالستق َ
الع َب َ
ِفي ِ
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ف
الس َل ِ
ُع ُل ّو ِه َّم ِة َّ
َ
امة
اد ِة
واالستق َ
الع َب َ
ِفي ِ
لقد فقه سلفنا الصاحلون عن اهلل أمره ،وتدبروا يف حقيقة الدنيا ،ومصريها

إىل اآلخرة ،فاستوحشوا من فتنتها ،وجتافت جنوهبم عن مضاجعها ،وتناءت

صوامني
قلوهبم عن مطامعها ،وارتفعت مهتهم عىل السفاسف ،فال تراهم إال َّ
قوامني ،باكني واهلني ،ولقد حفلت ترامجهم بأخبار زاخرة تيش بعلو مهتهم يف

التوبة ،واالستقامة ،وقوة عزيمتهم يف العبادة واإلخبات ،كام تكشف كيف أهنم

مجعوا بني أمرين مها :االستكثار من الطاعات ،مع مطالعة عيب النفس والعمل،
استصغار هذه الطاعات ،وعد ُم اإلعجاب هبا.
فنتج عنهام:
ُ

قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية « :Vومن العابدين أناس تو َّفرت

مهم ُهم عىل استكثارهم من احلسنات ،دون مطالعة عيب النفس والعمل،
ُ
واإلعجاب هبا؛ ولو
والتفتيش عىل دسائسهام ،وحيملهم عىل استكثارها رؤيتها
ُ
تفرغوا لتفتيشها ،وحماسبة النفس عليها ،والتمييز بني ما فيها من احلظ واحلق،

لشغلهم ذلك عن استكثارها ،وألجل هذا كان ُ
عمل العابد القليل املراقبة لعمله
ِ
بمنزلة العادة ،فإذا أخذ نفسه بتخليصها من
ويصري
فيستكثر منه،
خفي ًفا عليه،
ُ
ُ
ِ
شوك الرياء وجد لعمله ثِقَلاً
الشوائب ،وتنقيتها من الكدر ،وما يف ذلك من
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وقل يف عينه ،ولكن إذا وجد حالوته َس ُهل عليه ُ
كاجلبالَّ ،
محل أثقاله ،والقيام
بأعبائه ،والتلذذ والتنعم به مع ثقله.

وإذا أردت فهم هذا القدر كام ينبغي فانظر وقت ِ
أخذك يف قراءة القرآن
بكل ٍ
إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتع ُّقلها ،وفهم ما أريد ِّ
آية ،وحظك
من اخلطاب هبا ،وتنزيلها عىل أدواء قلبك والتقيد هبا ،كيف تدرك اخلتمة -أو
بسهولة ِ
ٍ
مستكثرا من القراءة ،فإذا ألزمت
وخ َّف ٍة،
أكثرها ،أو ما قرأت منها-
ً
نفسك التد ُّبر ومعرفة املراد ،والنظر إىل ما خي ُُّصك منه ،والتع ُّبد به ،وتنزيل دوائه

السورة أو اآلية إىل غريها ،وكذلك
عىل أدواء قلبك ،واالستشفاء به ،مل تكد ُ
جتوز ُّ
إذا مجعت قلبك كله عىل ركعتني ،أعطيتهام ما تقدر عليه من احلضور ،واخلشوع
ٍ
بجهد ،فإذا خال القلب من ذلك عددت
واملراقبة ،مل تكد أن تصيل غريمها إال

ِ
مراعاة آفاتهِ ا وعيوبهِ ا ٌ
دليل
الركعات بال حساب ،فاالستكثار من الطاعات دون

عىل قلة الفقه.

وقد يرى فاع ُلها أن له ح ًّقا عىل اهلل يف جمازاته عىل تلك احلسنات باجلنات

والنعيم والرضوان ،وهلذا َك ُثرت يف عينه مع غفلته عن أعامله ،ال يدري أنه لن
ينجو أحدٌ ألبتَّة من النار بعمله ،إال بعفو اهلل ورمحته(((.

ٍ
ٍ
مراقبة،
حضور وال
وال ريب أن جمرد القيام بأعامل اجلوارح ،من غري
ٍ
إقبال عىل اهلل ُ
كثري املؤنة ،فهو كالعمل عىل غري
وال
قليل املنفعة ،دنيا وأخرىُ ،
متعب غري مفيد ،فهكذا العمل
متابعة األمر واإلخالص للمعبود ،فإنه -وإن َك ُثر-
ٌ

( )1ويف احلديث عن أيب هريرة أن رسول اهلل  Hقال« :لن ُي ِ
نج َي أحدَ كم عم ُله» قالوا :وال أنت
ٍ
فسدِّ ُدوا ،وقاربوا ،واغدُ وا وروحوا،
يا رسول اهلل؟ قال« :وال أنا إال أن يتغمدين اهلل منه برمحةَ ،
ويشء من الدُّ جلة ،والقصدَ القصدَ تبلغوا» .رواه البخاري ( ،)252/11ومسلم [.]2816

355

اخلارجي القشوري بمنزلة النخالة ،كثرية املنظر قليلة الفائدة ،فإن اهلل ال يكتب

للعبد من صالته إال ما عقل منها.

وهكذا ينبغي أن يكون سائر األعامل التي يؤمر باحلضور فيها واخلشوع،

كالطواف ،وأعامل املناسك ونحوها.

أحب العباد إىل اهلل الذين يستكثرون من الصاحلات ،مع مراقبة هلا،
ولك َّن َّ

فقد ندب اهلل تعاىل إىل ذلك فقال[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

السحر ،ثم جلسوا
ﮔ ﮕ] [الذاريات ،]18 ،17:قال احلس ُنَ :مدُّ وا الصالة إىل َّ
تاب ُعوا بني احلج والعمرة ،فإنهما ينفيان
يستغفرون ،وقال النبي ِ « :H

الفقر والذنوب ،كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة»((( ،وقال ملن

سأله أن يوصيه بيشء يتش َّب ُث به« :ال يزال لسانك رط ًبا من ذكر اهلل»(((.

وأحب ِ
استكثارا
خلق اهلل إليه أعظمهم
والدين كله استكثار من الطاعات،
ُّ
ً

منها(((.

( )1رواه اإلمام أمحد رقم [ ،]3669وقال املحققون« :صحيح لغريه» (.)185/6
( )2رواه الرتمذي [ ،]3372وابن ماجه [ ،]3793وصححه ابن حبان [ ،]2317واحلاكم
( ،)495/1ووافقه الذهبي.
( )3ويف احلديث« :الصالة خري موضوع ،فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» رواه الطرباين يف
«األوسط» ،وحسنه األلباين.
أي أن الصالة أفضل ما وضعه اهلل أي رشعه من العبادات ،وقال « :Hما من مسلم يدعو
بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم؛ إال أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث :إما أن يعجل له دعوته ،وإما
أن يدخرها له يف اآلخرة ،وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها» ،قالوا« :إذن نُكثر» قال« :اهلل أكثر»
(صحيح الرتغيب) رقم [ .]1633وقال الطيبي« :قوله :اهلل أكثر :أي اهلل أكثر إجابة من دعائكم،
وقيل :اهلل أكثر ثوا ًبا وعطاء مما يف نفوسكم ،فأكثروا ما شئتم فإنه تعاىل يقابل أدعيتكم بام هو أكثر
منها وأجل» اهـ .من «حتفة األحوذي».
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ُ
افرتضت
إلي عبدي مبثل أداء ما
ويف احلديث الصحيح اإلهلي« :ما تقرب َّ

إلي بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه
عليه ،وال يزال عبدي يتقرب َّ
الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت ميشي
بها ،فيب يسمع ،وبي يبصر ،وبي يبطش ،وبي ميشي ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن

استعاذني ألعيذنه»(((.
فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته.
وأيضا فإن استقالل املعصية ذنب ،كام أن استكثار الطاعة ذنب ،والعارف
ً

من صغرت حسناته يف عينه ،وع ُظ َمت ذنوبه عنده ،وكلام صغرت احلسنات

يف عينك َكبرُ ت عند اهلل ،وكلام كربت وعظمت يف قلبك ق َّلت وصغرت عند
اهلل ،وسيئاتك بالعكس ،ومن عرف اهلل وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية

تالشت حسناته عنده ،وص ُغرت جدًّ ا يف عينه ،وعلم أهنا ليست مما ينجو هبا من
أمر آخر .وكلام استكثر
عذابه ،وأن الذي يليق بعزته ،ويصلح له من العبودية ٌ

منها استقلها واستصغرها ،ألنه كلام استكثر منها ُفتحت له أبواب املعرفة باهلل،
ِ
يستصغ ُر معه مجيع أعامله،
فشاهدَ قلبه من عظمتِ ِه سبحانه وجالله ما
والقرب منهَ ،
ولو كانت أعامل الثقلني ،وإذا ك ُث َرت يف عينه وع ُظ َمت َّ
حمجوب عن
دل عىل أنه
ٌ
ٍ
عارف به وبام ينبغي له ،وبحسب هذه املعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر
اهلل ،غري
ِ
ومستح َّق ُه .وتقصريه يف القيام به ،وإيقاعه
ذنوبه ،وتعظم يف عينه ،ملشاهدته احلق
عىل الوجه الالئق املوافق ملا حيبه الرب ويرضاه من كل ٍ
وجه» اهـ.
( )1رواه البخاري [.]6502
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َ
وأخص ،ال يعرفه
أرفع منه
أيضا:
وقال ً
ُّ
«وفوق هذا مقا ٌم آخر من التوبةُ ،
َ
مجيع أعاملهِ م وأحواهلم
اخلواص
إال
املحبون ،الذين يستقلون يف حق حمبوهبم َ
ُّ
ِ
وأقواهلم ،فال يروهنا ُّ
النقص واإلزراء عليها ،ويرون شأن حمبوهبم
قط إال بعني
ٍ
احتقارا
يشء
نفوسهم وأعامهلُم له ،فهم أشدُّ
أعظم ،و َقدْ َر ُه أعىل من أن َ
ً
يرض ْوا َ
هلا وإزرا ًء عليها ،وإذا غفلوا عن مراد حمبوهبم منهم ،ومل يو ُّفوه ح َّق ُه ،تابوا إليه
من ذلك توب َة أرباب الكبائر منها ،فالتوبة ال تفار ُق ُهم أبدً ا ،وتوبتهم ٌ
لون وتوب ُة
ِ
غريهم ٌ
لون [ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [يوسف ،]76:وكلام ازدادوا ُح ًّبا له،
ِ
مت لذلك توبتهم ،ولذلك كان
ازدادوا معرف ًة
بحقه ،وشهو ًدا لتقصريهم ،ف َع ُظ ْ

ُ
يكون من
يتوب منه هؤالء قد
أعظم ،وما
خوفهم أشدَّ  ،وإزراؤهم عىل أنفسهم
ُ
َ
ِ
ِ
حسنات غريهم»(((.
كبار

وعن عتبة بن عبد  Iقال رسول اهلل « :Hلو أن رجلاً يجُ َ ُّر
عىل وجهه من يوم ُولِد إىل يوم يموت هر ًما يف مرضاة اهلل  Dحل َّقره يوم
القيامة»(((.

وعن سلامن  Iأن رسول اهلل  Hقال« :يوضع امل��ي��زان يوم

القيامة فلو ُو ِزن فيه السماوات واألرض لوسعت ،فتقول املالئكة :يارب ملن َي ِزن
هذا؟ فيقول اهلل تعاىل :ملن ُ
شئت من خلقي ،فتقول املالئكة :سبحانك ما عبدناك
(« )1هتذيب مدارج السالكني» (.)243-240/1
( )2تقدم (ص )134هامش ( ،)4وقوله « :Hحل َّقره يوم القيامة» أي :ملا يرى وينكشف له
عيانًا من عظيم نواله ،وباهر عطائه ،قال الشاعر:
وك��ن ُ
��ت أرى أن ق��د تناهى ب��ي اهلوى
ف��ل��م��ا ت�لاق��ي��ن��ا وع���اي���ن���ت ُح ْس َنها

مذهب
إىل غ����اي���� ٍة م����ا ب���ع���ده���ا ل����ي
ُ
ت���ي َّ
���ت أن�����ي إمن�����ا ك����ن ُ
���ق��� ْن ُ
���ب
����ت أل���ع ُ

358
حق عبادتك ،و ُي َ
وسى فتقول املالئكة :من تجُ ِ ي ُز على هذا؟
وضع الصراط مثل َح ِّد املُ َ
فيقول :من ُ
شئت من خلقي ،فيقولون :سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»(((.
تنبيــــه:

اعلم -وفقك اهلل ملراضيه -أن اإلكثار من العبادات والرياضات

واملجاهدات ينبغي أن يتقيد هبدي رسول اهلل  ،Hوصحابته الكرام

 ،Mولذا ضبطه العلامء برشوط((( منها :أن ال حيصل منها ٌ
ملل ُي َف ِّو ُت حضور

القلوب ،وال يتحمل منها إال ما يطيقه ،وال يفوت ما هو أهم منها أو أكثر ثوا ًبا،
ِ
وغريه ،وأن يويف العبادة حقها
وال يضيع حقوق الغري من أهل وولد وضيف
بتدبر وإحسان ،وأن يلتزم منها القدر الذي يداوم عليه دون أن ينقطع.

 -كان السلف شديدي احلرص عىل استطالع أحوال املجتهدين الناسكني

ليقتدوا هبم:

جلوسا مع رسول اهلل ،H
فعن أنس بن مالك  Iقال :كنا
ً

فقال« :يطلع عليكم اآلن رج��ل م��ن أه��ل اجلنة» ،فطلع رجل من األنصار
( )1رواه احلاكم ( ،)586/4وصححه عىل رشط مسلم ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف
«الصحيحة» رقم [.]941
فرائصهم من خيفته ،ما منهم َم َل ٌك تقطر منه
وروي عنه  Hأنه قال« :إن هلل مالئك ًة ترعُدُ
ُ
ُ
دمعة من عينه إال وقعت عىل َم َلك ُيصيل ،وإن منهم مالئك ًة سجو ًدا ،منذ خلق اهلل الساموات
واألرض ،مل يرفعوا رؤوسهم وال يرفعوهنا إىل يوم القيامة ،وإن منهم مالئكة ركو ًعا مل يرفعوا
رؤوسهم منذ خلق اهلل الساموات واألرض ،وال يرفعوهنا إىل يوم القيامة ،فإذا رفعوا رؤوسهم،
ونظروا إىل وجه اهلل  Dقالوا :سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» أخرجه ابن نرص يف «الصالة»
بنحوه ،وضعفه األلباين يف «الضعيفة» رقم [.]1988
( )2انظر« :إقامة احلجة» للعالمة أيب احلسنات اللكنوي ( Vص.)153-147
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تنطف حليته من وضوئه ،قد تعلق نعليه يف يده الشامل ،فلام كان الغد قال النبي

 Hمثل ذلك ،فطلع ذلك الرجل مثل املرة األوىل ،فلام كان اليوم الثالث
أيضا ،فطلع ذلك الرجل عىل مثل حاله األوىل،
قال النبي  Hمثل مقالته ً
فلام قام النبي  Hتبعه عبد اهلل بن عمرو بن العاص فقال :إين الحيت
رأيت أن تؤويني إليك حتى متيض فعلت،
أيب فأقسمت أال أدخل عليه ثال ًثا ،فإن َ

قال :نعم ،قال أنس :وكان عبد اهلل حُيدِّ ث أنه بات معه تلك الليايل الثالث،

تعار وتقلب عىل فراشه ذكر اهلل D
فلم يره يقوم من الليل شي ًئا ،غري أنه إذا َّ

خريا،
وكرب حتى يقوم لصالة الفجر ،قال عبد اهلل :غري أين مل أسمعه يقول إال ً

فلام مضت الثالث ليال وكدت أن أحتقر عمله ،قلت :يا عبد اهلل إين مل يكن

بيني وبني أيب غضب وال هجر ،ولكن سمعت رسول اهلل  Hيقول لك
ثالث مرار« :يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة» فطلعت أنت الثالث مرار،

فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عملك فأقتدي به ،فلم أرك تعمل كثري عمل ،فام
الذي بلغ بك ما قال رسول اهلل  ،Hفقال :ما هو إال ما رأيت ،قال :فلام
وليت دعاين فقال :ما هو إال ما رأيت غري أين ال أجد يف نفيس ألحد من املسلمني

ًّ
غشا وال أحسد أحدً ا عىل خري أعطاه اهلل إياه .فقال عبد اهلل :هذه التي بلغت بك،

وهي التي ال نطيق»(((.

وعن معمر :عن ثابت ،عن ابن أيب ليىل ،قال :تزوج رجل امرأة ابن رواحة،

فقال هلا :تدرين مل تزوجتُك؟ لتخربيني عن صنيع عبد اهلل يف بيته .فذكرت له
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)166/3والبغوي يف «رشح السنة» (.)112/13
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خيرج من بيته ،صىل ركعتني ،وإذا
شي ًئا ال أحفظه ،غري أهنا قالت :كان إذا أراد أن ُ
يدع ذلك أبدً ا(((.
دخل ،صىل ركعتني .ال ُ

وقيل لنافع« :ما كان ابن عمر يصنع يف منزله؟» ،قال« :الوضوء لكل

صالة ،واملصحف فيام بينهام».

وقال جماهد« :ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس ،إال تكلفه ابن

الزبري ،ولقد جاء ٌ
البيت فطاف سباحة»(((.
سيل َط َّب َق
َ

وعن جعفر قال :سمعت املغرية بن حبيب أبا صالح َختَن((( مالك بن

دينار يقول :يموت مالك بن دينار وأنا معه يف الدار ال أدري ما عمله .قال:
فصليت معه العشاء اآلخرة ،ثم جئت فلبست قطيفة يف أطول ما يكون الليل،

قال :وجاء مالك فقرب رغيفه فأكل ،ثم قام إىل آخر الصالة ،فاستفتح ثم أخذ
فحرم شيب َة مالك بن دينار
بلحيته فجعل يقول« :إذا
َ
مجعت األولني واآلخرين ِّ

عىل النار» ،فواهلل مازال كذلك حتى غلبتني عيني ثم انتبهت فإذا هو عىل تلك
مجعت األولني واآلخرين
احلال يقدم ِرجلاً ويؤخر ِرجلاً  ،ويقول« :يارب إذا
َ

فحرم شيبة مالك بن دينار عىل النار» ،فام زال كذلك حتى طلع الفجر(((.

وكانوا يتنافسون يف أعامل اآلخرة امتثالاً ألمر اهلل [ :Dﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ] [املطففون.]26:

(« )1سري أعالم النبالء» ( ،)233/1وصححه احلافظ يف «اإلصابة» (.)79 ،78/6
( )2نفسه (.)370/3
(َ )3
اخلتنَ  :كل من كان من ِقبل املرأة كأبيها وأخيها ،وزوج البنت أو زوج األخت.
(« )4حلية األولياء» (.)361/2
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قال احلسن« :من نافسك يف دينك فنافسه ،ومن نافسك يف دنياه فألقها يف

نحره».

وقال وهيب بن الورد« :إن استطعت أن ال يسبقك إىل اهلل أحد فافعل»،
وقال الشيخ شمس الدين حممد بن عثامن الرتكستاين« :ما بلغني عن ٍ
أحد من
دت نظريها وزدت عليه».
الناس أنه تع َّبد عبادة إال تع َّب ُ

وقال أحد العباد« :لو أن رجلاً سمع برجل هو أطوع هلل منه فامت ذلك

الرجل غماًّ  ،ما كان ذلك بكثري».

وكان إسالم أحدهم  Mخ ًّطا فاصلاً بني ماضيه يف اجلاهلية ،وما بعده

يف اإلسالم ،وكان أحدهم إذا عمل عملاً أثبته وداوم عليه حتى املوت اقتدا ًء
برسول اهلل  Hالذي كان عمله ِديمة.
قال احلافظ ابن كثري  Vيف حق عكرمة بن أيب جهل « :Iيقال :إنه

ال ُيعرف عنه ذنب بعدما أسلم»(((.

وقال أبو إسحاق السبيعي :ملا اح ُتضرِ

أبو سفيان بن احلارث بن عبد

عيل ،فإين مل أتن َّطف((( بخطيئة منذ أسلمت».
املطلب ،قال« :ال تبكوا َّ
وعن عدي بن حاتم

I

إليها».

ٍ
صالة حتى أشتاق
قال« :ما دخل وقت

وعنه« :ما أقيمت الصالة منذ أسلمت إال وأنا عىل وضوء».

( )1انظر« :البداية والنهاية» (.)35 ،11/7
(َّ )2
أتنطف :أتلطخ.
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وقال ربيعة بن زيد« :ما أ َّذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني سنة إال وأنا يف

مسافرا».
مريضا أو
املسجد ،إال أن أكون ً
ً

«وكان ابن عمر إذا فاتته صالة اجلامعة صام يو ًما ،وأحيا ليلة ،وأعتق

رقبة».

وكان أبو موسى األشعري  Iيصوم حتى يعود ِ
كاخلالل ،فقيل له:

أمجمت نفسك؟ فقال« :هيهات! إنام يسبق من اخليل ا ُمل َض َّمرة» ،وهي ا ُمل َعدَّ ة
لو
َ
للسباق.

أمسكت أو رفقت
واجتهد  Iقبل موته اجتها ًدا شديدً ا ،فقيل له« :لو
َ
ِ
رأس جمراها
بنفسك بعض الرفق؟» ،فقال« :إن اخليل إذا ُأرسلت فقاربت َ

أخرجت مجيع ما عندها ،والذي بقي من أجل أقل من ذلك» ،قال :فلم يزل عىل
ذلك حتى مات.

وقال اإلمام أمحد« :اختلفت إىل حييى بن سعيد القطان عرشين سنة ،فام

أظن أنه عىص اهلل قط».

وقال القايض أبو بكر الشامي :قلت للقايض أيب الطيب الطربي شيخنا

عصيت اهلل بواحدة
وقد ُع ِّمر :-لقد ُم ِّت ْع َت بجوارحك ،فقال« :مل ال؟ واهلل ماُ

منها قط».

احلجاجي من الصاحلني املجتهدين بالعبادة،
وقال احلاكم« :كان أبو احلسن َّ

ِ
صحبتُه ني ًفا وعرشين سنة بالليل والنهار ،فام أعلم أن امل َلك كتب عليه خطيئة».
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قط».

فعلت صغرية يف عمري
وقال اإلمام تقي الدين أبو عمرو بن الصالح« :ما
ُ
وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Iقال« :سيام الصاحلني ُصفرة

األلوان من السهر ،و َع َمش العيون من البكاء ،وذبول الشفاه من الصوم ،عليهم

َغبرَ َ ُة اخلاشعني».

وعن قتادة قال :قال مورق ِ
الع ْجيل« :ما وجدت للمؤمن يف الدنيا مثلاً
ُ َ ِّ

إال مثل رجل عىل خشبة يف البحر ،وهو يقول( :يارب ،يارب) ،لعل اهلل أن
ينجيه».

وعن أسامة قال :كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه يف سفينة خياف

الغرق ،أكثر ما تسمعه يقول« :يارب س ِّلم س ِّلم».

وقال األعمش« :كان حييى بن و َّثاب إذا قىض الصالة مكث ما شاء اهلل،

تُعرف فيه كآبة الصالة».

ف للحساب».
قال األعمش« :كنت إذا رأيته قلت :هذا ُو ِق َ

قال ابن وهب« :رأيت سفيان يف احلرم بعد املغرب صىل ،ثم سجد سجدة،
فلم يرجع حتى ن ِ
ُودي بالعشاء».
وقال أمحد بن يونس :حدثنا عيل بن الفضيل« :رأيت الثوري ساجدً ا حول

فطفت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه».
البيت،
ُ

وعن جعفر قال :دخلنا عىل أيب التياح نعوده ،فقال( :واهلل إنه لينبغي

للرجل املسلم أن يزيده ما يرى يف الناس من التهاون بأمر اهلل أن يزيده ذلك جدًّ ا
واجتها ًدا» ،ثم بكى.
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وعن فاطمة بنت عبد امللك زوج أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز V

قالت« :ما رأيت أحدً ا أكثر صالة وال صيا ًما منه ،وال أحدً ا أشدَّ َف َر ًقا من ربه
منه ،كان يصيل العشاء ،ثم جيلس يبكي حتى تغلبه عيناه ،ثم ينتبه ،فال يزال يبكي

حتى تغلبه عيناه ،ولقد كان يكون معي يف الفراش فيذكر اليشء من أمر اآلخرة،
فينتفض كام ينتفض العصفور من املاء ،وجيلس يبكي ،فأطرح عليه اللحاف».

وعن املغرية بن حكيم قال :قالت يل فاطمة بنت عبد امللك« :يا مغرية! قد

يكون من الرجال من هو أكثر صالة وصيا ًما من عمر بن عبد العزيز ،ولكني مل

أر من الناس أحدً ا قط كان أشد خو ًفا من ربه من عمر ،كان إذا دخل البيت ألقى

نفسه يف مسجده ،فال يزال يبكي ،ويدعو ،حتى تغلبه عيناه ،ثم يستيقظ ،فيفعل
َ
مثل ذلك ليلته أمجع».

وعن أيب ُعبيدة بن عقبة بن نافع أنه دخل عىل فاطمة بنت عبد امللك فقال:

«أال ختربيني عن عمر؟» قالت« :ما أعلم أنه اغتسل من جنابة وال احتالم منذ
است ِ
ُخلف».
وكان األسود بن يزيد جيتهد يف العبادة ،ويصوم يف احلر حتى خيرض جسده

ويصفر ،فكان علقمة بن قيس يقول له« :مل تعذب نفسك؟» فيقول« :كرامتَها
أريد» -وكان يصوم حتى خيرض جسده ،ويصيل حتى يسقط ،فدخل عليه أنس
ابن مالك واحلسن فقاال له« :إن اهلل  Dمل يأمرك بكل هذا» ،فقال« :إنام أنا عبد

مملوك ،ال أدع من االستكانة شي ًئا إال جئت به».
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وقيل لعامر بن عبد اهلل« :كيف صربك عىل سهر الليل وظمأ اهلواجر؟»،

رصفت طعام النهار إىل الليل ،ونو َم الليل إىل النهار؟
فقال« :هل هو إال أين
ُ
أمر» .وكان إذا جاء الليل قال« :أذهب َح ُّر ِ
خطري ٍ
النار النو َم» ،فام
وليس يف ذلك
ُ
ينام حتى يصبح.

وعن احلسن قال :قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا« :وإنكم لتهتمون؟

مها واحدً ا» ،قال :ففعل واهلل ذلك ،حتى حلق
أما واهلل لئن استطعت ألجعلنهام ًّ

باهلل.

وعن أمحد بن حرب قال« :يا عج ًبا ملن يعرف أن اجلنة ت َُز َّي ُن فوقه ،والنار

تُس َّع ُر حتته ،كيف ينام بينهام؟».

استطعت أن ال أنام مل أنم ،خمافة أن ينزل العذاب
وقال مالك بن دينار« :لو
ُ

وأنا نائم ،ولو وجدت أعوانًا لفرقتهم ينادون يف سائر الدنيا كلها :أهيا الناس،
النار».
النار َ
َ

وكان أبو مسلم اخلوالين قد علق سو ًطا يف مسجد بيته خيوف به نفسه ،وكان
الكلل ِ
ُ
منك ال مني»،
يقول لنفسه« :قومي فواهلل ألزحفن بك زح ًفا حتى يكون
فإذا َد َخلت الفرتة تناول سوطه ورضب به ساقه ،وقال« :أنت أوىل بالرضب من
دابتي» ،وكان يقول« :أيظن أصحاب حممد  Hأن يستأثروا به دوننا؟
كال واهلل لنزاحمِ َنَّهم عليه زحا ًما حتى يعلموا أهنم قد َخ َّلفوا وراءهم رجالاً ».
قلت« :رجل أصيب بمصيبة» ،منكرس
وكان منصور بن املعتمر إذا رأيتَه َ

الطرف ،منخفض الصوت ،رطب العينني ،إن حركته جاءت عيناه بأربع  -ولقد
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قالت له أمه« :ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته ال تسكت لعلك

َعت
يا بني
نفسا ،لعلك قتلت قتيلاً » ،فيقول« :يا أمه أنا أعلم بام َصن ْ
َ
أصبت ً

نفيس».

بنت جلار منصور بن املعتمر« :يا أبة أين
وعن أيب األحوص قال :قالت ٌ

اخلشبة التي كانت يف سطح منصور قائمة؟» قال« :يا بنية ذاك منصور ،كان يقوم

الليل».

وقال هشيم تلميذ منصور بن زاذان« :كان لو قيل له :إن ملك املوت عىل

الباب ،ما كان عنده زيادة يف العمل ،وكان يصيل من طلوع الشمس إىل أن يصيل
العرص ،ثم يسبح إىل املغرب».

وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام ،وبلغ من االجتهاد

ما لو قيل له« :القيامة غدً ا» ما وجد متزيدً ا ...وكان يقول« :اللهم إين أحب
ِ
ب لقائي» ،وقال أنس بن عياض« :رأيت صفوان بن سليم ،ولو قيل
لقاءك فأح َّ

له( :غدً ا القيامة) ما كان عنده مزيد عىل ما هو عليه من العبادة».

وقال عبد الرمحن بن مهدي :لو قيل حلامد بن سلمة« :إنك متوت غدً ا»،

ما قدر أن يزيد يف العمل شي ًئا.

وعن موسى بن إسامعيل قال« :لو قلت لكم إين ما رأيت محاد بن سلمة

ضاحكًا قد َصدَ ْقتُكم ،كان مشغولاً بنفسه :إما أن حُيدِّ ث ،وإما أن يقرأ ،وإما أن

ُيسبح ،وإما أن يصيل ،كان قد قسم النهار عىل هذه األعامل».
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وقال محاد بن سلمة« :ما أتينا سليامن التميمي يف ساعة يطاع اهلل  Dفيها،

إال وجدناه مطي ًعا ،إن كان يف ساعة صالة ،وجدناه مصل ًيا ،وإن مل تكن ساعة
صالة ،وجدناه :إما متوض ًئا ،أو عائدً ا ،أو مشي ًعا جلنازة ،أو قاعدً ا يف املسجد،

قال :فكنا نرى أنه ال حُيسن يعيص اهلل .»D

وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له« :يا أبت مايل أرى الناس ينامون وأنت

ال تنام؟» فيقول« :يا ابنتاه ،إن أباك خياف البيات»((( ،وعن إبراهيم قال« :قال

فالن :ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكالم منذ عرشين سنة إال بكلمة تص َعدُ »،
ِ
سمعت منه كلمة تُعاب».
«صحبت الربيع عرشين عا ًما ما
وعن بعضهم قال:
ُ
كتبت عنه ،ورأيته
وقال مالك« :رأيت أيوب السختياين بمكة َح َّجتني ،فام ُ
يف الثالثة قاعدً ا يف فناء زمزم ،فكان إذا ُذ ِكر النبي  Hعنده يبكي حتى
كتبت عنه».
رأيت ذلك ُ
أرمحه ،فلام ُ

وقال سلمة بن علقمة« :جالست يونس بن عبيد فام استطعت أن آخذ عليه

كلمة».

وعن أيب هارون موسى قال« :كان عون حيدثنا ،وحليته ترتش بالدموع».
وقال أبو عيل بن شهاب :سمعت أبا عبد اهلل بن بطة يقول« :أستعمل عند

منامي أربعني حدي ًثا رويت عن رسول اهلل .»H

وعن القاسم بن راشد الشيباين :كان زمعة نازلاً عندنا با ُمل َح َّصب ،وكان له

أهل وبنات ،وكان يقوم فيصيل ليلاً طويلاً  ،فإذا كان السحر نادى بأعىل صوته:
( )1ال َبيات :مفاجأة القوم يف جوف الليل ،قال تعاىل[ :ﭵ ﭶ ﭷ] اآلية [األعراف.]4:
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«أهيا الركب ا ُمل َع ِّر ُسون! أك َُّل هذا الليل ترقدون ،أفال تقومون فرتحلون؟»
فيتواثبون ،فيسمع من ههنا ٍ
باك ،ومن ههنا داعٍ ،ومن ههنا قارئ ،ومن
ُ َ
ههنا متوضئ ،فإذا طلع الفجر نادى بأعىل صوته« :عند الصباح حيمد القوم
السرُّ ى».

وعن وكيع قال« :كان األعمش قري ًبا من سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىل،

واختلفت إليه أكثر من ستني سنة ،فام رأيته يقيض ركعة».
ُ

غسان بن الفضل« :كان برش بن منصور من الذين إذا ُرؤوا ُذ ِك َر اهلل،
وقال َّ

ذكرت اآلخرة».
رأيت وجهه
َ
وإذا َ
قط».

قال أسيد بن جعفر ابن أخي برش بن منصور« :ما فاتته التكبرية األوىل
وعن أيب حيان ،عن أبيه ،قال :كان الربيع بن خثيم ُيقاد إىل الصالة وبه

ِ
«ح َّي عىل الصالة»،
ص لك» ،قال :إين أسمع َ
الفالج -الشلل ،-فقيل له« :قد ُر ِّخ َ

فإن استطعتم أن تأتوها ولو َح ْب ًوا.
وس ِمع ثابت بن عامر
َ

V

أذان املغرب وهو مريض فقال ألبنائه:

«امحلوين إىل املسجد» ،فقالوا :أنت مريض ،وقد عذرك اهلل ،قال« :ال إله إال

اهلل ،أسمع َح َّي عىل الصالةَ ،ح َّي عىل الفالح ،ثم ال أجيب ،واهلل لتحملونيِّ إىل
املسجد» ،فحملوه إىل املسجد ،وملا كان يف السجدة األخرية من صالة املغرب

قبض اهلل روحه.
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نحوا من عامني أو يزيد،
وبقي حممد بن عيل األنصاري احل َّفار الغرناطي ً
ٍ
ليشء كان برجله ،حتى كان بعض
خيرج للصلوات اخلمس يهُ ادى بني رجلني

أصحابه يقول« :احل َّفار حجة اهلل عىل من مل حيرض اجلامعة».

فقيها ور ًعا
وقال ابن اخلطيب« :كان حممد بن عيل بن أيب بكر بن األصفر ً

زاهدً ا ،كثري العبادة عىل َسنن الصاحلني ،مات عن مرض أصابه أهنك جسمه ،ومل
ِ
ص من وظائف العبادة شي ًئا ،حتى أنه انرصف من بعض الصلوات ،فسقط،
ُينق ْ
واحتمل خ ًطى يسرية ،وقىض نحبه».

وعن عيسى بن عمر قال :كان عمرو بن عتبة بن فرقد خيرج عىل فرسه

ليلاً  ،فيقف عىل القبور فيقول« :يا أهل القبور! قد ُط ِو َي ْت الصحف ،وقد رفعت
ف بني قدميه حتى يصبح ،فريجع ،فيشهد صالة
األعامل» ،ثم يبكي ،و َي ُص ُّ

الصبح.

وقال أبو املواهب بن َصصرْ َ ى يف شأن اإلمام أيب القاسم بن عساكر« :مل أر

مثله ،وال من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعني سنة،
من لزوم الصلوات يف الصف األول إال من عذر ،واالعتكاف يف شهر رمضان
وعرش ذي احلجة ،وعدم التطلع إىل حتصيل األمالك وبناء الدور ،قد أسقط ذلك

عن نفسه ،وأعرض عن طلب املناصب من اإلمامة واخلطابة ،وأباها بعد أن
ُعرضت عليه ،وأخذ نفسه باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ال تأخذه يف اهلل

لومة الئم».

370

وقال ابنُه القاسم« :كان -أي :ابن عساكر -حياسب نفسه عىل حلظة تذهب

يف غري طاعة».

«الص ِّفي»((( ألنه كان يلزم
وكان املحدث الثقة برش بن احلسن يقال لهَّ :

الصف األول يف مسجد البرصة مخسني سنة.

وكان إبراهيم بن ميمون املروزي أحد الدعاة املحدثني الثقات من أصحاب

عطاء ابن أيب رباح ،وكانت مهنته الصياغة ،و َط ْرق الذهب والفضة ،قالوا« :كان
ٍ
ابري
( )1هكذا كان بعض الصاحلني ُينسب
لعمل صالح يالزمه حتى ُيل َّقب به ،كعيل بن أمحد ا َمل َق ِّ
ف هبذه النسبة عدد من العلامء ،لكثرة زيارهتم املقابر ،وكالقايض
البغدادي ،نسبة إىل املقابر ،و ُع ِر َ
اخل َّياطُ ،عرف هبذا ألنه كان خييط عىل األيتام واملساكني ِح ْسبة.
وكان عيل بن عبد اهلل بن عباس ُيد َعى «السجاد» لكثرة صالته.

تشبيها بوتد اخليمة لطول قيامه يف
سمى «الوتد» لكثرة صالته،
ً
وكان اإلمام أبو حنيفة ُ Vي َّ

الصالة.

ومن ذلك لقب «احلُصرَ ي» أطلق عىل الشيخ (خليل السيد) الذي كان يتقن صناعة احلصري،
ً
مفروشا بقش األرزُ ،ه ِرع إليه ،وفرشه
حصريه أو بدون حصري أو
وكان كلام وجد مصلىًّ بيل
ُ
باحلصري اجلديد ،فاشتهر بلقب احلرصي ،ثم رأى يف املنام أن عموده ِ
الف ْقري يتشكل ويتدىل

ٍ
مجاعات مجاعات ،يأكلون من عنقود العنب ،وعنقود العنب
عنقو ًدا من العنب ،والناس تأيت
ً
شيخا معبرِّ ً ا ،فسأله إن كان له ذرية ،فقال« :ولدي
ال ينفد ،وتكررت هذه الرؤيا فسأل عنها
حممود ،عمره عامان» ،فقال الشيخ« :أحلقه باألزهر ،يتعلم العلوم الرشعية ،فسوف يكون له
شأن كبري» ،وقد كان ،فاملقرئ العظيم حممود خليل احلرصي  Wصار له شأن كبري يف خدمة

سجل القرآن الكريم يف مرشوع «اجلمع الصويت األول للقرآن
كتاب اهلل تعاىل ،وكان أول من َّ
الكريم» الذي بدأه الدكتور لبيب السعيد  Vبرواية حفص عن عاصم ( ،)1961ورواية
ورش عن نافع ( ،)1964ورواية قالون والدوري عن أيب عمرو البرصي ( ،)1968وأول من

سجل «املصحف املعلم» ( )1969و«املصحف املفرس» املسمى «مصحف الوعظ» (،)1973
َّ
عبريها ،فال نطيل بذكرها.� ،
وسريته العطرة ،وسنته احلسنة مأل
َ
األرض ُ
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فقيها فاضلاً  ،من األ َّمارين باملعروف» ،وقال ابن معني« :كان إذا رفع املطرقة
ً
فسمع النداء مل َي ُر َّدها».

وقيل لألحنف بن قيس « :Iإن فيك أناة شديدة» ،فقال« :قد عرفت

من نفيس عجلة يف صاليت إذا َحضرَ َ ْت حتى أصليها».

وقال احلاكم :رحلت إىل حممد بن حممد الطويس مرتني ،وسألته متى يفرغ

«جزأت الليل :فثلثه أصنف ،وثلثه أقرأ
للتصنيف يف هذه الفتاوى؟ فقالَّ :

القرآن ،وثلثه للنوم».

وقيل لكثري بن عبيد احلميص عن سبب عدم سهوه يف الصالة قط ،وقد أ َّم
دخلت من باب املسجد قط ويف نفيس
أهل محص ستني سنة كاملة ،فقال« :ما
ُ
غري اهلل».

وقال كبري قضاة الشام سليامن بن محزة املقديس وهو من ذرية ابن قدامة

صاحب (املغني)« :مل أصل الفريضة قط منفر ًدا إال مرتني ،وكأين مل أصلهام قط»،

مع أنه قارب التسعني .V

وقال رشف الدين بن حممد  :Vكان ابن دقيق العيد يقيم يف منزلنا بمرص

يف غالب األوقات ،فكنا نراه يف الليل إما مصل ًيا وإما ماش ًيا يف جوانب البيت وهو
مفكر إىل طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر صىل الصبح ثم اضطجع إىل َضح ٍ
وة.
ْ
وقال الصاحب رشف الدين :وسمعت الشيخ شهاب الدين أمحد بن

إدريس القرايف املالكي يقول« :قام الشيخ تقي الدين أربعني سنة ال ينام الليل إال

أنه كان إذا صىل الصبح اضطجع عىل جنبه إىل حيث يضحى النهار».
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وروى ابن عامد احلنبيل يف (شذرات الذهب) أنه كان يقول« :ما تكلمت

بكلمة ،وال فعلت فعلاً إال أعددت له جوا ًبا بني يدي اهلل» ،كام نقل ذلك

السبكي.

وقال احلافظ قطب الدين احللبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد:

« ...وكان ال ينام من الليل إال قليلاً  ،ويقطعه فيام بني مطالعة وتالوة وذكر

وهتجد حتى صار السهر له عادة ،وأوقاته كلها معمورة مل ُي َر يف عرصه مثله».

ووصف ِس ْب ُط ِ
ابن اجلوزي اإلمام الزاهد شيخ اإلسالم موفق الدين

عبد اهلل بن أمحد بن قدامة صاحب (املغني) فقال« :كان كثري احلياءَ ،عزو ًفا عن

الدنيا وأهلها ،هينًا ل ِّينًا متواض ًعا حم ًّبا للمساكني ،حسن األخالق ،جوا ًدا سخ ًّيا،

من رآه كأنام رأى بعض الصحابة ،وكأن النور خيرج من وجهه ،كثري العبادة،
يقرأ كل يوم وليلة ُس ُب ًعا من القرآن ،وال يصيل ركعتي السنة يف الغالب إال يف بيته
اتِّبا ًعا للسنة».

أيضا« :شاهدت من الشيخ أيب عمر وأخيه املوفق ونسيبه العامد ما
وقال ً

نرويه عن الصحابة واألولياء واألفراد ،فأنساين حاهلم أهيل وأوطاين ،ثم عدت

إليهم عىل نية اإلقامة ،عسى أن أكون معهم يف دار املقامة».

وقال ابن النجار« :كان الشيخ موفق الدين شيخ احلنابلة باجلامع ،وكان

ثقة حجة نبيلاً غزير الفضل ،كامل العقل شديد التثبت ،دائم السكوت ،حسن
نزهيا ور ًعا عابدً ا عىل قانون السلف ،عىل وجهه النور ،وعليه الوقار
السمتً ،

واهليبة ،ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كالمه».
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ومما قاله احلافظ عمر بن احلاجب يف حقه« :ما أظن الزمان يسمح بمثله،

متواضع عند اخلاصة والعامة ،حسن االعتقاد ،ذو أمانة وحلم ووقار ،وكان

عامرا بالفقهاء واملحدثني وأهل اخلري ،وصار يف آخر عمره يقصده كل
جملسه ً
أحد ،وكان كثري العبادة دائم التهجد ،مل نر مثله ،ومل ير هو مثل نفسه»(((.

قال الشيخ صالح الدين أبو عيسى موسى بن حممد بن خلف بن راجح

املقديس يرثي املو َّفق:

مل ي���ب���ق ل����ي ب���ع���د امل����وف����ق رغبة

يف العيش إن العيش س��م منق ُع

ص�����در ال����زم����ان وع���ي���ن���ه وط������رازه

وال�������زاه�������د ال����ع��ل�ام����ة امل������ت������ور ُع

ك��ان اب��ن أمح��د يف مقام حممد

إن ه����اهل����م أم�����ر إل����ي����ه يفزعوا

ف��ي��ب�ين ُم ْ
����ره
ُ����وض ُ
����ح ِس َّ
���ش��� ِك��� َل���ه وي ِ

�������ذب ع����ن دي�����ن اإلل������ه وي���دف���ع
وي ّ

ب��ب��ص�يرة جي��ل��و ال���ظ�ل�ا َم ضياؤها

ت��ب��دي العجائب ن��وره��ا يتشعشع

فاليوم قد أضحى ال��زم��ان وأهله

غ ً
�������رض�������ا ل�����ك�����ل ب����ل����ي����ة ت���ت���ن���وع

والعلم ق��د أم��س��ى ك��أن بواك ًيا

ت���ب���ك���ي ع���ل���ي���ه وج����ل����ه متقطع

وتعطلت تلك اجملالس وانقضت

ت��ل��ك احمل���اف���ل ل��ي��ت��ه��ا ل���و ترجع

ه��ي��ه��ات ب��ع��دك ي��ا م��وف��ق نرجتي

خ��ي��را أو م���ق���الاً يُسمع
ل��ل��ن��اس
ً

هلل درك ك���م ل��ش��خ��ص��ك م���ن يد

ب��ي��ض��ا َء يف ك��ل ال��ف��ض��ائ��ل ترتع

ق��د كنت ع��ب��دًا ط��ائ�� ًع��ا ال تنثين

ع���ن ب���اب رب���ك يف ال��ع��ب��ادة توسع

ك���م ل��ي��ل��ة أح��ي��ي��ت��ه��ا وعمرتها

���ج���ع
واهلل ي���ن���ظ���ر واخل��ل��ائ�����ق ُه َّ

( )1مقدمة العالمة ابن بدران لكتاب «املغني» (ص.)5 ،4
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تتلو كتاب اهلل يف جنح الدُّجى

ك�����زب�����ور داود ال����ن��ب�ي ُت����� َر ِّج�����ع

لو كان ميكن من فدائك رخصة

���د ْت َ
َل��� َف َ
���ك أف��ئ��دة عليك تقطع

(((

وقال البزار يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vوكان يف ليله منفر ًدا عن

الناس كلهم ،خال ًيا بربه  ،Dضار ًعا مواظ ًبا عىل تالوة القرآن العظيم ،وكان قد
ُعرفت عادته :ال يكلمه أحد بغري رضورة بعد صالة الفجر ،فال يزال يف الذكر ي ِ
سمع
ُ
نفسه ،وربام يسمع ذكره من إىل جانبه ..هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس»(((.

وقال فيه احلافظ الذهبي « :Vمل أر مثله يف ابتهاله واستغاثته وكثرة

توجهه ،وقال :وكان يف ليله منفر ًدا عن الناس كلهم ،خال ًيا بربه  ،Dضار ًعا
مكررا ألنواع التعبد الليلية والنهارية ،وكان إذا
إليه ،مواظ ًبا عىل تالوة القرآن،
ً
دخل يف الصالة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل َيمن ًة و َيسرْ ة»(((.

عن ابن حلبس :قيل أليب الدرداء -وكان ال يفرت عن الذكر :-كم تسبح يف

كل يوم؟ قال« :مائة ألف ،إال أن ختطيء األصابع».

عن عكرمة ،أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عرش ألف تسبيحة ،يقول:
«أسبح بقدر ِديتي».
وكان حييى بن معاذ الرازي يقول« :يا غفول ،يا جهول ،لو سمعت رصير

لم َّت شو ًقا
األقالم يف اللوح املحفوظ ،وهي تكتب اسمك عن ذكرك ملوالكُ ،

إىل موالك».

( )1نفسه (ص.)14 ،13
(« )2األعالم العلية» (ص.)36
(« )3الكواكب الدرية» (ص.)156
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ٍ
ٌ
معروف الكرخي ،فلم يفرت من الذكر ،فقال :كيف
شارب
إنسان
وقص
َ

أقص؟ فقال« :أنت تعمل وأنا أعمل».
خ��ط��رات ذك���ري تستثري مودَّتي
ال ُع����ض����و ل����ي إال وف����ي����ه حمبة

�������س م��ن��ه��ا يف ال���ف���ؤاد دبيبا
وأُ ِح ُّ
ف���ك���أن أع���ض���ائ���ي ُخ��� ِل ْ
���ق َ
���ن قلوبا

ومن علو مهتهم يف النفقة واإليثار ،ما وقع من عبد اهلل بن طالب حني

هازا لزواجها ،وكان البن طالب ابنة
جاءه رجل يشكو إليه أنه ال جيد البنته َج ً
خترج إليه ،من عيد إىل عيد ،فقال ألمها« :أحب أن تزيني ابنتي ،وتُلبيسها ثياهبا
وحليها» ،ففعلت ،وأخرجت إليه فرحب هبا ،واستبرش ،ثم قال هلا وألمها« :إن

فالنًا شكا إ َّيل كذا ،وأنا أحب أن أدفع له مجيع ما عىل ابنتي من حيل وثياب ،جيهز
وض ابنتي منه بام هو أكثر».
به ابنته،
وعيل أنا ِع ُ
َّ
��ب أن يُ��ق��ال ملن
ه��م ال��رج��ال وع��ي ٌ

هم ُ
مل َّ
رجل
يت ِص ْف مبعاني وص ِف ْ

اله َّم َة
ُع ُل ُّو ِ
الح ِّق
حث َع ِن َ
ِفي ال َب ِ
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الح ِّق
حث َع ِن َ
اله َّم َة ِفي ال َب ِ
ُع ُل ّو ِ
قديمه وحدي ُثه بنامذج رائعة من املهتدين
لقد حفل التاريخ اإلسالمي
ُ

الذين ارتفعت مهتهم يف البحث عن الدين احلق ،وبذلوا يف سبيل ذلك النفس

والنفيس ،فصاروا مرضب األمثال ،وحجة هلل عىل خلقه أن من انطلق باح ًثا عن
خملصا هلل تعاىل ،فإن اهلل  Dهيديه إليه ،و َي ُمن عليه بأعظم نعمة يف الوجود
احلق ً
نعمة اإلسالم ،وسنقترص يف هذا الفصل عىل ِذكر بعض هذه النامذج املرشقة يف
القديم واحلديث.

ان َ
سي I
( )1س َل َم ُ
الف ِار ُّ

لباحث َعن َ
احل َ
قيقة
أمنوذج ِم َثالي ِل َ

املكان :شجرة ملتفة وارفة الظالل ،جتثم أمام ٍ
دار متواضعة بـ«املدائن»،

جيلس حتت ظلها صاحب الدار -شيخ كبري تعلوه اهليبة ،ويزينه الوقار -قد أحاط

به جلساؤه األخيار ،ينصتون حلديثه الشيق ،وقصته الرائعة ورحلته املباركة يف
البحث عن احلقيقة.

ها هو ذا يروي هلم كيف غادر دين قومه الفرس إىل النرصانية ،ثم إىل

ضحى يف سبيل «احلقيقة الكربى» بثراء أبيه الباذخ ،ورمى
اإلسالم ،وكيف َّ
نفسه يف أحضان الفاقة ،بح ًثا عن خالص عقله وروحه.
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إنه يروي هلم :كيف بيع يف سوق الرقيق ،وهو يف طريق بحثه عن احلقيقة؟

كيف التقى برسول اهلل  ،Hوكيف آمن به؟

إنه :سلامن الفاريس ،أو سلامن اخلري صاحب رسول ِ
اهلل  ،Hمثل

أعىل لكل باحث عن احلقيقة بصدق وإخالص وجترد  ..هيا بنا نقرتب من جملسه
املهيب ،وتعالوا معي نصغ إىل النبأ الباهر الذي يرويه.

«كنت رجلاً من أهل أصبهان ،من قرية يقال
يقول سلامن الفاريس :I
ُ
ِ
(((
ب عباد اهللِ إليه ،وقد
أح ِّ
هلا« :جي»  ..وكان أيب دهقان أرضه ،وكنت من َ
اجتهدت يف املجوسية ،حتى كنت قاطن((( النار التي نوقدها ،وال نرتكها ختبو،
ُ

وكان أليب َض ْيعة ،أرسلني إليها يو ًما ،فخرجت ،فمررت بكنيسة للنصارى،
فسمعتهم يصلون ،فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون ،فأعجبني ما رأيت من

صالهتم ،وقلت لنفيس« :هذا خري من ديننا الذي نحن عليه» ،فام برحتهم حتى
غابت الشمس ،وال ذهبت إىل ضيعة أيب ،وال رجعت إليه حتى بعث يف أثري،
وسألت النصارى حني أعجبني أمرهم وصالهتم عن أصل دينهم ،فقالوا :يف
الشام ،وقلت أليب حني عدت إليه« :إين مررت عىل قوم يصلون يف كنيسة هلم
فحاو َرين ،وحاورته ،ثم
فأعجبتني صالهتم ،ورأيت أن دينهم خري من ديننا»،
َ

جعل يف رجيل حديدً ا ،وحبسني.

وأرسلت إىل النصارى أخربهم أين دخلت دينهم ،وسألتهم إذا قدم عليهم

ْب من الشام ،أن خيربوين قبل عودهتم إليها ألرحل إىل الشام معهم ،وقد
رك ٌ
(ِّ )1
الدهقان :رئيس القرية ،ورئيس اإلقليم.
ِ
( )2قاطن النار :القيم عىل ِ
نار املجوس و ُموقدُ ها.
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وانطلقت ،معهم إىل الشام ،وهناك سألت
فحطمت احلديدَ  ،وخرجت،
فعلوا،
ُ
ُ
عن عاملِهم ،فقيل يل« :هو األسقف ،صاحب الكنيسة» ،فأتيته ،وأخربته خربي،
فأقمت معه أخدم ،وأصيل ،وأتعلم ،وكان هذا األسقف رجل سوء يف دينه ،إذ
كان جيمع الصدقات من الناس ليوزعها ،ثم يكتنزها لنفسه ،ثم مات ،وجاءوا

خريا منه ،وال أعظم رغبة يف
بآخر فجعلوه مكانه ،فام رأيت رجلاً عىل دينهم ً
اآلخرة ،وزهدً ا يف الدنيا ،ود َأ ًبا عىل العبادة ،وأحببته ح ًّبا ما علمت أنني أحببت
أحدً ا مثله قبله ،فلام حرضه َقدَ ُره ،قلت له« :إنه قد حرضك من أمر اهللِ ما ترى،
َفبِ َم تأمرين ،وإىل من تويص يب؟».

قال« :أي ُبنَي ،ما أعرف أحدً ا من الناس عىل ِ
مثل ما أنا عليه إال رجلاً

باملوصل» ،فلام تويف ،أتيت صاحب املوصل ،فأخربته اخلرب ،وأقمت معه ما شاء

اهلل أن أقيم ،ثم َحضرَ ته الوفاة ،فسألته ،فدلني عىل عابد يف «نصيبني» ،فأتيته،

وأخربته خربي ،ثم أقمت معه ما شاء اهلل أن أقيم ،فلام حرضته الوفاة سألته،

فأمرين أن أحلق برجل يف عمورية من بالد الروم ،فرحلت إليه ،وأقمت معه،
واصطنعت ملعايش بقرات وغنيامت ،ثم حرضته الوفاة ،فقلت له :إىل من تويص

يب؟ ،فقال يل« :يا بني ما أعرف أحدً ا عىل مثل ما كنا عليه ،آمرك أن تأتيه ،ولكنه
أرض ِ
ٍ
ُ
ذات نخل بني
اجر إىل
قد أ َظ َّل َك
نبي ُي ْب َعث بدين إبراهيم حني ًفا ،يهُ ُ
زمان ٍّ
حرتني؛ فإن استطعت أن ختلص إليه فافعل ،وإن له ٍ
آيات ال ختفى :فهو ال يأكل
َ َّ
الصدقة ،ويقبل اهلدية ،وإن بني كتفيه خات ََم النبوة ،إذا رأيته عرفته».
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ومر يب ركب -ذات يوم -فسألتهم عن بالدهم ،فعلمت أهنم من جزيرة

العرب ،فقلت هلم« :أعطيكم بقرايت هذه وغنمي عىل أن حتملوين معكم إىل

أرضكم؟»  ..قالوا« :نعم».

واصطحبوين معهم حتى قدموا يب -وادي القرى -وهناك ظلموين،

وباعوين إىل رجل من هيود ،وبرصت بنخل كثري ،فطمعت أن تكون هي البلدة
ِ
هاج َر النبي املنتظر ،ولكنها مل ت ُكنْها ،وأقمت عند
التي ُوصفت يل ،والتي ستكون ُم َ
رجل من ِ
الرجل الذي اشرتاين ،حتى َقد َم عليه يو ًما ٌ
هيود بني قريظة ،فابتاعني
منه ،ثم خرج يب حتى قدمت املدينة! فواهلل ما هو إال أن رأيتها حتى أيقنت
أهنا البلد التي ُو ِصفت يل ،وأقمت معه أعمل له يف نخله يف بنى قريظة ،حتى
بعث اهلل رسوله ،وحتى قدم (املدينة) ونزل بِ ُق َباء يف بني عمرو بن عوف.
وإين لفي رأس نخلة يو ًما ،وصاحبي جالس حتتها إذ أقبل رجل من هيود،

من بني عمه ،فقال خياطبه« :قاتل اهلل بني قيلة إهنم ليتقاصفون((( عىل رجل

بقباء ،قاد ٍم من مكة يزعمون أنه نبي».

فواهللِ ما هو إال أن قاهلا حتى أخذتني ال ُع َر َواء((( ،فرجفت النخلة حتى

كدت أسقط فوق صاحبي! ثم نزلت رسي ًعا ،أقول« :ماذا تقول؟ ما اخلرب؟».

فرفع سيدى يده ،ولكزين لكز ًة شديدة ،ثم قال« :مالك وهلذا؟ أقبل عىل

عملك».

( )1يتقاصفون :يتتابعون ،وجيتمعون ،ويتزامحون.
حل َّمى َ
أول َم ِّسها.
( )2ال ُع َرواءَ :ب ْر ُد ا ُ
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فأقبلت عىل عميل ،وملا أمسيت مجعت ما كان عندي ،ثم خرجت حتى

جئت رسول اهلل  Hبقباء ،فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه ،فقلت
له« :إنكم أهل حاجة وغربة ،وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة ،فلام ُذ ِك َر
ُ
الرسول
يل مكانكم ،رأيتُكم أحق الناس به ،فجئتكم به» ،ثم وضعته ،فقال
ألصحابه« :كلوا باسم اهللِ» ،وأمسك هو فلم يبسط إليه يدً ا ،فقلت يف نفيس:
«هذه واهللِ ،واحدة ،إنه ال يأكل الصدقة» ،ثم رجعت ،وعدت إىل الرسول

 Sيف الغداة ،أمحل طعا ًما ،وقلت له « :Sإين رأيتك ال تأكل الصدقة،
ِ
ب أن أكرمك به هدي ًة»؛ ووضعته بني يديه ،فقال
وقد كان عندي يشء أح ُّ
قلت لنفيس« :هذه واهللِ ،الثانية ،إنه
ألصحابه« :كلوا باسم اهللِ» ،وأكل معهمُ ،
يأكل اهلدية» ،ثم رجعت فمكثت ما شاء اهلل ،ثم أتيته ،فوجدته يف البقيع قد

مؤتزرا بواحدة ،مرتد ًيا األخرى،
تبع جنازة ،وحوله أصحابه ،وعليه شملتان
ً
ِ
ألنظر أ ْعلىَ
ظهره ،فعرف أين أريد ذلك ،فألقى ُب ْر َدته
فسلمت عليه ،ثم عدلت
َ
عن كاهله ،فإذا العالم ُة بني كتفيه ،خاتَم النبوة ،كام وصفه يل صاحبي ،فأكببت
عليه أقبله وأبكي ،ثم دعاين  Oفجلست بني يديه ،وحدثته حديثي كام

أحدثكم اآلن.

الر ُّق بيني وبني شهود بدر و ُأ ُحد ،ويف ذات يوم قال
ثم أسلمت ،وحال ِّ
(((

الرسول « :Sكا ِت ْب

سيدك حتى ُي ْع ِتقك» ،فكاتبته ،وأمر الرسول
ِّ

( )1كا َت َب السي ُد العبد :كتب بينه وبينه اتفا ًقا عىل مال ُيقسطه له ،فإذا ما دفعه صار ُح ًّرا ،فالسيد:
ُمكاتِب ،والعبدُ :مكاتَب.
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الصحابة كي يعاونوين ،وحرر اهلل رقبتي ،وعشت ُح ًّرا مسلماً  ،وشهدت مع
رسول اهللِ غزوة اخلندق ،واملشاهد كلها»(((.
الوضاء ِ
هبذه الكلامت ِ
العذاب ،حتدث «سلامن الفاريس» عن ِر ْحلتِ ِه الزكية
النبيلة العظيمة يف سبيل بحثه عن احلقيقة العظمى التي تصله باهللِ ،وترسم له

فأي إنسان شامخ كان هذا اإلنسان؟ أي تفوق عظيم أحرزته
دوره يف احلياةُّ ،

روحه ال ُّط َل َعة ،وفرضته إرادته الغَلاَّ بة عىل املصاعب فقهرهتا ،وعىل املستحيل
فجعلته ذلولاً ؟ أي َت َبتُّل للحقيقة ،وأي والء هلا هذا الذي أخرج صاحبه طائ ًعا
خمتارا من ِض َياع أبيه وثرائه ونعامئه إىل املجهول بكل أعبائه ،و َم َشا ِّقه ،ينتقل من
ً
كادحا عابدً ا ،تفحص بصريتُه الناقدة
أرض إىل أرض ،ومن بلد إىل بلد ،ناص ًبا،
ً
واملذاهب ،واحلياة ،ويظل يف إرصاره العظيم وراء احلق ،وتضحياته
الناس،
َ
َ

باحلق،
النبيلة من أجل اهلدى حتى يباع رقي ًقا ،ثم يثيبه اهلل ثوابه األوىف ،فيجمعه ِّ
ِ
طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات اهلل
ويالقيه برسوله ،ثم ُيعطيه من
هدى
ختفق يف كل مكان من األرض ،وعباده املسلمني يملؤون أركاهنا وأنحاءها ً
ورمح ًة ،وعدل(((.

( )1رواه بنحوه الطرباين ،وقال اهليثمي :ورجاله رجال الصحيح ،غري حممد بن إسحاق .وقد رصح
ثم حسنه يف «السلسلة الصحيحة» (.)592/2
بالسامع ،ومن َّ
(« )2رجال حول الرسول» (ص.)51
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الب ْح ِث َعن َ
احل ِّق
ذر ِ Iفي َ
(ُ )2ع ُل ّو ِه َّمة ِأبي ٍّ
عن ابن عباس  Lقال:

ُ
ملا َ
مبعث النبي  Hبمكة ،قال ألخيه -أنيس :-اركب
بلغ أبا ذر
ِ
رب من السامء،
لم هذا الرجل ،الذي َيز ُع ُم أنه يأتيه اخل ُ
إىل هذا الواديَ ،فا ْع َلم يل ع َ
فاس َم ْع ِمن قولِه ثم ائتني.
ْ
وس ِم َع من قولِه ،ثم رجع إىل أيب ذر،
فانطلق ُ -أنيس -حتى قدم مكةَ ،
فقال« :رأيتُه يأمر بمكارم األخالق ،وسمعتُه يقول كال ًما ما هو بالشعر» ،فقال

أردت!».
أبو ذر« :ما َشفيتَني فيام
ُ

محل َشنّ ًة((( له فيها ماء ،حتى قدم مكة ،فأتى املسجد،
فتزو َد -أبو ذر -و َ
َّ

فالتمس النبي  Hوال يعرفه ،وكره أن َيسأل عنه ،حتى أدركه ُ
الليل
عيل ابن أيب طالب  Iفعرف أنه غريب ،ودعاه إىل منزله
فاضطجع ،فرآه ُّ
-فتَبِ َعه ،فلم َيسأل واحد منهام صاح َبه عن يشء حتى أصبح.

النبي
ثم احت ََمل ِق ْر َبتَه وزاده إىل املسجد ،و َظ َّل ذلك اليوم وال َي َرى
َّ
فم َّر به عيل فقال« :ما َ
آن للرجل أن
 Hحتى أمسى ،فعاد إىل مضجعهَ ،
علم منز َله؟» ،فأقامه فذهب به معه ،وال َيسأل واحد منهام صاحبه عن يشء،
َي َ

( )1الشنة :القربة اخلَ َلق الصغرية يكون املاء فيها أبر َد من غريها.
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عيل معه ،ثم قال له« :أال تحُ دثني
حتى إذا كان يو ُم الثالث ف َع َل مثل ذلك ،فأقامه ٌّ
«إن أعطيتني عهدً ا وميثا ًقا ِ
ما الذي أقدمك؟» ،قالْ :
فعلت» ،ففعل،
ُ
لرتشدَ نيِّ

أصبحت فاتّبِعني،
فأخربه ،فقال« :فإنه حق ،وهو رسول اهلل  ،Hفإذا
َ
َ
مضيت فات َّب ِعني حتى
قمت كأين أريق املاء ،فإن
رأيت شي ًئا أخاف
فإن
ُ
عليك ُ
ُ
ت ُ
َدخ َل َمدْ َخيل» ،ففعل ،فانطلق يقفوه حتى دخل عىل النبي  Hودخل
معه ،فسمع من ِ
قوله وأسلم مكانه(((.
ِ
أيضا من طريق
وهناك رواية أخرى يف
حادثة إسالم أيب ذر ،رواها مسلم ً

َّ
وملخ ُصها :قال أبو ذر :خرجنا
عبد اهلل ابن الصامت الغفاري ابن أخي أيب ذر،
من قومنا ِغفار ،وكانوا حُ ِ
فخرجت أنا وأخي أ َن ْيس وأ ُّمنا،
يلون الشهر احلرام،
ُ
ِ
بحرضة مكة.
فانطلقنا حتى نزلنا
إن يل حاجة بمكة ِ
َ
فقال أنَيسَّ :
فراث
فاكفني ،فانطلق أنيس حتى أتى مكة

«لقيت رجلاً بمكة
صنعت؟» ،قال:
فقلت« :ما
عيل -أي أبطأ ،-ثم جاء،
ُ
َ
ُ
َّ
أن اهلل أرسله» ،قلت« :فام ُ
يزعم َّ
الناس؟» ،قال« :يقولون :شاعر كاهن
يقول
ُ

سمعت َ
قول الكهنة ،فام
أحدَ الشعراء -قال أنَيس« :لقد
ُ
ساحر»- ،وكان أنيس َ
ِ
أقراء الشعر -أي ِ
ِ
لسان
طرقه -فام يلتئم عىل
هو بقوهلم ،ولقد َو َض ْع ُت قوله عىل
ٍ
أحد أنه شعر ،واهلل إنه لصادق ،وإهنم لكاذبون».
ِ
فتض ّع ْف ُت
قال أبو ذر :قلت:
«فأكفني حتى أذهب فأنظر» ،قال :فأتيت مكةَ ،

نظرت إىل أضعفهم فسألته ،ألن الضعيف يكون مأمون
رجلاً منهم» -يعني
ُ
( )1متفق عليه ،واللفظ ملسلم.
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فقلت له« :أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ » فأشار إ َّيل ،فقال:الغائلة غال ًبا
ُ

عيل ُ
«الصابئ! »َ ،
خررت مغش ًّيا عيل،
أهل الوادي بكل َمدَ رة و َع ْظم ،حتى
ُ
فامل َّ
ب أمحر -يعني من كثرة الدماء التي سالت منه،
فارتفعت حني
ُ
ُ
ارتفعت كأين ن ُُص ٌ

صار كالن ُُّصب وهو احلَ َج ُر الذي كان ُ
أهل اجلاهلية ينصبونه ،ويذبحون عنده
حم ُّر بالدم.
ف َي َ

ثت يا بن
قال:
بت من مائها ،ولقد ل َب ُ
سلت عني الدماء ،وشرَ ُ
فأتيت زمزم ف َغ ُ
ُ
نت حتى تكسرَّ َ ت
فس ِم ُ
أخي ثالثني بني ليلة ويوم ،ما كان يل طعام إال ما ُء زمزمَ ،
وض ْع َفه.-
ُع َك ُن بطني ،وما
ُ
وجدت عىل كبدي ُس ْخ َف َة ُجوع -يعني أ َث َر اجلوع َ
أهل مكة يف ٍ
قال :فبينا ُ
ليلة قمراء إذ ضرُ ِ ب عىل أسمختهم -أي آذاهنم

بالنوم  -فام يطوف بالبيت أحد ،وجاء رسول اهلل  Hوأبو بكر ،حتى
حل َجر ،وطاف بالبيت هو وصاح ُبه ،ثم صلىّ  ،فلام قضىَ
اس َت َلم ا َ

«السال ُم عليك يارسول اهلل» ،فقال« :وعليك ورمحة اهلل».

قلت:
صالته ُ

فوض َع أصابعه
ثم قالَ « :م ْن أنت؟» قلت« :من ِغفار» ،قال :فأهوى بيدهَ ،
عىل جبهته ،فقلت يف نفيسِ :
فذهبت ُ
آخ ُذ بيده،
انتميت إىل ِغفار»،
«كر َه أن
ُ
ُ

أعلم به مني- ،يعني ف َع َل هذا لدفع السوء
َف َقدَ َعني -أي َك ّفني -صاح ُبه ،وكان َ

عني وعن رسول اهلل .-H

َ
كنت ها هنا؟» قال:
رأسه ثم قال« :متى
ثم رفع رسول اهلل َ H

كنت ها هنا منذ ثالثني بني ليلة ويوم» ،قال« :فمن كان ُيطعمك؟»،
قلت« :قد ُ
ُ
قال :قلت« :ما كان يل طعام إال ما ُء زمزمَ ،ف َس ِمن ُْت حتى تكسرَّ َ ْت ُع َك ُن بطني،
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وما أجدُ عىل كبِدي ُسخ َف َة جوع» ،قال« :إنها مباركة إنها َطعا ُم ُط ْعم» -أي

هي تُشبع شاربهَ ا كام ُيشبعه الطعام.-

فقال أبو بكر« :يا رسول اهلل ائذن يل يف طعامه الليلة» ،فانطلق رسول اهلل

وانطلقت معهام ،ففتح أبو بكر با ًبا فجعل َيقبض لنا من
 Hوأبو بكر
ُ

َزبيب الطائف ،وكان ذلك َّأو َل طعام أكلتُه بمكة ،احلديث(((.

( )1رواه مسلم.
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(ُ )3ع ُل ّو ِه َّمة َّ
ورقي
رج َمان ُ
الش ْيخ َأ ِبي ُم َح َّمد التّ ُ
املي ْ
( 832 - 756هـ) «القسيس إنسلم تورميدا» ساب ًقا
أكرب علماء النصارى يف القرن الثامن اهلجري
يف الوقت الذي كان الصليبيون ُيك َِّرسون جهودهم يف نرش النرصانية

املحرفة يف ربوع األندلس بعد نفي املسلمني منها ،رشح اهلل صدر رجل من

أكرب علامئها لإلسالم ،فأسلم وجهه هلل ،واستقام عىل طاعة اهلل ،وجاهد بيده

ولسانه وقلمه يف سبيل اهلل  ،Dذلكم هو الشيخ «أبو حممد عبد اهلل بن عبد اهلل
قسيسا يدعى «انسلم تورميدا» ،والذي اشتهر
الرتمجان امليورقي» ،الذي كان
ً
بالرتمجان ألنه ملا مىض مخسة أشهر عىل إسالمه ،قدَّ مه السلطان يف الديوان لقيادة

البحر ،وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية ،لتكرر عمل الرتمجة هناك

رئيسا
بني النصارى واملسلمني ،فأتقن اللغة العربية يف سنة واحدة ،وع َّينه األمري ً

لشئون الرتمجة.

ومن ألقابه عند العوام« :سيدى حتفة» وذلك نسبة إىل كتابه الشهري« :حتفة

األريب يف الرد عىل أهل الصليب» ذلك الكتاب الذي كان بمثابة رضبة قوية

عىل بنيان النرصانية ،كتبه عامل من أكرب علامء النرصانية يف عرصه باعرتاف أهلها
وشهادهتم ،والذي افتتحه بذكر قصة إسالمه التي نخترصها فيام ييلَ ،ف ْلن ُْص ِغ إليه
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اآلن وهو حيكي لنا بداية هدايته ،وكيف َح َّر َر اهلل قلبه من رق الرشك والكفران،
ورشح صدره لإلسالم ،فكان عىل ٍ
نور من ربه:
ور َقة»((( -أعادها اهلل لإلسالم-
اعلموا -رمحكم اهلل -أن أصيل من مدينة « َم ُي ْ
وهي مدينة كبرية عىل البحر بني جبلني ،يشقها ٍ
واد صغري ،وهي مدينة متجر ،وهلا
مرساتان -اثنتان -عجيبتان ،ترسو هبام السفن الكبرية للمتاجر اجلليلة ،واملدينة

يف جزيرة تسمى باسم املدينة «ميورقة» وأكثر غاباهتا زيتون وتني.

وكان والدي حمسو ًبا من أهل حارضة « َميورقة» ،ومل يكن له ولد غريي،

وملا بلغت ست سنني من عمري أسلمني إىل معلم من القسيسني ،قرأت عليه

اإلنجيل ،حتى حفظت أكثر من شطره يف مدة سنتني ،ثم أخذت يف تعلم لغة
اإلنجيل ،وعلم املنطق ،يف ست سنني.

ثم ارحتلت من بلدي « َميورقة» إىل مدينة «الردة» من أرض «القسطالن»(((،

وهي مدينة العلم عند النصارى يف ذلك القطر.

وهبذه املدينة جتتمع طلبة العلم من النصارى ،وينتهون إىل ألف رجل أو

ألف ومخسامئة ،وال حيكم فيهم إال القسيس الذي يقرؤون عليه ،فقرأت فيها
علم الطبيعيات ،والنجامة مدة ست سنني ،ثم تصدرت فيها أقرأ اإلنجيل

ولغته مالز ًما لذلك مدة أربع سنني ،ثم ارحتلت إىل مدينة «بلونية» من أرض
«األنربدية» ،وهي مدينة كبرية جدًّ ا ،وهي مدينة علم عند مجيع أهل ذلك القطر،

(َ )1م ُيورقة :جزيرة يف البحر األبيض املتوسط ،جنوب رشقي أسبانيا اليوم ،فتحها املسلمون سنة
(290هـ) ،إىل أن تغلب عليها العدو الربشلوين ،وخرهبا سنة (508هـ).
( )2وهي تدعى اليوم« :كاستيلون» و«قسطلة» مدينة باألندلس.
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وجيتمع هبا كل عام من اآلفاق أزيدُ من ألفي رجل يطلبون العلوم ،وال يلبسون
إلاَّ امللف((( (الذي هو صباغ اهلل)((( ،ولو يكون طالب العلم منهم سلطانًا أو
ابن سلطان فال يلبس إلاَّ ذلك ليمتاز الطلبة عن غريهم ،وال حيكم فيهم إلاَّ
القسيس الذي يقرؤون عليه.

فسكنت يف كنيسة لقسيس كبري السن عندهم ،كبري القدر اسمه« :نقالو

مرتيل» وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدًّ ا ،انفرد هبا يف زمنه
عن مجيع أهل دين النرصانية ،فكانت األسئلة يف دينهم ت َِر ُد عليه من اآلفاق من

جهة امللوك وغريهم ،ويصحب األسئل َة من اهلدايا الضخمة ما هو الغاية يف بابه،

ويرغبون يف التربك به ،ويف قبوله هلداياهم ،ويترشفون بذلك.

فقرأت عىل هذا القسيس علم أصول النرصانية وأحكامه ،ومل أزل أتقرب

إليه بخدمته والقيام بكثري من وظائفه؛ حتى َصيرَّ َ ين من أخص خواصه ،وانتهيت
يف خدمتي له وتقريب إليه إىل أن دفع إ َّيل مفاتيح مسكنه ،وخزائن مأكله ومرشبه،
ِ
يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغري
مجيع ذلك كله َعلىَ يدي ،ومل
َ
َ
وصيرَّ َ

بداخل مسكنه كان خيلو فيه بنفسه ،الظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت
تهُ ْ دَ ى إليه ،واهلل أعلم.

ذكرت من القراءة عليه واخلدمة له عرش سنني ،ثم أصابه
فالزمتُه عىل ما
ُ

مرض يو ًما من الدهر ،فتخ َّلف عن حضور جملس أقرانه ،وانتظره أهل املجلس،
وهم يتذاكرون مسائل من العلوم ،إىل أن أفىض هبم الكال ُم إىل قول اهلل  Dعىل

ِ
لتحف به.
ص ،حلاف ُي َ
( )1امللف :كم َق ٍّ
( )2لعله زي مصبوغ بصباغ له قداسة عندهم ،واهلل أعلم.

392

لسان نبيه عيسى  Sيف اإلنجيل( :إنه يأيت من بعده نبي اسمه «البارقليط»((()،
فبحثوا يف تعيني هذا النبي َمن هو ِمن األنبياء؟ ،وقال كل واحد منهم بحسب
علمه وفهمه ،فعظم بينهم يف ذلك مقالهُ م ،وكثر جداهلم ،ثم انرصفوا من غري
ِ
ِ
ِ
الدرس املذكور،
صاحب
الشيخ
فأتيت مسك َن
حتصيل فائدة يف تلك املسألة،
ُ

فقال يل« :ما الذي كان عندكم اليوم من البحث يف غيبتي عنكم؟ » ،فأخربته
باختالف القوم يف اسم «البارقليط» وأن فالنًا قد أجاب بكذا ،وأجاب فالن

أجبت أنت؟ » ،فقلت« :بجواب
بكذا ،ورسدت له أجوبتهم ،فقال يل« :وبامذا
َ
القايض فالن يف تفسريه اإلنجيل» ،فقال يل« :ما َقصرَّ ْ َت ،و َق ُر ْب َت ،وفالن أخطأ،

خالف هذا كله ،ألن تفسري هذا االسم
وكاد فالن أن يقارب ،ولكن احلق
ُ

الرشيف ال يعلمه إال العلامء الراسخون يف العلم ،وأنتم مل حيصل لكم من العلم

علمت أين ارحتلت
فبادرت إىل قدميه أقبلهام ،وقلت له« :يا سيدي قد
إال القليل»،
َ
ُ
ٍ
عرش سننيَ ،ح َّص ْل ُت عنك فيها من العلوم
إليك من بلد بعيد ،ويل يف خدمتك ُ
مجل ًة ال أحصيها َّ
فلعل من مجيل إحسانكم أن متنوا َع َّيل بمعرفة هذا االسم»،
( )1وردت هذه الكلمة يف األناجيل مرة بلفظ (املعزي) ومرة بلفظ آخر هو (بارقليط) ،و«بارقليط»
تعريب لكلمة (برييكلتوس) وقد حصل نقاش بني األستاذ «عبد الوهاب النجار» ود« .كارلو
نلينو» حول هذه الكلمة ،فقال ...( :ثم قلت له -وأنا أعلم أنه حاصل عىل شهادة الدكتوراة يف
آداب اللغة اليونانية القديمة« -ما معنى (برييكلتوس)؟» فأجابني بقوله« :إن القسس يقولون :إن
هذه الكلمة معناها( :املعزي)» ،فقلت« :إين أسأل الدكتور (كارلو نلينو) احلاصل عىل الدكتوراة
قسيسا» ،فقال :إن معناها( :الذي له محد كثري)،
يف آداب اللغة اليونانية القديمة ،ولست أسأل
ً
فقلت :هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمَ ِدَ ؟ فقال :نعم ،فقلت :إن رسول اهلل  Hمن
كثريا )...انظر« :قصص األنبياء» عبد الوهاب النجار،
أسامئه «أمحد» ،فقال :يا أخي أنت حتفظ ً
(ص.)398 ،397
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كثريا من أجل خدمتك يل،
عيل ً
فبكى الشيخ ،وقال يل« :يا ولدي! واهلل أنت َل َت ُع ُّز َّ
وانقطاعك إ َّيل ،يف معرفة هذا االسم الرشيف فائدة عظيمة ،لكني أخاف عليك

أن يظهر ذلك عليك ،فتقتلك عامة النصارى يف احلني» ،فقلت له« :يا سيدي واهلل
العظيم وحق اإلنجيل ومن جاء به ال أتكلم بيشء مما ُتسرِ ُّ ُه إليَ َّ إلاَّ عن أمرك»،
فقال يل« :يا ولدى إين سألتك يف أول قدومك َع يَ َّل عن بلدك ،وهل هو قريب
من املسلمني؟ وهل يغزونكم أو تغزوهنم ألخترب ما عندك من املنافرة لإلسالم،
فاعلم يا ولدى أن «البارقليط» هو اسم من أسامء نبيهم حممد((( ،H

وعليه نزل الكتاب الرابع املذكور عىل لسان دانيال(((  Sوأخرب أنه سينزل
هذا الكتاب عليه ،وأن دينه هو دين احلق ،وملته هي امللة البيضاء املذكورة يف

اإلنجيل» قلت له« :يا سيدي وما تقول يف دين هؤالء النصارى؟» ،فقال يل:
( )1من الواضح أن هذا القسيس يؤمن برسالة النبي  Hإذ إنه يعرف أوصافه املوجودة يف التوراة
واإلنجيل ،وقد حتدث العلامء املسلمون عن معرفة علامء أهل الكتاب للنبي حممد ،O
وقد نقل اإلمام اجلويني  Vما تناولته اآلية الكريمة من قوله تعاىل[ :ﯕ ﯖ ﯗ
ٍ
معان ،وأشار إىل قول صاحب الكشاف الذي قال:
ﯘ] [يونس ]94:وما يتعلق هبا من
(واملعنى أن اهلل تعاىل َقدَّ م ذكر بني إرسائيل وهم قراء الكتاب ،ووصفهم بأن العلم قد جاءهم،
ألن أمر رسول اهلل  Hمكتوب عندهم يف التوراة واإلنجيل ،وهم يعرفونه كام يعرفون
أبناءهم) وخلص إىل القول( :فالغرض :وصف األحبار بالرسوخ يف العلم بصحة ما أنزل إىل
رسول اهلل) انظر« :شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلنجيل من التبديل» ،لإلمام
عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،و«الدر املنثور» للسيوطي (.)147/1
( )2نقل الشيخ رمحة اهلل اهلندي (يف البشارة احلادية عرش) يف الباب الثاين من كتاب دانيال حال الرؤيا
التي رآها بختنرص ملك بابل ونيس ،وهي رؤيا طويلة .انظر :دانيال ( ،)46 - 1 :2وخلص إىل
أن تلك األوصاف تنطبق عىل الرسول  Hانظر« :إظهار احلق» لرمحة اهلل اهلندي ،ترمجة
عمر الدسوقي ( ،)267/2و«حممد  Hيف الكتاب املقدس» للربوفيسور عبد األحد داود
(ص( ،)94-86ص.)144-133
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«يا ولدي لو أن النصارى أقاموا عىل دين عيسى األول لكانوا عىل دين اهلل ،ألن
عيسى ومجيع األنبياء دينُهم دين اهلل ،ولكن َبدَّ لوا وكفروا».

فقلت له« :يا سيدي وكيف اخلالص من هذا األمر؟» ،فقال« :يا ولدي

بالدخول يف دين اإلسالم» ،قلت له« :وهل ينجو الداخل فيه؟» ،قال يل« :نعم

ينجو يف الدنيا واآلخرة» ،فقلت« :يا سيدي إن العاقل ال خيتار لنفسه إلاَّ أفضل

علمت َ
فضل دين اإلسالم فام يمنعك منه؟» ،فقال يل«:يا ولدي
ما يعلم ،فإذا
َ
إن اهلل تعاىل مل ي ْط ِلعني عىل حقيقة ما أخربتُك به من فضل اإلسالم ،وشرَ ِ
ف نبي
ُ ْ
َ
ِ ِ
وو َه ِن جسمي ،وال عذر لنا فيه بل هو حجة اهلل
أهل اإلسالم إلاَّ بعد كبرَ ِ سنيَ ،
لرتكت َّ
كل يشء ،ودخلت يف دين
علينا قائمة ،ولو هداين اهلل لذلك وأنا يف سنك
ُ
رأس ك ُِّل خطيئة ،وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة
احلق،
وحب الدنيا ُ
ُّ

اجلاه والعز والرتف ،وكثرة َع َرض الدنيا ،ولو أين ظهر َع يَ َّل يشء من امليل إىل دين

نجوت منهمَ ،
وخ ُل ْص ُت إىل
ب أين
ُ
اإلسالم لقتلتني العامة يف أرسع وقتَ ،و َه ْ

نفعت نفسك بنفسك
املسلمني ،فأقول هلم :إين جئتكم مسلماً  ،فيقولون يل :قد
َ
نفسك من
بالدخول يف دين احلق ،فال تمَ ُ َّن علينا بدخولك يف دين خ َّل ْص َت به َ

ً
فقريا ابن تسعني سنة ،ال أفقه لساهنم،
عذاب اهلل ،فأبقى بينهم
كبريا ً
شيخا ً
وال يعرفون حقي ،فأموت بينهم جو ًعا((( ،وأنا واحلمد هلل عىل دين عيسى وعىل

( )1هذا خيال فاسد ،وسوء ظن بخري أمة أخرجت للناس ،وجهل بسامحة اإلسالم ،ونظامه االجتامعي
الرائع املبني عىل التكافل والرمحة واإلحسان إىل اخللق ،وحفظ حقوقهم ،ورعاية قدرهم ،هذا إذا
كانوا باقني عىل دينهم ،فكيف بمن انضم إليهم مسلماً هلل  ،Dشاهدً ا شهادة احلق؟ ،وتأمل ما
حكاه أبو عبيد عن عمر ابن عبد العزيز  Vوهو يكتب إىل عدي بن أرطاة بالبرصة قائلاً له:
ِ
فأجر
وضعفت قوته ،وولت عنه املكاسب،
( ..وانظر َمن ِق َب َل َك ِمن أهل الذمة َقد كرب سنه،
ْ
عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه ،فلو أن رجلاً من املسلمني كان له مملوك كربت سنه= ،
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ما جاء به ،يعلم اهلل ذلك مني» ،فقلت له« :يا سيدي أفتدلني أن أميش إىل بالد
املسلمني وأدخل يف دينهم؟» ،فقال يل« :إن كنت عاقلاً طال ًبا للنجاة فبادر إىل

ذلك حتصل لك الدنيا واآلخرة ،ولكن يا ولدي هذا أمر مل حيرضه أحد معنا
اآلن ،فاكتمه بغاية جهدك ،وإن ظهر عليك يشء منه قتلتك العامة لحِ ينك،

وال أقدر عىل نفعك ،وال ينفعك أن تنقل ذلك عني ،فإين أجحده ،وقويل ُم َصدَّ ق
عليك ،وقو ُلك غري ُم َصدَّ ق َع يَ َّل ،وأنا بريء من ذلك إن ُف ْه َت بيشء من هذا»،

فقلت« :يا سيدي أعوذ باهلل من رسيان الوهم هلذا» ،وعاهدتُه بام يرضيه.

ثم أخذت يف أسباب الرحلة وو َّدعتُه ،فدعا يل عند الوداع بخري ،وزودين

وركبت البحر منرص ًفا إىل بلدي مدينة «ميورقة» ،فأقمت
بخمسني دينار ذه ًبا،
ُ

هبا مع والدي ستة أشهر ،ثم سافرت منها إىل جزيرة صقلية ،وأقمت هبا مخسة
أشهر ،وأنا أنتظر مرك ًبا يتوجه ألرض املسلمني.

فحرض مركب يسافر إىل مدينة «تونس» ،فسافرت فيه من «صقلية» ،وأقلعنا

عنها قرب مغيب الشفق ،فوردنا مرسى «تونس» قرب الزوال.

فلام نزلت بديوان «تونس» ،وسمع يب الذين هبا من أحبار النصارى ،أتوا
أيضا
بعض التجار الساكنني ً
وص ِح َبت ُْهم ُ
بمركب ،ومحلوين معهم إىل ديارهمَ ،
=وضعفت قوته ،وو َّلت عنه املكاسب ،كان من احلق عليه أن يقوته ،حتى يفرق بينهام موت أو
عتق ،وذلك أنه بلغني أن أمري املؤمنني عمر َم َّر بشيخ من أهل الذمة يسأل عىل أبواب الناس،
فقال« :ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك ،ثم ضيعناك يف كربك» ،قال :ثم أجري
عليه من بيت املال ما يصلحه) اهـ من «كتاب األموال» لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم ،وأقوى
َر ٍّد عىل هذا اخليال الفاسد هو ما حظي به تلميذه الرتمجان ملا آوى إىل املسلمني من االحرتام
والتقدير والتكريم.
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بتونس ،فأقمت عندهم يف ضيافتهم عىل أرغد عيش أربعة أشهر ،وبعد ذلك

سألتهم هل بدار السلطان أحد حيفظ لسان النصارى ،وكان السلطان آنذاك موالنا
أبا العباس أمحد  Vفذكر يل النصارى أن بدار السلطان املذكور رجلاً فاضلاً

من أكرب ُخدَّ امه اسمه «يوسف الطبيب» وكان طبيبه ،ومن خواصه ،ففرحت
فرحا شديدً ا ،وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب ،فدُ لِ ْل ُت عليه،
بذلك ً
واجتمعت به ،وذكرت له رشح حايل ،وسبب قدومي للدخول يف اإلسالمَ ،فسرُ

ُ
رسورا عظيماً بأن يكون متام هذا اخلري عىل يديه ،ثم ركب فرسه
الرجل بذلك
ً
ومحلني معه لدار السلطان ،ودخل عليه فأخربه بحديثي ،واستأذنه يل ،فأذن يل.
فمثلت بني يديه ،فأول ما سألني السلطان عن عمرى ،فقلت له« :مخسة

«قدمت
وثالثون عا ًما» ،ثم سألني عام قرأت من العلوم ،فأخربته ،فقال يل:
َ
أس ِل ْم عىل بركة اهلل» ،فقلت للرتمجان -وهو الطبيب املذكور« :-قل
قدوم خريَ ،ف ْ
َ
القول فيه ،والطع َن
ملوالنا السلطان إنه ال خيرج أحد من دين إال و ُيكْثِ ُر أه ُله
فيه ،فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إىل الذين بحرضتكم من جتار النصارى
أس ِل ُم إن شاء
وأحبارهم ،وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون يف جنايب ،وحينئذ ْ
اهلل تعاىل» ،فقال يل بواسطة الرتمجان« :أنت طلبت ما طلب (عبد اهلل بن سالم)

من النبي  Hحني أسلم»(((.

( )1تشاهبت قصة إسالم «الرتمجان» بقصة إسالم الصحايب اجلليل عبد اهلل بن سالم  ،Iوهو من
بني إرسائيل من ولد يوسف بن يعقوب نبي اهلل  ،Rوقد روى أنس بن مالك  Iقال:
أقبل نبي اهلل  Hإىل املدينة ،قالوا :جاء نبي اهلل ،فاسترشفوا ينظرون ،إذ سمع به عبد اهلل بن
سالم ،وهو يف نخل ألهله خيرتف هلم منه ،فعجل أن يضع التي خيرتف هلم فيها ،فجاء وهي معه،
فسمع من نبي اهلل  ،Hثم رجع إىل أهله ،قال :فلام خىل نبي اهلل  Hجاء عبد اهلل بن
سالم ،فقال« :أشهد أنك رسول اهلل ح ًّقا ،وأنك جئت بحق ،ولقد َع ِلمت اليهو ُد أين سيدهم= ،
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ِ
وبعض جتارهم ،وأدخلني يف بيت قريب من
ثم أرسل إىل أحبار النصارى

جملسه ،فلام دخل النصارى عليه ،قال هلم« :ما تقولون يف هذا القسيس اجلديد

الذي قدم يف هذا املركب؟» ،قالوا له« :يا موالنا هذا عامل كبري يف ديننا ،وقالت

شيوخنا :إهنم ما رأوا أعىل من درجته يف العلم والدين يف ديننا» ،فقال هلم« :وما
تقولون فيه إذا أسلم؟» ،قالوا« :نعوذ باهلل من ذلك ،هو ما يفعل هذا أبدً ا» ،فلام
فحرضت بني يديهَ ،
وش ِهدْ ُت شها َدتيَ ْ احلق
سمع ما عند النصارى بعث إ َّيل،
ُ

(((
ب
بمحرض النصارىَ ،ف َص َّلبوا عىل وجوههم ،وقالوا« :ما محله عىل هذا إلاَّ ُح ُّ

التزويج ،فإن القسيس عندنا ال يتزوج»((( ،وخرجوا مكروبني حمزونني.

=وأعلمهم ،وابن أعلمهم ،فادعهم ،فاسأهلم عني قبل أن يعلموا أين قد أسلمت ،فإهنم إن يعلموا
أين قد أسلمت قالوا َّيف ما ليس يف».
فأرسل نبي اهلل  Hإليهم ،فدخلوا عليه ،فقال هلم نبي اهلل « :Hيا معرش اليهود
ويلكم اتقوا اهلل ،فواهلل الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهلل ح ًّقا ،وأين جئتكم بحق:
أسلموا» ،قالوا« :ما نعلمه» ،فأعادها عليهم ثال ًثا ،وهم جييبونه كذلك .قال« :فأي رجل فيكم
عبد اهلل بن سالم؟» قالوا« :ذاك سيدنا ،وابن سيدنا ،وأعلمنا ،وابن أعلمنا» ،قال« :أفرأيتم إن
أسلم؟» ،قالوا« :حاشا هلل! ما كان ليسلم» ،فقال« :يابن سالم ،اخرج عليهم» ،فخرج إليهم،
فقال« :يا معرش اليهود ويلكم اتقوا اهلل ،واهلل الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه رسول اهلل
«كذبت» ،فأخرجهم النبي  .Hاهـ من «عيون األثر» البن
ح ًّقا ،وأنه جاء باحلق» ،فقالوا:
َ
سيد الناس ( ،)250/1وانظر« :فتح الباري» (.)272/7
التعوذ من يشء رفعوا أصابعهم مضمومة
(ص َّلبوا) ،وهذا أمر ثابت عند النصارى ألهنم إذا أرادوا ُّ
(َ )1
مرورا بالكتف األيمن فاأليرس فالوسط ،وقد تتعدى
عىل جبهتهم ،ثم أشاروا بعالمة الصليب
ً
هذه اإلشارة من التعوذ إىل الربكة ،حيث إن البابا يرسم هذه اإلشارة حينام يظهر لعامة الناس.
(ح َّرمت الكنيسة الكاثوليكية عىل القسس والرهبان والراهبات الزواج ،فأدى ذلك التحريم إىل
(َ )2
انتشار الفسق والفجور بني رجاهلا ونسائها ،حتى لقد كان القسس والرهبان يتصلون بالراهبات
أنفسهن ،ويربرون ذلك بأنه رضب من املساكنة الروحية) اهـ .من «األسفار املقدسة يف األديان
=
				
السابقة لإلسالم» د .عيل عبد الواحد وايف( ،ص.)122
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وزوجني ابن َة
فرتَّب يل السلطان  Vربع دينار كل يوم يف دار املختصَّ ،

احلاج حممد الص َّفار.

فلام عزمت عىل البناء هبا أعطاين مائة دينار ذه ًبا ،وكسوة جيدة كاملة ،فبنيت
وولِد يل منها ولدٌ سميته «حممدً ا» عىل وجه التربك باسم نبينا  .Hاهـ.
هباُ ،
ثم رشع الشيخ عبد اهلل الرتمجان يف ذكر طرف من أخبار الدولة احلفصية

التي خدم يف ديواهنا ،ثم أردفه بأبواب تسعة كشف فيها هوية ُكتَّاب األناجيل

األربعة «متى ،ومرقس ،ولوقا ،ويوحنا» ،وأكَّد أهنم ليسوا من حواريي املسيح
S

بأدلة علمية دقيقة ،ثم ناقش قضايا التعميد «التغطيس» ،والتثليث،

واألقانيم ،واخلطيئة األوىل ،والعشاء الرباين ،وصك الغفران ،وقانون اإليامن،

و َفنَّدَ ها ك َّلها بنصوص األناجيل ،وبأدلة العقل الرصيح.
ثم أثبت برشية املسيح

S

ونفى ألوهيته املزعومة ،ثم عرض

التناقضات يف نصوص األناجيل املحرفة ،ثم تعرض ملا يعيبه النصارى عىل
املسلمني؛ كزواج العلامء والصاحلني ،واخلتان ،والنعيم احليس يف اجلنة ،ثم ختم

كتابه بإثبات نبوة رسول اهلل حممد  ،Hوبيان فضله ومنزلته بنصوص
من التوراة واإلنجيل(((.

= وهلذا السبب قام مارتن لوثر الربوتستانتي يف القرن السادس عرش بثورة عىل الكنيسة ،وكان من
ضمن آرائه يف اإلصالح( :أن جز ًءا من فساد الدين يرجع إىل عدم الزواج ،ورأى أن املنع منه مل
يكن يف املسيحية يف عصورها األوىل ،فقرر حقهم يف الزواج ،وتزوج هو فعلاً مع أنه من رجال
الدين ،وكان زواجه من راهبة) اهـ .من «حمارضات يف النرصانية» أليب زهرة( ،ص.)16
( )1وقد طبع الكتاب «دار البشائر اإلسالمية»  -بريوت  -لبنان  -بتحقيق وتعليق األستاذ عمر وفيق
الداعوق  -الطبعة األوىل 1408هـ 1988 -م ،ومن مقدمته نقلنا هذه القصة بترصف.
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وبعد :فهذا طرف من سرية الشيخ امليورقي وجهاده بقلمه ولسانه يف سبيل

اهلل  ،Dأما جهاده بيده فقد اشرتك  Vيف جهاد بني جلدته من الكافرين،

ويف محلة األسطول احلفيص عىل جزيرة صقلية (سنة 796هـ تقري ًبا) ،وكان يتوىل
منصب القائد البحري.

فإن صحت رواية استشهاد الرتمجان أثناء الغارة الصليبية عىل تونس ،فهذا

رشف عظيم يضاف إىل سجله الناصع يف خدمة دين احلق واجلهاد يف سبيله.

إن سرية الشيخ الرتمجان منار ينري الدرب للتائهني يف جلج الظالم ،ودياجري

اجلهل ،وحيرر عقوهلم من أرس التقليد األعمى ملن ال يملكون هلم رز ًقا وال أجلاً ،
وهيدي احلائرين الباحثني عن احلقيقة التي هي أقرب ألحدهم من حبل الوريد،

إهنا حجة عىل اجلاحدين املعاندين الذين غ َّلقوا أعينهم ،وجعلوا أصابعهم عليها
ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة ،وأن الدنيا ظالم [ ..ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [التوبة.]32:

رحم اهلل الشيخ الرتجمُ ان ،وأعىل درجته يف املهديني ،وأسكنه الفردوس

األعىل من اجلنة ،وجعله مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني
وح ُسن أولئك رفي ًقا ،واحلمد هلل رب العاملني.
والشهداء والصاحلنيَ ،
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(ُ )4ع ُل ّو ِه َّمة َ
األ ِخ «رحمة بورنومو»
ين َ
احل ِّق
في َب ْح ِث ِه َع ِن ّ
الد ِ

(((

إنه رجل ينتسب إىل أب هولندي وأم إندونيسية من مدينة «أمبون» الواقعة

يف جزيرة صغرية يف أقىص الرشق من جزر إندونيسيا ،والنرصانية هي الدين

املوروث ألرسته أ ًبا عن َجد.

قسيسا
أيضا
كان جده
قسيسا ينتمي إىل مذهب الربوتستانت ،وكان أبوه ً
ً
ً

عىل مذهب بانتي كوستا ،وكانت والدته معلمة اإلنجيل للنساء ،أما هو نفسه
ورئيسا للتبشري يف كنيسة « ،»Little Angel Spinozaوقد قال وهو
قسا،
ً
فقد كان ًّ

حيكي سبب إسالمه:

مل خيطر ببايل ولو للحظة واحدة أن أكون من املسلمني ،إذ إنني منذ نعومة

أظفاري تلقيت التعليم من والدي الذي كان يقول يل دائماً « :إن حممدً ا رجل
بدوي صحراوي ليس له علم وال دراية ،وال يقرأ وأنه أمي» ،هكذا علمني أيب،

بل أكثر من ذلك فقد قرأت للربوفسور الدكتور ريكولدي النرصاين الفرنيس
قوله يف كتاب له« :بأن حممدً ا رجل دجال يسكن يف الدرك التاسع من النار»،
هكذا كانت تساق املفرتيات الكثرية لتشويه شخصية الرسول  ،Hومنذ

( )1من «رجال ونساء أسلموا» لألستاذ عرفات كامل العيش ( )86-63/8بترصف.
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لدي فكرة مغلوطة راسخة تدفعني إىل رفض اإلسالم ،وعدم
ذلك احلني تكون ْ
َت َّ

اختاذه دينًا يل.

ثم يقول :الواقع أنه مل يكن من أهدايف بحال من األحوال أن أبحث عن دين

اإلسالم ،ولكني كان حيدوين دائماً دافع ألن أهتدي إىل احلق ،ولكن ملاذا كنت
أبحث عن احلق املجهول؟ وملاذا تركت ديني رغم أنني كنت أمتتع فيه بمكانة
مرموقة بني قومي؛ حيث كنت رئيس التبشري املسيحي يف الكنيسة ،وكنت أحيا

بناء عىل ذلك حيا ًة كلها رفاهية ويرس ،إذن ملاذا اخرتت اإلسالم؟
لقد بدأت القصة عىل النحو التايل:

يف يوم من األيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بأعامل تبشريية ملدة ثالثة

أيام ولياليها يف منطقة «دايري» التي تبعد عن عاصمة «ميدان» الواقعة يف شامل
جزيرة سومطرة بضع مئات من الكيلومرتات ،وملا انتهيت من أعامل التبشري

أويت إىل دار مسؤول الكنيسة يف تلك املنطقة ،وكنت يف انتظار وصول
والدعوة ُ

سيارة تُق ُّلني إىل موقع عميل ،وإذا برجل يطلع علينا فجأة ،لقد كان معلماً للقرآن،
وهو من يقال له يف إندونيسيا «مطوع» يف ال ُكتَّاب ،وهو املدرسة البسيطة التي
تُعلم القرآن ،لقد كان الرجل ملفتًا لألنظار ،كان نحيف اجلسم ،دقيق العود

ولباسا قد تبدل لونه من كثرة االستعامل ،حتى
يرتدي كوفية بيضاء بالية َخ َلقة،
ً
أن نعله كان مربو ًطا بأسالك لشد قدمه ،اقرتب الرجل مني ،وبعد أن بادلني
ذكرت
التحية بادرين بالسؤال التايل ،وكان سؤالاً غري ًبا من نوعه ،قال« :لقد
َ

يف حديثك أن عيسى املسيح إله ،فأين دليلك عىل ألوهيته؟» ،فقلت له« :سواء

أكان هناك دليل أم ال فاألمر ال هيمك :إن شئت فلتؤمن ،وإن شئت فلتكفر»،
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وهنا أدار الرجل ظهره يل ،وانرصف ،ولكن األمر مل ينته عند هذا احلد ،فقد
أخذت أفكر يف قرارة نفيس ،وأقول« :هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل
ُ
اجلنة ،ألهنا خمصصة فقط ملن يؤمن بألوهية املسيح فحسب» ،هكذا كنت أعتقد

جاز ًما آنذاك.

ولكن عندما عدت إىل بيتي وجدت أن صوت الرجل جيلجل يف ُروعي،

ويدق بقوة يف أسامعي ،مما دفعني إىل الرجوع إىل كتب اإلنجيل بح ًثا عن اجلواب

الصحيح عىل سؤاله ،ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل خمتلفة أحدها بقلم متى،
َ
واآلخر مارك ،والثالث لوقا ،والرابع يوحنا ،هذه التسميات ُأ ِخ َذ ْت ملؤلف

كل منها ،أي أن األناجيل األربعة املشهورة هي من صنع البرش ،وهذا غريب
جدًّ ا ،ثم سألت نفيس« :هل هناك قرآن بنسخ خمتلفة من صنع البرش؟» وجاءين
اجلواب الذي ال مفر منه ،وهو« :بالطبع ال يوجد» ،فهذه الكتب وبعض الرسائل
األخرى هي فقط مصدر تعاليم الديانة املسيحية املعتمدة!.

وأخذت أدرس األناجيل األربعة فامذا وجدت؟ هذا إنجيل َمتَّى ماذا يقول

عن املسيح عيسى S؟ إننا نقرأ فيه ما ييل« :إن عيسى املسيح ينتسب إىل
إبراهيم وإىل داود  ...إلخ ( )1-1إذن من هو عيسى؟ أليس من بني البرش؟
نعم إذن فهو إنسان ،وهذا إنجيل لوقا يقول« :ويملك عىل بيت يعقوب إىل
األبد ،وال يكون مللكه هناية» ( ،)33-1وهذا إنجيل مارك يقول« :هذه سلسلة

وأخريا ماذا يقول إنجيل يوحنا عن عيسى
من نسب عيسى املسيح ابن اهلل»،
ً
املسيح S؟ إنه يقول« :يف البدء كان الكلمة ،وكان الكلمة عند اهلل ،وكان
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الكلمة اهلل» ( ،)1 :1ومعنى هذا النص هو يف البدء كان املسيح ،واملسيح عند

اهلل ،واملسيح هو اهلل.

قلت لنفيس :إذن هناك خالف بارز بني هذه الكتب األربعة حول ذات

عيل
املسيح عيسى  Sأهو إنسان أم ابن اهلل أم َم َلك أم هو اهلل؟ لقد أشكل َّ
ذلك ،ومل أعثر له عىل جواب ،وهنا أحب أن أسأل إخواين النصارى« :هل يوجد
يف القرآن الكريم تناقض بني آية وأخرى؟» بالطبع ال ،ملاذا؟ ألن القرآن من عند

اهلل  ،Eأما هذه األناجيل فهي من تأليف البرش ،إنكم تعرفون وال شك

أن عيسى  Sكان طيلة حياته يقوم بأعامل الدعوة إىل اهلل هنا وهناك ،ولنا أن

نتساءل :تُرى ما هو املبدأ األسايس الذي كان يدعو إليه عيسى S؟

هذا إنجيل مارك ،يقول :فجاء واحد من الكتبة ،وسمعهم يتحاورون ،فلام

رأى أنه (أي املسيح) أجاهبم حسنًا ،سأله :أية وصية هي األوىل؟ فأجابه يسوع
قائلاً « :إن أوىل الوصايا هي :اسمع يا إرسائيل! الرب إهلنا رب واحد» (:12

 ،)29-28هذا اعرتاف رصيح من عيسى  ،Sإذن لو كان عيسى قد اعرتف

أيضا،
أن اهلل هو اإلل ُه الواحد األحد فمن هو عيسى إذن؟ لو كان عيسى هو اهلل ً
فلن تكون هناك وحدانية هلل ،أليس كذلك؟

نصوصا تشري إىل دعاء املسيح
ثم واصلت البحث ،فوجدت يف إنجيل يوحنا
ً

 ،Sوترضعه إىل اهلل سبحانه .فقلت لنفيس :لو كان عيسى هو اهلل القادر عىل

كل يشء فهل حيتاج إىل هذا الترضع والدعاء؟ طب ًعا ال ،إذن عيسى ليس إهلًا بل
هو خملوق مثلنا ،استمع معي إىل الدعاء الذي ورد يف إنجيل يوحنا ،هذا هو نص
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الدعاء« :هذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ،ويسوع

املسيح الذي أرسلته ،أنا مجَ َّدتُك عىل األرض ،العمل الذي أعطيتني ألعمل قد
أكملتُه» ( )4-3 :17وهو دعاء طويل يقول يف هنايته« :أهيا الرب البار ،إن العامل
مل يعرفك ،أما أنا فعرفتك ،وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك،

وسأعرفهم ليكون فيهم احلب الذي أحببتني به» (.)26-25 :17

هذا الدعاء يمثل اعرتا ًفا من عيسى  Sبأن اهلل هو الواحد األحد ،وأن

عيسى هو رسول اهلل املبعوث إىل قوم معينني ،وليس إىل مجيع الناس ،فأي قوم
هم هؤالء يا تُرى؟ نقرأ جواب ذلك يف إنجيل متى ( )24 :15حيث يقول« :مل
رسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة» ،إذن لو ضممنا هذه االعرتافات
ُأ َ
إىل بعضها ألمكننا أن نقول« :إن اهلل هو الواحد األحد ،وإن عيسى  Sهو

واصلت البحث ،فتذكرت أنني حني أكون يف
رسول اهلل إىل بني إرسائيل» .ثم
ُ

صاليت أقرأ دائماً العبارات التالية« :اهلل األب ،اهلل االبن ،اهلل الروح القدس ،ثالثة
يف أقنوم واحد» ،قلت لنفيس :أمر غريب ح ًّقا ،فلو سألنا طال ًبا يف الصف األول
أيضا
االبتدائي «3 =1 + 1 + 1؟ » ،لقال« :نعم» ،ثم إذا قلنا له« :ولكن ً

حيا فيام نقول ،ألن عيسى
 ،»1 = 3ملا وافق عىل ذلك ،إذ إن هناك
ً
تناقضا رص ً

 Sيقول يف اإلنجيل كام رأينا بأن اهلل واحد ،ال رشيك له.

لقد حدث تناقض رصيح بني العقيدة التي كانت راسخة يف نفيس منذ أن

كنت طفلاً
صغريا ،وهي :ثالثة يف واحد ،وبني ما يعرتف به املسيح عيسى نفسه
ً
يف كتب اإلنجيل املوجودة اآلن بني أيدينا ،وهي أن اهلل واحد أحد ال رشيك له،
فأهيام هو احلق؟ مل يكن بوسعي أن أقرر آنذاك ،واحلق يقال ،بأن اهلل واحد أحد،
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فأخذت أبحث يف اإلنجيل من جديد لعيل أقع عىل ما أريد ،لقد وجدت يف سفر

أشعياء النص التايل« :اذكروا األوليات منذ القديم ،ألين أنا اهلل وليس َ
آخر اإلله،
وليس مثيل» ( ،)9 :46ولشد ما كانت دهشتي عظيمة حني اعتنقت اإلسالم
فوجدت يف سورة اإلخالص قول اهلل تعاىل :بسم اهلل الرمحن الرحيم[ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ] [اإلخالص .]4-1:نعم ،ما دام الكال ُم كال َم اهلل فهو ال خيتلف حيثام
وجد ،هذا هو التعليم األول أو البدهيية األوىل يف ديانتي املسيحية السابقة ،إذن

«ثالثة يف واحد» مل يعد هلا وجود يف نفيس.

ثم ينتقل األخ رمحة بورنومو اإلندونييس إىل نقطة جوهرية أخرى جعلته

خيتار اإلسالم دينًا فهو يقول:

أما البدهيية الثانية يف الديانة املسيحية فتقول بأن هناك ما يسمى بالذنب

الوراثي أو اخلطيئة األوىل ،و ُيقصد هبذا أن الذنب الذي اقرتفه آدم  Sعندما
أكل الثمرة املحرمة عليه من الشجرة يف اجلنة ،هذا الذنب سوف يرثه مجيع بني

البرش حتى اجلنني يف رحم أمه يتحمل هذا اإلثم و ُيو َلد آثماً  ،فهل هذا صحيح
أم ال؟ لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلك ،فلجأت إىل العهد القديم فوجدت

يف سفر حزقيال ما ييل« :االبن ال حيمل من إثم األب ،واألب ال حيمل من إثم
ِ
الرشير عليه يكون ،فإذا رجع الرشير عن مجيع
االبن ،بِ ُّر ِّ
البار عليه يكون ،وشرَ ُّ
خطاياه التي فعلها ،وحفظ كل فرائيض ،وفعل ح ًّقا وعدلاً  ،فحياة حييا ال يموت،

كل معاصيه التي فعلها ال تذكر عليه» (حزقيال .)21-20 :18
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لعل من املناسب هنا أن نذكر ما يقول ُه القرآن الكريم يف هذا املقام[ :ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ] [فاطر ،]18:ويقول الرسول ُ « :Oيولد ابن آدم على الفطرة،

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه» ،هذه هي القاعدة يف اإلسالم ،ويوافقها
ما جاء يف اإلنجيل ،فكيف يقال« :إن خطيئة آدم تنتقل من جيل إىل جيل ،وأن

اإلنسان يولد آثماً ؟».

يقول األخ «رمحة بورنومو» اإلندونييس :إذن هذه التعاليم املسيحية قد

اتضح بطالهنا وافرتاؤها بنص رصيح من الكتاب املوصوف بـ«املقدس» نفسه.

وهناك البدهيية الثالثة يف التعاليم النرصانية التي تقول :إن ذنوب بني

البرش ال تُغ َفر حتى ُيصلب عيسى  ،Sلقد أخذت أفكر يف هذه البدهيية،

وأتساءل« :هل هذا صحيح؟» وكان اجلواب الذي ال مفر منه :بالطبع ال ،ألن
النص اآلنف الذكر من العهد القديم ينفي مثل هذا االعتقاد بقوله« :فإذا رجع

الرشير عن مجيع خطاياه التي فعلها ،وحفظ كل فرائيض ،وفعل ح ًّقا وعدلاً ،
فحياة حييا ال يموت ،كل معاصيه التي فعلها ال ت ُْذكَر عليه» ،أي أن اهلل يغفر

ذنوبه دون حاجة إىل أية وساطة من أحد.

قسا يف يوم من األيام حيدثنا عام فعل
ويميض األخ اإلندونييس الذي كان ًّ

بعد ذلك ضمن رحلته الطويلة من الكفر إىل اإلسالم ،فيقول :لقد واصلت

البحث يف عدد من القضايا االعتقادية األخرى ،لقد وضعت يو ًما من األيام ُكلاًّ

ووجهت السؤال التايل إىل اإلنجيل
من اإلنجيل والقرآن أمامي عىل املنضدة،
ُ
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قلت له« :ماذا تعرف عن حممد؟» فقال« :ال يشء ،ألن اسم حممد غري مذكور

يف اإلنجيل» ،ثم وجهت السؤال التايل إىل عيسى كام حتدث عنه القرآن فقلت:

«يا عيسى ابن مريم ماذا تعرف عن حممد؟» فقال« :لقد ذكر القرآن بام ال يدع
جمالاً للشك أن رسولاً ال بد أن يأيت بعدي اسمه أمحد» ،يقول تعاىل عىل لسان

عيسى [ :Sﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ] [الصف ]6:فأي ذلك حق يا ترى؟

ثم يقول :هناك إنجيل واحد هو إنجيل برنابا وهو غري األناجيل األربعة

ُ
رجال الدين النصارى عىل
التي ذكرناها من قبل ،وهذا اإلنجيل لألسف َح َّرم

االطالع عليه ،أتدرون ملاذا؟ األرجح أنه ألن هذا اإلنجيل هو الوحيد
أتباعهم
َ
الذي يتضمن البرشى بسيدنا حممد ،وتقل فيه اإلضافات والتحريفات إىل حد
أدنى ،كام أن فيه حقائق تطابق ما جاء يف القرآن الكريم ،جاء يف إنجيل برنابا
ٍ
«وقتئذ يسأل التالميذ املسيح :يا معلم من يأيت بعدك؟ فقال
(إصحاح :)163
املسيح بكل رسور وفرح :حممد رسول اهلل سوف يأيت من بعدي كالسحاب
األبيض ُيظل املؤمنني مجي ًعا».

ويميض األخ رمحة بورنومو فيقول :ثم قرأت آية أخرى يف إنجيل برنابا

وهي قوله يف (اإلصحاح  :)72وقتئذ إندرياس (التلميذ) يسأل املسيح:
«يا معلم! حني يأيت حممد ،ما هي عالماته حتى نعرفه؟ » فقال املسيح« :حممد

ال يأيت يف عرصنا هذا ،وإنام يأيت بعد مئات السنني حني حُيرف اإلنجيل ،واملؤمنون

نفرا ،فحينئذ يرسل اهلل  Eخاتم األنبياء
حينئذ ال يبلغ عددهم ثالثني ً
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واملرسلني حممدً ا رسول اهلل  ،»Hلقد تردد ذكر ذلك يف إنجيل برنابا

عدة مرات ،أحصيتُها فوجدت أن فيه مخسة وأربعني آية تذكر حممدً ا ،H
وقد اكتفيت باآليتني السابقتني عىل سبيل االستشهاد.

بعد ذلك يتحدث األخ املهتدي اجلديد من إندونيسيا عن جانب آخر

من دراسته املقارنة فيقول :ومن التعاليم البدهيية يف الديانة املسيحية أن عيسى
ص للعامل ،أي أنك إذا آمنت بألوهية عيسى فسوف تنجو،
 Sهو املنقذ املخ ِّل ُ
وهذا يعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غري ٍ
دمت
آبه بالذنوب واملعايص ما َ
َ
تؤمن بعيسى كمنقذ لك ،رشيطة أن تكون عىل يقني بأنك من التابعني ،قلت

لنفيس :البد أن أبحث يف اإلنجيل وأعرف احلق من الباطل يف ذلك ،يف سفر
أعامل الرسل رسالة بولس األوىل إىل أهل كورينتوس يقول« :اهلل قد أقام الرب

أيضا بقوته» ( ،)14 :6والقصة كام وردت يف التعاليم املسيحية
وسيقيمنا نحن ً
ُ
فحكم عليه
هي كاآليت :أنه ملا قبضوا عىل السيد املسيح عرضوه أمام العدالة ُ

بالصلب ،ثم ُدفن فهنا تأيت اآلية مناسبة لتلك القصة.

وهنا يعلق األخ رمحة بورنومو فيقول :لقد تأملت هذه اآلية طويلاً ثم

قلت :إذا مل يتدخل اهلل يف إقامة املسيح من القرب لبقي مدفونًا حتت الرتاب إىل

يوم القيامة ،إذن مادام املسيح مل يستطع إنقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه إنقاذ

عاجزا عن ذلك؟ ال أشك
اآلخرين؟ هل يليق بإله -كام يزعمون -أن يكون
ً

حلظة أن كل ذي عقل سيوافقني فيام ذهبت إليه ،أليس كذلك؟!
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ثم يقول :عند ذلك عزمت عىل اخلروج من الكنيسة وعدم الذهاب إليها،

كان ذلك يف عام  1969حيث خرجت فعلاً ومل أعد أتردد عىل الكنيسة ،وليس

معنى ذلك أنني خرجت ذلك احلني من الديانة النرصانية نفسها ،ألنه كام هو
معلوم هناك كنائس ومذاهب شتى يف الديانة النرصانية ،فهناك الكاثوليك،
والربوتستانت ،وامليثوديست ،والبالي كسالمتن ،واليونيتاريان ،وغريها كثري،

حتى أنني أستطيع أن أقول بأن هناك أكثر من  360مذه ًبا يف الديانة النرصانية،
وصدق اهلل العظيم [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ] [األنعام.]153:

أيضا توجد مذاهب وطوائف عدة ،فهناك
قد يقول قائل :ويف اإلسالم ً

املذاهب األربعة املعروفة ،وهي احلنفي والشافعي واحلنبيل واملالكي وغريها.

واجلواب :هو أن أتباع املذاهب ال خيتلفون يف أصول الدين ،بل يتفقون مجي ًعا

أن اهلل واحد ،ال رشيك له ،وأن حممدً ا رسول اهلل ،كام يتفقون يف أركان اإلسالم
اخلمسة ،وجوانب اخلالف بينهم يف الفروع فقط ال يف األصول ،وخالفهم رمحة

كام ورد يف األثر ،أما يف الديانة املسيحية فاألمر خمتلف متا ًما إذ اخلالف يف صلب
العقيدة ،وهذا هو الفارق بني اإلسالم واملسيحية.

ومهام اختلفت املذاهب يف اإلسالم فإنك ال جتد مسجدً ا خيص مذه ًبا معينًا

دون سائر املساجد ،بل عىل العكس من ذلك ،فإذا نادى املنادي للصالة جتد

كل مسلم يدخل أقرب مسجد ليصيل فيه .ولكن األمر خُمتلف متا ًما يف الديانة

النرصانية :فكل كنيسة تتبع مذه ًبا معينًا ،وال يدخلها إال أتباع ذلك املذهب
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فحسب ،فالكاثوليكي ال يصيل يف كنيسة بروتستانتية ،والربوتستانتي ال يصيل

هو اآلخر يف كنيسة كاثوليكية ،وهكذا.

ثم يميض األخ رمحة بورنومو يف قصته الشائقة ،فيقول :وذات يوم لقيت

صدي ًقا يل فدعاين إىل الكاثوليكية ،وأخذ يعدد مميزات هلذا املذهب مل أجد مثلها

يف مذهبي الربوتستانتي ،قال صديقي« :يف هذا املذهب توجد حجرة الغفران،
لباسا
وهي عبارة عن غرفة يف الكنيسة جيلس فيها قس ذو حلية كثيفة يرتدي ً
أسود ،ويقعد عىل كريس عال ،ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه ،ورد َد
بعض األلفاظ غري املفهومة ،وما أن يكاد يفر ُغ من قراءهتا حتى يقال له بأنه بريء

من ذنوبه ،ويرجع كيوم ولدته أمه ،وهكذا قال يل صديقي ،وأضاف قائلاً « :كل
ما تقرتف يداك من الذنوب خالل أيام األسبوع كفيل بأن ُيغفر لك عند ذهابك

إىل الكنيسة يوم األحد ،وحصولك عىل الغفران .فأنت ال حتتاج إىل الصالة،
وذهبت إىل القس ،واعرتفت أمامه،
تركت ذلك ك َّله
وال إىل العبادة ،ولكن إذا
َ
َ
ُغ ِفرت ذنوبك».
يقول األخ رمحة بورنومو :لقد تذكرت ما يقرره اإلسالم يف ذلك؛ وهو أن

البرش مهام علت رتبة أحدهم ال يمكن أن ُيوك ََل إليه غفران ذنوب العباد ،كام
أن التوبة واملغفرة ال ت ُْس ِقط التكاليف والفرائض ،بل ال بد للتائب من أن يؤدي
ِ
اخلمس اليومية يف أوقاهتا ،فإذا تركها فال قيمة لتوبته وعليه إثم كبري
الصلوات
َ

ال يمكن أن يتحمله عنه غريه من الناس [ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] صدق اهلل

العظيم.
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ثم يقول :لقد رأيت الداخلني إىل حجرة الغفران يف الكنيسة عليهم أمارات

احلزن والكآبة لثقل الذنوب ،بينام رأيت من خيرج منها وقد علت وجهه ابتسامة

الفرح العتقاده بأن ذنوبه قد غفرت له ،أما أنا فحني جربت تلك الغرفة دخلتها

حزينًا َ
وخرجت منها حزينًا ،ملاذا يا ترى؟

ألنني كنت أفكر وأتساءل« :هذه ذنوبنا يتحملها القس ،ولكن من يتحمل

ذنوبه هو؟ » وهكذا مل أقتنع بالكاثوليكية فرتكتها ،وبحثت عن دين آخر.

ثم حيدثنا األخ رمحة بورنومو عن املرحلة التالية من رحلته من الشك إىل

اليقني فيقول :بعد ذلك تعرفت عىل طائفة نرصانية أخرى تسمى (شهود هيوه)
وهي مذهب آخر من مذاهب النرصانية ،لقيت رئيسهم ،وسألته عن تعاليم
مذهبه ،وقلت له« :من تعبدون؟» ،قال« :اهلل» ،قلت« :ومن هو املسيح» فقال:

«عيسى هو رسول اهلل» ،فصادف ذلك موافقة ملا كنت أومن به ،وأميل إليه،
ودخلت كنيستهم فلم أجد فيها صلي ًبا واحدً ا ،فسألته عن رس ذلك ،فقال:

«الصليب عالمة الكفر ،لذلك ال نعلقه يف كنائسنا».

وهكذا ريض األخ رمحة بورنومو أن يعرف املزيد عن شهود هيوه ،وهو

يصف هذه الفرتة من حياته فيقول :لقد أمضيت ثالثة أشهر كاملة أتلقى تعاليم

ذلك املذهب ،ويف هنايتها كان يل احلوار التايل مع رئيس الكنيسة ،وكان هولند ًّيا.
يت عىل هذا املذهب؛ فإىل أين مصريي؟» قال:
قلت له« :يا سيدي ،إذا ت ُُو ِّف ُ
«كالدخان الذي يزول يف اهلواء» ،فقلت متعج ًبا« :ولكني لست سيجارة ،بل أنا

إنسان ذو عقل وضمري».
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ُوضع يف ميدان واسع» ،قلت:
ثم سألته« :وأين أجته بعد املامت» ،فقال« :ت َ

كنت عبدً ا مطي ًعا ملتز ًما
«وأين ذلك امليدان؟» قال« :ال أعلم» ،قلت« :سيدي إذا ُ
هبذا املذهب ،فهل أدخل اجلنة؟» قال« :ال» ،قلت« :فإىل أين إذن؟» قال« :الذين

يدخلون اجلنة عددهم  144ألف شخص فقط ،أما أنت فسوف تسكن األرض مرة

أخرى» ،وهنا قاطعته قائلاً « :ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة ،فالدنيا خربت»،
قال« :أنت ال تفهم حقيقة القيامة ،لو كان لديك كريس وفوقه حرشات مؤذية ،هل
حترق الكريس لتخلص من احلرشات؟» قلت« :ال» ،قال« :بل تقتل احلرشات ويبقى

الكريس سليماً  ،وهكذا فتبقى األرض سليمة بعد تطهريها من الدنس واخلطايا،
وعندها ينتقل إليها الناس من ذلك امليدان ،فليس هناك ما يسمى بالنار».

وهنا أعملت فكري جيدً ا ،ودرست األمر وقلبته ،حتى اختذت القرار األخري

برتك النرصانية بجميع مذاهبها رسم ًّيا ،كان ذلك يف عام  ،1970ويف أحد األيام

بينام كنت أسري يف طريقي بح ًثا عن احلق ،رأيت معبدً ا بوذ ًّيا مجيلاً ضخماً فاقرتبت
منه فوجدت فيه عدة متاثيل وصور يف السقف متثل التنني ،وعىل اجلدران مثل

ذلك ،كام شاهدت أمام البوابة متثالني عىل شكل أسد صامت ،وما أن دخلت من

البوابة حتى جاءين رجل فأوقفني ،وسأل« :إىل أين؟ » قلت« :أريد أن أدخل»،
قال« :اخلع نعليك قبل أن تدخل ،هذا معبد لنا فاحرتم مكان عبادتنا» ،قلت يف

نفيس« :حتى البوذية تعرف النظافة ،أما ديانتي السابقه فال نظافة فيها ،أذكر أنني
عندما كنت أدخل الكنيسة مل أكن أخلع يَّ
نعل عند الدخول»(((.

( )1النظافة هنا ينبغي أن يقصد هبا طهارة النعل من النجاسة ،وإال فال حرج يف الصالة يف النعلني
الطاهرين ،لورود السنة الصحيحة بذلك.
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ثم يقول« :لقد جربت الديانة البوذية فرتة من الزمن ،ولكن رَس َ
عان ما

تركتها إلحسايس بأنني مل أجد احلق الذي أنشده ،ثم اتصلت بالديانة اهلندوسية
التي بدأت ونشأت يف اهلند ،والتي انترشت تعاليمها حتى وصلت إىل بعض

اجلزر اإلندونيسية ،فأخذت أتنقل بني تلك اجلزر التي يوجد فيها نشاط ألتباع
هذا الدين ،ومكثت معهم فرتة من الزمن تعلمت فيها الكثري ،وقد نجحت يف
املرحلة األوىل إىل درجة أنني أخذت ُأ ْج ِري اخلوارق كالعبور يف النار؛ وامليش
عىل املسامري احلادة ،وإدخال املسامري إىل أعضاء اجلسم إىل غري ذلك ،ولكن

أيضا ليس هذا هو ما كنت أبحث عنه».
ً

ثم يضيف األخ رمحة بورنومو :وذات يوم سألت رئيس املعبد اهلندويس:

«ماذا تعبدون؟» ،قال :نعبد «برمها ،ويشنو ،وشيوا» ،برمها :إله اخللق ،ويشنو:

إله اخلري ،وشيوا :إله الرش ،ثالثة آهلة جتلت يف جسد إنسان واحد اسمه كريشنا
الذي يعترب املنقذ للعامل عند اهلندوس ،قلت لنفيس« :إذن فال فرق يف أمر األلوهية
بني اهلندوسية والنرصانية ،ولو اختلفت األسامء فهام يناديان ثالثة يف واحد».

قلت للكاهن اهلندويس« :ارشح يل نشأة كريشنا» ،فقال :كان يف اهلند سنة

ألفني قبل امليالد ملك جبار ظامل ال يرحم حتى أبناءه ،فيقتل مولوده الذكر خو ًفا

جالسا أمام قرصه،
من أن حيتل عرشه َغ ْص ًبا ،ويف إحدى الليايل الظلامء كان امللك
ً
وإذا بكوكب ميضء يطلع يف السامء فوق رأسه ،وكان يسري برسعة مذهلة ،ثم

توقف يف الفضاء وأرسل نوره الباهر عىل حظرية األبقار ،فلام سأل امللك رجال
العلم والدين ،راجعوا كتبهم املقدسة ،فقالوا :إن ذلك دليل عىل جتيل اآلهلة يف

جسم إنسان اسمه رسي كريشنا ،فقلت يف نفيس :هذه القصة بحذافريها مع
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تغيري األشخاص موجودة يف الديانة املسيحية ،وكنت أحدث هبا الناس وأنا

قس ،والفرق أن القرية املشار إليها هي بيت حلم ،واإلنسان عندنا هو املسيح،
فال فرق إذن بني القصتني وال بني العقيدتني يف قضية أساسية هي قضية األلوهية،

وقضية هوية املنقذ للعامل.

لقد واصلت حواري مع الكاهن اهلندويس فقلت له« :يا سيدي إذا توفيت

وأنا عىل دينكم ،فإىل أين مصريي؟» قال« :ال أعلم ،ولكن عليك أن متتنع عن

قتل احلرشات من أمثال النمل والبعوض وغريمها» ،وقال« :قد تكون هذه
احلرشات آباءك وأجدادك املوتى».

ثم يقول« :ويف النهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات ،ومل يكن أمامي

إال اإلسالم الذي مل أكن أريد اعتناقه ملا ُغرس يف نفيس منذ طفولتي من نفور
وكراهية هلذا الدين الذي مل أكن أعرف عنه إال الشبهات ،كنت أريد البحث عن

احلق املجهول وهذا البحث يلزم له اجلهد والصرب ،وذات يوم قلت لزوجتي:
اعتبارا من هذه الليلة ال أريد أن يزعجني أحد ،أريد أن أصيل وأترضع إىل اهلل،
ً
وهكذا أقفلت باب حجريت ،ورفعت يدي إىل اهلل خاش ًعا مترض ًعا قائلاً :

كنت موجو ًدا ح ًّقا فخذ بناصيتي إىل اهلدى والنور ،واهدين إىل دينك
«يا رب :إذا َ
احلق الذي ارتضيتَه للناس».

ويميض األخ رمحة بورنومو يف حديثه فيقول :والدعاء إىل اهلل ليس كأي

طلب من الطلبات كام أن دعائي إىل اهلل  Eمل يكن خالل فرتة وجيزة
فحسب ،بل استمر ذلك زمنًا طويلاً  ،حوايل ثامنية أشهر ،ويف ليلة احلادي
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والثالثني من شهر أكتوبر عام 1971م املوافقة للعارش من رمضان من نفس

العام ،وبعد أن فرغت من دعائي املعتاد رحت يف نوم عميق ،وعندها جاءين نور
اهلدى من اهلل  ،Dإذ رأيت العامل حويل يف ظالم دامس ،ومل يكن بوسعي أن

أرى شي ًئا ،وإذا بجسم شخص يظهر أمامي ،فأمعنت النظر فيه فإذا بنور حبيب

يشع منه يبدد الظلمة من حويل ،لقد تقدم الرجل املبارك نحوي ،فرأيته يلبس ثو ًبا

أبيض وعاممة بيضاء ،له حلية جعدة الشعر ،ووجه باسم مل أر قط مثله من قبل
«ر ِّد ِد الشهادتني» ،وما
مجالاً وإرشا ًقا ،لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب قائلاً َ :
مستفرسا« :وما الشهادتان؟»،
كنت حينئذ أعلم شي ًئا اسمه الشهادتان ،فقلت
ً
فقال« :قل :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل» ،فكررهتام وراءه

ثالث مرات ،ثم ذهب الرجل عني.

يقول األخ اإلندونييس بعد ذلك :وملا استيقظت من نومي وجدت جسمي

مبللاً بالعرق ،وسألت أول مسلم قابلته« :ما هي الشهادتان ،وما قيمتهام يف

اإلسالم؟» ،فقال« :الشهادتان مها الركن األول يف اإلسالم ،ما أن ينطقهام الرجل
َّرت مل ًّيا،
حتى يصبح مسلماً » ،فاستفرست منه عن معنامها فرشح يل املعنى ،وفك ُ

وتساءلت« :من يكون الرجل الذي رأيته يف منامي ،وكانت مالحمه واضحة املعامل
يل؟» فلام وصفتها لصديقي املسلم هتف عىل الفور قائلاً « :لقد رأيت الرسول
حممدً ا .»H

ثم خيتم األخ رمحة بورنومو قصته بقوله :وبعد عرشين يو ًما من ذلك
احلادث وكانت ليلة عيد الفطر سمعت صيحات التكبري يرددها املسلمون من

املساجد القريبة من دارنا ،فاقشعر بدين واهتز قلبي ،ودمعت عيناي ال حزنًا
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أخريا إىل ما كنت
عىل يشء ،بل ً
شكرا هلل عىل هذه النعمة فاحلمد هلل الذي هداين ً
أبحث عنه منذ سنني ،لقد تم ذلك يف عام 1971م ،وقد َخيرَّ ُت زوجتي بني
اإلسالم واملسيحية ،فاختارت اإلسالم ،واجلدير بالذكر أهنا كانت يف طفولتها

مسلمة ومن عائلة مسلمة تنرصت بسبب إغراءات املبرشين ،وتب ًعا جلهلها بأمور
دينها احلنيف ،كام تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا اإلسالم ،ومنذ الثاين من شهر فرباير عام
 1972ونحن مسلمون ،واحلمد اهلل.

اله َّم َة
ُع ُل ُّو ِ
هلل َت َعا َلى
عو ِة إِ َلى ا ِ
ِفي َّ
الد َ
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هلل َت َعا َلى
عو ِة إِ َلى ا ِ
ُع ُل ّو ِ
اله َّمة ِفي َّ
الد َ
اله َّمة َي ْح ِمل َه َّم ُ
األ َّم ِة
كبير ِ
ُ
من أعظم ما هيتم به الداعية هداية قومه ،وبلوغ اجلهد يف النصح هلم ،كام

يتضح ذلك جل ًّيا ملن تدبر سورة نوح((( عىل سبيل املثال ،وكذا قصص سائر
املرسلني ،حتى خامتهم وسيدهم حممد  ،Hوكذا أتباعهم كمؤمن آل

فرعون الذي قال لقومه[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [غافر ،(((]29:وكحبيب النجار الذي محل َهم دعوة
َ
وأبلغ يف النصح هلم بعد االستشهاد[ :ﯰ ﯱ ﯲ
قومه يف احلياة،
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ] [يس.(((]27-25:
قال ابن عباس  :Lنصح قومه يف حياته بقوله[ :ﮤ ﮥ

ﮦ] وبعد مماته يف قوله[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ](((.

( )1انظر« :الظالل» (.)3718-3705/6
( )2انظر :املرجع نفسه (.)3083-3078/5
( )3نفسه (.)2964-2962/5
(« )4تفسري القرآن العظيم» البن كثري (.)594/6

420

ويقول احلافظ ابن كثري« :ومقصوده :أهنم لو اطلعوا عىل ما حصل من هذا

الثواب واجلزاء والنعيم املقيم لقادهم ذلك إىل اتباع الرسل ،فرمحه اهلل وريض اهلل
حريصا عىل هداية قومه»(((.
عنه فلقد كان
ً

فمن بعدهم
إذا
َ
تأملت قوائم عظامء رجاالت اإلسالم من الرعيل األول َ

لرأيت أن «علو اهلمة» هو القاسم املشرتك بني كل هؤالء الذين اعتزوا باإلسالم،
واعتز هبم اإلسالم ،ووقفوا حياهتم حلراسة امللة وخدمة األمة ،سواء كانوا علامء

أو دعاة أو جمددين أو جماهدين أو مربني أو ُعبا ًدا صاحلني ،ولو مل يتحلوا بعلو

اهلمة ملا كان هلم موضع يف قوائم العظامء ،وملا تربعوا يف قلوب أبناء ملتهم،
صحائف التاريخ ،وال جعل اهلل هلم لسان صدق يف اآلخرين.
وال تزينت بذكرهم
ُ

وأسوهتم يف محل َه ِّم األمة -بل يف كل باب من أبواب اخلري -هو الصادق

املصدوق  ،Hالذي شارك املسلمني آالمهم ،وكان يف حاجتهم حتى

الناس .H
َح َط َمه ُ

فعن عبد اهلل بن شقيق قال :قلت لعائشة « :Jأكان نبي اهلل H

جالسا؟» قالت« :بعد ما حطمه((( الناس»(((.
يصيل
ً

وعن سهل بن حنيف  Iقال« :كان رسول اهلل  Hيأيت ضعفاء

املسلمني ويزورهم ،ويعود مرضاهم ،ويشهد جنائزهم»(((.

( )1املرجع نفسه (.)594/6
محلوه من أثقاهلم صيرَّ وه ً
شيخا حمطو ًما.
( )2يقالَ :ح َط َم فالنًا أه ُله ،إذا كبرِ فيهم ،كأهنم بام َّ
( )3رواه اإلمام أمحد يف «مسنده» ،ومسلم ،وغريمها.
( )4انظر« :سلسلة األحاديث الصحيحة» لأللباين رقم [.]2112
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وعن أنس  Iقال« :كان  Hي ِ
ردف خلفه ،ويضع طعامه عىل
ُ

األرض ،ويجُ يب دعوة اململوك ،ويركب احلامر»(((.

وعنه  Iقال« :كانت األَ َم ُة تأخذ بيده  ،Hفتنطلق به حيث

شاءت»(((.

وعنه  :Iأن امرأة جاءت إىل النبي  Hفقالت له :إن يل إليك
إليك»(((.
حاجة ،فقال« :يا أم فالن ،اجلسي يف أي طرق املدينة ِ
شئت ،أجلس ِ
ويف رواية ملسلم« :فخال معها يف بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها».
وكان أمري املؤمنني عمر الفاروق  Iيطعم ذوي احلاجة ،ويكسوهم(((،
ويتعاهد مرضاهم ،فعن مالك بن أوس بن احلدثان من بني نرص قال :ملا كان عام
الرمادة قدم عىل عمر قومي ،مائة بيت ،فنزلوا باجلبانة ،فكان عمر  Iيطعم
الناس من جاءه ،ومن مل يأت أرسل إليه بالدقيق والتمر واألرم((( إىل منزله،
شهرا بشهر ،وكان يتعاهد مرضاهم وأكفان
فكان يرسل إىل قومي بام يصلحهم ً
من مات منهم»(((.

( )1املصدر نفسه رقم [.]2125
( )2رواه البخاري.
( )3متفق عليه.
(« )4الطبقات الكربى» البن سعد (.)314/3
( )5األرم :األكل ،انظر« :النهاية يف غريب احلديث واألثر» ( ،)40/1مادة (أرم).
(« )6الطبقات الكربى» البن سعد (.)317/3
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عنزا جرباء إىل جانب
وإذا كان الفاروق  Iهو القائل« :لو تركت ً
ساقية مل تُدْ هن((( ِ
يت أن أسأل عنها يوم القيامة»((( ،فال عجب أن نراه
خلش ُ
َ
يعالج املرىض من رعيته ،و ُيلزم والته بذلك ،بل يعزل من َقصرَّ منهم فيه ،عن

األسود بن يزيد قال« :كان الوفد إذا قدموا عىل عمر  Iسأهلم عن أمريهم،

خريا ،فيقول :هل يعود مرضاكم؟ فيقولون :نعم ،فيقول :هل يعود
فيقولونً :

العبد؟ فيقولون :نعم ،فيقول :كيف صنيعه بالضعيف؟ هل جيلس عىل بابه؟ فإن

قالوا خلصلة منها :ال ،عزله»(((.

حذرا من أن تشتبه
لقد أوجب عمر الفاروق  Iعىل نفسه أن ال ينامً ،
ِ
شحطات راقد ،وحني وصل معاوية بن
الظنون بعزماته فيحسبها اجلاهل بحاله
مبرشا أمري املؤمنني بفتح اإلسكندرية مال إىل املسجد ظانًّا أن
خديج املدينة ً
ظهرا ً

عمر يف قيلولة ،فأرسل إليه عمر ،فقال له:

«وماذا قلت يا معاوية حني أتيت املسجد؟

قال :قلت إن أمري املؤمنني ٌ
قائل.

نمت النهار ألضيعن الرعية،
قال :بئس ما قلت ،أو :بئس ما ظننت ،لئن ُ

ولئن نمت الليل ألضيعن نفيس ،فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟»(((.
وهي كذلك واهلل ،فأنَّى للداعية كثرة النوم والراحة؟

جل َرب.
( )1أي :بالقطران لعالجها من ا َ
(« )2الترب املسبوك يف نصيحة امللوك» للغزايل (ص ،)17ط .مكتبة الكليات األزهرية.
(« )3تاريخ األمم وامللوك» (.)226/4
(« )4الزهد» لإلمام أمحد [.]123
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إن نام أو اسرتاح بالنهار ،ض َّيع أنصار دعوته وحمبيه والناشئة التي تك َّف َل

برتبيتها.

وإن نام آخر الليل :ضيع نفسه.

كال ،إن الداعية بمجرد قبوله هداية اهلل وانخراطه يف الصف فقد اختار
التعب ،وط َّلق الراحة والدعة واللهو املباح(((.
قيل لإلمام القايض حممد بن احلسن الشيباين  :Vمل ال تنام؟ فقال:

«كيف أنام ،وقد نامت عيون املسلمني تعويلاً علينا ،وهم يقولون :إذا وقع لنا
أمر رفعناه إليه ،فيكشفه لنا ،فإذا نمنا ففيه تضييع الدين».

الرمادة،
وعن أسلم قال :كنا نقول :لو مل يرفع اهلل  Eا َمل ْح َل عام َّ

مها بأمر املسلمني.
لظننا أن ُع َمر يموت ًّ

وعن املسور بن خمرمة قال :ملا ُط ِعن عمر جعل يأمل ،فقال له ابن عباس

وكأنه يجُ ِّزعه((( :-يا أمري املؤمنني ،ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول اهللٍ
راض ،ثم صحبت أبا بكر
 Hفأحسنت صحبته ،ثم فارقته وهو عنك
ٍ
راض ،ثم صحبت صحبتهم فأحسنت
فأحسنت صحبته ،ثم فارقته وهو عنك

صحبتهم ،ولئن فارقتهم((( لتفارقنهم وهم عنك راضون .قال :أما ما ذكرت
ِ
عيل،
من صحبة رسول اهلل  Hورضاه فإنام ذاك َم ٌّن م َن اهلل تعاىل َم َّن به َّ
( )1انظر« :املسار» للراشد (ص.)152
( )2وكأنه يجُ َ ِّزعه :أي :ينسبه إىل اجلزع ويلومه عليه ،أو معنى جيزعه :يزيل عنه اجلزع ،وهو كقوله
مرضه إذا عانى إزالة
تعاىل[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] [سبأ ]23:أي :أزيل عنهم الفزع ،ومثله َّ
مرضه.
( )3يعني :املسلمني.
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وأما ما ذكرت من صحبة أيب بكر ورضاه فإنام ذاك َم ٌّن ِم َن اهلل جل ذكره َم َّن به
عيل ،وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك((( ،واهلل لو أن يل
َّ
طِالع األرض((( ذه ًبا الفتديت به من عذاب اهلل  Dقبل أن أراه(((.
ومن أمثلة محل هم األمة قول حذيفة « :Iكان الناس يسألون

رسول اهلل

H

وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني»
عن اخلري،
ُ

احلديث((( ،فإن سياق احلديث ييش بحرص حذيفة عىل تعميم االنتفاع باإلرشاد
النبوي يف زمن الفتنة إىل مجيع املسلمني من بعده.
وتأمل استنكاره

H

دعاء األع��رايب« :اللهم ارمحني وحممدً ا،

حج َ
رت واس ًعا»((( ،وكذا قو َله :H
وال ترحم معنا أحدً ا» ،وقوله له« :لقد َّ

«من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة»(((.

وقوله  Hيف وصف أهل اجلنة« :ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي

ُقربى ومسلم»(((.

( )1أي من جهة فكرته فيمن يستخلف عليهم ،أو من فكرته يف سريته التي سارها فيهم ،وكأنه I

غلب عليه اخلوف يف تلك احلالة مع هضم نفسه ،وتواضعه لربه.
(ِ )2ط�لاع األرض :أي ِملؤها ،وأصل الطالع :ما طلعت عليه الشمس ،واملراد هنا ما يطلع عليها
ويرشف فوقها من املال.
( )3رواه البخاري رقم [.]3692
( )4رواه البخاري.
( )5رواه البخاري.
( )6رواه الطرباين يف «الكبري» عن عبادة ،وحسنه األلباين.
( )7رواه مسلم.
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وعن ابن عباس  Lقال :سمعت رسول اهلل  Hيقول« :ليس

املؤمن الذي يشبع ،وجاره جائع إىل جنبه»(((.

وقيل :أهجى بيت قالته العرب قول األعشى:

(((

تبيتون يف املشتى ِم�ل�ا ًء بطونكم

َبتنْ َ مخائصا
وجاراتكم َغ ْر َثى ي ِ

وك��ل��ه��م ق���د ن����ال ِش��� ْب��� ًع���ا لبطنه

وش َب ُع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه
ِ

وقال برش بن املغرية:

ُ
ثالث خصال:
وشتم رجل اب َن عباس  Lفقال له« :إنك لتشتمني وفيِ َّ

إين آليت عىل اآلية يف كتاب اهلل  Dفلوددت أن مجيع الناس يعلمون منها ما

أعلم ،وإين ألسمع باحلاكم من حكام املسلمني يعدل يف حكمه فأفرح به ولعيل
ال أقايض إليه أبدً ا ،وإين ألسمع أن الغيث قد أصاب بلدً ا من بلدان املسلمني
فأفرح به ،وما يل به من سائمة»(((.

وتأمل قول أيب العالء املعري (ت:)449:

���ت ُ
ول����و أن����ي ُح ِ���ب���ي ُ
اخل���� ْل َ
����د َف������ ْردًا
ف�ل�ا َه َ
���ط��� َل ْ
���ي وال بأرضي
���ت ع���ل َّ

مل����ا أح����ب����ب ُ
����د ان����ف����رادا
����ت ب����اخل����ل ِ
(((

سحائب ليس تنتظ ُم البالدا
ُ

وحسنه األلباين يف «الصحيحة» [.]149
وغريه،
( )1رواه البخاري يف «األدب املفرد»،
َّ
ُ
( )2أي :منطويات عىل اجلوع ،قد أضمر بطوهنن.
وملا سمع علقمة بن عالثة هذا البيت بكى ،وقال :أنحن نفعل هذا بجرياننا؟! ودعا عليه ،فام
ظنك بيشء ُيبكي عالثة ،وقد كان عندهم لو ضرُ ِ ب بالسيف ما قال َح ِّس.
و(ح ِّس) كلمة تقال عند األمل املفاجئ ،يقال :ضرُ ِ ب فام قال َح ِّس ،وقد ُتن ََّون ،وانظر( :ص)110
َ
هامش (.)1
(« )3صفة الصفوة» (.)753/1
( )4رغم عزلة أيب عالء االختيارية والتي امتدت ملدة مخسني سنة ،ورغم تأمله من أخالق الناس= ،
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وأين هو من قول أيب فراس احلمداين:

��ل وامل ُ
�����وت دُو َن����ه
ُم�� َع ِّ��ل�� َل�تي ب��ال��وص ِ

إذا ِم ُّ
���ت ظ��م��آ ًن��ا ف�لا ن���زل ال َق ْط ُر

والداعية إىل اهلل الكبري اهلمة يقدر تبعات هذا املقام الرفيع ،فهو يسعى يف

قضاء حوائج الناس ،ويرض نفسه لينفعهم ،إنه يظمأ حيث يروي الناس ،ويسهر

حيث ينامون ،وجيوع حيث يشبعون ،ويتعب حيث يسرتحيون ،ويقدم حيث

حيجمون.

البأس ،ولقي القو ُم القو َم ،ا َّت َق ْينا
امحر
ُ
قال« :كنا إذا َّ

عيل
عن ٍّ
برسول اهلل  ،Hفام يكون منا أحدٌ أدنى من القوم منه»((( ،وعن الرباء
I

امحر البأس نتقي به ،وإن الشجاع منا َللذي حياذي به
 Iقال« :كنا واهلل إذا َّ

.(((»H

وعن أنس  Iقال :كان النبي  Hأحس َن الناس ،وأجو َد الناس،
(((
الناس ِق َب َل الصوت،
وأشجع الناس ،ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة ،فانطلق ُ
=وتربمه من كيدهم وطمعهم وخيانتهم ،إال أنه صاغ مشاعر املودة العامة ،وحب اخلري لكل
ٍ
بمطر يصيب أرضه ،وسائر الناس عطاش.
قومه ،حيث ال يرىض باالنفراد باخللد ،وال يفرح

(حبيت) أيُ :أعطيت ،و(اخللد) هنا :اجلنة ،و(هطلت) :هطل السحاب ،وهذا تقوية
وقولهُ :
للبيت السابق ،ألنه قال :ال أحب االنفراد باجلنة ،ثم قال :إذا مل يعم املطر البالد ،فال ُسقيته،

وال سقى أريض ،فهو لكرم طبيعته ،وعلو مهته ،ال حيب االستئثار بيشء من اخلري دون إخوانه

وأحبته.
( )1رواه أمحد.
( )2رواه مسلم.
( )3أي سمعوا صوتًا يف الليل ،فخافوا أن هيجم عليهم عدو.
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الناس إىل الصوت((( ،وهو يقول:
فاستقبلهم النبي  Hقد سبق
َ
«مل ُتراعوا؛ مل تراعوا»((( ،وهو عىل َف َر ٍ
س ٌج ،يف
س أليب طلحة ُع ْر ٍي ما عليه ْ رَ

بحرا ،أو :إنه ل َب َحر»(((.
عنقه سيف؛ فقال« :لقد وجدتُه ً

وقال  ..« :Hوألن ميشي أح��دك��م م��ع أخيه يف قضاء حاجته

-وأشار بأصبعيه -أفضل من أن يعتكف يف مسجدي -أي مسجد املدينة -هذا

شهرين»(((.

ك َر ِب الدنياَّ ،
وقال « :Hمن َّ
نفس عن مؤمن كربة من ُ
نفس اهلل

عنه كربة من كرب يوم القيامة»(((.

صباحا ُّ
قط ،فرأيت بفنائي طالب
 وقال حكيم بن حزام« :ما أصبحتً

حاجة قد ضاق هبا ذر ًعا فقضيتها ،إال كانت من النعم التي أمحد اهلل عليها،

صباحا مل أر بفنائي طالب حاجة ،إال كان ذلك من املصائب التي
أصبح ُت
وال
ً
ْ

أسأل اهلل  Dاألجر عليها».
 وهذا اإلمام َب ِق ُّي بن خملد «قد مشى مع ضعيف يف َم ْظ َلمة إىل إشبيلية،ومشى مع آخر إىل إلبرية ،ومع امرأة ضعيفة إىل َج َّيان».

 وعن عبد الكريم أيب أمية قال« :ألن أر َّد رجلاً عن رأي سيئ أحب إ َّيلمن اعتكاف شهر».
( )1أي أنه  Hسبق ،فاستكشف اخلرب ،فلم جيد ما خُياف منه ،فرجع ُي َس ِّكنُهم.
وإظهارا للرفق باملخا َطب.
تأنيسا،
ً
( )2هي كلمة تقال عند تسكني الروع ً
( )3رواه البخاري ،والفرس البحر :الواسع اجلري.
( )4رواه الطرباين يف «األوسط» ،واحلاكم ،وصححه.
( )5رواه مسلم.
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 -وتصف فاطمة بنت عبد امللك زوجها أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

فتقول« :كان قد َّفرغ للمسلمني نفسه ،وألمورهم ذهنه ،فكان إذا أمسى مسا ًء مل
يفرغ فيه من حوائج يومه؛ وصل يومه بليلته».

 -وقال النرض بن عدي« :دخلت عىل عمر بن عبد العزيز ،فرأيته هكذا:

قد نصب ركبتيه ووضع يديه عليهام ،وذقنه عىل ركبتيه ،وكأن عليه َّ
بث هذه
األمة».

 -وقال أبو عثامن شيخ البخاري :V

«ما سألني أحد حاجة إال قمت له بنفيس ،فإن ت ََّم؛ وإال قمت له باميل ،فإن

تم؛ وإال استعنا له باإلخوان ،فإن تم؛ وإال استعنت بالسلطان».

 -وكان الليث بن سعد « :Vجيلس للمسائل ،يغشاه الناس فيسألونه،

وجيلس حلوائج الناس؛ ال يسأله أحد من الناس فريده ،كربت حاجته أو

صغرت».

كنت مع وكيعٍ ،فأقبلنا مجي ًعا من املِ ِّصيصة
 -وعن حسني أخي زيدان قالُ :

أو َط َر ُسوس ،فأتينا الشام ،فام أتينا بلدً ا إال استقب َلنا واليها ،وشهدنا اجلمعة
بدمشق ،فلام س َّلم اإلمام ،أطافوا بوكيع ،فام انرصف إىل أهله يعني إىل الليل،
جسد أيب آثار ُخ ٍ
ِ
رضة مما ُز ِح َم ذلك
«رأيت يف
مليحا ابنه ،فقال:
ُ
قال :فحدَّ ث به ً

اليوم»(((.

(« )1سري أعالم النبالء» (.)145/9
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 -وملا استوىل الروم األسبان عىل إشبيلية سنة ست وأربعني وستامئة هال

صوت الناقوس َ
وخ َر ُس األذان أبا حسن عيل بن جابر الدباج اللخمي اإلشبييل،
ُ

فام زال يتأسف ويضطرب إىل أن قىض نحبه بعد أيام  Vوقد عاش ثامنني
سنة(((.

ٌّ
ملتف على عنقي
حبل الفجيعة

من ذا يعاتب مشنو ًقا إذا اضطربا

 واعتادت أم الشيخ «حممد رشيد رضا»  Vأن تراه مهتماًّ ألحوالاملسلمني إذا أ َّملت هبم أو بأحدهم نائبة ،ورأته ذات يوم عىل هذه احلال ،فقالت

له« :مالك؟ هل مات مسلم بالصني؟».

 -وهذا شاعر الدعوة اإلسالمية املعارصة عمر هباء الدين األمريي ،وهو

يف جناح طب القلب ،موصول الصدر إىل جهاز املراقبة اإللكرتوين بأسالك تفل
ٍ
مرات بإبر إلماعة الدم ،وقد جاء الطبيب،
من حركته ،حُيقن يف البطن كل يوم
يسأل القائم عىل التمريض عن اسرتاحة شاعرنا ،فريد عليه باستغراب ،وبفهم
خيتلف عن فهمه ،فيقول:

ك����ل���ا روي����������������دك ي��������ا ط���ب���ي���ب

وق��������د س�������أل َ
اس�����ت����راح
�������ت :أم��������ا
ْ

ه������ل ي����س��ت�ري����ح ُ
�����������ر يُ������و ِق������ ُد
احل ُّ

����������������رزاح
ص�����������د َره ال������ع������ب ُء ال ُّ

(((

صغريا ويموت
حيا ،ولكنه يعيش
إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسرت ً
ً

صغريا ،فأما الكبري الذي حيمل هذا العبء الكبري ..فام له والنوم؟! وما له
ً
والراحة؟! ما له والفراش الدافئ والعيش اهلادئ ،واملتاع املريح؟!
(« )1غاية النهاية» البن اجلزري (.)528/1
( )2رزح الشخص :ضعف وسقط عىل األرض من اإلعياء واهلُزال.
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أأرض�������ى أن أن�������ا َم ع���ل���ى ِف���راش���ي

ون����������و ُم امل���س���ل���م�ي�ن ع����ل����ى ق����ت����ا ْد

عيش
وأه���ن���ا يف ال��ن��ع��ي��م ب���رغ���د ٍ
����وس يف صفاء
ف��ل�ا َن��� ِع���م���ت ن����ف ٌ

و َق������ ْوم������ي ُش ِّ
����ت����ت����وا يف ك����ل واد

الو َثاق.
(ِّ )1
الصفادَ :

(((

الصفاد
��س�� َي ْ��ت
نفوسا يف ِّ
ً
إذا َن ِ
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ية
َح َركة َّ
الد ِاع ِ
إن احلركة ولود ،والسكون عقيم ،واحلركة يف قاموس الدعاة هي احلياة،

والسكون هو املوت.

قال اجليالين« :احلركة بداية ،والسكون هناية» ،واحلركة هي احلد الفاصل
ِ
بني عهد الرخاوة ،وبني ِ
عهد ِ
األمانة بعزم وحزم ووفاء.
محل
وباحلركة انترش املسلمون األوائل مثل شعاع الشمس يف أقطار األرض،

يفتحون البالد ،ويفتحون قلوب العباد ،ويدعون إىل التوحيد ،وحيطمون
الطواغيت ،ويقودون الناس إىل اجلنة.

رِ
اجا ،فإذا الباطل رماد بعد
اجا َّ
وه ً
وباحلركة صاروا يف ظلامت احلياة س ً

التهاب ،ومخود بعد حركة.

���ب
إمن����ا ال���ت���وح���ي��� ُد إجي ٌ
وس��� ْل ٌ
������اب َ
«ال» و«إال» ق�����������و ٌة ق�����اه�����رة

وم���ض���ا ْء
��س ع����ز ٌم َ
َف��هُ��م��ا يف ال��ن��ف ِ

���ع ُ
���ل الكه ُربا ْء
هل���ا يف ال��ن��ف��س ِف ْ

وهذا اإلمام الشافعي  Vيصور عشقه احلرك َة ،وبغضه اجلمود والكسل،
ويمثل السكون باملاء الذي يتوقف عن اجلريان فيفسد ،وجيزم بأن األُ ْسدَ قد

تتعرض للهالك لو مل تتحرك باحثة عن فريستها ،وكذلك السهام لوال حتركها
من الكنانة إىل القيس ،ومن القيس إىل اهلدف ما أصابت:
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�����ت وق َ
�����وف امل����اء ي ْ
إن���ي رأي ُ
ُف ِسدُه
ُ
افرتس ْت
واأل ْس ُد لوال فراق األرض ما َ
والشمس لو وقفت يف الفلك دائم ًة
ُ

َط ِب
جير مل ي ِ
إن ساح طاب ،وإن مل ِ
والسهم لوال ُ
ُص ِب
فراق
القوس مل ي ِ
ِ

َّ
عرب
مللها ال��ن ُ
��اس ِم��ن عجم وم��ن ِ

وهذا الشاعر اإلسالمي «وليد األعظمي» هييب بالداعية أن يتحرك ،وحيرك

اآلخرين ،مبتدئًا بعشريته األقربني:

حالك
ليل
ٍ
كن ِم ْش َع اًل فيِ ُج ْنح ِ ٍ
اً
متكاسل
وان��ش��ط لدينك ال تكن
واب�����دأ ب��أه��ل��ك إن دع َ
�����وت فإنهم

واهلل ي����أم����ر ب����ال����ع����ش��ي�رة َّأولاً

ي��ه��دي األن�����ا َم إىل اهل���دى و ُيبينِّ ُ
ُ
ساكن
حتريك ما هو
واعمل على
ِ
بالنصح منك وأ ْق َم ُن
أوىل ال��ورى
ِ
����ن ب��ع ِ��د ال��ع��ش�ير ِة َه�ِّي�نِّ ُ
واألم����ر ِم ْ

وهذا شاعر جيادل اخلاملني ،وحياج اخلامدين ،ويوبخ اهلامدين:

ق�����ال�����وا :ال����س����ع����ادة يف السكون

ويف اخل������م������ول ويف اخل�����م�����و ْد

يف ال�����ع�����ي�����ش ب���ي���ن األه������������ل ال

ع�����ي�����ش امل������ه������اج������ر وال�����ط�����ري�����د

يف امل�����ش�����ي خ����ل����ف ال�����رك�����ب يف

دع��������������ة ويف خ�������ط�������و وئ������ي������د

يف أن ت������ق������ول ك�����م�����ا ي����ق����ال

ف����ل����ا اع��������ت��������راض وال ردود

يف أن ت����س��ي�ر م������ع ال��� َق���ط���ي���ع

وأن ت����������ق����������اد وال ت������ق������ود

يف أن ت����ص����ي����ح ل�����ك�����ل وال:

ع�������������اش ع�������ه�������دك�������م اجمل�����ي�����د

ق����ل����ت :احل�����ي�����اة ه�����ي ال���ت���ح���رك

ال ال�������س�������ك�������ون وال اهل������م������ود

وه����������ي اجل���������ه���������اد ،وه����������ل جي���ا

ه��������د م��������ن ت�����ع�����ل�����ق ب����ال����ق����ع����ود

وه�����������ي ال������ت������ل������ذذ ب����امل����ت����اع����ب

ال ال���������ت���������ل���������ذذ ب��������ال��������رق��������ود

ه�����ي أن ت���������ذود ع�����ن احل����ي����اض

ي���������������ذود

وأي

ح���������������ر

ال
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������أس
ه������ي أن تحُ ِ َّ
�����������س ب��������أن ك َ

ال���������������ذل م���������ن م������������اء ص�����دي�����د

ه��������ي أن ت������ع������ي َ
������ش خ����ل����ي����ف���� ًة

يف األرض ش�����أ ُن�����ك أن ت���س���ود

وت�������ق�������ول :ال ،ون������ع������م ،إذا ما

ش�������ئ َ
����������ر ح�����دي�����د
�������ت يف ب َ
َ����������ص ٍ
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امة َو َب ٌ
َ
وح
احل َركة ِق َي َ
عث ِل ُّ
لر ِ
قال تعاىل[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [املدثر ،]2 ،1:وقال تعاىل[ :ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] [سبأ ،]46:وقال
 Dيف شأن أصحاب الكهف[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ] [الكهف ،]14:فهذه القيامة الروحية ،واليقظة القلبية من أوائل
منازل الطريق ،التي تستدعي احلركة يف سبيل الدعوة:

قال تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ].

[يوسف]108:

قال الكلبي« :حق عىل كل من اتبعه أن يدعو إىل ما دعا إليه» ،وتال احلسن

البرصي قوله تعاىل[ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ] [فصلت ،]33:ثم قال« :هو املؤمن أجاب اهلل يف دعوته ،ودعا

حلا يف إجابته ،فهذا حبيب اهلل،
الناس إىل ما أجاب اهلل فيه من دعوته ،وعمل صا ً

هذا ويل اهلل».

وقال عالمة الشام القاسمي

V

يف تفسريها« :أي ال أحد أحسن

واملسلمني
مقالاً ممن دعا الناس إىل عبادته تعاىل ،وكان من الصاحلني املؤمترين،
َ

وجوههم إليه تعاىل يف التوحيد»(((.
َ
(« )1حماسن التأويل» (.)273/14
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وقال الوزير ابن ُهبرية يف قوله تعاىل[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ]

[يس ،]20:وقوله [ :Dﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] [القصص:]20:
«تأملت ذكر أقىص املدينة ،فإذا الرجالن جاءا من ب ٍ
عد يف األمر باملعروف،
ُ
ومل يتقاعدا لبعد الطريق».

حمركًا ،أما املتباطئ الذي َي ِعدُ
ال يكون املؤمن العامر القلب إال متحركًا ِّ

بااللتحاق بعد ما تظهر بوادر النجاح ،فإنام يعد وعد الضعاف.
صاح ما احلر من يثور على الظلم
ِ

إمن���ا احل���ر م���ن ي��س�ير إىل الظلـ

وق�������د ث��������ارت ِّ
حل����ق����ه����ا األق����������وا ُم
ـ������م ف���ي���ص���م���ي���ه واألن�������������ام ن���ي���ام

فال تؤجل االنضواء حتت لواء احلق ،وإال عضضت أسنة الندم:

دعا رسول اهلل  Hذا اجلوشن الضبايب إىل اإلسالم بعد بدر فقال

له« :هل لك إىل أن تكون من أوائل هذا األمر؟» قال :ال ،قال« :فما مينعك منه؟»
ظهرت عليهم
قال« :رأيت قومك كذبوك ،وأخرجوك ،وقاتلوك ،فأنظر :فإن
َ

آمنت بك واتبعتك ،وإن ظهروا عليك مل أتبعك» ،فكان ذو اجلوشن يتوجع عىل
ُ

تركه اإلسالم حني دعاه إليه رسول اهلل .(((H

فكن رائدً ا ،وأجب داعي اهلل ،بال تلكؤ ،وال تلعثم ،وال تردد ،فهذا هو

شأن املؤمنني:

( )1انظر« :املنطلق» (ص.)191
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قال إبراهيم

S

-البنه ملا رأى يف املنام أنه يذبحه« :-يا إسامعيل

إن اهلل أمرين بأمر» ،قال« :فاصنع ما أمرك ربك» ،قال« :وتعينني؟» ،قال:
«وأعينك»(((.

وقد كان الصادق املصدوق  Hينادي يف موسم احلج« :من حيملين

حتى أبلغ رسالة ربي؟» ،وها هو ذا  Hيناشدكِّ « :
بلغوا عين ،ولو آية»،
ويدعو ملن يبلغ عنهَ « :ن َّضر اهلل امر ًءا مسع منا شي ًئاَّ ،
فبلغه كما مسعه ،ف ُر َّب
ُم َّ
وروي أنه كان يقول  Hيف دعائه« :اللهم َز ِّي َّنا
بل ٍغ أوعى من سامع»ُ ،

بزينة اإلميان ،واجعلنا هداة مهتدين» ،وقد أثنى اهلل  Dعىل عباد الرمحن الذين
كان من دعائهم إياه[ :ﮭ ﮮ ﮯ] [الفرقان ،]74:أي :نقتدي بمن
قبلنا ،ويقتدي بنا َمن بعدنا ،سئل وهب ابن منبه عن صفة املسلم فقال :V

«يقتدي بمن قبله ،وهو إمام ملن بعده».
حن��ن يف ذي احل��ي��اة َر ْ
���ب ُسفار
ك ٌ

ي����ص����ل ال��ل�اح����ق��ي�ن ب���امل���اض���ي���ن���ا

ق��د ه��دان��ا ال��س��ب��ي َ��ل م��ن سبقونا

وع�����ل�����ي�����ن�����ا ه���������داي��������� ُة اآلت����ي����ن����ا

وهذا الغزايل  Vيقول« :اعلم أن كل ٍ
قاعد يف بيته أينام كان فليس خال ًيا

يف هذا الزمان عن منكر ،من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم ومحلهم
عىل املعروف ،فأكثر الناس جاهلون بالرشع يف رشوط الصالة يف البالد ،فكيف يف
القرى والبوادي ومنهم األعراب واألكراد والرتكامنية ،وسائر أصناف اخللق.

( )1رواه البخاري.
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وواجب أن يكون يف كل مسجد وحملة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم،

وكذا يف كل قرية ،وواجب عىل كل فقيه -فرغ من فرض عينه ،وتفرغ لفرض

الكفاية -أن خيرج إىل ما جياور بلده من أهل السواد ومن العرب واألكراد

وغريهم ،ويعلمهم دينهم وفرائض رشعهم»((( اهـ.

إن «وجود املفتي الكفء املستجمع لرشوط اإلفتاء من فروض الكفاية،
فيجب أن يوجد يف كل قرية أو بلدة ٍ
مفت يقوم بإفتاء الناس فيام يسألون عنه

من أمور الدين ،أو يعلمهم هبا ابتداء دون أن يسألوه .وقد قال بعض العلامء:
ِ
مسافة ٍ
قرص -أي :املسافة التي ُت ْقصرَ فيها
جيب تعدد املفتني بحيث يكون يف كل
الصالةٍ -
مفت واحد ،وألمهية وجود املفتي يف البلد قال العلامء :إذا مل يوجد
ٍ
ُ
الرحيل منه إىل حيث يوجد من يفتيه
الس َك ُن فيه ،ووجب
مفت يف مكان ما َح ُر َم َّ

يف أحكام الدين ،وما ينزل به من نوازل.

وإذا كان وجود املفتي من فروض الكفاية فيجب العمل عىل إجياده باختاذ

الوسائل الرضورية لذلك ،وهلذا قال اإلمام ابن حزم « :Vفرض عىل كل
مجاعة جمتمعة يف قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب مجيع أحكام

الديانة أوهلا عن آخرها ،ويتعلم القرآن كله ،وما صح عن النبي

H

من أحاديث األحكام ...إلخ ،ثم يقوم بتعليمهم ،فإن مل جيدوا يف حملتهم من

ففرض عليهم الرحيل إىل حيث جيدون العلامء املجتهدين
يفقههم يف ذلك كله؛
ٌ

ديارهم ،وإن كانوا بالصني»(((.
يف صنوف العلم ،وإن ب ُعدت ُ
(« )1اإلحياء» (.)342/2
( )2انظر« :أصول الدعوة» للدكتور عبد الكريم زيدان ( Vص.)147
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احلرص على هداية الناس
معرش املسلمني -أن نتداعى لالهتامم بأمور املسلمني يف أقطارتعودنا
َ
األرض ،باعتبارهم أم َة ٍ
ِ
رسول اهلل َّ ،H
وقل من يلفت النظر إىل أن
حممد

أمة حممد  Hال ُي َعبرَّ ُ هبا فقط عن الذين استجابوا هلل ،ورسوله ،وأسلموا
أيضا:-دينهم هلل ،الذين هم «أمة اإلجابة» ،ولكن أمة حممد  Hتشمل ً

«أمة الدعوة» ،وهي تشمل :كل املخا َطبني برسالة اإلسالم ،ممن َد َّب عىل ظهر
هذه األرض منذ ُب ِع َث رسول اهلل  Hإىل قيام الساعة مهام اختلفت
أزماهنم وأماكنهم وأدياهنم.
إن من اخلصائص التي اختص اهلل  Dهبا نبينا حممدً ا  :Hأنه

أرسله إىل الناس كافة ،فقال تعاىل[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] [األعراف.]158:

وقال سبحانه[ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] [األنبياء.]107:
فهذه الرسالة املحمدية ختاطب مجيع الناس بال ختصيص ،وهي موجهة إىل

كل من كان يف عهده H؛ وإىل كل من سيأيت بعده إىل يوم القيامة؛ ألهنا

خامتة الرساالت الساموية.

قال [ :Dﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ] [األحزاب.]40:
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وينذر
وبينَّ  Cأنه أوحى إىل نبيه  Hهذا القرآن؛ لينذر به قومه،
َ

به ك َُّل من بلغه هذا القرآن من العرب والعجم((( ،وغريهم من األمم سواء كان
عز ِمن قائل[ :ﭑ ﭒ
موجو ًدا يف زمانه أم سيأيت بعده إىل يوم القيامة ،فقال َّ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ]
[األنعام.]19:

وقال [ :Cﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ].

[الفرقان]1:

عط ُ
مخسا مل ُي ْع َطه َّ
ُن أح ٌد قبلي» ،فذكر
يت ً
وقال رسول اهلل « :Hأُ ِ

خاص ًة ،وب ُ
عامة»(((.
ُعثت إىل الناس َّ
منهن ...« :وكان النيب ُيبعث إىل قومه َّ

بيت من العرب والعجم ،أراد اهلل
وقال رسول اهلل « :Hأميا أهل ٍ

ريا؛ أدخل عليهم اإلسالم» احلديث(((.
 Dبهم خ ً

وإذا كنا نعي ونتدبر جيدً ا َ
قول اهلل [ :Dﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ

ﯚ] [التوبة،]128:

وقو َله [ :Dﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [األحزاب،]21:

( )1ال ُع ْجم وال َع َجم -بالضم والتحريك :-خالف العرب.
( )2رواه البخاري ،وغريه.
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)477/3واحلاكم ( ،)62 ،61/1وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه
األلباين يف «الصحيحة» رقم [.]51
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شعارا لنا :قوله -بأيب هو وأمي:-
وإذا كنا نعتز بسنته  ،Hونتخذ
ً

حممد  ،»Hفكيف كان هديه  Hيف دعوة
ري اهلدي هدي
«خ ُ
ٍ
األمة التي ُبعث إليها ،ونخص بالذكر هنا« :أمة الدعوة»؟

حريصا أشد احلرص عىل تبليغ الناس هذه الدعوة،
لقد كان H
ً

ومن مظاهر ذلك :أمره بالتبليغ عنه ما تيرس -ولو آية واحدة من القرآن ،-فقال

- Hخماط ًبا املؤمنني بهِّ « :-
بلغوا عنيِّ ولو آية»(((.

نضر اهللُ امر ًءا مسع مقاليت َّ
وقال َّ « :H
حامل فق ٍه
فبلغها ،ف ُر َّب
ِ

حامل فق ٍه إىل من هو أفق ُه ِمنه»(((.
ري فقيه ،و ُر َّب
غُ
ِ

ِ
طاب يف ذلك ،فهو
وكان ُير ِّغب أصحابه يف االجتهاد يف الدعوة إىل اهلل ،و ُين َِّوع اخل َ

بك اً
يهدي اهللُ َ
ح ِر َّ
 Hالقائل« :ألن َ
الن َع ِم»(((.
ري لك من مُ ْ
رجل واحدًا؛ خ ٌ

وهو  Hالقائل« :من دعا إىل ُه ًدى؛ كان له من األجر مثل أجور

من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شي ًئا» احلديث((( ،وقال « :Hمن
د َّ
َل على خري فله ُ
أجر فاعله»(((.
مثل ِ

وعن أيب أمامة الباهيل  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن اهلل

ومالئكته َ
السموات واألرض حتى النملة يف ُج ْح ِرها وحتى احلوت َل ُي َص ُّلون
وأهل
ِ
على ُم ِّ
ري»(((.
عل ِم
الناس اخل َ
ِ

«و َل ْو آ َي ًة» ختفيف.
( )1رواه البخاري ،و« َب ِّل ُغوا» تكليفَ « ،عنِّي» ترشيفَ ،
(« )2صحيح سنن ابن ماجه» (.)45/1
( )3متفق عليه.
( )4رواه مسلم رقم [.]2674
( )5رواه مسلم رقم [.]1893
						
( )6رواه الرتمذي« ،صحيح سنن الرتمذي» رقم [.]2159
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وكان ُيسرَ ُّ جدًّ ا باستجابة املد ُع ِّو إىل التوحيد ،ومن ذلك :ما ثبت من أنه
ملا دعا هيود ًّيا فأسلم؛ فرح ،واستبرش ،وقام  Hوهو يقول« :احلمد هلل

الذي أنقذه بي من النار»(((.

ِ
ِ
الرمحة بأمته -حتى
عظيم
الشفقة عىل اخللق،
وكان  Hشديدَ
َ
قوي الرغبة يف هدايتهم ،وكان يب ُل ُغ يف نصحهم احلد
الذين مل يستجيبوا لدعوتهَّ -

رجل
الذي ال مزيد عليه ،أليس هو  Hالقائلَ « :م َث ِلي َو َم َث ُل ُك ْم كمثل ٍ
ٌ (((
(((
أَ ْو َقد نا ًرا ،فجعل الفراش َو َ
يقعن فيها ،وهو ي ُذ ُّبه َّ
َ
آخذ
اجل َنا ِد ُب
ُن عنها ،وأنا ِ

حب َج ِز ُ
ك ْم((( عن النار ،وأنتم ُت ْف ِل ُت َ
ون((( من َي ِدي»(((.
ُ

ُ
فيقتحمن فيها ،فذلك
حيجزه َّن ،ويغلبنه،
ويف لفظ متفق عليه« :وجعل
ِ

حب َج ِز ُ
النار ،فتغلبوني
مثلي ومثلكم :أنا آخذ ُ
عن النار ،ه ُل َّم عن ِ
ك ْم عن النار :ه ُل َّم ِ

فتقتح ُم َ
ون فيها».
ِ

( )1وقصة ذلك ما رواه أنس  Iقال :كان غالم هيودي خيدم النبي  ،Hفمرض ،فأتاه النبي
ِ
«أسل ْم» ،فنظر إىل أبيه ،وهو عنده ،فقال له« :أطع
 Hيعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له:
أبا القاسم»  ،Hفأسلم ،فخرج النبي  Hوهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه من
النار» رواه البخاري رقم [.]1356
( )2اجل��ن��ادب :مجع جندب ،وهو الصرَ َّ ار الذي يشبه اجلراد .انظر« :رشح النووي لصحيح مسلم»
(.)50/15
( )3آخذ :روي بوجهني :أحدمها :اسم فاعل بكرس اخلاء وتنوين الذال .والثاين :فعل مضارع بضم
الذال بال تنوين ومها صحيحان« .رشح النووي عىل صحيح مسلم» (.)50/15
(ُ )4
احل َجز :مجع ُح ْج َزة :معقد اإلزار ،ومن الرساويل :موضع التكة.
( )5تفلتونُ :روي بوجهني :أحدمها بفتح التاء وتشديد الالم .والثاين :ضم التاء وإسكان الفاء وكرس
الالم املخففة ،وكالمها صحيح .يقال« :أفلت مني» و«تف َّلت» :إذا نازعك الغلبة واهلرب ،ثم
نفسه (.)50/15
غلب وهرب ،وانظر
َ
املرجع َ
( )6رواه البخاري ( - 220 ،219/13فتح) ،ومسلم [.]2284
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إن شدة احلرص عىل هداية الناس صفة كريمة من صفات رسول الرمحة

 ،Hوصفه اهلل  Dهبا فقال سبحانه[ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ] [يوسف ،]103:وقال عز ِمن قائل[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ] [النحل.]37:

وكان مما يضيق به صدره  Hعدم استجابة املدعوين إىل احلق ،ويف

هذا يقول اهلل تعاىل[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ]

[النحل.]127:

وقال سبحانه[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [املائدة.]68:

ِ
ب معه
بل كان يبلغ حزنه وحرسته عىل عدم هدايتهم حدًّ ا يوشك أن ُي ْذه َ

نفسه الرشيفة  ،Hوما أكثر ما نزل الوحي خيفف عنه ،ويعزيه ،وينهاه

عن هذا األسى ،ويأمره بالرفق بنفسه ،كقوله تعاىل[ :ﭤ ﭥ((( ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] [الكهف.]6:

«ش َّبهه وإياهم -حني تو َّل ْوا عنه ،ومل يؤمنوا به ،وما َ
قال الزخمرشيَ :
داخ َله
برجل فارقته ِ
ٍ
أح َّب ُت ُه وأعزته ،فهو يتساقط
من الوجد واألسف عىل تو ِّليهم-
ٍ
حرسات عىل آثارهم ،ويبخع -أي :هيلك -نفسه؛ َو ْجدً ا عليهم ،وتله ًفا عىل
فراقهم» اهـ(((.

ومثل ذلك قوله تعاىل[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [فاطر.]8:

( )1البخع :قتل النفس غماًّ  ،قال تعاىل[ :ﭤ ﭥﭦ] حث عىل ترك التأسف ،انظر:
«املفردات» لألصبهاين (ص.)38
(« )2الكشاف» (.)380/2
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وقوله [ :Cﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] [الشعراء.]3:
لقد دعا رسول اهلل ُ Hأ َّم َت ْي ِه أم َة الدعوة ،وأم َة اإلجابة ،ومل يدخر

يف ذلك ُو ْس ًعا.

ودعا إىل اهلل يف مجيع األماكن :فوق اجلبل ،ويف املسجد ،والطريق ،والسوق،

ويف منازل الناس يف املواسم ،وحتى يف املقربة ،ودعا يف احلرض والسفر ،ويف
األمن والقتال ،ويف صحته ومرضه ،وحينام كان يزور أو ُيزار.

ومل يكن  Oجيلس يف البيت أو يف املسجد فحسب ينتظر جميء

الناس إليه ،بل كان  Oيذهب إليهم بنفسه ،و ُي َو ِّصل رسالة اإلسالم

إليهم يف أماكنهم.

يوجه دعوته إىل من أحبوه ،ومن أبغضوه ،وآ َذ ْو ُه ،ومن استمعوا إىل
وكان ِّ

دعوته ،ومن أعرضوا عنها.

 -ودعا رسول اهلل  Hمجيع أصناف البرش :الوثنيني وأهل الكتاب،

والعرب والعجم ،القادة والشعوب ،واألثرياء والفقراء ،والعلامء واألُميني ،من

أحبوه ومن أبغضوه وآ َذوه ،بل من أراد قتله.

 -أما من مل يتمكن من الذهاب إليهم بنفسه الرشيفة فقد أرسل رسله

ورسائله إىل ملوك األطراف واآلفاق.

 -وثابر رسول اهلل  Hعىل الدعوة والبالغ عن اهلل تعاىل حتى آخر

حلظات حياته  Hوهو عىل فراش املوت.
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فعن أنس بن مالك  Iقال :كانت عامة وصية رسول اهلل H

حني حرضته الوفاة ،وهو يغرغر بنفسه« :الصال َة وما ملكت أميا ُنكم»(((.
وعن أم سلمة

J

أن رسول اهلل

H

كان يقول يف مرضه

الذي تويف فيه« :الصالة ،وما ملكت أميانكم» ،فام زال يقوهلا حتى ما يفيض هبا

لسانه(((.

وإن هذه األمة نائبة عن رسول اهلل  Hيف تبليغ رشعه ،وإقامة

احلجة عىل أهل األرض قاطبة ،فهم «شهداء اهلل يف األرض» كام وصفهم

رسول اهلل  ،Hبل كام قال اهلل  Dيف كتابه املجيد مبينًا وظيفتهم:
[ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ] [البقرة.]143:

فوظيفتها هي وظيفة األنبياء :الشهادة عىل الناس ،ويؤكد ذلك قو ُله تعاىل:

[ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ] [آل عمران.]110:

وعىل رأس املعروف الذي تأمر به :اإليامن باهلل ،والدعوة إىل دينه ،واجلهاد
يف سبيله؛ لِ ُت َب ِّل َغ كلمة اهلل إىل سائر البرش ،وإال فبامذا تشهد يوم القيامة إذا ُد ِع َي ْت
للشهادة التي حمُ ِّلتْها يف هذه الدنيا؟(((.

(« )1صحيح ابن ماجه» رقم [.]2183
( )2نفسه رقم [ ،]1317ومعنى «يفيض»ُ :يبِني.
( )3انظر« :حماسن التأويل» للقاسمي (.)283 ،282/2
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وقد شهد التاريخ فصولاً مرشقة قامت فيها هذه األمة بنرش نور اإلسالم يف

آفاق األرض ،وجتىل فيها ُع ْم ُق فقههم هلذه الوظيفة الرشيفة.
ِ

بن ٍ
وتأمل موقف ِر ْبع ِّي ِ
عامر  Iحينام أرسله سعد بن أيب وقاص I

رسولاً إىل ُر ْستُم قائد الفرس -قبل موقعة القادسية ،-فسأله األخري« :ما جاء
بكم؟»؛ فأجابه ربعي« :اهلل ابتعثنا ،واهلل جاء بنا؛ لن ِ
ُخر َج َم ْن شاء من عبادة العباد

إىل عبادة اهلل ،ومن ِضيق الدنيا إىل َس َعتها ،ومن َج ْو ِر األديان إىل عدل اإلسالم،
لندعوهم إليه».
فأرس َلنا بدينه إىل خلقه؛
َ

وجتىل إدراكهم هلذه الوظيفة فيام قام به الصحابة األخيار ،والتابعون األبرار،

الر َّحل الذين جابوا أقطار األرض حيملون
واملجاهدون الشجعان ،حتى
التجار ُّ
ُ

َ
رجون به الناس من الظلامت إىل النور.
وي
هذا النور العظيم ،خُ


قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vيف تفسري قوله تعاىل[ :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ]« :فواجب عىل األمة أن يب ِّلغوا ما ُأ ِنز َل إليه ،وي ِ
نذروا كام أنذر ،قال اهلل
ُ
َُ

تعاىل[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] [التوبة ،]122:واجلن ملا سمعوا القرآن[ :ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ] [األحقاف »]29:اهـ(((.

وهذا تلميذه اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية  Vيقول« :وتبليغ سنته

 Hإىل األمة أفضل من تبليغ السهام إىل نحور العدو ،ألن تبليغ السهام
(« )1جمموع الفتاوى» (.)327/16
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يفعله كثري من الناس ،وأما تبليغ السنن فال يقوم به إال ورثة األنبياء ،وخلفاؤهم
بمنِّه وكرمه»((( اهـ.
يف أممهم ،جعلنا اهلل تعاىل منهم َ
إن سناء اهلمة يف نِشدان الكامل املمكن ،ومن أراد املنزلة العليا القصوى من
اجلنة ،فعليه أن يكون يف املنزلة القصوى يف هذه احلياة الدنيا ،واحدة بواحدة،

ولكل سلعة ثمن(((.

إذا م�����ا ع��ل��ا امل���������ر ُء رام العال

ُّون َم���ن ك���ان دُون���ا
وي��ق��ن�� ُع ب����ال����د ِ

وليست هذه املنزلة العليا يف الدنيا إال منزلة الدعوة إىل اهلل ،ووراثة وظائف

النبوة ،التي ليس أرشف منها إال منزلة النبوة نفسها ،قال رسول اهلل :H

الناس ،ويصرب على أذاهم ،خري من الذي ال خيالط الناس،
«املؤمن الذي يخُ ا ِلط
َ

وال يصرب على أذاهم»(((.

وهذا اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي � يناديك:
ِ
فاشتغل بداللة عباده عليه ،فهي حاالت األنبياء
«ألست تبغي القرب منه؟
َ

عليهم الصالة والسالم ،أما علمت أهنم آثروا تعليم اخللق عىل خلوات التعبد،
لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم ،وهل كان شغل األنبياء إال معاناة اخللق،

وحثهم عىل اخلري ،وهنيهم عن الرش» اهـ.

وها هو ذا  Vيقارن بني الشجعان الذين خيالطون الناس لدعوهتم،

ويصربون عىل أذيتهم ،وبني املتخاذلني املعتزلني القاعدين عن الدعوة إىل اهلل

تعاىل ،فيقول:

(« )1التفسري القيم» (ص.)431
( )2انظر« :املنطلق» (ص.)121
( )3أخرجه ابن ماجه ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم [.]939
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«الزهاد يف مقام اخلفافيش ،قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس ،وهي
ِ
ٍ
وعيادة مريض.
مجاعة ،واتبا ِع جنازة،
حالة حسنة إذا مل متنع من خري ،من
إال أهنا حالة اجلبناء .فأما الشجعان فهم يتعلمون و ُي َع ِّلمون .وهذه مقامات

األنبياء .»Q

كثريا ،وصاح
وهذا الشيخ الداعية القدوة عبد القادر الكيالين الذي تكلم ً

بأهل العراق صيحات بليغة رفيعة املعنى واملبنى ،وينتشل لنا أحد تالمذته من

تلك الصيحات كلامت يدوهنا رسي ًعا واإلمام خيطب خطبه األسبوعية سنة
(545هـ) ،ويودعها كتا ًبا سامه (الفتح الرباين والفيض الرمحاين) قد جتد فيه
ما جيب َر ُّده ،لكنه مملوء بصيحات احلق ،وااللتفاتات القيمة ،والتشديد عىل
وجوب الدعوة واألمر والنهي.

فاسمع من صيحات احلق هذه قول عبد القادر  Vأن:

«املتزهد املبتدي يف زهده هيرب من اخللق ،والزاهد الكامل يف زهده ال يبايل

منهم ،ال هيرب منهم ،بل يطلبهم ،ألنه يصري عار ًفا هلل  ،Dومن عرف اهلل

ال هيرب من يشء ،وال خياف من يشء سواه.

املبتدي هيرب من الفساق والعصاة ،واملنتهي يطلبهم ،كيف ال يطلبهم

وكل دوائهم عنده؟

وهلذا قال بعضهم رمحة اهلل عليه :ال يضحك يف وجه الفاسق إال العارف.

من كملت معرفته هلل  Dصار دالاًّ عليه ،يصري شبكة ُيصطاد هبا اخللق

من بحر الدنياُ ،يع َطى القوة حتى هيزم إبليس وجنده ،يأخذ اخللق من أيدهيم.

448

يا من اعتزل بزهده مع جهله :تقدم واسمع ما أقول ،يا زهاد األرض

تقدموا.

َخ ِّربوا صوامعكم واقربوا مني ،قد قعدتم يف خلواتكم من غري أصل،

ما وقعتم بيشء ،تقدموا» ...

قال هذا  Vوهو يف الشيخوخة.

اهتزازا.
وكذلك فهم العامل العامل ،وإن كلامته ليهتز هلا القلب
ً

تأمل قوله« :يا زهاد األرض تقدموا ،خربوا صوامعكم»َ ،خ ِّرب صومعتَك

أهيا اهلارب الذي ترزح حتت نري األفكار األرضية ،وآراء طواغيت القرن

العرشين.

خذ مكانك يف صفوف دعوة اإلسالم .اهـ(((.
ويستطرد الداعية املبدع الراشد حممد أمحد الراشد  9قائلاً :
فضل ٍ
وال ينبغي للداعية أن يبتئس إن مل جيد َ
وقت لقيام الليل يوم ًّيا ،واإلكثار

من ختامت القرآن ،فإن ما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خري
أجرا ،وقدوته يف ذلك ورائده أئمة الدعاة من السلف الصالح الذين
وأجزل ً

كانوا يسيحون لنرش الدعوة وتبليغها ،ويبادئون الناس بالكالم ،وحيتكون هبم
احتكاكًا هاد ًفا ،وال ينتظرون جميء الناس هلم ليسألوهم.

سائحا يف
هكذا كان شأن الدعاة دو ًما ،وعىل داعية اليوم أن يكون رحالة
ً

حمالت مدينته ،ومدن قطره ،ييلغ دعوة اإلسالم.
(« )1املنطلق» (ص.)115 ،114
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انظر مثلاً كيف كانت رسل رسول اهلل  Hتسيح يف البوادي تبلغ

األعراب كلمة اإلسالم ،وتبرش به ،ومل يكن ثمة انتظار ورودهم إىل املدينة ،أال

ترى أن األعرايب الذي سأل رسول اهلل  Hعن أركان اإلسالم ،فلام
أخربه هبا وقال« :ال أزيد عليهن وال أنقص» كيف كان قد بدأ سؤاله بأن قال

للنبي :H

«يا حممد ،أتانا رسولك ،فزعم لنا أنك تزعم أن اهلل أرسلك؟»(((.
أتاهم رسوله داع ًيا ،وكذلك الناس تُؤتَى ،ومن انتظر أن يأتيه الناس فليس

لت كلم َة هذا األعرايب لتبني لك كيف فارق هذا الصحايب الداعية
فص َ
بداعية ،ولو َّ
املدينة ملا أرسله النبي  Hلقوم هذا ،وكيف فارق أهله وبيته وأوالده،

وكيف اجتاز املفاوز وصحراء من بعد صحراء ،وكيف تعرض للمخاطر واحلر

أو الربد ،ليبلغ دعوة اإلسالم.

وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إىل أهدافها ،ال بد من حترك ومبادأة

وغدو ورواح وتكلم وزعم ،ليس القعود والتمني من الطرق املوصلة ،فافقه
سرية سلفك وقلدهم ،تصل ،وإلاَّ  ،فراوح يف مكانك ،فإنك لن تربحه(((.

ويروي لنا التابعي الكويف ،الفقيه النبيل عامر الشعبي ،أن رجالاً خرجوا

من الكوفة ،ونزلوا قري ًبا يتعبدون ،فبلغ ذلك عبدَ اهلل بن مسعود ،فأتاهم ،ففرحوا
بمجيئه إليهم ،فقال هلم« :ما محلكم عىل ما صنعتم؟» ،قالوا« :أحببنا أن نخرج

( )1رواه مسلم.
(« )2املنطلق» (ص.)120 ،119
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من ُغامر الناس نتعبد» ،فقال عبد اهلل« :لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان

ٍ
ببارح حتى ترجعوا»(((.
يقاتل العدو؟ وما أنا

وكان اإلمام أمحد إذا بلغه عن شخص صالح أو زهد ،أو قيام بحق ،أو

وأحب أن يعرف
جيري بينه وبينه معرفة،
اتباع لألمر :سأل عنه ،وأحب أن
َّ
َ

أحواله(((.

مل يكن باملنعزل املتواري اهلارب من الناس ،فالداعية يفتش عن الناس،

ويبحث عنهم ،ويسأل عن أخبارهم ،ويرحل للقائهم ،ويزورهم يف جمالسهم
ومنتدياهتم ،ومن انتظر جميء الناس إليه يف مسجده أو بيته ،فإن األيام تبقيه

وحيدً ا ،ويتعلم فن التثاؤب(((.

قالوا يف التعريف بموسى بن حزام شيخ البخاري والرتمذي:

حلا ،لكنه كان يف أول أمره ينتحل اإلرجاء ،ثم أعانه اهلل
«إنه كان ثقة صا ً

وذب عنها ،وقمع من خالفها ،مع لزوم
تعاىل بأمحد بن حنبل ،فانتحل السنةَّ ،
الدين ،حتى مات»(((.

(« )1كتاب الزهد» البن املبارك (ص.)390
(« )2مناقب اإلمام أمحد» (ص.)218
(« )3املنطلق» (ص.)127
(« )4هتذيب التهذيب» (.)341/10
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على فـــراش املــــوت
عن أم املؤمنني عائشة

J

قالت :كان عىل رسول اهلل

H

مخيصة سوداء حني اشتد به وجعه ،قالت :فهو يضعها مرة عىل وجهه ،ومرة

حيرم ذلك
يكشفها عنه ،ويقول« :قاتل اهلل ً
قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»ِّ ،
عىل أمته(((.

وتقدم حديث أنس بن مالك  Iقال :كانت عامة وص َّي ِة رسول اهلل

 Hحني حرضته الوفاة ،وهو يغرغر بنفسه« :الصال َة ،وم��ا ملكت

أميانكم»(((.

وحديث أم سلمة  Jأن رسول اهلل  Hكان يقول يف مرضه

الذي تويف فيه« :الصالة ،وما ملكت أميانكم» فام زال يقوهلا حتى ما يفيض هبا

لسانه(((.

وهكذا سنة أنبياء اهلل ورسله عليهم وعىل نبينا الصالة والسالم ،دعوة

إىل اهلل  Dحتى آخر أنفاسهم يف هذه الدنيا ،قال تعاىل[ :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ
خمترصا رقم [.]1330
( )1رواه اإلمام أمحد يف «مسنده» ،ورواه البخاري يف «صحيحه»
ً
( )2تقدم (ص.)444
( )3تقدم (ص.)444
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ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱ

ﯲ] [البقرة.]133 ،132:
يقول الفخر الرازي يف تفسري اآلية الثانية من اآليتني« :اآلية دالة عىل أن

شفقة األنبياء  Qعىل أوالدهم كانت يف باب الدين ،ومهتهم مرصوفة إليه
دون غريه»((( اهـ.

وعن املقدام بن معديكرب  Iقال :ملا أصيب عمر  Iدخلت عليه

حفصة  Jفقالت« :يا صاحب رسول اهلل  !Hويا صهر رسول اهلل

 !Hويا أمري املؤمنني!» ،فقال عمر البن عمر « :Lيا عبد اهلل!
أجلسني .فال صرب يل عىل ما أسمع» ،فأسنده إىل صدره ،فقال هلا« :إين ُأ َح ِّر ُج
ِ
عليك((( بام يل عليك من احلق أن تندبيني((( بعد ِ
جملسك هذا ،فأما عين ُِك فلن
ِ
أملكَها»(((.

وعن عمرو بن ميمون قال :جاء رجل شاب إىل عمر  Iبعدما ُط ِعن،

الناس أنه ميت ،فقال له« :أبرش يا أمري املؤمنني ببرشى اهلل لك من ُصحبة
وعرف ُ
يت فعدلت ،ثم
رسول اهلل  ،Hو َقدَ ٍم يف اإلسالم ما قد
علمت ،ثم َولِ َ
َ

شهادة».

(« )1التفسري الكبري» (.)75/4
ِ
عليك.
( )2أيُ :أ َح ِّرم
( )3الندب :أن تذكر النائحة امليت بأحسن أوصافه وأفعاله.
(« )4مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب» البن اجلوزي (ص.)230
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عيل وال َّيل».
قال« :وددت أن ذلك ك ٌ
َفاف ال َّ

عيل الغال َم».
فلام أدبر إذا إزاره ُّ
يمس األرض ،قال« :ر ُّدوا َّ

قال« :يا بن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك ،وأتقى لربك»(((.
ونقفز إىل العرص املتأخر ،حيث كان الداعية اهلندي الشيخ حسن عيل V

قد اجتهد يف الدعوة إىل اإلسالم طوال حياته ،وعندما أظله املوت ،وقارب أجله
عىل النهاية سمعه بعض الناس ِخلس ًة وهو يقول« :اترك دينك ،وصرِ ْ مسلماً »،
فلام ُس ِئل عن ذلك قال« :إنه خياطب النصارى» ،فغلب عليه عند موته ما غلب

عليه يف حياته ،وطاملا ردده وهو يدعو إىل اإلسالم(((.

ويف أفريقية «حكم البلچيكيون عىل زعيم عريب باإلعدام ،فقىض ساعاتِه
األخري َة وهو حياول أن ي ِ
دخل يف اإلسالم ذلك املبشرِّ املسيحي الذي كان قد
ُ
ُأ ِ
رس َل إليه لِ ُي ْز ِج َي إليه التعزيات الدينية»(((.
أما إمام العرص العالمة عبد العزيز بن باز ( Vت1420:هـ) فقد قال

ابنه ،وهو يذكر اللحظات األخرية يف حياة والده« :عندما نقلناه إىل املستشفى يف
ممرض نرصاين بجوار والدي  ،Vوكنا أنا وإخواين نحيط
الطائف كان هناك ِّ

به ،فكان أكثر ما ُّ
املمرض النرصاين باعتناق اإلسالم ،وح َّثه
حيث وينصح ذلك
َ
( )1رواه البخاري رقم [.]3700
(« )2الدعوة إىل اإلسالم» لتوماس أرنولد (ت1930:م) ،هامش (ص.)319
( )3املرجع نفسه (ص.)454 ،453
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للم َم ِّرض كان
بشدة عىل أن ال يموت عىل النرصانية ..هذا احلديث من والدي ُ

قبل ساعتني من وفاته .»V

وحول الكلامت األخرية التي كان يرددها قبل وفاته قال ابنه أمحد :سمعته

تبسم لنا  ،Vثم
يردد ما نصه« :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل» ثم َّ

أغمضت عيناه قبل ساعة من وفاته.
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َ
الله َت َعالى
الد ِ
الس َل ِف ِفي َّ
عوة إ َلى ِ
من ِاذج ِمن َح َر ِ
كة َّ
َو ِح ْر ِص ِهم َع َلى ِه َد َاي ِة َ
اخلل ِْق

عن النعامن بن بشري  Lقال :سمعت رسول اهلل  Hخيطب

فقال« :أنذرتكم النار ،أنذرتكم النار ،أنذرتكم النار» ،فام زال يقوهلا حتى لو كان يف

مكاين هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت مخيصة كانت عليه عند رجليه(((.

واقتدا ًء هبذا اهلدي قال جعفر بن سليامن :سمعت مالك بن دينار يقول:

وجدت
لو استطعت أن ال أنام؛ مل أنم خمافة أن ينزل العذاب وأنا نائم ،ولو
ُ

النار».
النار َ
لفرقتهم ينادون يف سائر الدنيا كلها« :يا أهيا الناسَ :
أعوانًا؛ َّ

وعن إبراهيم بن األشعث قال« :كنا إِذا خرجنا مع الفضيل يف جنازة

ال يزال يعظ ،و ُي َذكِّر ويبكي ،حتى لكأنه يو ِّدع أصحابه ذاهب إىل اآلخرة ،حتى
ييلغ املقابر ،فيجلس فكأنه بني املوتى ،جلس من احلزن والبكاء حتى يقوم،

ولكأنه رجع من اآلخرة خيرب عنها».

وعن شجاع بن الوليد قال« :كنت أخرج مع سفيان الثوري ،فام يكاد لسانه

يفرت عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذاه ًبا وراج ًعا».

( )1رواه الدارمي يف «سننه» رقم [ ،]2815وصححه األلباين يف «حتقيق املشكاة» (.)1582/3
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الس َّواق قال :كنا يف وليمة فجاء أمحد بن حنبل فلماَّ
وعن عيل بن أيب صالح َّ
دخل نظر إىل كريس عليه فضة فخرج ،فلحقه صاحب املنزل ،فنفض يده يف

زي املجوس» ،وخرج.
زي املجوسُّ ،
«زي املجوسُّ ،
وجهه وقالُّ :

وعن ابن فضيل عن أبيه أو عن نفسه قال« :كان كُرز إذا خرج أمر باملعروف،

فيرضبونه حتى ُيغشى عليه».

وأما اإلمام اجلليل ِ
اخلرقي صاحب (املخترص) فقد قال اإلمام ابن قدامة
« :Vوسمعت من يذكر أن سبب موته ،أنه أنكر
منكرا بدمشق ،فضرُ ِ ب،
ً

فكان موته بذلك».

وقال الضياء املقديس« :وكان العامد املقديس قو ًّيا يف أمر اهلل ،ضعي ًفا يف

بدنه ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم ،أ َّم ًارا باملعروف ،ال يرى أحدً ا يسيئ صالته إال

قال له وع َّلمه».

قال :وبلغني أنه أتى ُف َّسا ًقا ،فكسرَّ ما معهم ،فرضبوه حتى غيش عليه،
فأراد الويل رض م ،فقال« :إن تابوا والزموا الصالة فال ِ
تؤذهم ،وهم يف ِح ٍّل»،
بهَ

فتابوا.

وأقام اإلمام العالمة أبو ٍ
بكر ال ُّط ْرطويش (ت520:هـ) بثغر اإلسكندرية

ِح ْس َب ًة يف أثناء حكم العبيديني ملرص ،وكان سبب إقامته هبا ما شاهده من إقفار
املساجد واملدارس من طالب العلم والعلامء بسبب مالحقة العبيدية لعلامء السنة،

وترشيدهم ،وقتلهم ،وإيذائهم ،فأقام هبا  Vإىل أن وافته املنية ينرش العلم،

و ُيف ِّقه الناس بأمور دينهم ،ويوثق صلتهم بكتاب اهلل وسنة رسوله ،وما كان
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عليه السلف الصالح املشهود هلم باخلريية عىل لسان خري الربية ،وكان يقول :إن
سألني اهلل تعاىل عن املقام باإلسكندرية -ملا كانت عليه يف أيام العبيدية من ترك

وجدت
إقامة اجلمعة ومن غري ذلك من املناكر التي كانت يف أيامهم -أقول له:
ُ

قو ًما ُضلاَّلاً
سبب هدايتهم .وكان  Vقد أوذي من األفضل الوزير
فكنت
ُ
َ
خر َج من اإلسكندريةِ ،
العبيديُ ،فأ ِ
وألزم اإلقامة بمرص ،و ُمنع الناس من األخذ
عنه ،وبقي عىل ذلك إىل أن ُقتِ َل األفضل ،وويل مكانه املأمون بن البطائحي،
كثريا(((.
فأكرم الشيخ إكرا ًما ً

واإلمام الزهري «مل يكتف برتبية أجيال وختريج أئمة يف احلديث ،بل كان

ينزل إىل األعراب ،يعلمهم».

وكان الفقيه الواعظ أمحد الغزايل ،شقيق أيب حامد الغزايل « Wيدخل

والضياع ،ويعظ ألهل البوادي ،تقر ًبا إىل اهلل».
القرى ِّ

أما الشيخ أبو إسحاق الفزاري  :Vفقد «كان رجل عامة ،وهو الذي

أ َّدب أهل الثغور اإلسالمية التي يف أعايل بالد الشام واجلزيرة جتاه الروم،
وع َّلمهم سنن النبي  ،Hوكان يأمر وينهى ،وإذا دخل الثغر رجل مبتدع
أخرجه».

وأما الشيخ الزاهد الفقيه حممد بن أمحد الدباهي:

ب
فقد الزم العبادة ،والعمل الدائب واجلد ،واستغرق أوقاته يف اخلريَ ،ص ْل ٌ

يف الدين ،وينصح اإلخوان ،وإذا رآه إنسان؛ عرف اجلد يف وجهه.
( )1انظر« :سري أعالم النبالء» ( )491/19هامش (.)1
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وع�������ل�������ى ال������ف������ت������ى ل����ط����ب����اع����ه

سمِ����������� ٌة ت�������ل�������و ُح ع�����ل�����ى جبينه

وأصيب احلافظ عالء الدين ابن العطار (ت724:هـ) -أشهر تالميذ
ِ (((
يمل يف ِم َح َّفة ،و ُيطاف به
اإلمام النووي -بالفالج سنة (701هـ) ،فكان حُ
جمالس العلم ،ليلقي عىل الطالب دروسهم(((.
وعن جعفر بن برقان قال :كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ،وقال يف كتابه« :و ُم ْر
أهل الفقه من جندك ،فلينرشوا ما ع َّلمهم اهلل يف مساجدهم وجمالسهم ،والسالم».
وعن عثامن بن عطاء عن أبيه قال« :إن أوثق عميل يف نفيس نرشي العلم»،

وعطاء ابن أيب رباح مفتي مكة هو القائل« :ألن أرى يف بيتي شيطانًا؛ خري من أن

أرى فيه وسادة ،ألهنا تدعو إىل النوم».

وقال اإلمام ربيعة الرأي « :Vال ينبغي ألحد عنده يشء من العلم أن

ُي َض ِّيع نفسه».

قال احلافظ يف (الفتح)« :ومراده أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم ،ال ينبغي

له أن هيمل نفسه ،فيرتك االشتغال ،لئال يؤدي ذلك إىل رفع العلم ،أو مراده:
احلث عىل نرش العلم يف أهله لئال يموت العامل قبل ذلك ،فيؤدي إىل رفع العلم،

أو مراده :أن ُيشهر العامل نفسه ،ويتصدى لألخذ عنه لئال يضيع علمه»((( اهـ.

ابن القاسم عيسى بن دينار ،فقال له« :عليك بأعظم مدائن

ووصىَّ
محلت من علم».
األندلس ،فانزهلا ،وال تنزل منزلاً ُيضيع ما
َ

( )1الفالجِ  :شلل يصيب أحد ِش َّقي اجلسم طولاً .
(« )2اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه» للحداد (ص.)131
(« )3فتح الباري» (.)178/1
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ين
ُم
خاطرتهم ب َأنفُ ِس ِه ْم في ُن ْص َر ِة ِّ
الد ِ
ْ
عن خباب بن األرت(((  Iقال« :شكونا إىل رسول اهلل H

متوسدٌ ُب ْر َد ًة له يف ظل الكعبة فقلنا :أال تستنرص لنا أال تدعو لنا؟ فقال« :قد
وهو ِّ
كان من قبلكم يؤخذ الرجل ف ُيح َفر له يف األرض ف ُيجعل فيها ،ف ُيجاء باملنشار

بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه
فيوضع على رأسه ف ُيج َعل نصفني ،ويمُ َش ُط
ِ
فما يصدُّه ذلك عن دينه ،واهلل ل َي ِت َّم َّن هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء

تستعجلون»(((.
غنم ِه ولكنكم
إىل حضرموت ال خياف إال اهلل والذئب على ِ
ِ

أتيت أبا ذر وهو جالس عند اجلمرة
وعن مالك بن مرثد عن أبيه قالُ :
الوسطى ،وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه ،فأتاه ٌ
رجل ،فوقف عليه ،فقال:

عيل؟
أمل ينهك أمري املؤمنني عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه ،ثم قال:
ٌ
«أرقيب أنت َّ
الص ْم َصامة((( عىل هذه -وأشار بيده إىل قفاه -ثم ظننت أين ُأنفذ
لو وضعتم َّ
عيل ألنفذهتا»(((.
كلم ًة سمعتها من رسول اهلل  Hقبل أن تجُ يزوا َّ

ٌ
اب
( )1قال جماهد« :أول من أظهر اإلسالم بمكة سبعة :رسول اهلل  ،Hوأبو بكر،
وبالل ،وخ َّب ُ
وسم َّية» «اإلصابة» (.)190/8
هيب،
ابن
ِّ
وص ٌ
األرتُ ،
وعامرُ ،
ٌ
خباب لعمر « :Iواهلل لقد سلقوين يو ًما يف ٍ
أج ُجوها ،ووضع ٌ
رجل ِرج َله عىل
وقال يو ًما
نار َّ
ٌ
األرض إال بظهري» اهـ .من «البداية والنهاية» (.)294/7
اتقيت
صدري ،فام
ُ
َ
( )2رواه البخاري رقم [.]6943
الص ْمصامة :هي السيف القاطع الصارم الذي ال ينثني.
(َّ )3
( )4علق البخاري طر ًفا منه يف كتاب العلم جمزو ًما به (-160/1فتح) ،وأخرجه الدارمي [،]545
وأبو نعيم يف «احللية» (.)160/1
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وكان عروة بن مسعود الثقفي  Iمحُ َ َّب ًبا إىل قومه مطا ًعا فيهم ،حتى أنه

َ
اللذ ْين قصدمها املرشكون فيام قصه اهلل عنهم[ :ﮭ ﮮ
كان أحد
العظيمينْ
َ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] [الزخرف ،]31:وخرج إىل قومه يدعوهم
إىل اإلسالم ،فلام أرشف هلم عىل غرفة له ،يؤذن لصالة الفجر ،وقد دعاهم إىل

اإلسالم ،وأظهر هلم دينهَ ،ر َم ْوه بالنبل من كل وجه ،فأصابه سهم فقتله(((.

إن الداعية الكبري اهلمة يفاصل الباطل مفاصلة حاسمة ،ويرفض االلتقاء

به يف منتصف الطريق ،لسان حاله يقول :كان العيش املتصالح ممكنًا يل:
����س���� َل���� ًك����ا
ول����ك����ن����ه����م رك������ب������وا َم ْ

وق����د م��ل��ك األم������ َر م��ن��ه��م رج ٌ
����ال

َن َ
�������أ ْوا ع���ن ه����دى اهلل يف نهجهم

يحَ����ي����د ع�����ن َ
اجل َ
����رق
�������������د ِد امل����ش ِ
خي�����ال�����ف م���ن���ط���ق���هُ���م منطقي
(((

وس�������اروا ،وس ُ
نلتق
������رت ،ف��ل��م ِ

إنه عىل بصرية من دينه ،واثق من منهجه ،موقن برسالته ،ولو خالفه أهل

األرض قاطبة:

قال سليامن ال��داراين« :لو شك الناس كلهم يف احلق ،ما شككت فيه
وحدي» ،إنه يفرتض حينئذ أنه ُخ ِل َق وحدَ ه ،و ُك ِّلف باحلق وحده ،وأنه سيحاسب

عليه وحده.

وعن حزم بن أيب حزم قال :قال عمر بن عبد العزيز يف كالم له« :فلو كان

كل بدعة ُيميتها اهلل عىل يدي ،وكل سنة ينعشها اهلل عىل يدي ببضعة من حلمي
يسريا».
حتى يأيت آخر ذلك عىل نفيس ،كان يف اهلل ً

( )1انظر« :أسد الغابة» رقم [.]1042
(« )2املنطلق» (ص.)177
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إنه يعلم أن طريق الدعوة طويل وشاق ،مملوء باألشواك والصعاب،

ال تتحمله إال نفوس الرجال ،وال تقوم به إال مهم الصادقني األبطال ،وال تقدر
عىل مواصلة السري فيه النفوس املريضة املرتهلة ممن أصاهبا وهن العزيمة ،ونضب

وقود اإليامن فيها  ..هذا الطريق هو طريق األنبياء ،فيه تعب آدم ،وناح ألجله
ُ
إسامعيل ،وبيع يوسف بثمن بخس،
ور ِم َي يف النار اخلليل ،و ُأضرْ ِ َج للذبح
نوحُ ،

املرض أيوب ،وكذا سرية خاتم األنبياء وسيد املرسلني(((.
وقاسى َ

إن من خصائص الداعية الكبري اهلمة أنه ال يرتخص يف السكوت عند قوة

أهل الفجور وأذاهم ،ألنه يرى أن الرتخص هنا من شأن العامة من املستضعفني،
وأما الدعاة ،والقادة ،والعلامء ،فيتمسكون بالعزيمة ،ويصدعون باحلق ،وإن

حلقهم األذى والعذاب واملوت.

قال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية « :Vأهل العزائم بناء أمرهم عىل

الر َخ ِ
رجوع وبطالة»(((.
ص
ٌ
جلدِّ والصدق ،فالسكون منهم إىل ُّ
ا َ

جتسد هذا املعنى جل ًّيا يف موقف إمام أهل السنة أمحد بن حنبل الشيباين
لقد َّ

� من حمنة القول بخلق القرآن ،وهاك طر ًفا منها كام حيكيه ابنه صالح:

قال صالح :قال أيب( :ملا جيء بالسياط نظر إليها املعتصم ،وقال :ائتوين

بغيرِ ها ،ثم قال للجالدين« :تقدموا» ،فجعل يتقدم إ َّيل الرجل منهم فيرضبني

سوطني ،فيقول لهُ :
«شدَّ  ،قطع اهلل يدك!» ،ثم يتنحى ،ويقوم اآلخر ،فيرضبني
(« )1بصائر تربوية» (ص.)135
(« )2مدارج السالكني» (.)57/2
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سوطني ،وهو يقول يف كل ذلك« :شد ،قطع اهلل يدك!» ،فلام ضرُ بت تسعة عرش
سو ًطا قام إ َّيل ،يعني املعتصم ،وقال« :يا أمحد عالم تقتل نفسك؟ إين واهلل عليك

تغلب
لشفيق» ،قال :فجعل ُعج ْيف ينخسني بقائمة سيفه ،وقال« :أتريد أن
َ
َ
«ويلك ،اخلليفة عىل رأسك قائم!»،
هؤالء ك َّلهم؟» ،وجعل بعضهم يقول:
وقال بعضهم« :يا أمري املؤمنني ،د ُمه يف عنقي ،اقتله!» ،وجعلوا يقولون:

«يا أمري املؤمنني ،أنت صائم ،وأنت يف الشمس قائم!» ،فقال يل« :وحيك يا أمحد،

ما تقول؟» ،فأقول« :أعطوين شي ًئا من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل H

وأو ِجع ،قطع اهلل َ
يدك!» ،ثم قام
أقول به» ،فرجع وجلس ،وقال للجلاَّ د« :تقدم ْ
عيل ويقولون:
الثانية ،فجعل يقول« :وحيك يا أمحد ،أجبني» ،فجعلوا ُيقبِلون َّ

«يا أمحد ،إمامك عىل رأسك قائم!» وجعل عبد الرمحن يقولَ « :من صنع من
أصحابك يف هذا األمر ما تصنع؟» وجعل املعتصم يقول« :وحيك ،أجبني
إىل يشء لك فيه أدنى فرج حتى ُأ ْط ِل َق عنك بيدي» ،فقلت« :يا أمري املؤمنني،

أعطوين شي ًئا من كتاب اهلل» ،فريجع ،ويقول للجالدين« :تقدموا» ،فجعل اجلالد

يتقدم ويرضبني سوطني ويتنحى ،وهو يف خالل ذلك يقول« :شد ،قطع اهلل
يدك!» قال أيب :فذهب عقيل ،فأفقت بعد ذلك فإذا األقياد قد ُأ ِ
طل َق ْت عني،

فقال يل رجل ممن حرض« :إنا كَب ْبناك عىل وجهك ،وطرحنا عىل ظهرك بارية
بس ِويق فقالوا
يعني:حصريا -و ُد ْسناك!» ،قال أيب :فام شعرت بذلك ،وأتوين َ
ً
يل« :ارشب وتقيأ» ،فقلت« :ال أ ْفطِر» ،ثم جيء يب إىل دار إسحاق بن إبراهيم،
فحرضت صالة الظهر ،فتقدم ابن َسماَ عة فصلىَّ  ،فلام انفتل من الصالة قال يل:
ب د ًما».
َ
«صليت والدم يسيل يف ثوبك؟» ،فقلت« :قد صىل عمر وجرحه َي ْث َع ُ
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قال صالح :ثم ُخيل عنه فصار إىل منزله ،وكان مكثه يف السجن ،منذ
ُأ ِخ َذ وحمُ ِ َل إىل أن رضب ُ
شهرا .ولقد أخربين أحد
وخيل عنه ،ثامني ًة وعرشين ً
الرجلني اللذين كانا معه ،قال :يا بن أخي ،رمحة اهلل عىل أيب عبد اهلل ،واهلل
ما رأيت أحدً ا يشبهه ،ولقد جعلت أقول له يف وقت ما ُي َوجه إلينا بالطعام:
«يا أبا عبد اهلل ،أنت صائم ،وأنت يف موضع ت َِق َّي ٍة»((( ،ولقد عطش فقال لصاحب
قدحا فيه ماء وثلج ،فأخذه ونظر إليه هن َّي ًة ،ثم ر َّده
الرشاب« :ناولني» ،فناوله ً

ومل يرشب! فجعلت أعجب من صربه عىل اجلوع والعطش ،وهو فيام هو فيه من
اهلول!((( ،وع َّلق اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي عىل موقف اإلمام أمحد V

قائلاً « :هذا رجل هانت عليه نفسه يف اهلل تعاىل فبذهلا ،كام هانت عىل بالل نفسه،
َ
أهون من
وقد روينا عن سعيد بن املسيب( :أنه كانت نفسه عليه يف اهلل تعاىل

( )1ع َّلق العالمة أمحد شاكر  Vهنا قائلاً ( :التقية إنام جتوز للمستضعفني الذين خيشون أن ال يثبتوا
عىل احلق ،والذين ليسوا بموضع القدوة للناس ،هؤالء جيوز هلم أن يأخذوا بالرخصة .أما أولو
العزم من األئمة اهلداة ،فإهنم يأخذون بالعزيمة ،وحيتملون األذى ويثبتون ،ويف سبيل اهلل ما
يلقون .ولو أهنم أخذوا بالتقية ،واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم ،يقتدون هبم،
وال يعلمون أن هذا تقية .وقد ُأيت املسلمون من ضعف علامئهم يف مواقف احلق ،ال يصدعون
بام يؤمرون ،جياملون يف دينهم ويف احلق ،ال جياملون امللوك واحلكام فقط ،بل جياملون كل من
رضا ،يف احلقري واجلليل من أمر الدنيا .وكل أمر الدنيا حقري .فكان
طلبوا منه نف ًعا ،أو خافوا منه ًّ
من ضعف املسلمني بضعف علامئهم ما نرى .ولقد قال رجل من أئمة هذا العرص املهتدين ،فيام
كتب إىل أيب  ،Vمن خطاب سيايس عظيم ،يف مجادى األوىل سنة  ،1337قال« :كأن املسلمني
مل يبلغهم من هداية كتاهبم فيام يغشاهم من ظلامت احلوادث غري قوله تعاىل[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ] [آل عمران ]28:ثم أصيبوا بجنون التأويل فيام سوى ذلك ،ولست أدري وقد فهموا منها
ما فهموا ،كيف يقولون بوجوب اجلهاد ،وهو إتالف للنفس واملال؟! وكيف يفهمون تعرضه
 Hلصنوف البالء واإليذاء؟! وملاذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين -يف البأساء
والرضاء -عىل اهلل»؟!) اهـ .من «ترمجة اإلمام أمحد» للذهبي هامش (ص.)50 ،49
(« )2ترمجة اإلمام أمحد» للحافظ الذهبي (ص.)50-48
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نفس ذباب) ،وإنام هتون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب ،فعيون البصائر
ناظرة إىل املآل ،ال إىل احلال ،وشدة ابتالء أمحد دليل عىل قوة دينه ،ألنه قد صح

عن النبي  Hأنه قالُ « :يبتلى املرء على حسب دينه» ،فسبحان من أيده
وبصرَّ ه وقواه ونرصه» اهـ.

وقال ابن طاهر املقديس احلافظ:

سمعت اإلمام أبا إسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري هبراة يقول:
« ُع ِر ْض ُت عىل السيف مخس مرات ،ال يقال يل :ارجع عن مذهبك ،لكن

يقال يل :اسكت عمن خالفك ،فأقول :ال أسكت»(((.

وقال أبو العباس السرَّ َّ اج عن الكُديمي قال :ملا دخل أبو نُعيم عىل الوايل
فأول من امت ِ
ليمتحنه ،و َث َّم يونُس وأبو غسان وغريمهاُ ،
ُحن ٌ
فالن ،فأجاب ،ثم
طف عىل أيب نُعيم ،فقال :قد أجاب هذا ،فام ُ
زلت أتهَّ ِ ُم
َع َ
تقول؟ فقال« :واهللِ ما ُ
َجدَّ ه بالزندقة ،ولقد أخربين يونس بن بكري أنه سمع جده ُ
بأس أن يرمي
يقول :ال َ
أدركت الكوف َة وهبا أكثر من سبع مئة ٍ
فمن
اجلمرة بالقوارير.
ُ
شيخ ،األعمش َ
ُ
أهون من ِز ِّري هذا» ،فقام إليه أمحد بن
دونه يقولون :القرآن كالم اهلل ،و ُعنُقي

يونس ،فق َّبل رأسه -وكان بينهام شحناء -وقال« :جزاك اهلل من ٍ
خريا»(((.
شيخ ً

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الضبي املعروف بابن الربذون من شيوخ

بالذب عن مذهب اإلمام مالك ،ومل يكن يف نشأة القريوان أقوى
السنة املعروفني
ِّ
عىل احلجة واملناظرة منه.

(« )1اآلداب الرشعية» البن مفلح (.)207/1
(« )2سري أعالم النبالء» (.)149/10
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وكان أبو بكر بن هذيل عىل مثل طريقته ،فرفع أمرمها إىل أيب عبد اهلل الشيعي

أو ألخيه أيب العباس ،وذكر من أمرمها أهنام يطعنان يف دولة الشيعة ،فصدر األمر
بحبس ابن الربذون وابن هذيل.

ثم أمر عامل القريوان حسن بن أيب خنزير برضب ابن هذيل مخسامئة سوط،

وبرضب رقبة ابن الربذون ،فغلط ابن أيب خنزير ،فرضب ابن الربذون ،وقتل ابن

هذيل.

ثم تنبه من الغد فقتل ابن الربذون.

وملا ُج ِّرد إبراهيم بن الربذون ل ُيقتل ،قال له حسن بن أيب خنزير :ترجع عن

مذهبك؟

فقال له :أ َع ِن اإلسالم ت ِ
َستتي ُبنِي؟

ف ُقتلُ ،ربطت أجسا ُمهام باحلبال ،وجرهتام البغال ،مكشو َفينْ ِ بالقريوان،
وصلبا نحو ثالثة أيام ،ثم ُأ ِنزال و ُدفنا.
ُ
وكانت احلادثة سنة تسع وتسعني ومائتني(((.

وذكر الدباغ يف (معامل اإليامن) أن جر الشيخني كان عىل وجوههام من باب

فصلبا هناك.
تونس إىل باب أيب الربيع ُ

كام نقل الدباغ عن املالكي بسنده أن عبيد اهلل ملا وصل إىل رقادة أرسل إىل

القريوان َمن أتاه بابن الربذون وابن هذيل ،فلام وصال إليه وجداه عىل رسير

جالسا ،وعن يمينه أبو عبد اهلل الشيعي ،وعن يساره أبو العباس أخوه،
ملكه
ً
( )1انظر« :ترتيب املدارك» (.)118/5
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فلام وقفا بني يديه قال هلام أبو عبد اهلل وأبو العباس« :اشهدا أن هذا رسول اهلل»،

وأشارا إىل عبيد اهلل.

فقاال مجي ًعا بلفظ واحد« :واهلل الذي ال إله إال هو لو جاءنا هذا والشمس

عن يمينه والقمر عن يساره يقوالن إنه رسول اهلل ما قلنا إنه رسول اهلل».
فأمر عبيد اهلل بعقاهبام عىل نحو ما تقدم(((.

جالسا
وقال الشيخ أبو احلسن القابيس « :Iذكر يل من أثق به أنه كان
ً
ٍ
عند ابن أيب خنزير -لعنه اهلل -يف سقيفته ،فدخل عليه شيخ ذو ٍ
مجيلة ،وقد
هيئة
عاله صفار وسمت وخشوع ،وعىل رأسه منديل مهلبي ،فلام رآه ابن خنزير

بكى ،فقال له :ما الذي أبكاك؟

ِ
بدوس هذا الشيخ
وجه إ َّيل يأمرين أن آمر
قال :السلطان -يعني عبيد اهللَّ -

حتى يموت ،وهو ابن خريون.

ثم أمر به ُفأدخل إىل املجلس ،ثم ُبطح عىل ظهره ،وطلع السودان فوق

الرسير ،فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات.

وملا مات أخذوه ومحلوه عىل بغل ،وألقوه يف َحفري(((.
كان ذلك جلهاده يف الدين ،و ُبغضه لعبيد اهلل وجنده ،وكان الذي عمل

عليه وسعى به هو املروذي -الشيعي -لعنة اهلل عليه»(((.

(« )1معامل اإليامن يف معرفة أهل القريوان» (.)178/2
( )2حفريُ :حفرة ،أو قرب.
(« )3رياض النفوس يف طبقات علامء القريوان وأفريقية وزهادهم» (.)55/2
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وقال الذهبى يف ترمجته أليب بكر النابليس :قال أبو ذر احلافظَ :س َجنه

ارقطني يذكره ويبكي ،ويقول :كان
بنو ُعبيد ،وصلبوه عىل السنَّة،
سمعت الدَّ
ُ
َّ
يقول ،وهو ُي ْس َلخ[ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ] [اإلرساء ،]58:قال أبو الفرج ابن

اجلوزي :أقام جوهر القائد أليب متيم صاحب مرص أبا بكر النابليس ،وكان ينزل
األكواخ ،فقال له :بلغنا أنك قلت :إذا كان مع الرجل عرش ُة أسهم ،وجب أن

يرمي يف الروم سهماً  ،وفينا تسعة ،قال :ما قلت هذا ،بل قلت« :إذا كان معه
َ

أيضا ،فإنكم
عرش ُة أسهم ،وجب أن يرميكم بتسعة ،وأن
يرمي العارش فيكم ً
َ

فشهر ُه ثم رضبه ثم أمر
غريتم امللة ،وقتلتم الصاحلني ،وادعيتم نور اإلهلية»َ ،
لخه ،وقال ابن األكفاين« :س ِلخ ،شيِ ِ
هيود ًّيا َف َس َ
وص ِلب» ،وقيلُ :س ِلخ
وح ت ْبنًاُ ،
ُ
ُ
من َم ِ
فر ِق رأسه حتى بلغ الوجه ،فكان يذكر اهلل ،ويصرب حتى بلغ الصدر ،فرمحه
موضع قلبه ،فقىض عليه ،وقيل« :ملا ُس ِلخ كان ُيسمع
السلاَّ خ ،فوكزه بالسكني
َ
َّ
من جسده قراءة القرآن»(((.
(((
وقرأت بخط أيب
رأسا يف القراءات،
حلطيئة
ُ
ً
في :كان ابن ا ُ
الس َل ُّ
قال ِّ
الطاهر بن األنامطي قال :سمعت شيخنا ُشجا ًعا ا ُملدجلي وكان من خيار عباد اهلل

يقول :كان شيخنا ابن احلطيئة شديدً ا يف دين اهلل ،ف ًّظا غلي ًظا عىل أعداء اهلل،
أمره ،فام ِ
لقد كان حيضرُ جملسه داعي الدعاة((( مع ِعظم سلطانه ون ِ
ُفوذ ِ
حيتش ُم ُه،
ُ
ُ
الروافض ،خالفوا
«أمحق الناس يف مسألة كذا وكذا
وال ُيكرمه ،ويقول:
ُ
ُ

(« )1سري أعالم النبالء» (.)148/16
( )2هو اإلمام العالمة القدوة شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد اله اللخمي املغريب ا ُملقرئ
(ت560:هـ).
( )3هو أبو القاسم هبة اهلل بن كامل املرصي التنوخي ،قايض اخلليفة العاضد (ت569:هـ).
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ِ
برشف مرص وقد
وكنت عنده يو ًما يف مسجده
الكتاب والسنة ،وكفروا باهلل»،
ُ
بعض وزراء املرصيني أظنُّه ابن عباس ،فاستسقى يف جملسه ،فأتا ُه بعض
حرض ُه ُ
غلامنه بإناء فضة ،فلام رآه ابن احلطيئة وضع يد ُه عىل فؤاده ،ورصخ رصخ ًة

ٍ
ُ
حديث
جملس ُيقرأ فيه
«واح َّرها عىل كبدي ،أترشب يف
مألت املسجد ،وقال:
َ
رسول اهلل  Hيف آنية الفضة؟! ال واهلل ال تفعل» ،وطرد الغالم ،فخرج،
ٍ
بكوز قد تث َّلم ،فرشب ،واستحيي من الشيخ ،فرأيته
كوزا ،فجيء
وطلب الشيخ ً

واهلل كام قال اهلل [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [إبراهيم.(((]17:

الداعية الكبري اهلمة «ينظر إىل غالبه من ٍ
عل ما دام مؤمنًا ،ويستيقن أهنا فرتة

رأسا،
ومتيض ،وأن لإليامن كر ًة ال مفر منهاَ ،و َه ْبها كانت القاضية فإنه ال حَيني هلا ً

إن الناس كلهم يموتون ،أما هو فيستشهد .(((»..

حل ُبيل قايض برقة أنه أتاه
 -وكان سبب استشهاد اإلمام حممد بن إسحاق ا ُ

عامل برقة املعروف بابن كايف((( فقال له« :إن غدً ا العيد» ،فقال القايض« :إن

ُ
قلت ،وإن مل ُير ال أخرج؛ ألنه ال يمكنني أن ُأ َف ِّطر
ُرئي
اهلالل الليلة كان كام َ
الناس يو ًما من رمضان ،وأتقلد ذنوب اخللق» ،فقال له« :هبذا وصل كتاب
َ

الناس اهلالل يف تلك الليلة فلم يروه ،فأصبح العامل إىل
موالي» ،فالتمس
ُ
القايض بالطبول ،والبنود ،وهيئة العيد.

(« )1سري أعالم النبالء» (.)346/20
(« )2معامل يف الطريق» (ص.)168
( )3من والة ال ُعبيديني ا ُمل َس َّمني بالفاطميني أثناء احتالهلم ليبيا.
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فقال له« :ال واهلل ال أخرج وال أخطب ،وال أصيل العيد ،وال أتقلد أن ُأف ِّطر

الناس يو ًما من رمضان((( ولو ُع ِّل ْق ُت بيدي».
َ

ب وصىل ،وكتب بام جرى إىل مواله -يف
فمىض العامل ،فجعل من َخ َط َ

القريوان -فلام وصل إليه اخلرب أمر برفعه إليه ،فلام وصل قال له« :إما أن تتنصل
قلت».
وأعفو عنك ،وإال
فعلت بك ما َ
ُ

شئت».
فامتنع من الدخول يف دعوته ،وقال له« :اعمل ما َ

ب له صار ًيا عند الباب األخري من أبواب اجلامع الذي ييل درب
فن ََص َ
املهدي ،و ُع ِّل َق بيده إليه يف الشمس ،فأقام كذلك ضاح ًيا للشمس يف شدة احلر

يومه ذلك ،فلام كان بالعيش مات .V

وكان يطلب َمن َيسقيه املاء يف ذلك احلال ،فال جيرس أحد من الناس أن

يسقيه لشدة خوفهم.

فلام مات أخذوه و َم َض ْوا به ،فصلبوه عىل خشبة بباب أيب الربيع .(((V

(« )1وكان هذا من رأي ال ُعبيدية ُي َف ِّطرون باحلساب ،وال يعتربون رؤية» اهـ .من «سري أعالم النبالء»
(.)374/15
(« )2رياض النفوس» ( ،)404/2و«سري أعالم النبالء» (.)374/15
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شهداء في سبيل عقيدة احلق
نسوق -فيام ييل -شذرات من سرية بعض أعالم الشيعة الذين هداهم اهلل

إىل احلق ،فجهروا به يف شجاعة ،فدفعوا حياهتم ثمنًا لعقيدهتم ،تقبلهم اهلل يف
خريا.
الشهداء ،وجزاهم عن السنة وأهلها ً

 -1أحمد مير قاسم الكسروي (ت1946:م)

توىل منصب املدعي العام يف طهران ،وتبنى الدعوة للتصحيح داخل

املذهب الشيعي ،ودعا إىل توحيد العبادة ونبذ الرشك ومظاهره ،واستنكر الغلو

يف األئمة واإلمامة ،ونفى والدة حممد بن احلسن العسكري ،ودافع عن الشيخني

والصحابة  ،Mوقد سحر الشباب بقلمه وأسلوبه ،حتى ذاعت أفكاره،
وكتب إليه بعض الكويتيني الشيعة يطلبون منه كتابة أفكاره باللغة العربية ،فأ َّلف

كتاب (التشيع والشيعة) يف أسبوعني.

وما أن انتهى الكرسوي من تأليف كتابه (التشيع والشيعة) حتى تعرض
ملحاولة االغتيال ،حيث ضرُ ِ ب بالرصاص من ِق َبل جمموعة يف طهران ،فدخل
املستشفى ،وأجريت له عملية جراحية ،وتم شفاؤه.

ثم أخذ خصومه يكيدون له ،وحييكون له املؤامرات من أجل اإليقاع به ،فقد

رموه بمخالفة اإلسالم ،ورفعوا ضده شكوى إىل وزارة العدل ،و ُدعي للتحقيق
معه ،ويف آخر جلسة من جلسات التحقيق ضرُ ِ ب بالرصاص مرة أخرى ،و ُط ِعن
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جرحا ،وقد عاش
بخنجر ،فامت عىل إثر ذلك ،وكان يف جسمه تسعة وعرشون
ً
سب ًعا ومخسني سنة.

و ُيذكر أن الذي قام بإطالق النار عليه هو «نواب صفوي» سنة 1946م(((.

 -2آية الله العظمى((( أبو الفضل البرقعي (ت1992:م)

حاز مرتبة علمية كربى عند الشيعة ،وهي مرتبة املرجعية ،وأ َّلف عرشات

الكتب يف مرحلة تش ُّيعه نرصة للتشيع ،ثم يف مرحلة التسنن دفا ًعا عن عقيدة
أهل السنة ،ومن أبرزها:

 -1كرس الصنم(((.

 -2نقد كتاب (املراجعات).

وترجم بنفسه بعض الكتب من العربية إىل الفارسية من أمهها( :أحكام

القرآن) لإلمام الشافعي ،و(املنتقى خمترص منهاج السنة) البن تيمية ،و(العواصم

والقواصم) ،و(التوحيد) ،و(كشف الشبهات) ملحمد بن عبد الوهاب(((.

( )1انظر« :أعالم التصحيح واالعتدال» (ص.)184-156
( )2هذا اللقب يناله املجتهدون أصحاب أعىل الدرجات العلمية عند الشيعة ،ويكاد ال يصل إليه يف
عامل التشيع إال مخسة أشخاص.
( )3والصنم هنا هو أهم مرجع لعلوم الشيعة عىل اإلطالق «الكايف» للكليني ،وقد منعت إيران طبعه،
فيسرَّ اهلل ألهل السنة طباعته.
( )4وكان مما قاله يف مذكراته «سوانح األيام»:
«وليعلم القارئ أن هذه الدولة جعلت الناس أعدا ًء لنا ،أقاربنا وأصحابنا ال يتجرءون عىل زيارتنا
واالتصال بنا ،وهكذا فإن كل من جرى عىل لسانه كلمة لبيان العقائد املوافقة للقرآن فإن نظام
(وهايب) مع أنه ال يوجد يف الدنيا مذهب اسمه (الوهابية) ،وإنام هم لغرض
اخلميني يتهمه بأنه َّ
استعداء الناس وتنفريهم يدعون أهل اجلزيرة واحلجاز بالوهابيني ،مع أن مملكة احلجاز كام أعلم
=
								
وأعتقد هم حنابلة.
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وعقب قيام الثورة اخلمينية (1399هـ1979-م) ،وكان الربقعي قد بلغ

السبعني سنة ،تفرغ للقراءة والبحث والنظر ،والتدبر يف كتاب اهلل تعاىل ،يقول

« :Vفتبني يل أنني ومجيع علامء مذهبنا غارقون يف اخلرافات ،وغافلون عن
كتاب اهلل ،وختالف آراؤهم صحيح((( القرآن وتعارضه» اهـ(((.

وكتب رسائل عدة ينصح فيها اخلميني ،لكنه مل جيب عىل رسالة واحدة
منها ،وكان كلام كتب مقالاً حُيال بينه وبني نرشه.

وهدِّ د
واهتمه املتعصبون بالكفر وإنكار اهلل  Dوالرسول ُ ،H
بالقتل عدة مرات من بعض املراجع ،واض ُط ِهدَ يف أيام الشاة ،وتعرض للسجن
وحاول حرس الثورة اغتياله ،لكنه نقل إىل املستشفى ،و ُمنِع األطباء من عالجه،
فغادر املستشفى إىل منزله ،ثم ُسجن يف «إيوبن» ملدة سنة ،ثم نفي إىل «يزد» ثم
ُسجن مرة أخرى ،ثم نُفي ،ثم مات عام 1992م �.
وسرية اإلمام الربقعي سرية ِخ ْصبة مرشقة قد ُأ ِ
فردت هلا مصنفات جديرة
بالدراسة ،ويعد بحق من أعظم أعالم التصحيح ،فجزاه اهلل عن اإلسالم والسنة
خري اجلزاء.

= نعم من حيث العقيدة هم يسريون عىل عقائد العامل حممد بن عبد الوهاب ،ولكنه مل يأت بمذهب
أيضا مل يفعال شي ًئا سوى حماربة اخلرافات
جديد ،وإنام هي آراء ابن تيمية وابن قيم اجلوزية ،وهذان ً
والبدع ودعوة الناس إىل اإلسالم األصيل ،ودعوة الناس إىل الرجوع إىل القرآن ،نعم مها مل يكونا
معصومني ،وقد أخطآ بعض األخطاء خاصة يف توحيد الصفات فآراؤمها فيها ال ختلو من إشكال
(!!) ،لكن مشايخ إيران ال يرتددون يف اهتام كل من هدد متاجرهم ودكاكينهم ،وبينَّ بطالن ما
عندهم بالرباهني بالوهابية حتى هيربوا من االستدالل عىل أخطائه والرد عىل براهينه ،مما يدل عىل
أهنم ال منطق هلم وال برهان سوى القوة والسجن والقتل» اهـ( .ص.)308
( )1كان الواجب أن يقول« :وختالف آراؤهم الفهم الصحيح للقرآن».
(« )2كرس الصنم» (ص.)390
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 -3أحمد مفتي زادة (1413-1352هـ=1993-1933م)

السنِّي يف إيران ،الشيخ ،الفقيه ،العامل ،الداعية ،ال َع َلم.
الزعيم اإلسالمي ُّ
ُولِد يف عائلة عريقة يف الدين ،وكان والده وعمه من أكابر علامء كردستان

إيران.

فالتف حوله شباب منطقة
أنشأ حمضنًا للجيل املسلم باسم «مكتب القرآن»،
َّ

كردستان ،وعموم شباب إيران من أهل السنة واجلامعة.

أسس جملس شورى أهل السنة واجلامعة «شمس» ،اشتهر بمنحاه السلفي،

ونجح يف توضيح أن أهل السنة يف إيران ليسوا فقط من األكراد « 4ماليني» وإنام

هناك مليونان يف خراسان ومثلهم يف البلويش ،إضافة إىل الرتكامن الذين يقيمون
عىل حدود اجلمهوريات اإلسالمية رشق بحر قزوين ،وكذلك قوم طوالش
الذين يقطنون احلدود الشاملية الغربية من اجلمهوريات اإلسالمية ،كام يوجد

يف اجلنوب عىل امتداد ساحل اخلليج قوم خم ّلطون من الفرس والعرب ،وهؤالء
من أهل السنة واجلامعة «يف حدود املليون» ويمثل هؤالء مجي ًعا ما يقرب من ثلث

سكان إيران.

وهو من املتبحرين يف العلوم الرشعية ،يتميز بسلوك إسالمي مرتفع عن

الرتف واالستكبار والعلو يف األرض ،ساهم وإخوانه يف الثورة عىل احلكم

اإلمرباطوري ،وكرس جهوده لدعم الثورة بتوعية أهل السنة والنهوض هبم
ملسايرة  ..الشيعة يف وجه الطغاة ،وسامهوا يف الثورة مسامهة ف َّعالة ،وقدموا يف
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سبيل ذلك قافلة من الشهداء من خرية أبنائهم ،وكانت الوعود املقدمة إليهم بأن
عهد الفرقة والظلم قد ولىَّ واقرتب عهد الفوز والسعادة ،ولكن نُبِ َذت العهو ُد
وز َّج بمفتي زاده وأتباعه يف السجون أواخر عام .1982
ورا َء الظهورُ ،

بعد أن ُأدخل السج َن ُحكم عليه بالسجن مخس سنني ،وقد تعرض خالل

سجنه ألقىص أنواع التعذيب النفيس والبدين ،فمرت عليه الشهور والشهور يف
وح ِجز ألربعة أشهر متوالية يف دورة
زنازين مظلمة ال يدخلها شعاع الشمسُ ،
املياه ،ثم ت ُِر َك يقايس آالم مرضه دون ختفيف أو معاجلة ،حتى أصبح ال يستطيع أن
ليتيمم للصالة ،وحتى قال فيه األطباء :إنه عىل مقربة من املوت...
حيرك يديه َّ

ومضت السنون اخلمس ،وتوقع الذين حيسنون الظن أن يفرج عنه ،لكن
ذلك مل حيدث ،لقد طلبوا منه أن ُي َو ِّق َع مكتو ًبا ُي ِ
لزمه بأن ال يعود ملثل ما كان

عليه ،وأبى الداعية العزيز ذلك ،وهو الذي اتصف باالستقامة والتمسك باحلق،
ورفض التخيل عن احلق طال ًبا للنجاة بنفسه.
وأخريا ..فقد ُأفرج عنه بعد قضاء عرش سنوات يف السجن ،وكان قد اشتدَّ
ً

عليه املرض ،وأصيب بالعمى ،حتى توفاه اهلل.

وكانت آخر وصاياه :أوصيكم أال ختافوا إال اهلل(((.

 -4محمد بن إسكندر الياسري (ت1997:م)

مهندس ومثقف ديني عراقي ،تلقى شي ًئا من علوم اجلعفرية ،ثم بحث بنفسه

عن احلق ،بعد أن حتول جمرى حياته حني التقى يف بغداد بالشيخ السني حممد بن

وحرضه عىل البحث املخلص بدون
حجي كريم الذي أحسن مقابلته ومناظرتهَّ ،
( )1انظر« :تتمة اإلعالم» (.)64/1
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تعصب ،ثم أخربه بانحراف مذهب اإلمامية يف أصول الدين مما صدمه ،ودفعه
إىل أن يبحث يف مراجع مذهبه ليتأكد من هذا بنفسه ،ويف ليلة اليوم الذي قرر فيه

مبارشة البحث رأى يف املنام َجدَّ ه أمري املؤمنني عل ًّيا  Iيضع يده اليمنى عىل
مستبرشا ،وبدأ العمل بنشاط،
نورا عظيماً  ،فاستيقظ
رأسه ،والطريق أمامه يشع ً
ً
وانتهى األمر بأن ُفوجئ بصحة كالم الشيخ ابن حجي ،وصدمه وجود طائفة

من أبرز أعالم املذهب يقررون عقيدة حتريف القرآن الكريم ونقصانه ،فانتهى
به األمر إىل نبذ عقيدة النص والعصمة (اإلمامة) ،واستنكر خمالفات اإلمامية

ملذهب أهل السنة واجلامعة.

ومل يستطع اليارسي أن يكتم احلقيقة التي تبينت له ،فذهب يؤلف ويتكلم

حذرا جدًّ ا حتى إنه
باحلق ،فتعرض لكثري من املضايقات واألذى ،وقد كان
ً

ً
أخذا بأسباب التوقي من االغتيال ،-كام كانمل يكن ينام يف غرفة هلا نافذة
أخريا عىل أيدي بعض املتعصبني أثناء رجوعه من
ال يسري إال ُم َس َّل ًحا ،إال أنه ُقتل ً
صالة الفجر بسيارة صهره ،إذ َأطلق عليه النار ثالث ُة أشخاص ،فامت �
مبارشة سنة 1997م(((.

( )1انظر« :أعالم التصحيح واالعتدال» (ص.)221-185
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لو َص َّح ْح َت لم َت َخ ْف
شكى رجل إىل اإلم��ام أمحد خوفه من بعض ال��والة ،فقال :V

صححت(((؛ مل ختف أحدً ا» ،قال إبراهيم [ :Sﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
«لو
َ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [األنعام ،]80:وحتدى هود  Sقومه فقال[ :ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ] [هود.]56 ،55:
وقال الشيخ العمري الزاهد« :إن من غفلتك عن نفسك ،وإعراضك عن
اهلل ،أن ترى ما ي ِ
سخ ُط اهلل فتتجاوزه ،وال تأمر فيه ،وال تنهى عنه ،خو ًفا ممن
ُ

رضا وال نف ًعا»(((.
ال يملك لنفسه ًّ
يقول إقبال:

ُ
اخل�������وف م���ن���ه أب����دا
ل���ي���س ي���دن���و

���ي��ر اهلل خي���ش���ى أح�����دا
ل���ي���س غ َ

حَ ْ
���ب ن�������ا ًرا أشعال
ل���� ُن����ه يف ال���ق���ل ِ
����ر ٌ
ض ع��م��ا س����وى اهلل األح ْ
����د
ُم ْ
����ع ِ

��������زوج وال����ول����د خال
م����ن ق���ي���ود ال ِ

ي���ض��� ُع ال��س��ك َ
ْ
الولد
���ق
�ين يف َح��� ْل ِ

وهذا الشاعر «وليد األعظمي» ينشد يف «أغاين املعركة»:
( )1أي :لو صححت توحيدك واعتقادك ،مل ختف غري اهلل.
(« )2اجلواب الكايف» (ص.)44
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م��ه��م��ا مت���ط���ى ل��ي��ل��ن��ا األس������و ُد
مهما استبد ال��ظ��امل «السيد»
م��ه��م��ا ع��ت��ا األق�������زام واألع���ب��� ُد
�����وح�����وا ب���ال���ق���ي���د أو ه�����ددوا
ول َّ
ع���ن ن��ص��رة اإلس��ل��ام ه���ل نقع ُد
����م����ا ننش ُد
ك��ل��ا ،س��ن��ب��ق��ى دائ ً
ب���ف���ج���ره الب�����د أن ي���أت���ي الغ ُد

آخر:

حن���������������ن ع���������ص���������ب���������ة اإلل���������������ه

دي����������������� ُن�����������������ه ل������������ن������������ا وط������������ن

حن������������ن ج��������ن��������د م�����ص�����ط�����ف�����اه

ن����������س����������ت����������خ����������ف ب����������احمل����������ن

الداعية املسلم :ال أرض حتده ،وال العذاب يرهبه.

إنه يعمل أنى هاجر وطرد ،ال يعشق ترا ًبا ،وال يضيق ضمن حدود أوهم

االستعامر غريهم أهنا حدودهم ،ويتآخى مع كل بني اإلسالم ،فإن مل تكن اهلجرة
ُ
ُ
هبوط احلبل به
وكان السجن ،كان سجنه سياحة لروحه وفكره ،وإذا ُشنِ َق كان

علوا ينقله إىل منزل مجيل كريم(((.
ًّ

خ�����ذوا ك���ل دن��ي��اك��م وات���رك���وا

َ
�������را وح�����ي�����دًا غريبا
ف
����������ؤادي ح ًّ

������م������ك������م دول������������ ًة
ف��������إن��������ي أع������ظ ُ

وإن ِخ��ل��ت��م��ون��ي ط����ري����دًا سليبا

( )1انظر« :املنطلق» (ص.)222 ،221
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الس ْعي َو َ
ركة
احل ِ
َ
الب َركة  ..في َّ
بالرغم من التحفظات عىل فكر ومنهج مجاعة التبليغ ،إال أننا نقر بأهنا

أوفر اجلامعات اإلسالمية ح ًّظا من علو اهلمة يف احلركة الواسعة الدءوب ،وهلم
يف ذلك إنجازات رائعة أثمرت إسال َم ٍ
كثري من املرشكني ،وهداية الكثري من

الفاسقني ،وتبليغ دين اهلل يف آفاق املعمورة(((.

( )1ومع ذلك فإن منهج مجاعة التبليغ كان مثار جدل كبري ،وصنَّف كثري من علامء السنة يف نقده،
وبيان ما فيه من قصور بل بدع تتفاوت يف غلظها بتفاوت البالد ،وحظ أهلها من العروبة أو
العجمة ،وغلبة البيئة العلمية أو اجلاهلة.
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«ال حتقرن من املعروف ً
شيئا»

(((

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية � ما معناه« :إن بعض أهل البدع

يذهبون إىل بالد الكفار فيدعوهنم إىل اإلسالم ،فيدخلون فيه ،ويتابعوهنم عىل
نورا فيه ظلمة خري من ظلمة
بدعتهم ،وهذا أفضل من أن يبقوا عىل الكفر ،فإن ً

ال نور فيها».

قال األستاذ سعد احلصني ..« :ومع نقصها -أي :مجاعة التبليغ -وأخطائها

كثريا من خلقه ،أيقظهم هبا من الغفلة ،ور َّدهم
فإهنا يف رأيي نعمة من اهلل أنقذ هبا ً

هبا عن املعصية والتهالك عىل الدنيا ،وأخرجهم من حظرية الكفر إىل اإلسالم،
اشرتكت يف استفتاء ملائة من ِخرية املهتدين حدي ًثا إىل اإلسالم يف أمريكا
ولقد
ُ
الختيار عدد منهم دعاة وأئمة فلم أجد واحدً ا بينهم عرف اإلسالم بواسطة
كتاب إسالمي أو حمارضة أو مجاعة إسالمية أخرى أو هيئة رسمية للدعوة إىل

اهلل ،أو أي جهد آخر من خارج املجتمع األمريكي ،ولكن نصفهم تقري ًبا دخل

اإلسالم عن طريق مجاعة التبليغ ،والنصف اآلخر عن طريق مجاعات أمريكية
ُس ِّم َي ْت «املسلمني السود» و«البالليني» و«أمة اإلسالم يف الغرب».

ٍ
بوجه طليق ،وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها،
( )1صدر حديث رشيف ،متامه« :ولو أن تلقى أخاك
واغرف جلريانك منها» رواه مسلم [ ]2626عن أيب ذر .I
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والسبب يف رأيي أهنا تعيش للدعوة ،وتضحي من أجلها.
ويمكن للجامعة أن تسد نقصها بسهولة إذا ختلصت من التعصب لذاهتا

وأمرائها وأصوهلا ،إن مشكلتها األوىل يف اجلهل بالرشيعة ،والعلم برشع اهلل

لن جتده بني أمرائها فأكثرهم عوام وأفرادها ليسوا بأفضل من األمراء(((؛ ألن
بعضهم يتعلم من البعض اآلخر وتؤثر فيهم اجلامعة بقوة طريقتها الرتبوية أكثر

مما تؤثر فيهم املدرسة أو الكلية بانفصال العلم فيهام عن العمل وبأهدافهام

الدنيوية الضائعة.

ويمكنها أن تعرض منهجها النظري والعلمي عىل علامء الرشع من أهل

عضت عليه بالنواجذ ،وإن خالف أساليب
السنة واجلامعة((( فام وافق رشع اهلل َّ
العرص وبدعه ،وما باين رشع اهلل ختلت عنه وإن استحسنه املشايخ يف اهلند

( )1ومن َث َّم حاول البعض تسويغ منهج اجلامعة بأهنم دعاة «اخلطوة األوىل» فهي دعوة العوام إىل
العوام ،تنقل املسلم من بيئة الغفلة إىل بيئة الذكر ،ومن املعصية إىل الطاعة.
( )2لقد أصاب األستاذ احلصني هنا كبد احلقيقة ،فإن موقف اجلامعة املجايف للعلم الرشعي هو سبب
وجود هذه املؤاخذات ،والعلم عندهم -واقع ًّيا -ليس هو علم الوحيني الرشيفني ،لكنه العلم
بطريقة مجاعة التبليغ الذي يتضمن شي ًئا من السنة ،ومفاهيم خاصة باجلامعة ،قد تصادم الوحيني
رصاحة ،فمرياث مؤسس اجلامعة الفكري هو بديل العلم الرشعي عندهم.
إن مفتاح «اإلصالح» يف مجاعة التبليغ أن تقبل اجلامعة مبدأ التناصح مع علامء أهل السنة،
والتحاكم إىل أهل العلم الرشيف يف مواطن النزاع ،وأن تدرك رضورة االرتباط الوثيق بني العلم
والدعوة ،قال تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] اآلية [يوسف،]108:
وأن جتند من أفرادها طائفة يتسلحون بالعلم الرشعي ،امتثالاً لقوله تعاىل[ :ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ِ
خريا يفقهه يف الدين»
ﯼ ﯽ] [التوبة ،]122:وقال رسول اهلل « :Hمن ُي ِرد اهلل به ً
متفق عليه.
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والباكستان .هذه هي حقيقة املواالة يف اهلل واملعاداة فيه ،أما األخرى فهي محية

اجلاهلية...

وال يعيب اجلامعة يف رأيي أن يكون أكثر أفرادها عوا َّم أو أميني ولكن يعيبها

َّ
كل العيب أن تدعو إىل اهلل بمنهج ال حيرر الفرد من الرشك والبدع واخلرافات
واجلهل بمعنى «ال إله إال اهلل»((( التي قام عليها دين اهلل من قبل وبعد»(((.

ويف رسالة من «إمام العرص» سامحة العالمة عبد العزيز بن باز �

إىل األستاذ عوض بن إبراهيم القحطاين قال  Vبعد السالم« :أما بعد :فقد

وصلني كتابك الكريم وفهمت ما رشحتم فيه وما تضمنه السؤال عن مجاعة
التبليغ وهل طريقتهم صحيحة وهل هناك مانع من مشاركتهم فيام يقومون به

من الدعوة واخلروج معهم إىل آخره؟

واجلواب :قد اختلف الناس فيام ينقلون عنهم ِ
ٍ
مادح وقادح ،ولكننا
فمن

حتققنا عنهم من كثري من إخواننا الثقات من أهل نجد وغريهم الذين صحبوهم
يف رحالت كثرية ،وسافروا إليهم يف اهلند والباكستان ،فلم يذكروا شي ًئا خُ ِ
ي ُّل

املطهر أو يمنع من اخلروج معهم ،ومشاركتهم يف الدعوة ،وقد رأينا
بالرشع
َّ
كثريا يف دينه وأخالقه
كثريا ممن صحبهم وخرج معهم قد تأثر هبم وحسنت حاله ً
ً
( )1فليس اإلعراض عن منهج الرسل يف بيان حق اهلل عىل العبيد (التوحيد) ،وبيان ما يناقضه من
الرشكيات -من «احلكمة» كام يزعم -بعضهم ،فإن الدعوة إىل حقيقة «ال إله إال اهلل» هو أصل
األصول ،وليس «تأليف القلوب» ولو كان عىل حساب العقيدة ،فكلمة التوحيد قبل توحيد
الكلمة.
(« )2رأي آخر يف مجاعة التبليغ» لألستاذ سعد احلصني ،ضمن «ندوة اجتاهات الفكر اإلسالمي
املعارص» بالبحرين (1405هـ) (ص.)585
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ورغبته يف اآلخرة ،فعىل هذا ال أرى مان ًعا من اخلروج معهم ومشاركتهم يف

الدعوة إىل اهلل  ،Eبل ينبغي ألهل العلم والبصرية والعقيدة الطيبة أن

يشاركوهم يف ذلك ،وأن يكملوا ما قد يقع من بعضهم من نقص ،ملا يف سريهتم
وأعامهلم من التأثري العجيب عىل من صحبهم من املعروفني باالنحراف أو

الفسق.(((»...

إن من أهم حماسن مجاعة التبليغ :معاجل َة صفات األفراد [ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ] [األنفال .]53:عن طريق املعايشة العملية ،وبعد انتزاع الفرد من بيئته
وغمسه يف بيئة اجلامعة ،وتكرار سامعه املواعظ ليل هنار عىل أساس مبدأ «ما تكرر

تقرر» ،واندماجه يف «ماكينة» اجلامعة ،التي تغسله مرة بعد مرة ،وإذا به يتغري يف

َّب من جديد ،وأهداف حياته وأولوياهتا
وقت قصري ،وإذا بدوالب حياته ُي َرت ُ
تتبدل ،وإذا بأسلوب تعامله مع اخلالق واملخلوقني يتحسن ،وإذا به حُيسن استثامر
وقته يف اخلري والطاعة بعد أن كان مدم َن خمدِّ رات ،أو عا ًّقا لوالديه ،أو شخصية

مضادة للمجتمع « ُم َس َّج َل خطر» ،وهذا «التحويل» العميق العجيب املدهش
يتم يف «مستشفى اجلامعة» بعفوية وبساطة و«جمانًا» وبدون ضجة ،وينجح فيام

تفشل فيه أقوى أساليب العالج النفيس الالديني.

ومن أهم حماسن اجلماعة :تعظيم شأن الصالة ذات اخلشوع واخلضوع،

واحلرص عىل إقامتها مجاعة يف أول وقتها حتت كل الظروف ويف أي مكان ،مع

االلتزام بالنوافل واألذكار.

( )1وتاريخ الرسالة :االثنني 1399/9/5هـ ،املوافق 1979/7/28م.
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اجلم وحسن اخللق حتى صار
ومن حماسنهم :االلتزام العميل باألدب ِّ

ذلك سمة مميزة ألفرادها.

ومنها :اجتهادهم يف مبدأ تصحيح النية.

ومنها :رفقهم الشديد بالعصاة ،ويرضبون لذلك مثلاً  :باألم التي َت َق َّذر

مولو ُدها باخلارج من السبيل ،فإهنا ال ترميه يف برميل النفايات ،بل تغسله،
وتطهره ،ثم تضمه إىل صدرها ،وهذا حق العصاة عىل الدعاة.

ومن حماسنهم :أن اجلامعة (عازمة أشد العزم و ُمصرِ َّ ٌة أقوى اإلرصار عىل
رضورة بذل كل غال ونفيس ،وحتمل كل الصعاب التي يمكن أن تواجههم
بنَ َف ٍ
س طويل ،وصدر وسيع ،ومهة عالية ،كام كان ينصح الشيخ حممد يوسف
ِ
الكاند ْهلوي  Vبأن يكون الداعي مهته عالية كالسامء ،وعزيمته راسخة
مشريا إىل قوله تعاىل[ :ﮨ
صبورا كاجلامل،
كاجلبال ،متواض ًعا مثل األرض،
ً
ً
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜ ﯝ] اآليات [الغاشية ،]20-17:ومن أجل ذلك جنَّدت أبناء
املسلمني يف كل مكان يف العامل ليخدموا هذا اهلدف العظيم ،فصنعت من العوام
خطباء ،واستخرجت الكنوز املخفية يف األمة من القدرات الكثرية والكبرية،

ونظمتها يف سلك مجاعتها ،وليس عندها َع َجلة يف أمرها ،فهي متلك خربة طويلة
يف هذا املجال جمال التعامل مع النفس البرشية»(((.

درب
ومن عظيم حماسنها :املثابرة عىل الدعوة مهام كانت املشقة ،حيث ُي َّ

األفراد عىل حتمل خمتلف الصعاب عمل ًّيا :من قلة الطعام واللباس ،ووسائل
(« )1الصفات الست عند مجاعة التبليغ» للرشقاوي (ص.)77
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املواصالت ،واحلر والربد ،واجلفاف واألمطار ،ال تعترب عائ ًقا يمنعها من الدعوة،

فإذا كانت األموال قليلة عند األفراد ركبوا أرخص وسائل املواصالت عىل
اإلطالق ،وهذه عادهتا ال تنفق أمواهلا يف غري مكاهنا ،وتمُ َ ِّرن األفراد عىل االقتصاد
يف مصاريف احلياة ،فمثلاً إذا كان القطار أسهل يف االحتكاك بعامة الناس

واالختالط هبم لدعوهتم ،فإهنم يؤثرون ركوبه ،وال حيبون الرتفع عن الناس

يف أفخم مكان وينعزلون عنهم ،بل يذهبون إليهم ،وجيلسون معهم ،ويبدؤون
يف تطبيق األعامل التي تعلموها عىل هؤالء الناس من :دعوة إىل اهلل ،وتذكري
باآلخرة ،واجلنة والنار ،وقراءة العرش السور ،وحثهم عىل طاعة اهلل ،والقراءة من
الكتاب ،وهكذا إذا تطلب األمر تسلق اجلبال ،أو الركوب يف الزوارق ،أو عىل
احلمري والدواب املختلفة ،أو السري يف طرق غري ممهدة ،أو اجللوس يف الشاحنات

فوق املتاع لبضعة ساعات للوصول إىل املناطق املراد تغطيتها ،أو اتساخ املالبس

بسبب الطني والرتاب والغبار والرياح ،أو قلة املياه ،أو قصد مناطق مظلمة ليس
فيها كهرباء ،بل تعيش باألساليب القديمة جدًّ ا ،أو الذهاب إىل مناطق ال يعرف

أحد لغة أهلها ،أو جزر نائية يف املحيطات ،أو قبيلة تسكن يف الغابة ،أو أي نوع

من الصعاب التي ختطر عىل بال اإلنسان موجودة عىل هذه األرض ،فاجلامعة
مستعدة لتحملها من أجل القيام بجهد الدعوة ،واستطاعت بذكر تضحيات

الصحابة والتذكري هبا أن حترك ماليني من الناس يف العامل للحركة للدعوة،
ٍ
بنفوس راضية ،مع الشعور بأهنم
ينفقون عىل أنفسهم ،ويتحملون كل املشاق
مقصرِّ ون مل يتحملوا مثل ما حتمل الصحابة  Mأمجعني ،مما نتج عنه استعداد
التبليغي للذهاب إىل أي مكان ،وبأية وسيلة مواصالت ،مع أي نوع من الناس،
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ويأكل أي طعام كان ،هذا نتيجة التعبئة املستمرة والرتغيب يف األجور العظيمة

التي تنتظر التبليغي بسبب ذهابه وحتمله ،كام هتتم اجلامعة بإثارة العاطفة حتى

تثور محي ُة اإلنسان وغريتُه من أجل الدين ،وهلم خطباء كثريون ،وإنتاج اخلطباء
مستمر ال يتوقف؛ إذن نستطيع أن نقول :إن كل تبليغي هو دا ٍع إىل اجلامعة،

وختتلف قدراهتم تب ًعا الستعداد كل منهم ،ولكن اجلامعة ال تتخىل عن أي إنسان
شاركها( ،فالكل يعمل) وهذه صفة بارزة ،وللجامعة أساليب جعلتها تنجز
أعاملاً قريبة من اخليال بحيث تصري واقعية»(((.

( )1نفسه (ص )79 ،78بترصف يسري.
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من مواقف بعض منتسبي اجلماعة
جملسا هلم قال :جلسنا يو ًما يف املسجد للتعارف ،فقال
 -حكى من شهد ً

شيخ وقور ُيعرف نفسه ،وقد جاوز السبعني من عمره« :اسمي احلاج وحيد
الدين ،أعمل يف التجارة ،وعمري اآلن تسع سنوات!» ،فاستغربنا ،وقلنا له يف

دهشة« :تسع سنوات؟!» ،قال« :نعم ،ألنني أحسب عمري من تاريخ دخويل

يف هذه الدعوة ،أما قبل ذلك فإين أعترب عمري ضائ ًعا  ،»! ..وكان هذا الرجل
إذا وقف ليلقي موعظته يقول« :ال تضيعوا أعامركم مثيل ،واشتغلوا بالدعوة إىل

اهلل تعاىل».

وقد حدث أن سألنا أمريهم« :ملاذا تذهبون إىل املقاهي لدعوة الناس؟»،

قال« :أرأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟» ،قلنا« :إن كان مرضه

ثقيلاً نحرض له الطبيب يف املنزل ،وأما إذا كان مرضه خفي ًفا ،فإنه يذهب بنفسه
إىل الطبيب» ،قال« :فكذلك الذين مل يعرفوا طريق املسجد مرضهم اإليامين ثقيل،

فنحن نذهب إليهم»(((.

 -وسمعت بعض مشائخهم حيكي موق ًفا تعرض له ،إذ خرج للدعوة

يف حانة مخر يف مدينة أوروبية ،واستهدف رجلاً مسلماً كان جيالس امرأة وهو
يرشب اخلمر ،فوعظه ،ونصحه ،وذكره باهلل ،حتى الن قلبه ،ودمعت عيناه،
(« )1لطائف من سرية الرسول  Hوالسلف الصالح» (ص.)188
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فأخذ بذراعه ليقوده إىل املسجد ،وأخذت املرأة بذراعه اآلخر ،تنازعه فيه،

وكانت الغلبة له بعد جتاذب شديد من الطرفني ،وأتى به إىل املسجد ،وع َّلمه
كيف يتطهر ،ويصيل ،ثم تاب ،وحسنت توبته.

وهم جيتهدون يف «ابتكار» احليل اخلريية جلذب الناس إىل الدين ،كذلك

التبليغي الذي أراد دعوة طبيب مشهور ،فدفع قيمة الفحص ،وملا جاءت نوبته

دخل عليه ،فته َّيأ الطبيب لفحصه ،فإذا به خيربه أنه ليس بمريض ،وإنام رغب أن

يذكِّره باهلل ،وينصحه يف الدين ،وراح يفعل ذلك ،حتى رق قلب الطبيب ،وتأثر
بموعظته ،وأراد أن يرد عليه قيمة الكشف ،فأبى قائلاً « :هذه قيمة ما استغرقته

من وقتك».

 -ومن ذلك :أنه ملا صعد اإلنسان إىل القمر ،قال أحدهم« :ولو صعد

الناس إىل القمر ،وحتول بعض منهم عن األرض ،لنرسل َّن وراءهم قافلة خترج

يف سبيل اهلل ،وتصعد إىل القمر لتدعوهم».
ويقول األستاذ الراشد :9

«حركة التبليغ أجادت غرس الثقة يف دعاهتا ،وبخطبة واحدة يتعلموهنا

جيوبون اآلفاق ،ويواجهون املجتمع ،وآخرون يأمرون إخواهنم بضم الرأس،
ويقولون لفتى الصحوة :أنت يف خندق ،احرتس ،وأتقن االختباء!!»((( اهـ.
قال احلطيئة:

أ ِق�����ل�����وا ع��ل��ي��ه��م ال أب�����ا ألبيك ُم

من اللوم أو ُسدُّوا َ
املكان الذي َسدُّوا

���د عليهم
وت���ع���ذل�ن�ي أب����ن����ا ُء س���ع ٍ

وم��ا ُ
قلت إال ب��ال��ذي َع�� ِل َ��م ْ��ت سع ُد

(« )1صناعة احلياة» (ص.)60
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مناذج من علو همة الدعاة
َع ْو ٌد إلى
َ
 -هذا أخ مؤذن يأسف وحيزن حزنًا شديدً ا ،إذ بلغه أن برج ساعة «بيج

بن» الشهرية يف لندن قد مال ،وأنه مهدد باالهنيار ،فلام سئل عن رس أسفه وحزنه
زلت أؤمل أن ُي ِع َّز اهلل املسلمني ،ويفتحوا بريطانيا ،وأصعد عىل هذا
قال« :ما ُ

الربج كي أؤذن فوقه».

 وأعرف ًوح ُسن إسالمه
أخا أمريك ًّيا من أصل أسباين ممن أسلم هللَ ،

أيضا يف مدينة «نيويورك» ،وقد انتدب
يعيش مع زوجته األمريكية التي أسلمت ً

نفسه للدعوة إىل اهلل ،فيخرج هو وزوجته ،ويقفان أمام الكنيسة ،ليلتقط روادها

من الرجال ،ويدعوهم إىل اإلسالم ،وكذلك تفعل زوجته مع النساء ،وذلك َّ
كل
أح ٍد.
َ
 وأعرف ًأخا يعيش يف «أملانيا» أحسبه -واهلل حسيبه -جمتهدً ا يف الدعوة

إىل اهلل غاية االجتهاد ،حتى ال يكاد يذوق طعماً للراحة ،وقد استحوذت الدعوة
عىل كل كيانه ،حتى أرهق نفسهُ ،
وشغل عن بيته وأهله وولده ،فرأى إخوانه أن
يمنح عطلة إجبارية ،وذهبوا به صحب َة أرسته إىل منتجع ٍ
ناء ال يعرفه فيه أحد،
ُ
وال يعرف فيه أحدً ا ،كي هينأ ببعض الراحة ،وواعدوه أن يعودوا إلرجاعه بعد

أيام ،وملا رجعوا إليه وجدوه قد أسس مجعية إسالمية يف هذا املكان قوامها بعض
ِّ
مظان
العامل املغاربة وغريهم ممن انقطعت صلتهم بالدين ،ففتش عنهم يف
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وجودهم ،ودعاهم إىل طاعة اهلل سبحانه ،وأ َّلف بينهم ،وأقاموا مسجدً ا كان فيام
بعد منطل ًقا للدعوة إىل اهلل يف تلك البلدة.

إهنا «احلركة» رس شيوع دعوة اإلسالم املباركة يف أرجاء الدنيا ،ينطلق هبا

جنود ال يعلمهم إال اهلل [ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [املدثر.]31:

ويلفتنا األستاذ حممد أمحد الراشد  9إىل ميزان غريب نقيس به تلك

«احلركة احلياتية املتفجرة» ،فيقول:

ف إخواين فأفتش عن أحذيتهم ،ليس عىل
كنت يف األيام اخلوايل أالطِ ُ
«وقد ُ

نظافتها ،وصبغها ،ورونقها ،كالتفتيش العسكري ،بل عىل استهالكها ،وتقطعها،
والغبار الذي عليها ،وأ ْق ِلبها فأرى النعل ،فمن كان أسفل حذائه متهرئًا تال ًفا
فهو الناجح ،وأقول له« :شاهدك معك :حذاؤك يشهد لك أنك تعمل ،وتغدو

يف مصالح الدعوة وتروح ،وتطبق قاعدة[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ] [يس ،]20:وبكثرة حركتك تلف حذاؤك ،فأنت

املريض عندي».
املجتاز
ُّ

قال «صباح»« :قد واهلل بعد عرشين سنة يأخذين تأنيب الضمري كلام رأيت

حذائي ال غبار عليه ،وأتذكر ذاك التفتيش»(((.

( )1نفسه (ص.)112
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َ
الداعي ِة
اس ُق َضا َّلة
الف ِ
َ
وفيام ييل قصة واقعية تربز قيمة عنرص «املبادرة» و«املبادأة» ،و«احلركة» إىل

مواقع يندر َمن يتأهل القتحامها ،بح ًثا عن هذه الضالة املنشودة ،حكاها الشيخ

عيل الطنطاوي  ،Vوهي قصة توبة حدثت يف «مرقص» فقال:

دخلت أحد مساجد مدينة «حلب» فوجدت شا ًّبا يصيل فقلت :سبحان اهلل

إن هذا الشاب من أكثر الناس فسا ًدا :يرشب اخلمر ،ويفعل الزنا ،ويأكل الربا،

وهو عاق لوالديه ،وقد طرداه من البيت ،فام الذي جاء به إىل املسجد؟! ،فاقرتبت
منه وسألته« :أنت فالن؟! ،قال« :نعم» ،قلت« :احلمد هلل عىل هدايتك  ..أخربين

كيف هداك اهلل؟» ،قال« :هدايتي كانت عىل يد شيخ َو َع َظنا يف مرقص»  ..قلت

مستغر ًبا« :يف مرقص؟!» ،قال« :نعم ،يف مرقص» ،قلت« :كيف ذلك؟!» ،قال:
«هذه هي القصة»  ..فأخذ يروهيا ،فقال:

الناس فيه شيخ كبري السن ،وذات يوم
«كان يف حارتنا مسجد صغري ،يؤم
َ

التفت الشيخ إىل املصلني وقال هلم« :أين الناس؟! ما بال أكثر الناس وخاصة
الشباب ال يقربون املسجد ،وال يعرفونه؟!!» ،فأجابه املصلون« :إهنم يف املراقص
واملالهي» ،قال الشيخ« :وما هي املراقص واملالهي؟!» رد عليه أحد املصلني:
«املرقص صالة كبرية فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات عاريات أو شبه

عاريات يرقصن والناس حوهلن ينظرون إليهن» ،فقال الشيخ« :والذين ينظرون
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إليهن من املسلمني؟» ،قالوا« :نعم» ،قال« :ال حول وال قوة إال باهلل  ..هيا بنا

إىل تلك املراقص ننصح الناس» ،قالوا له« :يا شيخ ..أين أنت ..تعظ الناس
حاولوا أن يثنوه عن عزمه ،وأخربوه
وتنصحهم يف املرقص؟!» قال« :نعم َ ،»...

سيواجهون بالسخرية واالستهزاء ،وسيناهلم األذى فقال« :وهل نحن خري
أهنم
َ

من حممد H؟!» ،وأمسك الشيخ بيد أحد املصلني ليدله عىل املرقص،..
وعندما وصلوا إليه سأهلم صاحب املرقص« :ماذا تريدون؟!!» قال الشيخ:
«نريد أن ننصح من يف املرقص» ،تعجب صاحب املرقص  ...وأخذ يمعن النظر

فيهم ،ورفض السامح هلم  ...فأخذوا يساومونه ليأذن هلم ،حتى دفعوا له مبل ًغا

من املال يعادل دخله اليومي ...

وافق صاحب املرقص  ..وطلب منهم أن حيرضوا يف الغد عند بدء العرض

اليومي.

قال الشاب :فلام كان الغد كنت موجو ًدا يف املرقص  ..بدأ الرقص من
إحدى الفتيات  ..وملا انتهت ُأ ِ
سدل الستار ثم ُفتح  ..فإذا بشيخ وقور جيلس عىل

كريس ،فبدأ بالبسملة ،ومحد اهلل ،وأثنى عليه ،وصىل عىل رسول اهلل ،H

ثم بدأ يف وعظ الناس الذين أخذهتم الدهشة ،ومتلكهم العجب ،وظنوا أن ما
يرونه هو فقرة فكاهية ..فلام عرفوا أهنم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه،

ويرفعون أصواهتم بالضحك واالستهزاء ،وهو ال يبايل هبم ..واستمر يف نصحه
ووعظه حتى قام أحد احلضور ،وأمرهم بالسكوت واإلنصات حتى يسمعوا ما

يقوله الشيخ ....
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قال :فبدأ السكون واهلدوء خييم عىل أنحاء املرقص حتى أصبحنا ال نسمع

إال صوت الشيخ ،فقال كال ًما ما سمعناه من قبل ...تال علينا آيات من القرآن

وقصصا لتوبة بعض الصاحلني ،وكان مما قاله« :أهيا
الكريم ،وأحاديث نبوية،
ً
كثريا  ..فأين ذهبت لذة املعصية؟ لقد
الناس  ..إنكم عشتم طويلاً وعصيتم اهلل ً
ذهبت اللذة ،وبقيت الصحائف سوداء ستُسألون عنها يوم القيامة ،وسيأيت يوم
هيلك فيه كل يشء إال اهلل  ..Eأهيا الناس ...هل نظرتم إىل أعاملكم إىل

أين ستؤدي بكم؟ إنكم ال تتحملون نار الدنيا ،وهي جزء من سبعني جز ًءا من

نار جهنم فكيف بنار جهنم  ..بادروا بالتوبة قبل فوات األوان.»...

قال :فبكى الناس مجي ًعا  ..وخرج الشيخ من املرقص ،وخرج اجلميع

وراءه ،وكانت توبتهم عىل يده ،حتى صاحب املرقص تاب ،وندم عىل ما كان

منه .اهـ(((.

( )1نقلاً عن «العائدون إىل اهلل» (ص.)76-73
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الب َ
َو َ
اط ِل!
لآلخ َ
صر ِة َ
رين َح َركة في ُن َ
لئن كان سعى الدعاة وحركتهم يف نرصة الدين من آثار علو مهتهم ،ولئن

كان نرش مناقبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلني ،فإنه قد ينضم

تقريع النائمني والسادرين يف الغفلة بأن نذكر هلم حركة أهل
إىل هذه األسباب
ُ
الباطل يف االنتصار لباطلهم ،وبذهلم يف سبيل إطفاء نور اإلسالم ،وهيهات
هيهات [ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [التوبة.]32:

قال سبحانه[ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ] [ص ،]6:وقص عن قوم إبراهيم أهنم قالوا[ :ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ] [األنبياء ،]68:وقال يف شأن الكافرين[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] [البقرة،]205:

أيضا[ :ﭮ ﭯ
وقال[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [املائدة ،]62:وقال ً

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [آل عمران.]176:

فهي حركة مذمومة مشئومة تعود عليهم بالوبال والنكال ،وحبوط

األعامل ،قال تعاىل[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ] [األنفال.]36:
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وقال سبحانه[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] [الغاشية ،]3 ،2:وقال

تعاىل[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ] [الكهف ،]105-103:وقال [ :Dﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ] [الفرقان.]23:

إن حبوط أعامل الكافرين ،راجع إىل ُفقداهنم اإليامن ،قال تعاىل[ :ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [األحزاب ،]19:كام أن حركتهم كانت وبالاً عليهم،

ألهنا كانت إما يف طلب الدنيا[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] [هود ،]16 ،15:وإما أهنا كانت
لصد الناس عن دين اهلل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [حممد،]1:

وقال تعاىل[ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ] [النحل.]25:

ومع هذا كله ،فإن اهلل سبحانه واسى أهل اإليامن و َع َّزاهم فيام يل َق ْو َن من

والضنى والكَالل ،بقوله [ :Dﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
األمل َّ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ] [النساء ،]104:فليس املؤمنون وحدهم الذين حيتملون األمل والقرح ،إن
أعداءهم كذلك يتأملون ،ويناهلم القرح والألواء ،ولكن شتان بني املؤمنني الذين

يتوجهون إىل اهلل بجهادهم ،ويرتقبون عنده جزاءهم ،وبني الكافرين الذين هم
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حيارى تائهون ،ضائعون مض َّيعون ،ال يتجهون هلل ،وال يرتقبون عنده شي ًئا يف
احلياة ،وال بعد احلياة.

أجدر املؤمنني أن
فإذا كانوا مع ذلك يرصون ويدأبون يف حماربة احلق ،فام
َ

ربا ،وما أجدرهم كذلك أن ال يكفوا عن ابتغاء القوم،
يكونوا أشد
إرصارا وص ً
ً
وتطلبهم ،وتعقب آثارهم ،حتى ال تبقى هلم قوة ،وحتى ال تكون فتنة ،ويكون
الدين كله هلل! إن هذا املعنى هو عني ما نقصده مما سنذكره -فيام ييل إن شاء اهلل-

من سعي الكافرين ودأهبم يف حتصيل الدنيا ،أو يف الصد عن سبيل اهلل تعاىل،
بجانب معنى ٍ
ثان أشار إليه  Hفيام ُروي عنه من قوله« :ما رأيت ِم َ
ثل
النار نام هاربُها ،وال َ
مثل اجلنة نام طا ِل ُبها»((( ،وأشار إليه أمري املؤمنني عمر
وعجز الثقة» ،وأشار
«ج َلدَ الفاجر،
َ
ابن اخلطاب  Iحني شكا إىل اهلل تعاىلَ :

إليه أمحد بن حرب يف قوله« :يا عج ًبا ملن يعرف أن اجلنة ت َُز َّين فوقه ،والنار ت َُس َّع ُر
حتته ،كيف ينام بينهام؟».
ومعنى ثالث هو :استثارة الشعور باالستحياء من اهلل  Bيف قلوب

جند اهلل املسلمني حني يرون َمن ال خالق هلم عند اهلل يكدحون ويضحون

لنرصة باطلهم ،ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي قطعه عىل نفسه:
[ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ] [ص ،]83-82:يف حني
يتباطأ كثري من املسلمني عن نرصة دين احلق مع أهنم عاهدوا اهلل عىل االنقياد

لرشعه[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ] [املائدة.]7:

( )1رواه الرتمذي عن أيب هريرة  ،Iوحسنه األلباين يف «الصحيحة» رقم [.]953
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َه ُل َّم َفلنَ َ
ستحي ِم َن الله!
نعرض -فيام ييل -نامذج من حركة بعض الكافرين يف سبيل الدنيا ،أو

يستحيي املقرصون منا ىف حق
خدمة أوطاهنم ،أو الدعوة إىل ملتهم ،عسى أن
َ
دينهم وأمتهم املسلمة ،ويروا أنفسهم أحرى وأجدر بمعايل األمور.

 -1هيوسنت وتكساس
هذا «هيوستن» يقف يف حدود سنة  1830أمام الكونجرس األمريكي،

وخيطب خطبة بليغة مل يستعمل فيها كلمة مرتني ،فسحر ألباب الرجال الذين
وج ْلبِهم إىل توقيع
لتوه يف تسكني ثائرة اهلنود احلمر َ
أمامه ،وكان قد نجح ِّ

اتفاقات مع احلكومة ،فاستدعاه الرئيس األمريكي آنذاك وقال له« :إن تكساس
ضمها ،وأريدها منك».
تتبع املكسيك ،ومستقبل أمريكا متعلق هبا ،وال بد من ِّ
فقال هيوستن« :نعم أنا هلا ،زودين بامل ورجال».

قال الرئيس« :لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك ،بل تذهب منفر ًدا

ُ
حارسا حتى تعرب هنر املسيسبي ،ويعود».
وأبعث معك
وبال دوالر واحد،
ً

ومع ذلك َقبِ َل املهمة ،وو َّدعه احلارس عىل ضفة النهر ،واندفع نحو

تكساس ،فلام دخل أول مدينة هبا فتح له مكتب حماماة ،فكان املدعي يف املحكمة
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خيرج متهماً واملتهم بري ًئا ،لبالغة وقوة لسانه ،حتى انبهر به الناس ،فالثوا((( به،
فتالعب بمفاهيمهم وأخيلتهم ،وغرس فيهم معنى رضورة االستقالل عن
املكسيك ،وأنشأ حركة قوية أمتت االستقالل ،ثم غرس معنى وجوب االنضامم

إىل الواليات املتحدة ،فانضمت طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن ،وجاء
بعد سنوات قليلة إىل الرئيس األمريكي ،وسلمه مفتاح تكساس ،إذ مل تُط َلق

دوالر واحد ،فشكره الرئيس ،وخ َّلدوا عمله بإطالق
طلقة أمريكية ،ومل ُينْفق
ٌ
اسمه عىل مدينة «هيوستن» التي هي اآلن من أهم مدن أمريكا ،وعاصمة النفط

فيها .اهـ(((.

( )1الث به الناس :اجتمعوا حوله ،وأطافوا به.
(« )2صناعة احلياة» (ص )89 ،88بترصف.
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 -2إليعارز بن يهودا (1858م1922-م)
(((
رائد حركة إحياء اللغة العربية احلديثة
َم َثل اللغة مثل الكائن احلي :تُو َلد ،ومتر بمراحل الطفولة والشباب
أدراج الرياح دون أن خت ِّلف وراءها
والشيخوخة((( ،وقد متوت وتندثر وتذهب
َ

أثرا ُيذكَر من كتب أو كلامت.
ً

آثارا وكت ًبا
ومن اللغات التي ماتت لغات غابت لكنها خ َّلفت وراءها ً
تداول ًة شفه ًّيا،
تُدَ رس إىل اليوم ،وإنام ينسحب عليها حكم (املوت) ألهنا مل تبق ُم َ
وال يستعملها الناس.

( )1انظر« :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب املسريي.
ٍ
«شاهد من أهلها» هو الفيلسوف
( )2مل ُيستثن من هذه املراحل سوى اللغة العربية ،وإليك شهادة
الفرنيس (إرنست رينو) صاحب كتاب «التاريخ العام للغات السامية» يتحدث متعج ًبا عن مزايا
اللغة العربية وأثرها يف نقل اإلسالم ،فيقول:

«من أغرب املدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية (العربية) ،وتصل إىل درجة الكامل وسط

الر َّحل ،تلك اللغة التي فاقت أخواهتا بكثرة مفرداهتا ،ودقة معانيها،
الصحاري وعند أمة من ُّ
وحسن نظام مبانيها ،ولقد كانت هذه اللغة جمهولة من األمم ،ولكنها من يوم ُع ِرفت ظهرت
ِ
أي تغيرُّ ُيذكَر ،حتى إهنا مل تَعرف هلا يف أطوار حياهتا،
لنا يف ُحلل الكامل ،وإىل درجة أهنا مل تتغري َّ
ال طفولة وال شيخوخة ،وال نكاد نعلم ِمن شأهنا إال فتوحاهتا وانتصاراهتا التي ال تُبارى،
وال نعلم َش ًبها هلذه اللغة التي ظهرت للباحثني كاملة من غري تدرج ،وبقيت حافظة لكياهنا

خالصة من كل شائبة.

لقد استفاض انتشار اللغة العربية فاستولت عىل أوسع املسافات وأبعد البلدان» اهـ .نقلاً من

كتاب «الفصحى لغة القرآن» لألستاذ أنور اجلندي ( Vص ،)27ط .دار الكتاب اللبناين سنة
1982م.
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خطريا حدث مل ت ُعد
ومن هذه اللغات :الالتينية ،والعربية((( ،لك َّن َحدَ ًثا
ً

بعده العربية تُصنَّف كلغة ميتة ،بل عادت من جديد لغة يتكلم هبا جمموعة من

البرش ،هبا يتواصلون ،ويعربون عن أنفسهم.

َ
وهاك
وقد وقف ذلك الشاب اليهودي حياته عىل حتقيق هذا اهلدف،

قصته:

ُولد (إليعازر بن هيودا) سنة 1858م يف إحدى قرى «ليتوانيا» يف روسيا
البيضاء ،وتلقى تعليماً دين ًّيا تقليد ًّيا ،وقىض بعض ِسني شبابه يف مدرسة تلمودية،
ثم تأثر بحركة «التنوير» اليهودية ذات الطابع الفايش ،واستهوته فكرة «الشعب
العضوي»((( ،وتبنى الفكرة السالفية القومية الروسية ،ونادى برتويس اليهود.

ومع تزايد النزعات القومية والعنرصية يف أنحاء أوروبة؛ اجته (بن هيودا)

إىل تبني احلل اإلمربيايل للمسألة اليهودية ،أي :احلل الصهيوين ،بمعنى :تصدير

مشاكل الغرب -ومن بينها املسألة اليهودية -إىل الرشق.

تع َّلم (بن هيودا) اللغة العربية ،وتوجه يف عام 1878م إىل باريس ليدرس

بالس ِّل ،فقطع دراسته ،وانتقل إىل اجلزائر لالستشفاء
الطب ،لكنه أصيب ُّ
(.)1881-1880
طور
وخالل إقامته بباريس أقام عالقات وثيقة مع هيود باريس ،حيث َّ

لغته ،وعمل عىل نرش أفكاره اخلاصة بإحياء اللغة العربية ،ف ُعورض من بني
( )1اللغة العربية لغة سامية ،وهي أخت العربية يف هذه النسبة ،وهبا كُتبت التوراة ،وكانت تستعمل
فقط يف التعبد ،ويف نطاق املختصني هبا.
( )2أي :الشعب الذي ال يمكن أن حيقق ذاته إال يف أرضه ،ومن خالل خصوصيته الثقافية ،والذي
َ
(اآلخر) إىل شعب عضوي منبوذ.
حُي ِّول
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جلدته ،واهتموه باجلنون ،لكنه مل يبال هبم ،وأرص عىل أن جيعل لليهود لغتهم

(((
املوحدة التي هي لغة األجداد.
اخلاصة
َّ

يف عام (1881م) تزوج (بن هيودا) من ابنة ُم َع ِّلمه ،وأبحرا م ًعا إىل فِ َل ْسطني،

دروسا يف اللغة العربية ،وما وصال إىل
وبينام مها يف السفينة أخذ ُيل ِّقن زوجته
ً
بعض املفردات العربية.
فلسطني حتى كانت تعلمت منه َ

وبمجرد أن وطئا أرض فلسطني قال لزوجته« :من اآلن فصاعدً ا ،سوف

نتكلم فقط باللغة العربية» ،ولكن زوجته مل تكن قد أتقنت اللغة العربية بعد،

وتكرارا يف سبيل إقناع زوجها بالتخيل عن فكرته ،ولكن الزوج
مرارا
ً
فحاولت ً

أرص عىل قراره.
َّ

وملا أنجب منها أوال ًدا مل يكونوا يتكلمون إال بالعربية ،حيث مل يتعلموا لغ ًة

غريها ،وكانوا ال يستطيعون التواصل مع اآلخرين ،فل َّقبهم الناس بـ(اخلُ ْرس).

قام (بن هيودا) بالتدريس يف مدارس (األليانس) بعد أن حصل عىل ترصيح
بتدريس املوضوعات اليهودية باللغة العربية ،ثم اشرتك يف تأسيس مجعية ِص ْه َي ْونِ َّية
تدعو إىل إحياء اللغة العربية ،وبناء أدب عربي حديث ،ويف سنة (1884م) نرش

جملة (هاتسفي) األسبوعية ،والتي حتولت فيام بعد إىل جريدة يومية.

( )1تكلم اليهود يف الشتات ٌّ
كل بلغة البلد التي يعيشون فيها ،ومل تكن لدهيم لغتهم اخلاصة ،وكان (بن
هيودا) يربط إحياء اللغة العربية بالتجربة االستيطانية الصهيونية ،فكان يرى أنه ال يمكن إنجاز
إحدامها دون األخرى ،فبقاء أعضاء اجلامعات اليهودية داخل التشكيل احلضاري الغريب كان
يعني يف واقع األمر اندماجهم الثقايف ومن َث َّم اللغوي ،أما استيطاهنم يف فلسطني فيعني عزلتهم
ومن َثم وجود إمكانية حقيقية لظهور لغة مستقلة واستمرارها.
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انص َّبت معظم جهود (بن هيودا) عىل إحياء اللغة العربية ،فبحث يف أدب

العربية الكالسيكي عن األلفاظ التي تصلح لالستعامل يف احلياة اليومية يف العرص
احلديث ،وقام باشتقاق كلامت عربية جديدة ،واستعار بعض األلفاظ والعبارات

من اللغة العربية ،وقام بتطوير أسلوب عربي جديد وبسيط؛ وحارب (بن هيودا)

اللغة اليديشية((( ،وعارض حماوالت بعض اجلامعات اليهودية األملانية التي
كانت هتدف إىل جعل األملانية اللغة الرسمية للمستوطنني الصهاينة (فيام يسمى

وأرص عىل اعتبار العربية لغة اليهود الوحيدة .ولكن أهم أعامل
«معركة اللغة»)
َّ
(بن هيودا) إخراجه املعجم العربي القديم واملعجم احلديث بعد أن ظل يعمل

فيه زهاء أربعني عا ًما ،وإن مل يستطع أن يصدر أكثر من تسعة جملدات ،وهذا
املعجم ال يتضمن أ ًّيا من الكلامت اآلرامية التي ورد ذكرها يف العهد القديم أو
التلمود أو املدراش ،كام ال يتضمن أية كلمة عربية من أصل أجنبي.

رئيسا هلا
وقد أسس (بن هيودا) مجعية اللغة العربية عام 1889م وعمل ً

حتى وفاته ،وحتولت هذه اجلمعية عام  1953إىل أكاديمية اللغة العربية التي
قامت بإكامل مرشوع (بن هيودا) ،وأصدرت املعجم كاملاً (سبعة عرش جز ًءا)

عام .1959

وبعد سقوط فِ َل ْسطني حتت االحتالل الربيطاين يف أعقاب احلرب العاملية

األوىل ،حث (بن هيودا) املندوب السامي الربيطاين عىل إعالن اللغة العربية
( )1اللغة اليديشية  Yiddishهي لغة هيود أوروبة ،نمت من خليط من لغات عدة منها اآلرامية،
واألملانية ،واإليطالية ،والفرنسية ،والعربية ،وذلك خالل القرنني العارش واحلادي عرش
امليالديني.
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كواحدة من اللغات الثالث الرسمية يف البالد ،كام قام بتأسيس مجعية (سيفاتينو)
لنرش اللغة العربية ،واحتل منصب أمني جلنة التخطيط يف اجلامعة العربية.

وعندما مات (بن هيودا) يف عام (1922م) كانت اللغة التي ماتت منذ ألفي

سنة قد حتولت إىل لغة رسمية يف فلسطني إىل جانب العربية واإلنكليزية(((.

وآثارها يف مرص» لألستاذة الدكتورة نفوسة
( )1انظر مقدمة املؤلف لكتاب «تاريخ الدعوة إىل العامية ُ
زكريا سعيد  - Tطبعة دار اخللفاء  -اإلسكندرية.
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« -3ديفاليرا» ُي ْح ِيي اللغة األيرلندية
رزحت (أيرلندا) حتت االحتالل اإلنكليزي منذ أوائل القرن الثاين عرش

خصوصا عىل يد «كروميل» الذي أعمل السيف
امليالدي ،وذاقت منه الويالت
ً

يف رقاب اإليرلنديني ،وشحن عرشين أل ًفا من شباهبم وباعهم عبيدً ا يف «أمريكا»

ونفى أربعني أل ًفا خارج البالد ،ومتكن من طمس هويتهم بمحو لغتهم اإليرلندية،
وتذويبهم يف املجتمع الربيطاين ،وملا حاول بعض اإليرلنديني الوطنيني بعث

أمتهم من جديد أدركوا أن هذا ال يتم ما دامت لغتهم هي «اإلنكليزية» ،وما دام

شعبهم جيهل لغته التي متيز هويته ،وحتقق َوحدته.

بم َع ِّلم يتقن لغة اآلباء واألجداد؛ دفعه شعوره بواجبه إىل
وأسعفهم القدر ُ

وضع الكتب التي تقرب اللغة اإليرلندية إىل مواطنيه ،فهبوا يساعدونه يف مهمته

جتمع حوهلا الشعب،
حتى انبعثت من رقادها ،وشاعت ،وصارت «النواة» التي َّ
ٍ
الشعب ذلك املعلم بانتخابه َ
رئيس
أول
فنال استقالله ،واستعاد هويته ،وكافأ
ُ
جلمهورية «إيرلندا» املستقلة هو الرئيس «ديفالريا»(((.

( )1انظر« :العدوان عىل العربية عدوان عىل اإلسالم» للدكتور عبد الرمحن الباشا (ص.)13-11
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«ه ْر ِدر» واللغة األملانية
َ -4

«ه ْر ِدر» األديب األملاين
ب َ
كانت «أملانيا» مقاطعات متفرقة متنابذة ،إىل أن َه َّ

الشهري يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش ينادي بأن «اللغة» هي األساس

يوحد الشعوب ،والنواة التي تؤلف بينها ،فانطلق األدباء يعكفون عىل
الذي ِّ

تراثهم القديم أيام كانوا أمة واحدة ،وقاموا بإنعاش تراثهم األديب ،ونسجوا
ألباب الشباب ،وتغنوا بجامل بالدهم ،وأجماد
قصصا وبطوالت َخ َل َب ْت
حوله
َ
ً

أسالفهم ،فتجمعت عواطفهم عىل حب الوطن الكبري ،وتطلعت نفوسهم إىل
ٍ
مهد الطريق أمام «بسامرك»
االنضواء حتت لواء ُ
«ه ِو َّية أملانية» واحدة ،األمر الذي َّ
لتعبئة الشعور القومي ،وتوحيد أملانيا ،وإقامة اإلمرباطورية األملانية التي كان
«بسامرك» أول رئيس وزارة (مستشار) هلا(((.

( )1نفسه (ص.)11-9
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« -5أوساهير» وشعارُ :صنع في اليابان
وهاك مثالاً آخر حكاه الدكتور توفيق الواعي  ،9قال:

أرسلت الدولة اليابانية يف بدء حضارهتا بعو ًثا دراسية إىل أملانيا .كام بعثت

األمة العربية بعو ًثا ،ورجعت بعوث اليابان لتحضرِّ أمتها ،ورجعت بعو ُثنا خاوي َة

الوفاض!! فام هو الرس؟ لنقرأ هذه القصة حتى نتعرف عىل اإلجابة.

يقول الطالب الياباين «أوساهري» الذي بعثته حكومته للدراسة يف أملانيا:

لو أنني اتبعت نصائح أستاذي األملاين الذى ذهبت ألدرس عليه يف جامعة

هامبورج ملا وصلت إىل يشء ،كانت حكومتي قد أرسلتني ألدرس أصول
صغريا؟ كنت أعرف
امليكانيكا العلمية ،كنت أحلم بأن أتعلم ،كيف أصنع حمركًا
ً

أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى «موديل» هو أساس الصناعة كلها،
عرفت كيف تُصنع ،وضعت يدك عىل رس هذه الصناعة كلها ،وبدلاً من أن
فإذا
َ
يأخذين األساتذة إىل معمل ،أو مركز تدريب عميل ،أخذوا يعطونني كت ًبا ألقرأها،

وقرأت حتى عرفت نظريات امليكانيكا كلها ،ولكنني ظللت أمام املحرك ،أ ًّيا

يل ،ويف ذات يوم ،قرأت عن معرض
كانت قوته وكأنني أقف أمام لغز ال حُ َ
حمركات إيطالية الصنع ،كان ذلك أول الشهر ،وكان معي راتبي ،وجدت يف

املعرض حمركًا قوة حصانني ثمنه يعادل مرتبي كله ،فأخرجت الراتب ودفعته،
ومحلت املحرك ،وكان ثقيلاً جدًّ ا ،وذهبت إىل حجريت ،ووضعته عىل املنضدة،
وجعلت أنظر إليه ،كأنني أنظر إىل تاج من اجلوهر ،وقلت لنفيس :هذا هو رس

قوة أوروبا ،لو استطعت أن أصنع حمركًا كهذا لغريت تاريخ اليابان ،وطاف
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بذهني خاطر يقول :إن هذا املحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتَّى،

كحدْ وة احلصان ،وأسالك ،وأذرع دافعة ،وعجالت ،وتروس وما
مغناطيس َ
إىل ذلك ،لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا املحرك ،وأعيد تركيبها بالطريقة

نفسها التي ركبوها هبا ،ثم ش َّغلتُه فاشتغل ،أكون قد خطوت خطوة نحو رس
«موديل» الصناعة األوروبية ،وبحثت يف رفوف الكتب التي عندي ،حتى عثرت
كثريا ،وأتيت بصندوق أدوات
عىل الرسوم اخلاصة باملحركات ،وأخذت ور ًقا ً
العمل ،ومضيت أعمل ،رسمت املحرك ،بعد أن رفعت الغطاء الذي حيمل

أجزاءه ،ثم جعلت أفككه ،قطعة قطعة ،وكلام فككت قطعة رسمتها عىل الورقة
بغاية الدقة ،وأعطيتها رقماً  ،وشي ًئا فشي ًئا فككته كله ،ثم أعدت تركيبهَ ،
وش َّغلتُه
فاشتغل ،كاد قلبي يقف من الفرح ،استغرقت العملية ثالثة أيام ،كنت آكل يف
اليوم وجبة واحدة ،وال أصيب من النوم إال ما يمكنني من مواصلة العمل.

ومحلت النبأ إىل رئيس بعثتنا فقال« :حسنًا ما فعلت ،اآلن البد أن أختربك،

سآتيك بمحرك متعطل ،وعليك أن تفككه ،وتكشف موضع اخلطأ وتصححه،
وجتعل هذا املحرك العاطل يعمل» ،وكلفتني هذه العملية عرشة أيام عرفت

ٌ
ثالث من قطع املحرك بالية متآكلة ،صنعت
أثناءها مواضع اخللل ،فقد كانت
غريها بيدي ،صنعتها باملطرقة واملربد.

بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتوىل قياديت روح ًّيا« :عليك اآلن أن

حمركًا ،ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت
تصنع القطع بنفسك ،ثم تركبها ِّ
بمصانع صهر احلديد ،وصهر النحاس ،واأللومنيوم ،بدلاً من أن أعد رسالة
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الدكتوراة كام أراد مني أساتذيت األملان ،حتولت إىل عامل ألبس بِ ْذلة زرقاء ،وأقف

صاغرا إىل جانب عامل صهر املعادن ،كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم ،حتى
ً
كنت أخدمه وقت األكل ،مع أنني من أرسة ساموراي((( ،ولكنني كنت أخدم
اليابان ويف سبيل اليابان هيون كل يشء ،قضيت يف هذه الدراسات والتدريبات

ثامين سنوات ،كنت أعمل خالهلا ما بني عرش ومخس عرشة ساعة يف اليوم ،وبعد
انتهاء يوم العمل كنت آخذ نوبة حراسة ،وخالل الليل كنت أراجع قواعد كل

صناعة عىل الطبيعة.

وعلم «امليكادو»((( «احلاكم الياباين» بأمري فأرسل يل من ماله اخلاص ،مخسة
ٍ
ٍ
ِ
وأدوات
حمركات كاملة،
أدوات مصن ِع
آالف جنيه إنجليزي ذهب ،اشرتيت هبا
ٍ
أردت شحنها إىل اليابان كانت النقود قد فرغت ،فوضعت راتبي
وآالت ،وعندما
ُ

وكل ما ادخرته ،وعندما وصلت إىل «نجازاكي» قيل يل :إن «امليكادو» يريد أن
ٍ
حمركات كاملاً  ،استغرق
مصنع
يراين ،قلت :لن أستحق مقابلته إال بعد أن أنشئ
َ
ذلك تسع سنوات ،ويف يوم من األيام محلت مع مساعدي عرشة حمركات (صنع

يف اليابان) ،قطعة قطعة ،محلناها إىل القرص ،ودخل «امليكادو» وانحنينا نحييه
وابتسم ،وقال« :هذه أعذب موسيقى سمعتها يف حيايت ،صوت حمركات يابانية

( )1تعني (ساموراي) يف اللغة اليابانية :الذي يضع نفسه يف اخلدمة.
ويطلق عىل املحارب الياباين من العهد اإلقطاعي من القرن العارش إىل آخر القرن التاسع عرش
تقري ًبا ،أي أنه لقب يطلق عىل املحاربني القدماء.
( )2امليكادو :اللقب القديم إلمرباطور اليابان ،واليابانيون ال يشريون إىل إمرباطورهم باسمه الشخيص
مطل ًقا ،واملذكور هنا هو «امليكاد» الذي أثنى عليه شاعر النيل حافظ إبراهيم يف قصيدته الشهرية
«غادة اليابان».
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خالصة ،هكذا ملكنا «املوديل» وهو رس قوة الغرب ،نقلناه إىل اليابان ،نقلنا قوة

أوروبا إىل اليابان ،ونقلنا اليابان إىل الغرب»((( اهـ.

وحدَّ َ
ث من عايش الطالب اليابانيني الذين ُيبتعثون إىل أمريكا عن أحواهلم،
َ

فقال« :ربام يلبثون يف مكتبة اجلامعة إىل نصف الليل ،وربام نام أحدهم وهو

جالس عىل كرسيه ،ويواصل الدراسة يف اليوم الثاين من غري ذهاب للبيت».
قال األستاذ حممد أمحد الراشد :9

(((

(شفعت مرة لداعية أن يقبله األستاذ فؤاد سزكني

طال ًبا بمعهده يف

فرانكفورت معهد تاريخ العلوم اإلسالمية ،فاشرتط األستاذ سزكني أن يشتغل

الطالب ست عرشة ساعة يوم ًّيا ،فرفض ،ثم أراين األستاذ سزكني من ُب ْعد عد ًدا
من الطالب اليابانيني يف معهده ،وقد انك ُّبوا عىل املخطوطات العربية يدرسوهنا،
ويبعثوهنا إىل احلياة ،وقد َر ُضوا هبذا الرشط ،فتأمل)((( اهـ.

وقال د .عبد الودود شلبي  Vيف كتابه (يف حمكمة التاريخ):

كثريا جدًّ ا عىل مركز من مراكز إعداد املبرشين يف مدريد،
أذكر أنني ترددت ً

ويف فناء املبنى الواسع وضعوا لوحة كبرية كتبوا عليها:

( )1جملة «املجتمع» العدد (.)998
( )2فؤاد سزكني :باحث تركي أملاين ُولِد يف تركيا سنة 1924م ،وانتقل إىل أملانيا ،ختصص يف الرتاث
العلمي العريب ،وأهم آثاره« :تاريخ الرتاث العريب اإلسالمي» باللغة األملانية ،ويعد أول مستدرك
عىل كتاب أستاذه (كارل بروكلامن) «تاريخ األدب العريب» ،ويعترب (سزكني) رائد تاريخ العلوم
العربية واإلسالمية ،ومؤسس ومدير «معهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية» يف جامعة يوهان
يف (فرانكفورت).
(« )3صناعة احلياة» (ص.)111
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«أهيا املبرش الشاب :نحن ال ن َِعدُ َك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثري،

إننا ننذرك بأنك لن جتد يف عملك التبشريي إال التعب واملرض ،كل ما نقدمه
ٌ
وفراش َخ ِش ٌن يف كوخ فقري ،أجرك كله ستجده عند اهلل
إليك هو العلم واخلبز
إذا أدركك املوت ،وأنت يف طريق املسيح كنت من السعداء».

كثريا من جند الشيطان املبرشين بالنريان ،من محلة
وهذه الكلامت َّ
حركت ً

الشهادات يف الطب واجلراحة والصيدلة وغريها من التخصصات للذهاب
إىل الصحاري القاحلة التي ال توجد فيها إال اخليام ،واملستنقعات املليئة بالنتن

وامليكروبات ،واملكوث هناك السنني الطوال دون راتب ،ودون منصب ،ولو

أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات اآلالف من الدوالرات ،ولكنه ضحى
بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد صحته((( اهـ.

يقول الشيخ رضا صمدي« :يف تايلند حدثني بعض الدعاة املسلمني أن

الس ْحنَة األوروبية ،طرقوا عليه الباب،
هناك جمموعة من ا ُملنصرِّ ين الشباب ذوي َّ
وأخذوا يكلمونه عن النرصانية بلغة تايلندية((( طليقة تنبئ عن أن القوم إذا
األرب»(((.
أعدوا ليشء أعدوه عىل الوجه الذي ُي َظ ُّن به بلوغ َ

( )1انظر« :املصفى من صفات الدعاة» (.)174/2
السن ِ
ْسكريت َّية (اهلندية القديمة) وهي
( )2اللغة التايلندية :من اللغات اآلسيوية احلية املتفرعة عن َّ
لغة صعبة جدًّ ا ،ويتحدث هبا قرابة ستني مليون شخص أو يزيد ،وهي ليست لغة عاملية ،كام أن
ب
حروفها تبلغ أربعة وأربعني حر ًفا ،وتعتمد عىل حركات املدود وهلجات احلروف ،وا ُملت َع َّج ُ
منه :كيف أنه استطاع أولئك املنصرِّ ون تع ُّلم هذه اللغة الصعبة ودعوة الناس هبا ،ويف املقابل
كان هناك بعض الدعاة العرب الذين احتاجوا ألكثر من عرش سنني ليتعلموا هذه اللغة ،ويدعوا
الناس هبا.
(« )3ثالثون طريقة خلدمة الدين» (ص.)68 ،63
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وحكى يل بعض الشباب املسلمني يف «أملانيا» أنه منذ الصباح الباكر ينترش

دعاة فرقة «شهود يهَ ْ َو ْه» يف الشوارع وينطلقون إىل البيوت ،ويطرقون األبواب

للدعوة إىل عقيدهتم ،وحدثني أحدهم أن فتاة أملانية منهم طرقت بابه يف السادسة
صباحا ،فلام علم أن غرضها دعوته إىل عقيدهتا ،بينَّ هلا أنه مسلم ،وأنه ليس
ً
يف حاجة إىل أن يستمع منها ،فظلت جتادله وتلح عليه أن يمنحها ولو دقائق

«من أجل املسيح»! فلام رأى إرصارها أوصد الباب يف وجهها ،ولكنها أرصت
عىل تبليغ عقيدهتا ،ووقفت ختطب أمام الباب املغلق قرابة نصف ساعة ترشح
له عقيدهتا ،وتغريه باعتناق دينها!! فام بالنا معرش املسلمني جيلس الواحد منا
ف بأبسط املهام ،أو
شبعان متك ًئا عىل أريكته ،إذا ُط ِلب منه نرصة دين احلق ،أو ُك ِّل َ

ِ
ب الستغراقه يف اللهو والرتفيه ،انطلق كالصاروخ مرد ًدا قوله :H
ُعوت َ

«يا حنظلة ساعة وساعة» ،كأنه ال حيفظ من القرآن والسنة غريه ،يقول األستاذ
الراشد :9

ِ
أصحاب
يقف الداعية يؤذن يف الناس ،ولكن أكثر الناس نيام ،ويرى َج َلدَ

الباطل وأهل الريبة وتفانيهم إلمرار خطتهم ،فإذا التفت رأى األمني املسلم

سادرا غافلاً  ،إال الذين رمحهم رهبم ،وقليل ما هم ،ويعود ليفرغ حزنه ،يف
ً
خطاب مع نفسه:

ت���ب َّ���ل َ
�����س الكفاح
���د يف ال���ن���اس ِح ُّ

ي������ك������اد ي�������� ُزع��������زع ِم���������ن ه���م�ت�ي

���ب
����ش رت���ي ْ
���ب وع����ي ٍ
وم����ال����وا ل���ك���س ٍ

ُس���������دو ُر األم���ي���ن ،وع�������ز ُم امل���ري���ب

ويتهم نفسه أنه مل يكن بلي ًغا يف ندائه ،ولكن رسعان ما حُي ُّس أنه قد حاز

البالغة من أقطارها ،فيعود يسيل نفسه ،وجيمل عزاءه:
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وم��ن ح ِّ��ر َش ْ��دوي ُي��رى يف اخلريف

َط�����روبً�����ا ب��ص��ح��ب َ
العندليب
�تي
ْ

�����ن ُخ����� ِل�����ق ُ
ول�����ك ْ
����������أرض بها
�����ت ب
تطيب
ٍّق
��������ر
ْ
ن����ف ُ
����وس ال���ع���ب���ي ِ
ٍ
���د ب ِ

لقد تبدلت موازين البالغة ،وافتقد اجليل األعامل الكبرية التي يتمجد هبا،

فصار -كام يقول الرافعي« :-خترتع له األلفاظ الكبرية ليتلهى هبا».

ورغم الفساد فإن الداعية املسلم لن يتخىل عن حماولة انتشال العباد ،وإن

كل وساوس اليأس من اإلصالح لن تلبث أن تتبدد أمام حلظة انتباه إيامين تُريه

مكانته املتوسطة ملوكب اإليامن السائرَ ،
أخذ عن السلف ،وال بد أن يسوق له
َقدَ ُر اهللِ َخ َل ًفا يستلم األمانة منه ،ذلك وعد اهلل ،وإنه ملوكب لن ينقطع أبدً ا ،مىض
به القول عىل لسان النبي  Hحني قال« :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين
عىل احلق ،ال يرضهم من خذهلم حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك»((( ((.

( )1رواه مسلم.
(« )2املنطلق» (ص.)63-61

اله َّم َة
ُع ُل ُّو ِ
يل اهلل
ِفي ِ
الج َهاد ِفي َس ِب ِ
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علو الهمة في الجهاد في سبيل اهلل
ضاهى،
علم الرعيل األول من صفوة املسلمني أن يف اجلهاد فضلاً ال ُي َ
أنه ُذروة سنام

وخريا ال يتناهى؛ إذ أخربهم الصادق املصدوق
ً
اإلسالمَّ ،
وأن أفضل العمل« :رجل خ��رج خياطر بنفسه وم��ال��ه ،فلم يرجع
H

(((
الر َّي األعظم يف ْشرُ ِ
ب
بشيء»  ،وأيقنوا أن اجلنة حتت ظالل السيوف ،وأن ِّ

ِ
كؤوس احلتوف ،فشمروا للجهاد عن ساق االجتهاد ،ونفروا إىل ذوي الكفر

والعناد ،من شتى أصناف العباد ،وجهزوا اجليوش والرسايا ،وبذلوا يف سبيل اهلل
العطايا ،وأقرضوا األموال ملن يضاعفها ويزكيها ،ودفعوا ِس َل َع النفوس من غري
ٍ
مماطلة ملشرتهيا ،ورضبوا الكافرين فوق األعناق ،واستعذبوا من املنية ُم َّر املذاق،
وباعوا احلياة الفانية بالعيش الباق ،ونرشوا أعالم اإلسالم يف اآلفاق.
كروا
أولئك الناس إن ُعدُّوا وإن ُذ ِ

وم ْ
����ن س��واه��م ف��ل��غ�� ٌو غ�ير معدو ِد
َ

ِ
فمن َث َّم كان يف اإلشارة إىل بعض مناقبهم ،وحسن بالئهم ما عساه يوقظ
الر َّقد ،و ُي ِنه ُض العز َم ا ُمل ْق َعد ،ومن مل ت َْر ِو ِه اإلشارةُ ،وطمحت نفسه إىل
اهلمم ُّ
االستزادة ،فليطلب ذلك من مظانه املبسوطة ،وباهلل املستعان.

لقد كان إمامهم األوحد ،ورائدهم األول يف ذلك -بل يف كل باب من

أبواب اخلري -خري من وطئ احلىص رسول اهلل  ،Hقال اهلل تعاىل:
( )1انظر« :صحيح البخاري» رقم [.]926
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[ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ] [األحزاب[ ،]21:ﯵ ﯶ] أي يف أخالقه وأفعاله قدوة حسنة ،إذ كان

منها ثباته يف الشدائد وهو مطلوب ،وصربه عىل البأساء والرضاء وهو مكروب
وحمروب ،ونفسه يف اختالف األحوال ساكنة ،ال خيور يف شديدة ،وال يستكني
لعظيمة أو كبرية ،وقد لقي بمكة من قريش ما ُيشيب النوايص ،وهيدُّ الصيايص،
وهو مع الضعف يصابر صرب املستعيل ،ويثبت ثبات املستويل ،ومن صرب عىل

هذه الشدائد يف الدعاء إىل اهلل تعاىل ،وهو الرفيع الشأن ،كان غريه أجدر إن كان

ممن َيتبع بإحسان(((.

لقد كان رسول اهلل  Hأعىل البرش مهة عىل اإلطالق ،وكان أشجع

وفر
الناس ،وأقواهم قل ًبا ،وأثبتهم َجنانًا ،وقد حرض املواقف الصعبة املشهورةَّ ،
الكُامة واألبطال عنه غري مرة ،وهو ثابت ال يربح ،ومقبل ال يدبر وال يتزحزح،
وما شجاع إال وقد أحصيت له فرة أو فرتة ،سواه ،فإنه مل يفر قط ،وحاشاه من

ذلك ،ثم حاشاه ،قال اهلل تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] [ن.]4:
ول����ه ك���م ُ
هم ًة
���ال ال���دي���ن أع��ل��ى َّ

���اس بثاني
ي��ع�� ُل��و وي��س ُ
��م��و أن يُ���ق َ

مل����ا أض������اء ع���ل���ى ال��ب��ريَّ�����ة زا َن���ه���ا

���ق�ل�ان
وع���ل��ا ب���ه���ا ف�������إذا ه�����و ال���ث
ِ
��ت ك َّ
ول��ق��ي ُ
���اس يف إنسان
����ل ال���ن ِ

(((

فوجدت َّ
ُ
كل الصي ِد يف َج ْو ِف ال َفرا

( )1انظر« :حماسن التأويل» للقاسمي (.)4836/13
( )2أصل املثل :أن قو ًما خرجوا للصيد ،فصاد أحدهم ظب ًيا ،وآخر أرن ًبا ،وآخر َفرا -وال َف َرأ هو احلامر
الوحيش -فقال ألصحابه« :كل الصيد يف جوف ال َفرا» ،أي :مجيع ما صدمتوه يسري يف جنب ما
صدتُه ،فصار مثلاً فيمن يفوق أقرانه ،وملا يغني عن غريه.
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ُ
قعدت خلف
أليس هو -بأيب وأمي -القائل ...« :ولوال أن أشق على أُميت ،ما

سرية ،ولوددت أن أُ َ
قتل يف سبيل اهلل ،ثم أحيا ثم أُقتل ،ثم أحيا ثم أُقتل»(((.
َّ

وعن أنس  Iقال :كان رسول اهلل  Hأحسن الناس ،وكان

أجود الناس ،وكان أشجع الناس ،ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة ،فانطلق
الناس ِق َب َل الصوت ،فتلقاهم رسول اهلل  Hراج ًعا ،وقد سبقهم
إىل الصوت ،وهو عىل فرس أليب طلحة َع ِري ويف عنقه السيف ،وهو يقول:

«مل تراعوا((( ...مل تراعوا»(((.

حلدَ ُق ،اتقينا برسول اهلل
وقال عيل « :Iكنا إذا اشتد البأس ،وامحرت ا َ

أقرب إىل العدو منه ،ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ
 Hفام يكون أحدٌ
َ

بأسا»(((.
بالنبي  ،Hوهو أقربنا إىل العدو ،وكان من أشد الناس يومئذ ً

امحر البأس نتَّقي به ،وإن الشجاع منا
وعن الرباء  Iقال« :كنَّا واهلل إذا َّ

الذي حياذي به ،يعني النبي .»H

وقال عمران بن حصني « :Lما لقي  Hكتيبة إال كان َ
أول

َمن يرضب».

ي َص ْو َن ِعدَّ ةً ،وال حياط هبم كثرة،
وكذلك الشجعان يف أمته واألبطال ال حُ ْ

سيام أصحابه املؤيدين املمدوحني يف التنزيل بقوله تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] اآلية [الفتح.]29:

( )1رواه اإلمام أمحد ،والشيخان ،والنسائي من حديث أيب هريرة .I
مستقرا ،أو َر ْو ًعا يرضكم.
( )2مل تراعوا :أي َر ْو ًعا
ًّ
( )3متفق عليه.
( )4رواه مسلم.
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إن ُس��ولمِ��وا ك��ان��وا امل�لائ َ
��ك ُس َّجدًا

َ
الليوث ِغضابا
��ورب��وا كانوا
أو ُح ِ

وقال البوصريي:

َ
اجل ُ
ُم
بال َف َس ْل
َم
َم��اذا رأى ِم ْن ُه ُم يف
ٍّ
عنهم ُمصا ِد َمه ْ
ْ
ُهم ِ
كل ُم ْصطد ِ
َ (((
ُف ُص َ
َو َس ْ��ل ُحني ًنا وسل َب ْ��د ًرا ْ
ول َح ْت ٍف لهَ ُ ْم أَد َ
وسل أُ ُحدًا
ْهى ِم َن ال َوخ ِم

 -فأشجع الصحابة -وكلهم

M

شجعان -وأفضلهم ،بل أفضل

البرش مجي ًعا بعد األنبياء ،خليفة رسول اهلل  Hأبو بكر الصديق ،I
هكذا شهد له عيل ابن أيب طالب  Iأنه أشجع الناس ،وصدق  Iفقد

كان أثبتهم قل ًبا ،وأقواهم َجنانًا ،وحسبك من ذلك ثبات قلبه يو َم بدر ،ويوم
أحد ،ويوم اخلندق ،ويوم احلديبية ،ويوم حنني ،بل ثبات قلبه وتثبيته املسلمني

عند اخلطب األعظم ،واألمر األفخم بموت رسول اهلل  ،Hوكذا عزمه

يف قتال من ارتد حينئذ ،فتلك الشجاعة التي تضاءلت هلا فرسان األمم ،واهلمة

التي تنازلت هلا أعايل اهلمم.

 -ومنهم الفاروق نارص الدين أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ،Iالذي

بلغ من الشجاعة واهلمة الكربى أقىص الغايات وأعىل النهايات ،واألخبار يف

قوته يف الدين وشدته عىل املرشكني كثرية مشهورة.

احلصار ،والغيث املدرار ،و ُم َف ِّرق كتائب املرشكني ،واآليت
 -وهذا الليث َّ

من أنواع الشجاعة بام أوجب تحَ َ يرُّ
صدرا ال ظهر له ،فقيل له« :أال ختاف أن تؤتى ِمن قبل ظهرك؟»،
كان درعه
ً

َ املتعجبني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب I

ُ
احلتف :املوت ،وال َو َخم :الوباء الشديد الذي ال يبقى معه أحد.
()1
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عيل» رواه ابن
فقال« :إن أمكنت عدوي من ظهري ،فال أبقى اهلل عليه ،إن أبقى َّ

عساكر ،وذكر ابن عبد الرب يف صفته أنه« :كان إذا أمسك بذراع رجل ،مل يستطع
أن يتنفس» ،وأخبار شجاعته وعلو مهته كثرية مشهورة.

 -وملا استشار النبي  Hأصحابه  Mيف القتال يف غزوة بدر

ِ
امض ملا أراك اهلل فنحن
الكربى ،قال له املقداد بن األسود « :Iيا رسول اهلل
معك ،واهللِ ال نقول لك كام قال بنو إرسائيل ملوسى[ :ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [املائدة ،]24:ولكن :اذهب أنت وربك فقاتال إنا
معكام مقاتلون».

أردت فنحن معك ،فوالذي
وقال سعد بن معاذ  ..« :Iفامض ملا
َ

استعرضت بنا البحر فخضته لخَ ُ ْضناه معك ،ما ختلف منا رجل
بعثك باحلق ،لو
َ

واحد ،وما نكره أن نلقى عدونا غدً ا ،إنا َل ُصبرُ ٌ يف احلربُ ،صدُ ق عند اللقاء،
لعل اهلل ُيريك ما تقر به عينُكَ ،فسرِ ْ عىل بركة اهلل».
وعن أنس
ِ
املرشكني إىل بدر ،وجاء املرشكون ،فقال رسول اهلل
سبقوا
I

قال( :انطلق رسول اهلل

H

وأصحابه حتى
:H

«ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حتى أكون أنا دونه» ،فدنا املرشكون ،فقال رسول اهلل
« :Hقوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض» ،قال عمري بن احلامم:

«يا رسول اهلل جنة عرضها الساموات واألرض!» قال« :نعم» ،قال« :بخ بخ»(((،
فقال رسول اهلل « :Hما حيملك على قولك :بخ بخ؟» ،قال« :ال واهلل،

( )1كلمة تقال عند الرضا واإلعجاب باليشء.
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إال رجاء أن أكون من أهلها» ،قال« :فإنك من أهلها» ،فأخرج مترات من قرنه،
فجعل يأكل منهن ،ثم قال« :إن أنا حييت حتى آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة،

فرمى بام كان معه من التمر ،ثم قاتلهم حتى ُقتل»(((.

 -وعن أنس بن مالك  Iقال :غاب عمي أنس بن النرض ،عن قتال

قاتلت املرشكنيِ ،
لئن اهللُ أشهدين
غبت عن أول قتال
َ
بدر ،فقال« :يا رسول اهلل! ُ

قتال املرشكني ،لريين اهلل ما أصنع» ،فلام كان يوم ُأ ُحد ،وانكشف املسلمون،

قال« :اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤالء -يعني أصحابه -وأبرأ إليك مما صنع
هؤالء -يعني املرشكني »-ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ،فقال« :يا سعد بن

ورب النرض ،إين أجد رحيها َ
دون ُأ ُحد» ،قال سعد« :فام استطعت
معاذ! اجلنة
ِّ
يا رسول اهلل ما صنع» ،قال أنس :فوجدنا به بض ًعا وثامنني رضبة بالسيف ،أو

طعنة برمح ،أو رمية بسهم ،ووجدناه قد ُقتل ،و َم َّثل به املرشكون ،فام عرفه أحد
إال أخته ببنانه ،فقال أنس :كنا نرى أو نظن أن هذه اآلية نزلت فيه ،ويف أشباهه:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] اآلية(((.

وروي أن جعفر بن أيب طالب أخذ اللواء بيمينه -يف رسية مؤتة-
ُ -

ف ُقطِعت ،فأخذه بشامله ،فقطعت ،فاحتضنه ب َع ُضدَ ْيه حتى ُقتل ،وهو ابن ثالث
وثالثني سنة ،فأثابه اهلل بذلك جناحني يف اجلنة يطري هبام حيث شاء ،ويقال :إن
رجلاً من الروم رضبه يومئذ رضبة فقطعه نصفني  ..فلام ُقتل جعفر أخذ عبد اهلل

( )1رواه مسلم.
( )2متفق عليه.
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ابن رواحة الراية ،ثم تقدم هبا وهو عىل فرسه ،فجعل يستنزل نفسه ،ويرتدد

بعض الرتدد ،ثم قال:

���ز ِل َّ
أق���س���م ُ
���ن��� ْه
���ت ي����ا ن���ف ُ
���س َل��� َت��� ْن ِ

������ن أو ل����� ُت����� ْك����� َر ِه َّ
������ز ِل َّ
�����ن����� ْه
َل������ت������ن ِ
أراك ت���ك���ره�ي�ن اجلنه
م����ا ل����ي ِ

���س إن ال ُت��ق�� َت��ل��ي متوتي
ي���ا ن���ف ُ

ليت
ه�����ذا ح
مِ������ام امل������وت ق����د َص ِ

إن أج��ل��ب ال���ن���اس وش�����دُّوا َّ
الرنه

وقال:

����ت
����ط����ي ِ
����ت ف����ق����د أُع ِ
وم�������ا مت����ن����ي ِ

�����ت
�����دي ِ
إن ت���ف���ع��� ِل���ي ف���ع��� َل���ه���م���ا ُه ِ

وإن ت َّ
���ت
������رت ف���ق���د َش��� ِق���ي ِ
������أخ ِ

عم له بِ َع ْرق حل ٍم،
يريد صاحبيه زيدً ا
وجعفرا ،ثم نزل ،فلام نزل أتاه ابن ٍّ
ً

فقالُ :
لقيت يومك هذا» ،فأخذه من يده ،فانتهش
«شدَّ هبذا ُصلبك ،فإنك قد َ

«وأنت يف الدنيا؟!» ،فألقاه
حل ْط َمة يف ناحية الناس ،فقال:
َ
منه هنشة ،ثم سمع ا َ
من يده ،ثم تقدم فقاتل حتى ُقتِل(((.

(« )1سرية ابن هشام» (.)14 ،13/4
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الد ْب ِر I
علو همة َح ِم ِّي َّ

روى البخاري يف (صحيحه) بسنده عن أيب هريرة  Iقال« :بعث النبي

 Hرس َّي ًة َعينًا ،وأ َّمر عليهم عاصم بن ثابت ،وهو جدُّ عاصم بن عمر
ِ
حلي من
ابن اخل َّطاب -ألمه ،-فانطلقوا حتى إذا كانوا بني عسفان ومكةُ ،ذكروا ٍّ
ٍ
فاقتصوا آثارهم ،حتى
بقريب من مئة را ٍم،
هذيل يقال هلم :بنو حليان ،فتبعوهم
ّ
أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى ٍ
تزودوه من املدينة ،فقالوا :هذا متر يثرب،
متر َّ
فتبعوا آثارهم حتى حلقوهم ،فلام انتهى
عاصم وأصحابه جلؤوا إىل َفدْ َف ٍد(((،
ٌ
وجاء القوم فأحاطوا هبم ،فقالوا :لكم العهد وامليثاق إن نزلتم إلينا؛ أال نقتل
عاصم :أما أنا فال أنزل يف ذمة ٍ
كافر ،اللهم أخرب عنا رسولك.
منكم رجلاً  .فقال
ٌ

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً يف سبعة ٍ
نفر بالنَّبل» احلديث(((.

ٍ
ماءالرجيع
وقال ابن إسحاق :فخرجوا مع القوم ،حتى إذا كانوا عىل َّ

ٍ
هلذيل بناحية احلجاز ،من صدور اهلدأة -غدروا هبم ،فاسترصخوا عليهم هذيلاً ،
فلم يرع القوم -وهم يف رحاهلم -إال الرجال بأيدهيم السيوف قد غشوهم،
فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم ،فقالوا هلم« :إنا واهلل ما نريد قتلكم ،ولكنا نريد

الصلب ،وقيل:
( )1ال َف ْد َفد :األرض املستوية ،وقيل :هي األرض الغليظة ذات احلىص ،وقيل :املكان ُّ
الفالة التي ال يشء هبا.
( )2رواه البخاري رقم [.]4086
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أن نصيب بكم شي ًئا من أهل مكة ،ولكن عهد اهلل وميثاقه أن ال نقتلكم» .فأما
ٍ
مرثدٌ وخالد بن البكري وعاصم بن ٍ
مرشك عهدً ا
ثابت فقالوا« :واهلل ال نقبل من
وال عقدً ا أبدً ا» .وقال عاصم بن ٍ
ثابت:
�����ل��ت��ي وأن��������ا َج������ ْل������ ٌد ن���اب ُ
م�����ا ِع َّ
���ل

����������ز ُّل ع�����ن ص��ف��ح��ت��ه��ا امل���ع���اب���ل
َت ِ

وك ّ
��������م اإلل���������ه ن������ازل
���������ل م������ا ح َّ

������وس ف���ي���ه���ا َو َت���������� ٌر عنابل
وال������ق ُ
����������وت ح ٌّ
امل ُ
�������ق واحل�������ي�������ا ُة ب���اط���ل
ب��������امل��������رء وامل���������������رء إل������ي������ه آي�����ل

����أم����ي هابل
إن مل أق���ات���ل���ك���م ف ِّ

عاصم ،أرادت ٌ
هذيل أخذ
قال :ثم قاتل حتى قتل ،وقتل صاحباه ،فلام قتل
ٌ
رأسه؛ ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن ُشه ٍ
يد ،وكانت قد نذرت حني أصاب
َ
ابنيها يوم ُأ ُحد؛ لئن َقدَ َر ْت عىل رأس عاص ٍم ،لترشب ّن يف ِقحفه اخلمر((( ،فمنعته
الدّ ْبر((( ..قال :فلام حالت بينهم وبينه قالوا :دعوه حتى يميس فتذهب عنه

( )1كان عاصم من الرماة املشهود هلم بإجادة الرمي ،وكان يرمي املرشكني يوم ُأ ُحد فال ختيب له
فهرع مسافع إىل أمه
رمية ،وكان ممن رماه يومئذ شاب من املرشكني يقال له مسافع بن طلحةُ ،
والدم يتدفق منه ،فوضعته أمه سالفة بنت سعد عىل فخذها وهو جيود بأنفاسه ،وسألته :يا بني!
«عيل إن أمكنني اهلل
من أصابك؟ فقال :أصابني رجل ،وقال :خذها وأنا ابن أيب األقلح ،فقالتَّ :
من عاصم بن أيب األقلح أن أرشب يف ِقحف رأسه اخلمر» ،وجعلت ملن يأتيها برأسه مائة ناقة،
والقحف :العظم الذي يكون فوق الدماغ من اجلمجمة ( ،)cranial vaultومنه اشتقت ِ
ِ
القحفية:
ُ
غطاء الرأس.
ِ
سالحها يف
( )2وهلذا ُل ِّقب  Iبـ«حمَ ِّي الدَّ ْب ِر» ،والدَّ ْبر :مجاعة النحل والزنابري ونحوها مما
ُ
أدبارها.
محيت دينك أول النهار؛ فاحم حلمي آخره».
وروي أنه قال ملا انكرس ُرحمُه« :اللهم إين ُ
ُ
قال احلافظ ابن حجر « :Vإنام استجاب اهلل له يف محاية حلمه من املرشكني ،ومل يمنعهم من قتله،
لمِا أراد من إكرامه بالشهادة ،ومن كرامته :محايته ِمن هتك حرمته بقطع حلمه» اهـ.
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عاصم قد
فنأخذه .فبعث اهلل الوادي((( ،فاحتمل عاصماً فذهب به ،وقد كان
ٌ

ٌ
تنج ًسا ،فكان عمر
يمسه
يمس مرشكًا أبدً ا؛ ُّ
مرشك ،وال َّ
أعطى اهللَ عهدً ا أن ال َّ

عاصم
ابن اخلطاب يقول حني بلغه أن الدَّ ْبر منعته« :حيفظ اهلل العبدَ املؤمن ،كان
ٌ
ٌ
مرشك ،وال َي َم َّس مرشكًا أبدً ا يف حياته ،فمنعه اهلل بعد وفاته كام
نذر أن ال يمسه

امتنع منه يف حياته»(((.

للم ِه َّمة اجلسيمة ،ويميض نحو مهته ،ويلح
 -وهذا جماهد ينتدب نفسه ُ

سائلاً مواله:

(((

فيا رب إن حانت وف��ات��ي ف�لا تكن

على َش ْر َجع((( ُي ْع َلى ُ
املطارف
خب ْض ِر
ِ
ٍ

������وارس م���ن ب���غ���دا َد َّأل����ف بينهم
ف
َ

ُت��ق��ى اهلل ن َّ���زال���ون ع��ن��د التزاحف

إذا ف��ارق��وا دن��ي��اه��م ف��ارق��وا األذى

املصاحف
وصاروا إىل ميعا ِد ما يف
ِ

(((

ول��ك َّ
���س ٍ���ر َم ِقي ُل ُه
��ن ق�ب�ري ب��ط ُ��ن َن ْ
(((
وأم��س��ي ش��ه��ي��دًا ث��اويً��ا يف عصابة
خائف
فج من األرض
يُصابون يف
ِ
ٍّ
عواكف
نسور
جبو السماء يف
ِ
ٍ

وقد ُروي أن رسول اهلل  Hقال حني الكت هند كَبِدَ محزة :I

«لوال جزع النساء؛ لرتك ُته حتى يحُ شر من حواصل الطري وبطون السباع».

الوادي باملاء.
غزيرا أسال
َ
مطرا ً
( )1أي :أرسل اهلل ً
( )2انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)170 ،169/2
( )3الشرجع :النعش.
( )4املطارف :هنا هي أطراف الكساء الذي يغطي النعش.
أيضا ،حتى إهنم ال يصلون إليه؛
( )5فهو ال حيلق بروحه سامية يف فلك الشموخ فحسب ،بل ببدنه ً
ألنه استقر يف بطون النسور ،فرياغمهم ميتًا ،كام راغمهم ح ًّيا.
ع��ل ٌّ��و يف احل���ي���اة ويف املمات

( )6اخلائف :املنخفض.

حَ َ
ل ٌّ
���ق تلك إح���دى املَ ْك ُرمات
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وكان السلطان نور الدين يتعرض للشهادة ،وسمعه كات ُبه أبو اليرس
يسأل اهلل أن حيرشه ِمن بطون السباع ،وحواصل الطري.
ِ
اهلاد
 -وعن شداد بن

I

أن رجلاً من األع��راب جاء إىل النبي

 ،Hفآمن به واتبعه ،ثم قال« :أهاجر معك» ،فأوىص به النبي H

بعض أصحابه ،فلام كانت َغزاةَ ،غنِم النبي  Hشي ًئا ،فقسم ،وقسم له،

فأعطى أصحابه ما قسم له ،وكان يرعى ظهرهم ،فلام جاء دفعوه إليه ،فقال« :ما
هذا؟!» ،قالواِ :
«ق ْس ٌم قسمه لك النبي  ،»Hفأخذه ،فجاء به إىل النبي
 ،Hفقال« :ما هذا؟» ،قال« :قسم ُته لك» ،قال« :ما عىل هذا ا َّت َب ْعتُك،
فأموت،
ولكن اتبعتك عىل أن ُأ ْر َمى إىل ها هنا -وأشار إىل َح ْل ِقه -بسهم
َ
َ
ُق اهللَ يصدقك» ،فلبثوا قليلاً  ،ثم هنضوا يف قتال
فأدخل اجلنة» ،فقال« :إن َت ْصد ِ
ي َمل قد أصابه سهم حيث أشار ،فقال النبي
العدوُ ،فأتيِ َ به الن ُّبي  Hحُ ْ

« :Hأهو هو؟» قالوا« :نعم» ،قال« :صدق اهللَ فصدقه» ،ثم ك َّفنه النبي
 Hيف ُج َّبتِ ِه ،ثم َقدَّ مه فصىل عليه ،فكان مما ظهر من صالته« :اللهم هذا

عبدك ،خرج مهاج ًرا يف سبيلك ،ف ُق ِتل شهيدًا ،أنا شهيد على ذلك»(((.

 -وعن جعفر بن عبد اهلل بن أسلم ،قال :ملا كان يوم الياممة ،واصطف

الناس كان َ
أول من ُجرح أبو عقيلُ ،رمي بسهم فوقع بني منكبيه وفؤاده يف غري

الر ْحل ،فلام
جر إىل َّ
مقتل ،فأخرج السهم ،ووهن له شقه األيرس يف أول النهارُ ،و َّ
محي القتال ،واهنزم املسلمون ،وجاوزوا رحاهلم ،وأبو عقيل واهن من جرحه،

والكر َة عىل عدوكم!» قال
سمع مع َن ب َن عدي يصيح« :يا َلألنصار! اهللَ اهللَ
َّ

(« )1صحيح سنن النسائي» (ص.)420
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عبد اهلل بن عمر :فنهض أبو عقيل يريد قومه ،فقلت« :ما تريد؟ ما فيك قتال!»،

قال« :قد ن ََّوه املنادى باسمي» ،قال ابن عمر :فقلت له« :إنام يقول :يا لألنصار،
وال يعني اجلرحى» ،فقال أبو عقيل« :أنا من األنصار ،وأنا أجيبه ولو َح ْب ًوا»،

فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى ،ثم جعل ينادي:
قال ابن عمر:
َّ
ِ
فاجتمعوا رمحكم اهلل مجي ًعا ،تقدَّ موا فاملسلمون
«يا لألنصار! كر ًة كيوم ُحنني!
َدريئة((( دون عدوهم» ،حتى أقحموا عدوهم احلديقة ،فاختلطوا ،واختلفت

السيوف بيننا وبينهم.

قال ابن عمر :فنظرت إىل أيب عقيل وقد ُقطِعت يده املجروحة من املنكب،

جرحا كلها قد خلصت إىل مقتل،
ْ
فوقعت إىل األرض ،وبه من اجلراح أربعة عرش ً

عدو اهلل مسيلمة.
و ُقتل ُّ

قال ابن عمر :فوقفت عىل أيب عقيل وهو رصيع بآخر رمق ،فقلت:

يا أبا عقيل! قال« :لبيك -بلسان ُملتاث((( -ملن الدَّ ْب َرة؟»((( قلت« :أبرش قد ُقتل
عدو اهلل» ،فرفع أصبعه إىل السامء حيمد اهلل ،ومات يرمحه اهلل(((.

 -ومنهم الرباء بن مالك أخو أنس بن مالك  :Lكان من أشجع

الناس ،شهد ُأ ُحدً ا وما بعدها مع رسول اهلل  ،Hوكتب عمر إىل عامله:
ِ ِ
وح ْل َقة أو دائرة ُي َت َع َّل ُم عليها الطع ُن
( )1الدَّريئة :ما يسترت به الصائد ل َي ْخت َل الصيد -أي :ليخدعهَ ،-
والرمي.
( )2ثقيل بطيء يف الكالم.
(َّ )3
الدبْرة :اهلزيمة يف القتالُ ،يقال« :جعل اهلل عليهم الدَّ ْبرة» :اهلزيمة« ،وجعل اهلل هلم الدَّ ْبرة» :الظ َفر
والنُّرصة هبزيمة غريهم.
(« )4مشارع األشواق إىل مصارع العشاق» (.)509/1
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«ال تستعملوا الرباء عىل جيش من جيوش املسلمني فإنه َم ْهلكةُ ،يقدم هبم»(((،
وذلك إلقدامه وفرط شجاعته.

وكان يف مظهره «ضعي ًفا متضع ًفا» ،قتل مئة شخص مبارزة ،عدا من َقتَل

يف املعارك.

 -وعن ابن سريين  :Vأن املسلمني انتهوا إىل حائط فيه رجال من

املرشكني ،فقعد الرباء عىل ت ُْر ٍ
س ،وقال« :ارفعوين برماحكم ،فألقوين إليهم»،

وجرح الرباء يومئذ
فألقوه وراء احلائط ،قال :فأدركوه وقد قتل منهم عرشةُ ،

شهرا حتى
بض ًعا وثامنني جراحة ،ما بني رمية ورضبة ،فأقام عليه خالد بن الوليد ً
برأ من جراحته(((.

 -وعن حممد بن ثابت بن قيس بن شامس األنصاري قال :ملا انكشف

املسلمون يوم الياممة ،قال سامل موىل أيب حذيفة« :ما هكذا كنا نفعل مع رسول اهلل

 ،»Hفحفر لنفسه حفرة ،وقام فيها ،ومعه راية املهاجرين يومئذ ،فقاتل

حتى ُقتل يوم الياممة شهيدً ا سنة اثنتي عرشة(((.

 -وعن أنس بن مالك  Iقال :مررت يوم الياممة بثابت بن قيس

ابن شامس وهو يتحنط((( ،فقلت« :يا عم ،أال ترى ما يلقى املسلمون وأنت
( )1انظر« :األعالم» للزركيل (.)47/2
(« )2أسد الغابة» (.)206/1
(« )3مشارع األشواق» (.)555/1
(َ )4
احلنوط -بفتح احلاء -هو ما حينط من الطيب للموتى خاصة ،وحتنَّط :إذا تط َّيب به ،وإنام كانوا
يفعلون ذلك -واهلل أعلم -لتوطني النفوس عىل املوت ،وتصميم العزم عىل نيل الشهادة.
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هاهنا؟» قال :فتبسم ،ثم قال« :اآلن يا بن أخي ،فلبس سالحه ،وركب فرسه
ف هلؤالء
«أف هلؤالء وما يصنعون» ،وقال للعدوُ « :أ ٍّ
حتى أتى الصف ،فقالٍّ :

وما يعبدونَ ،خ ُّلوا عن سبيله -يعني فرسه -حتى َأ ْصلىَ بِ َح ِّرها»َ ،ف َح َمل ،فقاتل
حتى ُقتِل .(((I
 -وعن عبد اهلل بن أيب موسى األشعري  Iقال :سمعت أيب وهو

بحرضة العدو يقول :قال رسول اهلل « :Hإن أبواب اجلنة حتت ظالل

السيوف» ،فقام رجل َر ُّ
سمعت رسول اهلل
ث اهليئة ،فقال« :يا أبا موسى آنت
َ
 Hيقول هذا؟» قال« :نعم» ،قال :فرجع إىل أصحابه فقال« :أقرأ عليكم
السالم» ،ثم كرس ِج ْف َن سيفه -وهو ِغمده -فألقاه ،ثم مشى بسيفه إىل العدو،
فرضب به حتى ُقتِ َل(((.
ُ
وليث املشاهد ،قائد املجاهدين
وفارس اإلسالم،
 وهذا سيف اهلل تعاىل،ُ

أبو سليامن خالد بن الوليد ريض اهلل تعاىل عنه ،وأرضاه ،ملا حرضته الوفاة قال:
«لقد شهدت مائة زحف أو ُزهاءها ،وها أنا ذا أموت عىل فرايش كام يموت
أعني اجلبناء»(((.
البعري ،فال نامت ُ

«لقيت كذا وكذا
وعن أيب الزناد أن خالد بن الوليد ملا اح ُتضرِ بكى ،وقال:
ُ

زح ًفا ،وما يف جسدي شرب إال وفيه رضبة بسيف ،أو رمية بسهم ،وهاأنذا أموت
ْف أنفي كام يموت البعري ،فال نامت أعني اجلبناء»(((.
عىل فرايش َحت َ

( )1رواه ابن املبارك يف «اجلهاد» رقم [ ،]121والبيهقي يف «السنن» ( ،)44/9وقال اهليثمي« :رواه
الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح» اهـ .من «جممع الزوائد» (.)222/9
( )2رواه مسلم ،والرتمذي ،واحلاكم ،وغريهم.
(« )3أسد الغابة» (.)111/2
(« )4سري أعالم النبالء» (.)382/1
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وروى عاصم بن هبدلة عن أيب وائل قال :ملا حرضت خالدً ا الوفا ُة قال:
طلبت َ
القتل مظانَّه ،فلم ُي َقدَّ ر يل إال أن أموت عىل فرايش ،وما ِمن عميل
«لقد
ُ
يشء أرجى عندي بعد التوحيد -من ليلة بِتُّها وأنا مترتس ،والسامء تهُ ِ ُّلني ننتظر
مت ،فانظروا إىل سالحي وفريس،
الصبح حتى نغري عىل الكفار» ،ثم قال« :إذا ُّ
فاجعلوه عدة يف سبيل اهلل» ،فلام تويف ،خرج عمر عىل جنازته ،فذكر قوله« :ما

عىل آل الوليد أن َي ْس َف ْحن عىل خالد من دموعهن ما مل يكن نق ًعا أو َل ْق َلقة»(((.

وقد بلغ من شجاعته يف معركة «عني التمر» أنه بينام كان قائد نصارى

األعراب َع َّقة ابن أيب َع َّقة ينظم صفوفهم ،إذا بخالد

I

ينقض عليه

أسريا بني ذراعيه
كالصاعقة ،وحيتضنه بشدة ،وخيطفه كالربق اخلاطف ،ويأيت به ً
إىل جيش املسلمني أمام ذهول الكفار من هذه الشجاعة النادرة ،واهنزم جيش

َع َّقة من غري قتال ،فأكثروا فيهم األرس(((.

حتصن منه نصارى العرب يف «قنرسين» قال هلم خالد « :Iإنكم
وملا َّ

لو كنتم يف السحاب؛ حلملنا اهلل إليكم ،أو ألنزلكم إلينا»(((.

 -ويف حديث عبد اهلل بن حذافة  Iأنه أرسه الروم ،فحبسه طاغيتهم

يف بيت ،فيه ماء ممزوج بخمر ،وحلم خنزير مشوي ،ليأكله ويرشب اخلمر ،وتركه
ثالثة ،فلم يفعل ،ثم أخرجوه حني خشوا موته ،فقال« :واهلل لقد كان َأ َح َّله يل

ألين مضطر ،ولكن مل أكن ألشمتكم بدين اإلسالم».

(« )1اإلصابة» (َّ ،)74/3
والنقع :أصوات اخلدود إذا ضرُ ِ بت ،واللقلقة :صوت النواح املضطرب.
( )2انظر« :البداية والنهاية» (.)349/6
(« )3البداية والنهاية» (.)53/7
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وهذا قريب من قول الشاعر هدبة بن اخلرشم (ت50:هـ) ،ملا ُذ ِهب به
ل ُيقتل ،وانقطع ِق ُ
بال نعله((( ،فجلس ُيصلحه ،فقيل لهَ :أو تُصلحه وأنت عىل ما

أنت؟ فقال:

��������د ِق����ب َ
أَ ُش ُّ
���ي أن ي���ران���ي
����ال ن���ع��� ِل َ

(((

���وادث ُمستكينا
ع ِّ
�����دوي ل���ل���ح ِ

ٍ
واحد
ومثله قول الشاعر أيب ذؤيب اهل ُ َذيل -وقد مات له مخسة أبناء يف عام

بالطاعون:-

َوتجَ َ ُّ
������دي ل��ل��ش��ام��ت�ين أُ ِري�����هُ����� ُم
������ل ِ

أتضع َض ُع
ْ���ب ال��ده ِ��ر ال
ْ
أن���ي ِل��� َري ِ

وهو -أي عبد اهلل بن حذافة السهمي -صحايب تويف بمرص ،ودفن بمقربهتا،

وذلك يف خالفة عثامن  ،Iوقصته مع ملك الروم حكاها أبو رافع قال :وجه

جيشا إىل الروم ،فأرسوا عبد اهلل بن حذافة فذهبوا به إىل ملكهم ،فقالواَّ :
مر ً
«إن
ُع ُ
نصف ملكي؟»،
هذا من أصحاب حممد» ،فقال« :هل لك أن تتنصرَّ وأ ْعطِ َي َك
َ
قال« :لو أعطيتني مجيع ما ُ
رجعت عن دين
متلك ،ومجيع ما متلك العرب ،ما
ُ
حممد طرفة عني» ،قال« :إ ًذا أقتلك» ،قال« :أنت وذاك» ،فأمر بهِ ،
ب ،وقال
فصل َ
ُ
للرماة« :ار ُمو ُه قري ًبا من بدنِ ِه» ،وهو َي ْع ِر ُض عليه ،ويأبى ،فأنزله ،ودعا بِقدْ ر،
فصب فيها ماء حتى احرتقت ،ودعا بأسريين من املسلمنيُ ،فأ ِمر بأحدمهاُ ،فألقي
َّ
فيها وهو يعرض عليه النرصانية ،وهو يأبى ،ثم بكى ،فقيل للملك« :إنَّه بكى»،
نفس واحدة
«ر ُّدوه ،ما أبكاك؟» ،قال« :قلت :هي ٌ
فظن أنه قد جزع ،فقالُ :

أنفس ُت ْل َقى يف النار
تُلقى الساع َة فتذهب،
ُ
فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري ٌ
(ِ )1قبال النعل :زمام بني اإلصبع الوسطى والتي تليها.
(« )2روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار للزخمرشي» ملحمد بن قاسم األمايس (ص.)447
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يف اهلل» ،فقال له الطاغية« :هل لك أن ُت َق ِّب َل رأيس ،و ُأ َخ يِّ َل عنك؟» ،فقال له

عبد اهلل« :وعن مجيع األسارى؟» ،قال« :نعم» ،فقبل رأسه ،وقدم باألسارى عىل
عمر ،فأخربه خربه ،ف َقال عمر« :حق عىل كل مسلم أن يقبل رأس ِ
ابن حذافة،
وأنا أبدأ» ،فقبل رأسه(((.

 وعن العالء بن سفيان احلرضمي قال :غزا ُبسرْ بن أرطاة الروم ،فجعلتفيكمن هلم الكمنيَ ،ف ُيصاب الكمني ،فلام رأى ذلك،
ساقته ال تزال تُصاب،
ُ
خت َّلف يف مائة من جيشه ،فانفرد يوما يف بعض أودية الروم ،فإذا ب ِ
راذي ُن((( مربوطة
َ
ً
نحو ثالثني ،والكنيسة إىل جانبهم فيها فرسان تلك الرباذين الذين كانوا يعقبونه
يف ساقته ،فنزل عن فرسه فربطه ،ثم دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم باهبا،

فجعلت الروم تعجب من إغالقه ،فام استقلوا إىل رماحهم حتى صرَ َ َع منهم
ثالثة ،وفقده أصحابه فطلبوه ،فأتوا ،فعرفوا فرسه ،وسمعوا اجللبة يف الكنيسة،

فأتوها فإذا باهبا ُمغلق ،فقلعوا بعض السقف ،ونزلوا عليهم ،و ُبسرْ ممسك طائفة
من أمعائه بيده ،والسيف بيده اليمني ،فلام متكن أصحابه يف الكنيسة سقط ُبسرْ
مغش ًّيا عليه ،فأقبلوا عىل أولئك ،فأرسوا وقتلوا ،فأقبلت عليهم األُسارى،
فقالوا« :ننشدكم اهلل َمن هذا؟» ،قالوا« :برس بن أرطاة» ،فقالوا« :واهلل ما ولدت

النسا ُء مث َله» ،فعمدوا إىل أمعائه ،فردوه يف جوفه ،ومل ينخرق منه يشء ،ثم عصبوه
بعامئمهم ،ومحلوه ،ثم خاطوهَ ،ف َس ِل َم ،و ُعويف(((.
( )1انظر« :أسد الغابة» ( )213 ،212/3ط .الشعب.
( )2براذين :مجع بِ ْر َذ ْون ،يطلق عىل غري العريب من اخليل والبغال ،عظيم اخللقة ،غليظ األعضاء ،قوي
األرجل ،عظيم احلوافر.
(« )3مشارع األشواق» (.)541/1
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وكبريو اهلمة من املجاهدين هيوون رفع الثقيل من األمور ،وخوض

املخاطر ،واقتحام العقبات ،كأولئك النخعيني الذين تسابقوا عىل االستشهاد يف
معركة القادسية ،قال واحد منهم:
أتينا القادسية ،ف ُقتِل منا كثري ،ومن سائر الناس قليل ،فسئل عمر عن ذلك،

ِ
فقال« :إن َ
األمر وحدَ هم»(((.
النخ َع َو ُلوا ِع َظم

 -ورفع اهلل احلرج عن املعذروين فقال عز ِمن قائل[ :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ] اآلية [التوبة ،]91:وقال تعاىل[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [الفتح ،]17:فعذر احلق سبحانه أصحاب األعذار ،وما

صربت القلوب :فخرج اب ُن أ ِّم مكتوم إىل ُأ ُحد ،وطلب أن ُي ْع َطى اللواء ،فأخذه

مصعب بن عمري ،فجاء رجل من الكفار فرضب يده التي فيها اللواء فقطعها،
فأمسكه باليد األخرى فرضب اليد األخرى ،فأمسكه بصدره ،وقرأ[ :ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [آل عمران .]144:هذه عزائم القوم،
واحلق يقول[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] وهو يف األول((([ ،ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ] ،وعمرو بن اجلَ ُموح((( من ُن َقباء األنصار أعرج وهو يف أول اجليش ،قال
له الرسول « :Sإن اهلل قد عذرك» ،فقال« :واهلل لأَ ْق َح َز َّن بعرجتي هذه يف

(« )1اإلصابة» (.)28/1
( )2أي :ابن أم مكتوم.
بدرا؛ كان أعرج ،وملا خرج يوم ُأ ُحد منعه بنوه ،وقالواَ :ع َذ َر َك
( )3عمرو بن اجلموح :مل يشهد ً I
َ
رسول اهلل  Hيشكوهم ،فقال« :ال عليكم ْ
أن ال متنعوه؛ لعل اهلل يرزقه الشهادة»،
اهللُ ،فأتى
=
		
«اللهم ال تر َّدين».
قالت امرأته هند :كأين أنظر إليه قد أخذ َد َرقته ،وهو يقول:
َّ
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اجلنة» ،وقال عبد اهلل بن مسعود« :ولقد كان الرجل يؤتى به يهُ ا َدى بني الرجلني

حتى يقام يف الصف»(((.

الفرس كر ًة عىل ِغ َّر ٍة ،فرجع املسلمني متحرفني لقتال ،أو متحيزين
 ك ََّرُ

أسريا ،وعادوا به.
إىل فئة ،فلحقوا بأضعفهم ،فاختطفوه ً
فامذا قال هذا «األضعف» الذي مل يستطع اجلري؟

رستم :ما جاء بكم ،وما تطلبون؟
املسلم :جئنا نطلب موعود اهلل؟

رستم :وما موعود اهلل؟

املسلم :أرضكم ودياركم وأبناؤكم إن أبيتم أن تُسلموا.
رستم :فإن ُقتِلتم قبل ذلك؟

املسلم :يف موعود اهلل أن من ُقتل منا أدخله اهلل اجلنة ،وأنجز ملن بقي منا

وعدَ ه ،فنحن عىل يقني.

رستم :قد َو َض َعنا إذن يف أيديكم.

املسلم« :وحيك يا رستم ،إن أعاملكم وضعتكم ،فأسلمكم اهلل هبا،

فال يغرنك ما ترى من حولك ،فإنك لست حتارب اإلنس ،وإنام حتارب قضاء اهلل

وقدره ،ونحن قضاء اهلل وقدره»(((.

= فلام كان يوم ُأ ُحد قال رسول اهلل « :Hقوموا إىل جنة عرضها الساموات واألرضُ ،أ ِعدَّ ت
حز َّن عليها يف اجلنة ،فقاتل حتى ُقتِل .وال َق ْح ُز:
للمتقني» ،فقام وهو أعرج ،فقال :واهلل أل ْق َ
الوثب.
(« )1اجلامع ألحكام القرآن» للقرطبي (.)226/8
(« )2من أطايب الكالم» (.)27 ،26/1
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 وقد أوجز خالد بن الوليد وأبلغ حني وصف جنود اإلسالم خماط ًباِ
املوت منكم عىل احلياة».
أحرص عىل
الفرس« :قد أتيتكم بأقوا ٍم هم
ُ
نتاج تربية
 -كان التابعي اجلليل أبو وائل شقيق بن سلمة األسدي َ V

األربعة الراشدين ،وابن مسعود ،وسعد بن أيب وقاص وغريهم ،عاف التجارات
صغريا يسعه هو وفرسه وسالحه فقط ،وبقى
والبيوت ،وبنى له يف الكوفة حصنًا
ً

متحفزا للجهاد ،حتى مل يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل هبا
طول عمره
ً
الناس(((.

وتوجع -ولو ُجعل له الدنيا عىل أن
وكان إذا خال ينشج -يبكي بصوت
ُّ

وفرسه ،فإذا غزا
ص يكون فيه هو
يفعل ذلك وأحدٌ يراه مل يفعل ،وكان له ُخ ٌّ
ُ
نقضه ،وإذا رجع بناه.

هكذا املجاهد يميض إىل األمام صوب غايته الكربى ،ال يلتفت إىل الوراء،
آس ٍ
وال يعبأ بالدنيا ،ويقول غري و ِجل وال ِ
ف:
َ
وأران��������ي أمس�����و ب��س��ع��ي��ي ووعيي
َح ْس ُب نفسي من اجل��زاء شعوري

وقال ابن املبارك:

س
عن جزا ٍء من ِ
معدن األرض بخَ ْ ِ
أن���ن��ي يف اإلل�������ه أَبْ������������ ُذ ُل نفسي

ُ
ُب ْغ ُ
أخرجين
هلل
ض احليا ِة
َ
وخوف ا ِ

وب��ي�� ُع نفسي مب��ا ليست ل��ه مثنا

إن���ي َو َز ْن ُ
������ت ال���ذي يبقى ليعد َله

م��ا ليس يبقى ف�لا واهلل م��ا َّاتزنا

(« )1الثقات» البن حبان (.)108
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 -ملا فتح اهلل عىل عقبة بن نافع  Vالشامل األفريقي بعد قتال عنيف

مع الروم والرببر ،انطلق إىل الساحل حيث مدينة «طنجة» يف الشامل ،فتمكَّن
بعد قتال عنيف من فتحها ،ثم سار إىل مدينة «سبتة» الساحلية ،فصاحله أمريها

«چوليان» عىل اجلزية فرجع عقبة عنه ،ثم وقف  Vعىل هناية شاطئ بحر

البحر
الظلامت «املحيط األطلنطي» من ناحية الغرب ،وقال« :يارب! لوال هذا
ُ
اشهدْ ؛ أين قد ب َل ْغ ُت
ملض ْي ُت يف البالد جماهدً ا يف سبيلك»((( .ثم قال:
َ
«اللهم َ
َّ

ملضيت يف البالد ُ
البحر
املجهود ،ولوال هذا
أقاتل َمن كفر بك ،حتى ال ُيع َبد أحدٌ
ُ
ُ
دونك»(((.

ويف رواية :أنه أدخل قوائم فرسه يف البحر املحيط ،ووقف ساع ًة ،ثم قال

«اللهم إين مل أخرج َب َط ًرا وال أشرَ ً ا،
ألصحابه« :ارفعوا أيديكم» ،ففعلوا ،فقال:
َّ

وإنك لتعلم أنام نطلب السبب الذي طلبه عبدُ ك ذو القر َنينْ  ،وهو أن ُت ْع َبدَ ،
اللهم إنا معانِدون ِ
لدين الكفر ،ومدافعون عن دين اإلسالم،
رشك بك يش ٌء،
َّ
وال ُي َ

ف ُك ْن لنا وال تكن علينا ،يا َذا اجلالل واإلكرام» ،ثم انرصف راج ًعا(((.

(« )1الكامل» البن األثري (.)43 ،42/3
(« )2رياض النفوس يف طبقات علامء القريوان وأفريقية» أليب بكر املالكي (.)25/1
(« )3االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص» أليب العباس النارصي (.)74/1
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علو همة التابعي اجلليل «موسى بن نصير»
ُيعدُّ «موسى بن نصري» يف الطليعة من الرجال الذين حجزوا ألنفسهم

مكانًا فوق سوامق القمم ،ولقد كان  Vنجماً يتألأل يف سامء اإلسالم ،يف
عرص ك ُثرت يف سامئه النجوم ،وعاد بذاكرة الناس إىل عرص اخلالفة الراشدة وما
صاحبها ورافقها من فتوحات عظيمة ،وإنجازات خالدة.

نعم ،كان «موسى» من ذلك الطراز النادر والرضب الفريد من الرجال

ح ًّقا ..فهو قائد عسكري فذ ،مل ُي َف َّل له سيف ،ومل يهُ زم له جيش ،وكانوا يشبهونه
يف ذلك بخالد بن الوليد  ،Iوكان  Vسياس ًّيا حمنَّكًا ،ثاقب النظر بعيد
الرؤية ،يتمتع بذكاء خارق.

وكان  Vإدار ًّيا متم ِّكنًا حاذ ًقا ،وقبل كل ذلك كان  Vتق ًّيا َو ِر ًعا

مستجاب الدعوة»(((.
َ

وكان له دور عظيم يف توطيد دعائم اإلسالم يف الشامل األفريقي ،وهو

الذي َعينَّ مواله «طارق بن زياد الليثي» وال ًيا إلقليم السوس كله ،ثم أنفذه
ٍ
بجيش قوامه سبعة آالف مقاتل ،بعد استئذان أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك

لفتح األندلس ،وهنا أرسل «تُدمري» قائد جيش ملك القوط « ُلذريق» يستغيثه
(« )1قصة األندلس» (ص.)63
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قائلاً « :إن قو ًما ال ُيدرى أمن أهل األرض أم من أهل السامء قد وطؤوا إىل بالدنا،
وقد لقيتُهم فلتنهض إ َّيل بنفسك».

َ
ف « ُل ْذريق» بغرور الكافر ل ُين ِْجدَ قائدَ جيشه
وخ َّ
ال حتمل غري احلبال ِ
لكتاف األرسى ،إذ مل َي ُش َّك يف أخذهم ،واقتتل املسلمون
(((

دواب
ومعه أعداد
َّ

ربا عظيماً  ،ثم أنزل اهلل
واملرشكون ثامنية أيام قتالاً شديدً ا ،وصرب الفريقان ص ً

 Dنرصه عىل املسلمني.

هكذا نرص اهلل عبده طارق بن زياد وجنده سنة (92هـ) يف رمضان ،شهر

النرص ،وتُسمى هذه املعركة «معركة وادي برباط».

واستمر طارق يفتح البالد اإليربية وينرش فيها نور اإلسالم ،ووصل حتى

مارا بإشبيلية وجيان ،وأرسل رسايا لفتح قرطبة ومالقة وغرناطة وغريها.
طليطلة ًّ
ف إليه يف محلة قوامها ثامنية
وملا سمع موسى بن نصري بام فعل طارق َخ َّ

عرش أل ًفا من جند اهلل املوحدين ليعني طار ًقا ،ويكمل فتح باقي األندلس(((.

ولو أن قائدً ا معه ثالث مئة ألف مقاتل ما أحاط باألندلس وأثخن فيها ما

أحاط موسى وأثخنه يف ذلك األمد القصري بني أمم ُمعادية متوج حواليه كاألبحر
كفؤا هلمته بل حدثته نفسه ،والتي قل مثلها
الزاخرة .وما رأى
األندلس وحدها ً
َ

يف نفوس البرش يف ُبعد اهلمة ،أن يوغل يف أرض اإلفرنج ،ويعطف منها إىل
الرشق حتى ينفذ من القسطنطينية(((.

( )1قيل :كان عدد جيشه مائة ألف جندي.
( )2انظر« :قصة األندلس» (ص ،)63و«استجابات إسالمية لرصخات أندلسية» (ص.)19 ،18
جيره موسى إىل مواجهة مل يأت أواهنا،
( )3وقصة ذلك أن أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك خيش أن َّ
فأرسل إليه مبعوثه «أبا نرص» الذي س َّلمه رسالة أمري املؤمنني يأمره فيها بالتوقف عند حدود =
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 -وعن موسى بن أيب إسحاق األنصاري :أن عيل بن أسد كان قد َقت ََل،

أمورا عظا ًما ،فمر ليلة بالكوفة ،فإذا برجل يقرأ من جوف الليل[ :ﮤ
َ
وصن ََع ً

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] اآلية ،فقال عيلِ :
«أعد»،
فأعاد ،ثم قال« :أعد» ،فأعاد ،ثم قال« :أعد» ،فأعاد ،فعمد فاغتسل ،ثم غسل

ثيابه ،فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء ،وصارت ركبتاه كركبتي البعري،
فغزا البحر ،فلقي الروم ،فقرنوا مراكبهم بمراكب العدو ،قال عيل« :ال أطلب
اجلنة بعد اليوم أبدً ا» ،فاقتحم بنفسه يف سفائنهم ،فام زال يرضهبم ،وينحازوا،

شق واحد ،فانكفأت عليهم السفينة ،فغرق،
ويرضهبم ،وينحازوا حتى مالوا يف ٍّ
وعليه درع احلديد(((.

=ما تم فتحه ،ولكن موسى أراد إكامل فتح كل مدن حمافظة جليقية ،التي أصبحت بعد ذلك
مركزا النطالق اهلجامت الصليبية ضد مسلمي األندلس.
ً
وقد حاول موسى إقناع «أيب نرص» بانتظاره حتى يكمل مهمته ...فرفض ذلك بالطبع ..وقال
«حبيش الشيباين» -وقد أمسك بعنان فرسه« :-إين قد سمعتك أهيا األمري تذكر عقبة بن نافع
له ُ
وتقول« :لقد غرر عقبة بنفسه وبمن معه ،أما كان معه رجل رشيد؟! وإين رشيدُ ك اليوم ،أين
تذهب؟! أتريد أن خترج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظم وأعرض مما أتاك اهلل  Dمن فتح
وخري؟ إين قد سمعت من الناس ما مل تسمع ،وإهنم قد ملؤوا أيدهيم وأح ُّبوا الدعة والراحة»،
فنظر إليه موسى ،وقال وهو يبتسم« :أما واهلل لو انقادوا إ َّيل لقدمت هبم إىل رومية حتى أنفذ إىل
دمشق» .أي أنه أراد فتح األندلس ثم روما وخيرتق أوروبا إىل القسطنطينية التي كان حيارصها
َمسلمة بن عبد امللك من جهة الرب ،فأراد «موسى» أن يطبق عليها من جهة البحر ،فتقع بني
َفك َّْي «الكامشة» ،ولكنه امتثل أمر أمري املؤمنني ،ورحل إىل «طليطلة» .انظر« :نفح الطيب»
(.)218/1
(« )1مشارع األشواق» (.)555 ،554/1
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رماري
الس َ
علو همة فارس اإلسالم ُّ
سمارى ،من قرى بخارى،
هو أبو إسحاق أمحد بن إسحاق من أهل رُ ْ

(ت ،)242:قال يف وصفه اإلمام الذهبي « :Vاإلمام ،الزاهد ،العابد،

املجاهد ،فارس اإلسالم ،أبو إسحاق».

وكان أحد الثقات((( ،وبشجاعته يرضب املثل ،وقال :أخبار هذا الغازي

ت َُس ُّر قلب املسلم ،قال إبراهيم بن عفان ال َب َّزاز :كنت عند أيب عبد اهلل البخاري،

فخرجت،
فجرى ذكر أيب إسحاق السرُّ ْ ماري ،فقال« :ما نعلم يف اإلسالم مثله»،
ُ
فغضب ودخل عىل البخاري ،وسأله ،فقال:
رئيس ا ُمل َّط ِّوعة ،فأخربتُه،
َ
فإذا أحيد ُ
قلت :بل :ما بلغنا أنه كان يف اإلسالم وال يف اجلاهلية مث ُله».
«ما كذا ُ

عرش خصال:
وعن أمحد بن إسحاق قال« :ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه ُ
أن يكون يف قلب األسد :ال يجَ ْ ُب ُن ،ويف ِكبرَ الن َِّم ِر :ال يتواضع ،ويف شجاعة الدب:

يقتل بجوارحه ك ِّلها ،ويف حمَ ْلة اخلنزير :ال ُي َوليِّ ُد ُب َره ،ويف غارة الذئب :إذا ِأيس
ٍ
وجه أغار من وجه ،ويف محل السالح كالن َّْملة :حتمل أكثر من وزهنا ،ويف
من
النار
الثبات كالصخر ،ويف الصرب كاحلامر ،ويف َ
الوقاحة كالكلب :لو دخل صيدُ ه َ
لدخل خلفه ،ويف التامس الفرصة كالدِّ يك».

( )1حدَّ ث عنه اإلمام البخاري يف «صحيحه» ،وقال احلافظ أبو القاسم الدمشقي« :كان مع َف ْرط
شجاعته من العلامء العاملني ال ُع َّباد».
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قال إبراهيم بن شامس :كنت أكاتب أمحد بن إسحق السرُّ ْ ماري ،فكتب إ َّيل:

فكتبت إليه ،فقدم
إذا أردت اخلروج إىل بالد ال ُغ َز َّية يف رشاء األرسى ،فاكتب إ َّيل،
ُ
سمرقند ،فخرجنا ،فلام علم َج ْي َغ َو ْي ِه ،استقبلنا يف ِعدَّ ة من جيوشه ،فأقمنا عنده،
فعرض يو ًما جيشهَ ،ف َم َّر رجل ،فع َّظمه ،وخلع عليه ،فسألني عن السرُّ ماري،
فقلت« :هذا رجل مبارزُ ،ي َعدُّ بألف فارس» ،قال« :أنا أبارزه» ،فسكت ،فقال
جيغويه« :ما يقول هذا؟» قلت« :يقول كذا وكذا» ،قال« :لعله سكران ال يشعر،

ولكن غدً ا نركب» ،فلام كان الغد ركبوا ،فركب السرُّ ماري معه عمود يف ك ُِّمه،
فقام بإزاء ا ُمل ِ
بارز ،فقصده ،فهرب أمحدُ حتى باعده من اجليش ،ثم ك ََّر ،ورضبه
بالعمود فقتله ،وتبع إبراهيم بن ِشامس ،ألنه كان سبقهَ ،ف َل ِحقه ،وعلم جيغويه،
فارسا نقاوةً ،فأدركوه ،فثبت حتت ت ٍَّل خمتف ًيا ،حتى َم ُّروا
َّ
فجهز يف طلبه مخسني ً
ك ُّلهم ،واحدً ا بعد واحد ،وجعل يرضب بعموده من ورائهم ،إىل أن قتل تسع ًة
وأربعني ،وأمسك واحدً ا ،قطع أنفه وأذنيه ،وأطلقه لِ ُي ْخبرِ  ،ثم بعد عامني تُويف
أمحد ،وذهب اب ُن ِشامس يف الفداء ،فقال له َجيغويه« :من ذاك الذي قتل فرساننا؟»
فص َّك يف
قال« :ذاك أمحد الرسماري» ،قال« :فلم مل حتمله معك؟» قلت« :تويف»َ ،

وجهي ،وقال« :لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته مخس مائة بِ ْر َذ ْون -رضب من
الدواب ،-وعرشة آالف شاة».

وعن عبيد اهلل بن واصل قال :سمعت أمحد الرسماري وقد أخرج سي َفه،

قتلت به أل ًفا أخرى ،ولوال
فقال« :أعلم يقينًا أين قتلت به َ
ألف تركي ،وإن عشت ُ

خويف أن يكون بدع ًة ألمرت أن ُيدْ َف َن معي».
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وعن حممود بن سهل الكاتب قال« :كانوا يف بعض احلروب حيارصون

مكانًا ،ورئيس العدو قاعد عىل ُص َّفة -ظلة ،والبهو الواسع العايل السقف -فرمى
الرسماري سهماً  ،فغرزه يف الصفة ،فأومأ الرئيس ِ
آخرَ ،
خاط
لينز َعه ،فرماه بسهم َ
َيده ،فتطاول الكافر ِ
لينزعه من يده ،فرماه بسهم ثالث يف نحره ،فاهنزم العدو،

وكان الفتح»(((.

وعن عمران بن حممد املطوعي ،قال :سمعت أيب يقول« :كان عمود

الرسماري ثامنية عرش َمنًّا((( ،فلام شاخ جعله اثني عرش َمنًّا ،وكان يقاتل
بالعمود»(((.

(« )1سري أعالم النبالء» (.)40-37/13
( )2املن :رطالن.
(« )3مشارع األشواق» (.)1008/2
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الع ِادلي»
ُع ُل ّو ِه َّمة «اللؤلؤ َ
«احلاجب :من أبطال اإلسالم ،وهو
قال اإلمام الذهبي  Vيف (السري):
ُ

املندوب حلرب فرنج الك ََرك الذين ساروا ألخذ َطيبة ،أو فرنج سواهم ساروا
كان
َ
يف البحر املالح ،فلم َيسرِ ْ لؤلؤ إال ومعه ُقيو ٌد بعددهم ،فأدركهم عند الفحلتني
فأحاط هبم ،فس َّلموا نفوسهم ،فق َّيدهم ،وكانوا أكثر من ثالث مئة مقاتل ،وأقبل
هبم إىل القاهرة ،فكان يو ًما مشهو ًدا»(((.

 -ويف عام  463هـ سار ملك الروم «أرمانوس» إىل بالد املسلمني بامئتي

وض َّم هذا اجليش الكثيف أخال ًطا من
ألف مقاتل عىل أقل تقدير للمؤرخنيَ ،

الروم ،والفرنجة ،والروس ،والرصب ،واألرمن ،والبوشناق ،واتخَّ ذ طريقه إىل
األرض حتى بغداد ،وعينَّ له نائ ًبا عىل بغداد قبل أن
العراق ،وقد أقطع بطارقتَه
َ

خريا ،فقال له« :ارفق هبذا الشيخ فإنَّه صاحبنا»،
يسري ،واستوىص نائبه باخلليفة ً
وقد عزم «أرمانوس» أن ُيبيد اإلسالم وأهله ،وإذا انتهى من العراق وخراسان

أيضا.
مال عىل الشام وأهله ميل ًة واحدةً ،فأباد املسلمني فيها ً

َّجها نحو الرشق فوصل إىل
خرج «أرمانوس» من «القسطنطينية» ُمت ً
ٍ
مقربة من ُبحرية «وان» ،وأتى اخلرب إىل
«مالزكرد» يف رشقي تركيا اليوم ،عىل
(« )1سري أعالم النبالء» (.)384/21
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«ألب أرسالن» السلطان السلجوقي ،وهو يف «أذربيجان» وقد عاد من «حلب»،

فلم يتمكَّن من مجع اجلند ُلبعده عن مقر حكمه ،ولقرب العدو منه ،فسار بمن

معه ،وهم مخسة عرش أل ًفا ،للقاء العدو ُمتو ِّكلاً عىل اهلل ،وقال« :إنني أقاتل
صابرا ،فإن سلمت فنعمة من اهلل تعاىل ،وإن كانت الشهادة َّ
فإن ابني
محُ تس ًبا
ً
وجدَّ يف السري ،وأرسل مقدمته أمامه ،فالتقت عند مدينة
ملكشاه ويل عهدي»َ ،

فهزم الروس ،بإذن اهلل،
«خالط» بمقدمة الروس ،وكان عددهم عرشة آالف ُ
و ُأ رِس قائدهم.
واقرتب اجلمعان بعضهام من بعض ،وأرسل السلطان إىل ملك الروم

يطلب منه اهلدنة فقد خافه لكثرة من معه ،إذ ُيعادل جند ملك الروم مخسة عرش
العز ُة باإلثم ،فقال« :ال هدنة إلاَّ
ِمثلاً من املسلمني ،غري َّ
أن ملك الروم قد أخذته َّ

الري» -طهران اليوم -ومل يدر أنه َي ْقدُ ُم قومه إىل اهلاوية ،فتأثر السلطان من
يف ِّ
هذا الرد املتغطرس ،فاستشار إمام جنده «أبا نرص حممدَ بن ِ
البخاري»،
عبد امللك
َّ
َ
ِّ
فأجابه« :إنَّك تُقاتل عن ٍ
دين وعد اهلل بنرصه وإظهاره عىل سائر األديان ،وأرجو
أن يكون اهلل تعاىل قد كتب باسمك هذا الفتح ،فالقهم يوم اجلمعة بعد الزوال ،يف

الساعة التي تكون اخلطباء عىل املنابر ،فإنهَّ م يدعون للمجاهدين بالنرص ،والدعاء

ٍ
خلمس بقني من ذي ال َقعدة.
مقرون باإلجابة» ،وكان يومها يوم األربعاء

جاء يوم اجلمعة ،وحان وقت الزوال فصلىَّ «أبو نرص حممد بن عبد امللك

البخاري» بالناس ،فبكى السلطان ،وبكى الناس ل ُبكائه ،ودعا و َد َع ْوا معه
ُّ

بعد الصالة ،وقال هلم« :من أراد االنرصاف فلينرصف فام ها هنا سلطان يأمر
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َّ
والنشاب((( ،وأخذ
وينهى ،وإنام جهاد ورغبة يف لقاء اهلل» ،ثم ألقى القوس
لت فهذا َك َفني» ،وزحف إىل
السيف ،ولبس البياض ،وحتنَّط ،وقال« :إن ُقتِ ُ

ترجل ،ومرغ وجهه يف الرتاب ،وبكى،
الروم ،وزحفوا إليه ،فلام اقرتب منهم َّ
ثم ركب ،ومحل عىل الروم ،ومحل
وأكثر من الدعاء ،وطلب النرص من اهللَّ ،

املسلمون حتى وصلوا إىل وسط الروم وحجز الغبار بينهم ،وما هي إال جولة

حتى أنزل اهلل نرصه ،وهزم الروم ،ومنحوا املسلمني أكتافهم ،فقتلوا منهم خل ًقا
كثريا حتى امتألت األرض باجلثث ،و ُقدِّ ر عدد القتىل ٍ
بامئة ومخسني أل ًفا ،أي
َ
ُ
ً
أن َّ
َّ
كل مسلم قد قتل عرش ًة من الروم ،ووقع ملك الروم «أرمانوس» وبطارقته

مجي ًعا أرسى بأيدي املسلمني ،وحمُ ل أرمانوس إىل السلطان «ألب أرسالن» ،فلماَّ
وقف بني يديه رضبه بيده ثالث ِ
كنت أنا األسري بني يديك ما
مقارع ،وقال« :لو ُ
كنت تفعل؟» قالَّ :
«كل قبيح» ،قال« :فام ظنُّك يب؟» قال« :إ َّما أن تقتل بعد أن
َ
عزمت عىل
وتأخذ الفداء ،وتُعيدَ ين» ،قال« :ما
تعفو،
ُ
ت َُش ِّهر يب يف بالدك ،وإ َّما أن َ
غري العفو والفداء» ،فافتدى نفسه بميلون ونصف من الدنانري ،فقام بني يدي

السلطان وسقاه رشب ًة من ماء ،وق َّبل األرض بني يديه ،وقد ترك له السلطان
عرشة آالف ٍ
ليتجه َز هبا ،وأطلق معه مجاع ًة من البطارقة األرسى(((.
دينار
َّ
 -ومن علو مهة السلطان املنصور أيب يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف

ابن السلطان عبد املؤمن بن عيل املغريب ،املراكيش ،الظاهري :أنه كتب إليه
(َّ )1
الن َّشاب :النَّ ْبل ،واحدته :ن َُّشابة.
(« )2رسائل إىل الشباب» لألستاذ حممود شاكر (ص ،)146-144وانظر« :مشارع األشواق»
(.)553-551/1
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«األذ ُفنش» هيدده ،و ُيعنفه ،ويطلب منه بعض البالد ،ويقول« :وأنت متاطل
نفسك ،و ُت َقدِّ م ِر ْجلاً  ،وتؤخر أخرى ،فام أدري اجلب ُن ب َّطأ بك ،أو التكذيب
ومزقه ،وكتب عىل رقعة
تنمر ،وغضبَّ ،
بام وعدك نبيك؟» ،فلام قرأ الكتابَّ ،

منه[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ]

[النمل .]37:اجلواب ما ترى ،ال ما تسمع:
وال ُ
���ب إال امل��ش��رف��ي�� ُة وال َقنا
ك��� ْت َ

وال ُر ْس َ
���ل إال َ
ميس ال َع َر ْم َر ِم
باخل ِ

ثم استنفر سائر الناس ،وحشد ،ومجع ،حتى احتوى ديوان جيشه عىل مئة

فتمت امللحمة الكربى ،ونزل
ألف ،ومن ا ُمل َّط ِّوعة مثلهم ،وعَدَّ ى إىل األندلسَّ ،
النرص والظفر ،فقيل :غنموا ستني ألف َز َر ِد َّية.
قال ابن األثريُ :قتِل من العدو مئة ألف وستة وأربعون أل ًفا ،ومن املسلمني
عرشون أل ًفا(((.

 -وعن علو مهة صالح الدين األيويب  Vقال القايض ابن شداد:

كان  Vعنده من أمر القدس أمر عظيم ال حتمله اجلبال  ...وهو كالوالدة

الثكىل ،جيول بنفسه من طلب إىل طلب ،وحيث الناس عىل اجلهاد ،ويطوف بني
األطالب بنفسه ،وينادي« :يا َل ِ
إلسالم» وعيناه تذرفان بالدموع(((.
ونظر صالح الدين األيويب  Vإىل أمواج البحر اهلادرة ،ثم التفت إىل

القايض ابن شداد ،وقال:

«أما أحكي لك شي ًئا يف نفيس؟

(« )1سري أعالم النبالء» ( ،)319 ،318/21و«شذرات الذهب» (.)322/4
(« )2صالح الدين األيويب» د .عبد اهلل علوان (ص.)72
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عت،
مت البالد،
ووصيت ،وو َّد ُ
ُ
قس ُ
إنه متى يسرَّ اهلل تعاىل فتح بقية الساحلَّ ،
وركبت هذا البحر إىل جزائره ،وأتبعتُهم -أي الصليبيني -فيها ،حتى ال ُأ ْب ِق َي
ُ

عىل وجه األرض من يكفر باهلل أو أموت»(((.

أسريا بنعل ،فقيل له يف ذلك ،فقال:
وبعد وقعة حطني باع بعض الفقراء ً

شخصا واحدً ا ومعه ُطنُب
«أردت هوانهَ م» ،وحكى بعضهم أنه لقي بحوران
ً
ف وثالثون أسريا ،جيرهم وحده ِ
للخذالن الذي وقع عليهم.
خيمة ،وفيه َن ِّي ٌ
ً

(((

وقال العامد الكاتب :فمن شاهد القتىل يومئذ قال« :ما هناك أسري» ،ومن

عاين األرسى قال« :ما هناك قتيل»(((.

 -وعن أمحد بن إبراهيم قال :نظر يونس إىل قدميه عند موته ،فبكى ،فقيل

له« :ما ُيبكيك يا أبا عبد اهلل؟» ،قال« :قدماي مل َت ْغبرَ َّ ا يف سبيل اهلل .»D

 -وهذا اإلمام املبارك عبد اهلل بن املبارك يعقد مقارنة بني من ختىل للعبادة

وبني من آثر اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل يف قصيدته إىل عابد احلرمني الفضيل بن

عياض :V

ي���ا ع���اب َ
���د احل���رم�ي�ن ل���و أبصر َتنا

ل��ع�� ِل ْ��م َ
تلعب
��ت أن���ك يف ال��ع��ب��ادة ُ

من ك��ان خيضب ِج َ
يده بدموعه
أو ك���ان يُ�� ْت�� ِع��ب خ��ي�� َل��ه يف باطل

ف���ن���ح���و ُرن���ا ب���دم���ائ���ن���ا تتخضب

( )1نفسه (ص.)145
الط ُنب :حبل ي َشدُّ به ِ
(ُّ )2
ونحومها.
اخلباء والسرُّ ادق
ُ
ُ
(« )3مشارع األشواق» (.)935/2

ف��خ��ي��و ُل��ن��ا ي�����و َم ال��ك��ري��ه�� ِة تتعب
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رينا
ري ُ
��ب�ير ل��ك��م ،وحن���ن عب ُ
���ح ال��ع ِ

ول���ق���د أت����ان����ا م����ن م���ق���ال نبينا
هلل يف
���ل ا ِ
ال ي��س��ت��وي غ���ب���ا ُر خ���ي ِ
هلل ي��ن��ط ُ
��ق بيننا
ه����ذا ك���ت ُ
���اب ا ِ

َر ْه ُج((( السنابك((( والغبا ُر األطيب
ق ٌ
�����ول ص��ح��ي��ح ص�����ادق ال يكذب
�����ف ام�����رئ ودخ ُ
�����ار تلهب
أن ِ
�������ان ن ٍ
ل��ي��س ال��ش��ه��ي�� ُد مب��ي��ت ال يكذب

 -وتقدم قول اإلمام أيب حممد عيل بن حزم األندليس :V

ُم���ن���اي م���ن ال��دن��ي��ا ع���ل���و ٌم أبثها
دع����ا ٌء إىل ال���ق���رآن وال��س��ن��ن اليت
وأل�����زم أط َ
�����راف ال��ث��غ��ور جماهدًا
بر
أللقى مِحامي ُم ْق ِب اًل غري ُم ْد ٍ
حوم ِة ال َوغى
كفاحا مع
الكفار يف َ
ً
ِ

مِ��ام��ي بغريها
��ارب ال جتعل ح
ف��ي ِّ

وحاضر
وأن���ش���ره���ا يف ك���ل ب�����ا ٍد
ِ
ٌ
احملاضر
رجال ذك َر َها يف
تناسى
ِ
إذا َه���� ْي���� َع���� ٌة ث������ارت ف ُ
���ر
�������أول ن���ا ِف ِ
بس ْم ِر العوالي وال ِّ
البواتر
��اق
ُ
��دق ِ
ِ

كافر
���وت للفتى ق��ت ُ��ل
وأك���ر ُم م ٍ
ِ
املقابر
وال جت��ع�� َل�ِّن�يِّ م���ن َق��ط�ين
ِ

 -وهذا اإلمام اجلليل أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي املالكي V

(ت741:هـ) يقول قبل وفاته:

املؤم ُل يف جهري وإسراري
قصدي َّ

الواحد الباري
ومطليب من إهلي
ِ

ش����ه����ادة يف س��ب��ي��ل اهلل خالصة

النار
متحو ذن��وب��ي و ُت ْنجيين م��ن ِ
كفار
������ان
إال ال�����ص�����وار ُم يف أمي ِ
ِ

����س ال ي َ
ُط ِّه ُرها
��ي رج ٌ
إن امل��ع��اص َ

وبعد أن أنشد األبيات قال« :أرجو اهلل أن ُيعطيني ما سألتُه يف هذه األبيات»،

فأعطاه اهلل ما متنى ،و ُقتل يف نفس اليوم يف موقعة «طريف» مع النصارى بعد أن

أبىل يف قتاهلم بال ًء حسنًا ،V ،وأعىل درجته يف الشهداء.

الر ْهج :الغبار.
(َّ )1
ِ
السنْ ُبك ،وهو من كل يشء َط َر ُفه ،والسنبك من السيف :طرف حليته.
( )2السنابك :مجع ُّ
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 ونقل القرطبي  Vعن ابن ُخ َو ْي ِز َمنْداد  Vأنه قال« :وقد بلغنيأن عسكر املسلمني ملا لقي الفرس نَفرت خيل املسلمني من ِ
الف َيلة ،فعمد رجل
ِ
ِ
فرسه من
منهم فصنع فيلاً من طني ،وأن ََّس به فرسه حتى أل َفه ،فلام أصبح مل ينفر ُ
ِ
الفيل ،فحمل عىل الفيل الذي كان َي ْقدُ مها ،فقيل له :إنه قات ُل َك ،فقال :ال َضيرْ َ
أن ُأ َ
قتل ،و ُيفتح للمسلمني»(((.
قال الشاعر:

����اس ب���ال���ك���رام��� ِة عب ٌد
أج������د ُر ال����ن ِ

وقال آخر:

ويُ��دع��ى ك��رميً��ا م��ن جي��ود مباله

����س���� َل���� َم دي��� ُن���ه
���س���ه ِل���� َي ْ
ت���ل���ف���ت ن���ف ُ
النفس الكرمي َة أكر ُم
ومن يبذل
َ

صاحب له ،فقال« :هو بذل الروح ،وإال فال تشتغل
«ر َويماً »
ٌ
 -واستوىص ُ

بالرتهات».

ُ
��ال ج���و ٌد ف��ي��ه َم ْك ُر َم ٌة
اجل����و ُد ب��امل ِ

(((

بالنفس أقصى غاي ِة اجلو ِد
واجلو ُد
ِ

(« )1اجلامع ألحكام القرآن» (.)364 ،363/2
( )2قال القرطبي  Vيف أثناء تفسري قوله تعاىل[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ]
[احلرش:]9:
(واإليثار بالنفس فوق اإليثار باملال وإن عاد إىل النفس ،ومن األمثال السائرة:
بالن ْفس أقصى غاية ُ
ُ
واجلو ُد َّ
اجلو ِد

ومن عبارات الصوفية الرشيقة يف َحدِّ املحبة :أهنا اإليثار ،أال ترى أن امرأة العزيز ملا تناهت يف
ُح ِّبها ليوسف  ،Sآثرته عىل نفسها فقالت[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] ،وأفضل اجلود بالنفس:
اجلو ُد عىل محاية رسول اهلل  ،Hففي الصحيح :أن أبا طلحة ت ََّر َس عىل النبي  Hيوم
ُأ ُحد ،وكان النبي  Hيتط َّلع لريى القوم .فيقول له أبو طلحة :ال ت ِ
ُرشف يا رسول اهلل! ال
يصيبونك! ن َْح ِري دون نحرك! ووقى بيده رسول اهلل ُ H
فش َّلت .وقال ُحذيفة العدوي:
انطلقت يوم الريموك أطلب ابن عم يل -ومعي يشء من املاء -وأنا أقول :إن كان به َر َم ٌق سقيته= ،
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روى:
و ُي َ

ُ
بالنفس إن َّ
البخيل بها
ضن
جيو ُد
ِ

وقال اآلخر:

بأنفس
ه��ل اجل����و ُد إال أن جت���و َد
ٍ

وقال الشاعر:

ب����رئ اإلس��ل��ام م���ن ش����اك ُمضيم
ُِذروة ال���دي���ن ج��ه��اد يف الصميم

آخر:

بالنفس أقصى غاي ِة اجلو ِد
واجلو ُد
ِ
صقيل
على كل ماضي الشفرتني
ِ
���������وم وص���ل���ا ْه
ال ي���������راه
َ
غ���ي���ر ص ٍ

ف��ل��ن��ج��اه��د أو ل��ت��ل��ف��ظ��ن��ا احلياه

���س���ا ت���رت���ض���ي اإلس����ل����ا َم دينا
إن ن���ف ً
ث������م ت�����رض�����ى ب�����ع�����ده أن تستكينا

=فإذا أنا به ،فقلت له :أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم ،فإذا أنا برجل يقول :آه! آه! فأشار إ َّيل
ابن عمي أن ِ
انطل ْق إليه ،فإذا هو هشام بن العاص فقلت :أسقيك؟ فأشار أن نعم .فسمع آخر
ُ

يقول :آه! آه! فأشار هشام أن انطلق إليه ،فجئته فإذا هو قد مات .فرجعت إىل هشام فإذا هو
قد مات .فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات .وقال أبو يزيد البِ ْسطامي :ما غلبني أحد ما
ِ
حاجا فقال يل« :يا أبا يزيد ،ما َحدُّ الزهد عندكم؟» فقلت:
شاب من أهل َب ْلخ! قدم علينا ًّ
غلبني ٌّ
كالب َب ْل ٍخ عندنا» ،فقلت« :وما َحدُّ الزهد
«إن َو َجدْ نا أكلنا ،وإن فقدنا صربنا» ،فقال« :هكذا
ُ
وسئل ذو النُّون املرصي :ما َحدُّ الزاهد
عندكم؟» ،قال« :إن فقدنا شكرنا ،وإن وجدنا آثرنا»ُ .
وحكي
املنرشح صدره؟ قال :ثالث :تفريق املجموع ،وترك طلب املفقود ،واإليثار عند القوتُ .
الري ،ومعهم
عن أيب احلسن األنطاكي :أنه اجتمع عنده ن ّيف وثالثون رجلاً بقرية من ُق َرى َّ

أرغفة معدودة ال تُشبع مجي َعهم ،فكرسوا الرغفان ،وأطفؤوا الرساج ،وجلسوا للطعام ،فلام ُرفع
إيثارا لصاحبه عىل نفسه) .اهـ .من «اجلامع ألحكام
فإذا الطعام بحاله مل يأكل منه أحد شي ًئا؛ ً

القرآن» (.)29 ،28/18
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(((

أرض َمهينا
أو ت���رى اإلس��ل��ام يف ٍ
ث���م ت���ه���وى ال��ع��ي َ
���س ل���ن تكونا
��ش ن���ف ٌ
يف ِع������������داد امل����س����ل����م��ي�ن ال���ع���ظ���م���اء


وشجعان األمة وأبطاهلا ال حياط هبم كثرة ،وفرساهنا ورجاهلا ال حيصون

عدة ،وفيام ذكرنا كفاية ومقنع ،إذ ليس يف استيفاء بطوالهتم مطمع ،ومن أراد

الوقوف عىل املزيد ،فليتتبع الغزوات املؤلفة ،والتواريخ املصنفةَ ،ي َر من علو

مهتهم يف اجلهاد ما يبهر العقول[ ،ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ] [احلديد.]21:

ُع َّ���ب���ا ُد ل��ي ٍ��ل إذا َج َّ
���ن ال��ظ�لا ُم بهم
ُ
��اب إذا ن��ادى اجل��ه��ا ُد بهم
وأ ْس��� ُد غ ٍ

ْ
فابعث لنا ِم��ن مث ِلهم َن َف ًرا
��ارب
ي ِّ

ك��م ع��اب ٍ��د دم�� َع��ه يف َ
اخل ِّ
���د أجرا ُه
��ج��دُون ُرؤياه
��وت َي ْ��س�� َت ْ
َه ُّ��ب��وا إىل امل ِ
���ع��� َن���اه
ُ���ش���ي���دون ل��ن��ا مجَ ْ ������دًا أَ َض ْ
ي ِ

( )1ال جيوز أن يوصف اإلسالم باملهانة ،ولكن وصف الضعف وما يتبعه من ذل ومهانة قد يطرأ عىل
بعض من ينتسبون إليه.

واقع األمة

وكيف ُت ْص ِلحه الهمة؟

األم ِة
َحال َّ

هم ِة
عند
َ
سقوط ا ِل َّ
ِ
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هم ِة
عند
األم ِة َ
سقوط ا ِل َّ
َحال َّ
ِ
إن سقوط اهلمم وخساستها حليف اهلوان ،وقرين الذل والصغار ،وهو

أصل األمراض التي تفشت يف أمتنا ،فأورثتها قح ًطا يف الرجال ،وجفا ًفا يف
القرائح ،وتقليدً ا أعمى ،وتواكلاً وكسلاً  ،واستسال ًما ملا ُيسمى «األمر الواقع».

 فقد رأينا يف التاريخ املايض كيف كان اجلندي التترَ ي يأمر املسلم الذي

حجرا يقتله به ،فيستسلم
سقطت مهته بالقعود مكانه ريثام يذهب فيحرض
ً
ذاك ،وال حيرك ساكنًا إىل أن ينجز الترتي ما أوعده! ورأينا يف عرصنا هذا كيف
ركع اجلندي العراقي أمام نعيل اجلندي األمريكي يتمسح فيهام ويقبلهام سائلاً

إياه العفو والصفح ،بينام ُي َر ِّب ُت األخري عىل كتفه ،قائلاً له يف مشهد متثييل خُم ْ ٍز:

«ال جتزع  ..ال بأس عليك!».

 ورأينا كيف شكا ابن خلدون  Vتشبه مسلمي عرصه ممن سفلت

مهتهم بأعدائهم الكفار ،واعترب ذلك من أمارات ضياع األندلس من أيدي
املسلمني ،فقال :V

(ولذلك ترى املغلوب يتشبه أبدً ا بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف

اختاذها وأشكاهلا ،بل ويف سائر أحواله ،وانظر ذلك يف األبناء مع آبائهم كيف

َ
الكامل فيهم ،حتى إنه إذا
جتدهم متشبهني هبم دائماً  ،وما ذلك إال العتقادهم

كانت أمة جتاور أخرى ،وهلا الغلب عليها ،فيرسي إليهم من هذا التشبه واالقتداء
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حظ كبري ،كام هو يف «األندلس» هلذا العهد مع أمم اجلاللقة أي «األسبان» ،فإنك

جتدهم يتشبهون هبم يف مالبسهم وشاراهتم والكثري من عوائدهم وأحواهلم
حتى يف رسم التامثيل يف اجلدران واملصانع والبيوت ،حتى لقد َي ْ
ستش ِع ُر من ذلك
الناظر بعني احلكمة أنه من عالمات االستيالء ،فاألمر هلل)((( اهـ ،وقد حدث ما
ُ

توقعه «ابن خلدون»  ،Vواستوىل الفرنج عىل األندلس اإلسالمية ،وخرج
املسلمون منها بعد مائتي سنة من كتابته هذه السطور.
عظاما
��ام��ا ف��ص��رن��ا
ً
وك���ن���ا ع��ظ ً

وك����ن����ا ن����ق����وت ف���ه���ا حن����ن ق���وت

لقد ترأس القسيس «صمويل زويمر» رئيس املنصرِّ ين يف الرشق مؤمتر
القدس الذي انعقد يف نيسان سنة (1935م) إبان االحتالل الربيطاين لفلسطني،
وبعد أن استمع إىل اخلطب اليائسة التي ألقاها املنرصون يعربون فيها عن

حرسهتم لعجزهم عن إدخال املسلمني إىل النرصانية ،قام فخطب فيهم مهن ًئا
إياهم بجهودهم ،وقال هلم« :خييل إ َّيل أنه مع إمتامكم العمل عىل أكمل الوجوه

مل يفطن بعضكم إىل الغاية األساسية منه.

إن مهمة التبشري التي نَدَ بتكم ُ
دول املسيحية للقيام هبا يف البالد املحمدية

ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحيةَّ ،
فإن يف هذا هداي ًة هلم وتكريماً  ،وإنام

مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ،ليصبح خملو ًقا ال صلة له باهلل ،وبالتايل
فال صلة تربطه باألخالق التي تعتمد عليها األمم يف حياهتا ،وبذلك تكونون أنتم

بعملكم هذا طليعة الفتح االستعامري يف املاملك اإلسالمية ،إنكم أعددتم شبا ًبا

يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باهلل ،وال يريد أن يعرفها ،وأخرجتم املسلم من
(« )1مقدمة ابن خلدون» الفصل الثالث والعرشون (ص.)147
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اإلسالم ،ومل ت ِ
ُدخلوه يف املسيحية ،وبالتايل جاء النشء اإلسالمي طب ًقا ملا أراده له
هيتم للعظائم ،وحيب الراحة والكسل ،وال يرصف مهه يف دنياه إال
االستعامر ،ال ُّ
يف الشهوات ،فإذا تعلم فللشهوات ،وإذا مجع املال فللشهوات ،وإن تبوأ أسمى

املراكز ففي سبيل الشهوات جيود بكل يشء»(((.

ويف عرصنا رأينا شبا ًبا ينتسبون إىل اإلسالم تصاغرت مهمهم فلم تنشغل

إال بسفاسف األمور وحمقراهتا((( ،ورأيناهم يمعنون يف التشبه بالكفار ،بل
( )1انظر :كتاب «جذور البالء» لعبد اهلل التل (ص.)275

( )2وقد نرشت جملة «الرائد»  -العدد (( - )157ص )34 ،33مقالاً جيسد هذا املعنى ،كتبه «ع.
حسان» قال فيه:

لقيت اليوم صديقنا « »...الزعيم السيايس القديم ،فإذا هو -عىل غري عادته-
ُ
منرشح الصدرُ ،م ْفترَ ُّ
الثغر ،ضاحك األسارير ،قلت له« :أراك اليوم ،عىل غري عادتكَ ،ط ْل ًقا نشي ًطا ،بادي الرسور»،
قال« :وما يل ال أكون كذلك ،وقد أحرزت يف هذا اليوم ثالثة انتصارات؟» ،قلت« :لك احلق إ َذن

يف هتللك وفرحك ،فنحن يف زمن ال نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بني مئات اهلزائم؛ ولكن قل
رِ
سا من األرسار-؟».
يل« :ما هي هذه االنتصارات -إن مل تكن ًّ
قال« :أما االنتصار األول :فقد َد َخ َل ْت غرف َة نومي من ثالثة أيام ُذبابة أزعجت هناري ،وأرقت
ظفرت هبا هذا اليوم فقتلتُها رش ِقتلة،
لييل ،وقد حاولت جهدى طردها أو قتلها فلم ُأفلح ،إىل أن
ُ

وألقيتها حيث ال يمكن أن تعود ،حتى لو عادت إليها احلياة .»..
قلت« :واالنتصار الثاين؟».

قال« :االنتصار الثاين شعرت به وأنا أزن نفيس يف احلامم ،إذ هبط وزين من تسعة وتسعني كيلو،
إىل ثامنية وتسعني ،وسبعامئة ومخسني جرا ًما».

قلت« :واالنتصار الثالث؟».

قال« :لعبت اليوم بالنرد مع صديقنا فالن ،فغلبته مرتني متواليتني ،وهو الذي كان يغلبني
باستمرار .أفرتاين بعد ذلك كله حقي ًقا بام أنا عليه من السعادة والطالقة واملرح؟».

								
قلت« :بىل! بىل!».

=
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ُي َع ِّلقون عىل صدورهم وسياراهتم أعالم الدول التي أذلت كربياءهم ،وطأطأت
أعناقهم ،وأهدرت كرامتهم ،واستعبدت أمتهم(((.

وعىل صعيد آخر رأينا من يذهب إىل أن ما نحن فيه من االنحدار «تسبب

فيه َمن قبلنا ،وسيصلحه َمن بعدنا»!.

خطريا من مالمح
ملمحا
و ُيبني األستاذ حممد أمحد الراشد -أعزه اهلل-
ً
ً

حمنة املسلمني يف عرص انحطاط اهلمم ،فيقول« :إن حمنة املسلمني اليوم ال تقترص
ٍ
تربية َّ
رت املناهج
عىل تسلط أئمة الضاللة فحسب ،بل تعدت ذلك إىل
سخ ْ

الدراسية ،وكرايس اجلامعات والصحف واإلذاعات ملسخ األفكار والقيم،
ٍ
انعتاق من أرس القديم،
حتى غدا صيدُ ((( املخططات يف رسور ،حيسب نفسه يف

أي قديم كان.

إن عصاة املسلمني اليوم ضحية تربية أخلدهتم إىل األرض ،أرادت هلم

الفسوق ابتدا ًء ،لتستخف هبم الطواغيت انتها ًء ،وإهنا خطة قديمة ،يأخذها
الطاغوت الالحق عن الطاغوت السابق ،حتى تصل أصوهلا إىل فرعون« ،وذلك
= وتابعت طريقي بأسى بالغ ،وأمل عميق ،وحزن غامر عليه ،وعىل أنفسنا معه  ....لقد َس َح َقنا و َع َز َلنا
ُ
الطغيان الداخيل واخلارجي ،املحيل والدويل ،وفاتتنا االنتصارات احلقيقية
عن ميادين احلياة اجلادة
وعوضنا مطاحمنا ،والتمسنا الراحة واملتعة والرضا بمثل انتصارات هذا
الكربى ،فشغلنا أنفسناَّ ،
السيايس الكبري القديم! أو بام ال خيتلف عنها باجلوهر ،وإن اختلف بالشكل والعنوان.

املادي
أليس هذا رض ًبا من رضوب اجلنون أو املوت املعنوي الذى يصنعه الطغيان؟ أليس املوت
ُّ
احلقيقي أفضل من مثل هذه احلياة؟.
( )1انظر« :تبصري أويل األلباب ببدعة تقسيم الدين إىل قرش ولباب» للمؤلف (ص - )61الطبعة
العارشة.
ِ
( )2املقصود بالصيد هنا الفريسة ا َملصيدَ ةُ.
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كام يقول اهلل سبحانه[ :ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ]
[الزخرف ،]54:فهذا هو التفسري الصحيح للتاريخ ،وما كان فرعون بقادر عىل أن
يستخف قومه فيطيعوه لو مل يكونوا فاسقني عن دين اهلل ،فاملؤمن باهلل ال يستخفه

أمرا»(((.
الطاغوت ،وال يمكن أن يطيع له ً

فتواص ْوا باإلفساد ،وأخذوا
وهكذا أدركوا املقتل الذي عرفه فرعون،
َ

«حيولون املجتمعات إىل فتات غارق يف وحل الشهوة والفاحشة والفجور،
مشغول بلقمة العيش ،ال جيدها إال بالكد والعرس واجلهد ،كي ال يفيق ،بعد
اللقمة والشهوة ،ليستمع إىل هدى ،أو يفيء إىل دين»(((.

(((

حل َجل
وهكذا حتول -هبذه الرتبية -ذلك الصقر اإلسالمي إىل مثل طائر ا َ

يف وداعته كام يقول «إقبال» ،إنه األدب «والرتويض» الذي استعمله أئمة
أدب:
الضاللٌ ،

�����س����� ْر َو((( مج��ي َ
امليل
َ���س��� ُل ُ
���ب ال َّ
ي ْ
��ل ِ
يسخر ال��رك��ب َ
باللحن املبني
��ان
ِ
���������و َم ْ
���������ت أحل�������ان������� ُه ي���ق���ظ��� َت���ن���ا
َن َّ

َ���������رد ال���ص���ق��� َر م���ث َ
���ل َ
����ل
وي ُّ
احل َ
����ج ِ
(((

البحر يهوي بالسفني
ول��ق��اع
ِ
(((
����اس����ه َو ْق َ
�����د َت�����ن�����ا
أط����ف����أت أن����ف ُ

و ُّأ ِ
رشب الناس َّ
الذل...
( )1انظر« :يف ظالل القرآن» (.)45/9
( )2نفسه ( )122/9بترصف.
(َ )3
احل َج ُل :الذكَر من ال َق َبج ،الواحد ُة َح َجلة ،طائر يف حجم احلامم ُيصاد.
س َوة.
( )4السرو :شجر معروف ،واحدته رَ ْ
( )5السفني :مجع سفينة.
حل ِّرُ ،يقالَ :ط َب َخت ُْه ْم َو ْقدَ ُة الصيف.
( )6ال َو ْق َد ُة :أشدُّ ا َ
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«إن اإلنسان بفطرته نَفور من الذلٍ ،
آب عىل احليف ،ولكن حتيط بالناس

أحوال ،وتتواىل عليهم حادثات ،فيرُ اضون عىل اخلضوع حينًا بعد حني،
السبع،
ويسكنون إىل اخلنوع حالاً بعد حال ،حتى يدربوا عليه ،كام ُيستأنس
ُ
ويؤلف الوحش ،ولكن يبقى يف الناس ذرات من الكرامة ،ويف الدماء شذرات
من اجلمر ،فإذا دعا الداعي إىل العزة ،وأذن باحلرية ،وأيقظ الوجدان النائم،
وحرك الشعور اهلاجد :نبضت الكرامة يف النفس ،و َب َّصت((( اجلمرة يف الرماد،
َّ

وأفاقت يف اإلنسان إنسانيته ،فأبى وجاهد ،ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية،

وأحسن من هذه البهيمية.

َ
اإلنسان من غريه ،ويناله من ظاهره :قريب شفاؤه ،ويسري
كل ذل يصيب

إزالته ،فإذا نبع الذل من النفس ،وانبثق من القلب ،فهو الداء الدوي ،واملوت

اخلفي.

الناس الذل ،بالتعليم الذليل،
ولذلك عمد الطغاة املستعبِدون إىل أن ُيشرْ بوا َ

ويمدوا
والتأديب املهني ،وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى ،ل ُيميتوا اهلمة ،خُ
احلمية ،وإذا بيدهم العصا والزمام»(((.

وكان من متام ما يلزمه هذا الرتويض أن يضيقوا عىل دعاة اإلسالم ،ليستبد

بالتوجيه الرتبوي واإلذاعي والصحايف أدعياء العلم والشعر واحلكمة الذين
موهوا أمرهم بأسامء منظامت تبدو يف ظاهرها خمتلفة ،وطفقوا يزينون للجيل

َصَ :بر َق ،و َمل َع.
( )1ب َّ
(« )2الشوارد» لعبد الوهاب عزام (ص.)318
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اجلديد ،سليل املجاهدين ،وشبل األسود ،أن يكون رقي ًقا للشهوات والعيش
الرغيد ،وبدؤوا يمحون تراث األمة الذي هنضت به ،ويطمسون قصص العلامء،

نرباسا للجيل يستدل هبا عىل طريق العمل...
حذرا من أن تكون ً
ً

وحينام أراد الشاعر «حممد إقبال» أن يبني أثر ختيل املرء عن هويته وذاتيته

رضب مثلاً فقال« :كانت جمموعة من الكباش تعيش يف مرعى وفري الكأل ً
عيشا
رغيدً ا ،ولكنها أصيبت بمجموعة من األسود نزلت بأرض قريبة منها ،فكانت
تعتدي عليها وتفرتس الكثري منها ،فخطر ببال كبش كبري منها أن يتخذ وسيلة

ترحيها من هذا اخلطر الداهم الذي هيددها ،فرأى أن استخدام السياسة والدهاء
واحليلة هو الوسيلة الوحيدة ،فظل يتودد إىل هذه األسود يف حذر حتى ألفته
وألفها ،فاستغل هذه األلفة ،وبدأ يعظ األسود ،ويدعوها إىل الكف عن إراقة

الدماء ،وإىل أن ترتك أكل اللحم ،وأخذ يغرهيا بأن تارك أكل اللحم مقبول عند
اهلل ،وأخذ يزين هلا احلياة يف َد َع ٍة وسكون ،ويقبح هلا الوثب واالعتداء ،حتى
بدأت األسود متيل إىل هذا الكالم ،فأخذت األسود تتباطأ يف افرتاس الكباش،

وتتكاسل عن السعي وراء الرزق ،ومالت إىل حياة الدعة واهلدوء ،واكتفت بأكل
األعشاب كام تفعل الكباش ،فكانت النتيجة أن اسرتخت عضالهتا ،وتثلمت

أسناهنا ،وتقصفت أظفارها ،وأصبحت ال تقوى عىل اجلري ،ومل تعد قادرة عىل
االفرتاس.

ج���وه��� ُر اآلس������ا ِد أض���ح���ى َخ��� ْر َف���ى

ح�ي�ن ص����ار ال���ق ُ
���وت ه����ذا ال َع َلفا

وبذلك حتولت األسود إىل أغنام ...ملاذا؟
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ألهنا ختلت عن خصائصها وفقدت ذاتيتها ،»...وصدق رسول اهلل

« :Hما ترك قوم اجلهاد إال ذلوا».
يقول شاعر اإلسالم «إقبال» :V

ل��ي��س خي��ل��و زم ُ
���ب ذليل
������ان ش���ع ٍ
����ب ال���ق���ول لكن
���ر َق��� ْت���ه���م م����ذاه ُ
َف َّ

الليث((( َج ْفل َة((( َّ
عَلموا َ
واموا
الظيب((( حْ
����رق
َه ُّ
����م����ه����م ِغ���ب���ط���ة ال����رق����ي����ق ب ِ

و َقد كان(((...

����م وش������اع������ر وح���ك���ي���م
م������ن ع����ل����ي ٍ

مجيع ال��رأي مقصد يف الصميم
األس ِد يف احلديث القديم
َق َص َ
ص ْ

ك ُّ
������ل ت����أوي���� ِل����ه����م خ���������دا ُع عليم

هذا هو عنوان خطة الكيد اليهودي والصليبي ،إنه تعليم الليث اإلسالمي

جفلة الظبي ،وحمو قصص أسد اإلسالم من العلامء والزهاد واملجاهدين من
تاريخ القرون الفاضلة األوىل هلذه األمة املجاهدة.

وأنتجت خطط الرتبية ذاك الظبي اجلفول الذي مل يعد يقتحم ،واستبدل

العزم بالتفلت ،واملسارعة إىل اهلرب ،إهنم هذا اجليل من أبناء املسلمنيُ ،
شبل
ٍ
وح ٌّر اسرت ُّقوه ف ْفرح!((( اهـ.
أسد حتول إىل ظبي وديعُ ،
( )1الليث :األسد.
(َ )2ج َفل :رشد ونفر ،ومىض وأرسع ،وانزعج وفزع.
واملجوفات القرون ،أشهرها :الظبي العريب ،ويقال
( )3الظيب :جنس حيوانات من ذوات األظالف
َّ
له :الغزال األعفر .ويقال« :ألتركنك َ
ترك الظبي ظله» :ال أعود إليك ،ألن الظبي إذا َج َفل ونفر
ٍ
مكان ال يعود إليه.
من
( )4انظر« :تطوير التعليم بني احلقيقة والتضليل».
(« )5املنطلق» (ص.)57-53
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وإن من ِ
العبرَ حال اجلنود يف (1967م) وقد ُش ِّجعوا عىل الصمود بأن أهل
الفن معهم يف املعركة ،حتى وقعت واقعة «النكسة».
ال ِّ
���ر ُّق((( واملِ��زم��ار عد ُتنا
���ز ُّق((( وال ِّ

وش���رع��� ُة اهلل يف ال��ق��رآن نهجرها
ِ
��م ص�����ارو ٌخ وطائر ٌة
ُ
وع�����دَّة اخل��ص ِ

َ
ُ
�����ص����� ُم ُع َّ
وآالت
����د ُت����ه ِع���� ْل���� ٌم
واخل ْ
ُ(((

اخلصم تلمو ٌد وت���وراة
وش��رع�� ُة
ِ
ُ
������رارات
وحن����ن ع���د ُت���ن���ا ال���ك�ب�رى ق

قال األستاذ يوسف العظم  :Vلقد سمعت وزير إعالم عرب ًّيا إ َّبان

حرب حزيران يقول« :دعونا من خالد بن الوليد وصالح الدين ،وال تثريوها

حر ًبا دينية» ،قال ذلك وهو يعلق عىل ما يذيعه بعض الدعاة من َح ٍّث للجند

عىل الثبات وتشجيع للمقاتلني عىل اجلهاد واالستشهاد ،فقلت ملن كان حويل:

«منهزمون ورب الكعبة».

ويف العارش من رمضان ،شهر االنتصارات ،تسلح املجاهدون بنداء «اهلل

أكرب»؛ فدُ كَّت حصون «بارليف» وكان العبور العظيم ،والنرص املبني.

(ِّ )1
الز ُّق :وعاء من جلد يجُ َ ُّز شعره وال ُينتف ،للرشاب وغريه.
ف.
الر ُّق :الدُّ ُّ
(ِّ )2
( )3حني دخلت بعض كتائب اجليش الصهيوين أرض سيناء عام 1948م وقفت السيارة األوىل
وعليها نسخة كبرية من التوراة.

َ
اله َم ِم
اب
اط ِ
انحط ِ
ْ
أس َب ُ
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َ
اله َم ِم
اب
اط ِ
انحط ِ
ْ
أس َب ُ
السبب األول :الوهــــن:

وهو كام فرسه رسول اهلل ُ « :Hح ُّب الدنياَ ،
وكراهي ُة املوت»(((.

 -أما حب الدنيا :فرأس كل خطيئة كام يف احلكمة املشهورة ،وهو أصل

التثاقل إىل األرض ،وسبب االستئسار للشهوات ،واالنغامس يف الرتف،
والتنافس عىل دار الغرور التي:

ت���ف���ان���ى ال������رج ُ
������ال ع���ل���ى حبها

����ل
وم�������ا حي����ص����ل����ون ع����ل����ى ط����ائ ِ

ضيف ِقرا ُه الصرب،
قال ابن اجلوزي ( :Vواعلم أن زمان االبتالء
ٌ

كام قال أمحد ابن حنبل« :إنام هو طعام دون طعام ،ولباس دون لباس ،وإهنا
صدرا بضيق
أيام قالئل ،فال تنظر إىل لذة املرتفني ،وتلمح عواقبهم ،وال ت َِضق
ً
حلدْ و َتسرِ ْ :
املعاش ،و َع ِّلل الناق َة با َ
الليل َ
طاو ْل بها َ
نحا
مال النج ُم أم َج َ
ِ
ف���إن َت َ
��ش َّ��ك ْ
�����ر َة ِمن
��ت َف�� َع ِّ��ل�� ْل��ه��ا املجَ َ َّ

وماط ِل النو َم َض َّن َ
اجل ْف ُن أ ْم سمَ َ حا
ِ
ضحى
وع ْدها
ضو ِء
بالرواح َ
الصباح ِ
ِ
ِ

وقد كان ُأ ْه ِد َي إىل أمحد بن حنبل هدية -أي من املنصور -فر َّدها ،ثم قال

بعد سنة ألوالده« :لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت».

( )1جزء من حديث أخرجه اإلمام أمحد ،وأبو داود ،قال األلباين« :صحيح بمجموع طريقيه» كام يف
«الصحيحة» رقم [.]958
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فمر
و َم َّر برش عىل بئر ،فقال له صاحبه« :أنا عطشان» ،فقال« :البئر األخرى»َّ ،

عليها ،فقال له« :األخرى» ،ثم قال« :كذا تُقطع الدنيا» ،ودخلوا إىل برش احلايف
وليس يف داره حصري ،فقيل له« :أال بذا تؤذى؟» فقال« :هذا أمر ينقيض») اهـ(((.

 -وأما كراهية املوت :فثمرة حب الدنيا واحلرص عىل متاعها ،مع ختريب

اآلخرة ،فيكره أن ينتقل من العمران إىل اخلراب ،قال الطغرائي مبينًا أثر حب

السالمة يف االنحطاط باهلمة:

صاحبه
��ب السالم ِة َي ْثين ع��ز َم
ح ُّ
ِ

عن املعالي و ُي ْ��غ ِ��ري امل��ر َء بال َك َس ِل

إن حب الدنيا ،وكراهية املوت ِص ِ
نوان ال يفرتقان ،وإن اهلمة العالية

ال تسكن القلب اجلبان ،وتأمل حال خسيس اهلمة ،الذي أورثته الرتبية الفاسدة
ٍ
أي حياة ولو ذليلة ،وغرست فيه حب السالمة يف موطن اجلرأة
حرصا عىل حياة؛ ِّ
ً
واإلقدام واملخاطرة:

ُ
فقلت هلا
أضح ْت ُت َش ِّج ُعين هن ٌد
َ

إن الشجاع َة مقرو ٌن بها ال َع َط ُب

ال وال��ذي َح َّج ِت األنصا ُر كعب َته

ما يشتهي َ
املوت عندي َمن له أَ َر ُب

ل��ل��ح��رب ق����و ٌم أض َّ
����ل اهللُ سع َيه ُم
ول��س ُ
��ت منهم وال أه���وى ِفعاهل ُم

آخر:

ي����ق����ول ل����ي األم���ي���ر ب���غ�ي�ر ُج������� ْر ٍم
(« )1صيد اخلاطر» (ص.)541 ،540
(« )2املحاسن واألضداد» للجاحظ (ص.)59

َع�� ْت��ه��م إىل َح�� ْوم��ا ِت��ه��ا َو َثبوا
إذا د َ

ال ُ
السلب
القتل يعجبين منهم وال
ُ

(((

�����د ْم ح��ي�ن ح َّ
ت�����ق َّ
��������راس
�����ل ب���ن���ا املِ ُ
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ف���م���ا ل����ي إن أط���ع��� ُت���ك يف حيا ٍة

(((

راس
وال ل��ي غ ُ
����راس ُ
�ير ه��ذا ال ِ

ِ
جل َلد والقوة يف ممارسة القتال ،فأين
واملراس هنا :التضارب يف احلرب ،وا َ

لعبد
هذا من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول اهلل « :Hطوبى ٍ
آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل أشعث رأسه ،مغربة قدماه ،إن كان يف احلراسة،
ٍ
كان يف احلراسة ،وإن كان يف الساقة ،كان يف السا َقة ،إن استأذن مل ُيؤذن له ،وإن
شفع مل ُي َش َّف ْع»((( ،والذي قال  Hيف وصفه« :رجل آخذ ب ِعنان فرسه

يف سبيل اهلل كلما مسع بهيعة((( استوى على متنه ،ثم طلب امل��وت مظانه»
احلديث(((.

( )1نفسه ،للجاحظ (ص ،)59وأين هذان من قول احلطيئة يمدح سعيد بن العاص بأنه إذا أراد الغزو
فنهته امرأته عن ذلك مىض إىل سبيله ،ومل يلتفت إيل هنيها:
عزمه
��ن َ
إذا ه َّ��م ب��األع��داء مل َت�� ْث ِ
ومهجة
َح َصا ٌن هلا يف البيت ِز ٌي ُ

وش���ن ُ
َ
����اب ع��ل��ي��ه��ا ل���ؤل���ؤ ُ
���وف
ك����ع ٌ
ومشي كما متشي ال َقطاة َ
ك ِت ُ
يف
ٌ

الشن ِ
ْف ،وهو ال ُق ْرطَ ،
وال َكعاب :الفتاة الناهدُّ ،
والشنوف :مجع َّ
واحلصان :العفيفة ،وال َقطاة :واحدة
ال َقطا ،نوع من اليامم يطري مجاعات ويقطع مسافات شاسعة .والكتيف :يقال :كتف الرجل كتي ًفا
حمركًا كتفيه ،وكتف الطائر :طار را ًّدا جناحيه ضا ًّما هلام إىل ما وراءه.
أي مشى رويدً ا ِّ

وأين هو من قول الشاعر:

عزمه
ُر يزي ُنها
َح َصا ٌن عليها َن ْظ ُم د
إذا أراد ال��غ��ز َو مل ت�� ْث ِ��ن َ
ٍّ
ْ
َن َه ْت ُه فلما مل تر النهي عاقه
بكت فبكى مما شجاها َق ِطي ُنها

ومقصوده من قطينها :وصيفاهتا واخلدم واألتباع من حوهلا ،بل أين هو من «زهري بن أيب ُسلمى»

القائل:

هلو َ
وليس ملن مل يركب ا َ
ْل ُب ْغ َي ٌة

( )2رواه البخاري.
عدو.
( )3اهليعة :الصوت تفزع منه ،وختافه من ٍّ
( )4رواه اإلمام أمحد ،ومسلم ،وابن ماجه.

ُ
حامل
وليس ِل َر ْح ٍل َح َّطه اهللُ
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الثاني :الفتور:

فعن عبد اهلل بن عمر  Lعن النبي  Hقال« :إن لكل عمل ِش َّر ًة،

ولكل ِش َّرة َفترْ ة((( ،فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد اهتدى ،ومن كانت إىل غري

ذلك فقد هلك»(((.
وعن أم املؤمنني عائشة  Jأن رسول اهلل  Hقال« :يا أيها
الناس! خ��ذوا من األعمال ما تطيقون ،ف��إن اهلل ال ميل حتى متلوا ،وإن أحب

األعمال إىل اهلل ما دام وإن قل»(((.

���ل إىل َش ْ
ُ
حركات
������أ ِو ال��� ُع�ل�ا
ل���ك
ٍّ

����ال َث ُ
ول���ك ْ
بات
���ن ع���زي��� ٌز يف ال����رج ِ

ِ
فمن َثم قال  Hلعبد اهلل بن عمرو « :Lال تكن َ
فالن
مثل ٍ

كان يقوم الليل فرتك قيام الليل»(((.

(ِ )1ش َّ��رة :نشاط وقوة ،فرتة :ضعف وفتور ،واملقصود :أن خت ُّل َل الفرتات للسالكني أمر الزم البد
منه؛ فمن كانت فرتته إىل مقاربة وتسديد ،ومل تخُ رجه من فرض ،ومل تُدخله يف حمرم؛ ُر ِج َي له
خريا مما كان ،قال عمر بن اخلطاب « :Iإن هلذه القلوب إقبالاً
وإدبارا ،فإذا أقبلت
ً
أن يعود ً
فخذوها بالنوافل ،وإن أدبرت فألزموها الفرائض» ،فاملطلوب حسن سياسة النفس ،يف حالة

إقباهلا ونشاطها :بأن نكثر من األعامل الصاحلة ،ونلزمها بالنوافل ،ويف حالة إدبارها وفتورها :بأن

نُلزمها الفرائض ،ونرفق هبا إىل أن يعود نشاطها وإقباهلا من جديد ،وانظر« :مدارج السالكني»

(.)126/3

( )2رواه اإلمام أمحد ،وابن أيب عاصم يف «السنة» ،وابن حبان ،والبيهقي يف «الشعب» ،وصححه
األلباين ،وانظر« :مرقاة املفاتيح» (.)101/5

( )3متفق عليه من حديث أم املؤمنني عائشة .J
( )4متفق عليه.
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وعن أيب موسى  :Iقال رسول اهلل « :Hإذا مرض العب ُد أو

مثل ما كان َي ُ
األجر َ
قيما»(((.
عمل
سا َفر ك َتب اهلل له من
ً
صحيحا ُم ً
ِ

ور ِو َي عن شقيق بن عبد اهلل قال :مرض عبد اهلل بن مسعود ،فعدناه،
ُ
ِ
ب ،فقال« :إين ال أبكي ألجل املرض ألين سمعت رسول اهلل
فجعل يبكي ،ف ُعوت َ
 Hيقول« :املرض كفارة» ،وإنام أبكي أنه أصابني عىل حال َف ٍ
رتة،
ومل ُي ِصبني يف حال اجتهاد ،إنه ُيكتَب للعبد من األجر إذا مرض ،ما كان ُيكتَب
له َ
قبل أن يمرض ،فمنعه منه املرض».
لقد قال اهلل تعاىل يف وصف املالئكة[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ] [األنبياء.]20 ،19:

فهذا شأن املالئكة ،أما البرش فإهنم يضعفون ويفرتون يف سريهم إىل اهلل

تعاىل.

وعن أيب ذر

I

قال :قلت :يا رسول اهلل! أرأيت إن ضعفت عن

بعض العمل؟ فقال ُّ « :H
تكف َش َّر َك عن الناس ،فإنها صدقة منك على

نفسك»(((.

وهذا احلديث من األدلة عىل أن الرتك فعل((( ،كام قال الناظم:
والرتك ِف ٌ
ُ
املذهب *
صحيح
عل يف
*
ِ
ِ

( )1رواه اإلمام أمحد [ ،]19753 ،19679والبخاري [ ،]2996وابن حبان [.]2929
( )2متفق عليه.
( )3انظر« :أضواء البيان» (.)317/6

572

قادرا عىل هذا النوع من
فإذا بلغ اإلنسان ما بلغ من الفتور فإنه ال يزال ً

الرتك ،الذي هو عمل صالح.

وإذا كان اليشء يذكر باليشء ،فإننا نسوق الفائدة التالية التي إذا فقهها

الشباب قاوموا الفتور ،واجتهدوا يف استثامر فرتة قوهتم وفتوهتم ،وا ِّدخار

أجرها يف فرتة الضعف والوهن ،بل الر ِّد إىل
أعامهلم كي تنفعهم وجيري عليهم ُ

أرذل العمر.

573

شباب َك ِل َه َر ِمك
ُخ ْذ من
ِ
لقد قال اهلل يف سورة (والتني)[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [التني.]4:

عن إبراهيم قال[« :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] ،قال :يف أحسن
ِ
ِ
ِ
ب
أرذل
صورة[ ،ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] ،قال :إىل
العمر ،فإذا بلغوا ذلك كُت َ
هلم من العمل ُ
عملون يف الصحة»(((.
مثل ما كانوا َي َ
ِ
الضحاك[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] قال« :إىل ِ
ِ
العمر»(((.
أرذل
وعن

وأرذل العمر هو اهل َ َرم بعد الشباب ،والضعف بعد القوة ،حتى يصري
كالصبي يف احلال األول.
قال تعاىل[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] [يس ،]68:وقال تعاىل:

[ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ]
[احلج.]5:

وأخرج اب ُن أيب حات ٍم عن ِ
ٍ
عباس[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ]ُ .
يقول:
ابن
َ
ِ ِ
«إىل ِ
مثل ِ
أجر ما كان ُ
ب له ُ
يعمل
وض ْع ِفه ،فإذا َكبرِ وض ُعف عن
الكبرَ ِ َ
العمل كُت َ
يف َشبِي َبتِه»(((.
(« )1الدر املنثور» (.)514/15
( )2نفسه (.)514/15
( )3نفسه (.)515/15
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واالستثناء يف قوله تعاىل[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ] [التني .]6:منقطع((( ،وقوله تعاىل[ :ﭮ ﭯ] قال الضحاك :أجر بغري
ٍ
ممنون به عليهم(((.
عمل ،وقيل :غري مقطوع .وقيل :غري
روى الضحاك عن ابن عباس قال« :إذا كان العبد يف شبابه كثري الصالة

كثري الصيام والصدقة ،ثم َض ُعف عام كان يعمل يف شبابه ،أجرى اهلل  Dله ما

كان يعمل يف شبابه».

وأخرج اب ُن َم ْر ُدو َي ِه عن أيب موسى قال :قال رسول اهلل « :Hإذا
َ

فمرض أو سا َفر ،ك َتب اهلل له َ
مثل ما كان
كان العب ُد على طريق ٍة من
اخلري ِ
ِ

ُ
يعمل» ثم َقرأ[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ].

ِ
ٍ
َ
رسول اهلل
سمعت
أوس:
شداد بن
الطرباين عن
وأخرج
ُ
َ
ُّ
ُ
ابتليت ً
فحمدني على
يقول« :إن اهلل  ،Fيقول :إذا
عبدا من عبا ِدي مؤم ًنا ِ

H

الرب
ما ابتلي ُته ،فإنه يقو ُم من مضج ِعه
كيوم و َلدته ُّ
أمه من اخلطايا .ويقول ُّ
ِ
قي ْد ُت عبدي هذا وابتلي ُته ،فأج ُروا له ما كنتم تجُ ُرون له َ
قبل ذلك
 :Dإني أنا َّ

وهو صحيح»(((.

رجح اإلمام املحقق ابن القيم أن
( )1عىل القول بأن (أسفل سافلني) هو اهل َ َرم ،وأرذل العمر ،وقد َّ
(أسفل سافلني) :النار ،ونرصه من عرشة أوجه ،انظرها يف «التبيان يف أيامن القرآن» (ص-73
.)77
( )2وزعم من قال هذا أن «املنة تكدِّ ر النعمة» ،وقد َشنَّع اإلمام املحقق ابن القيم عىل هذا القول،
وأبدع يف إبطاله ،فانظر« :التبيان يف أيامن القرآن» (ص.)80-77
( )3رواه اإلمام أمحد [ ،]17118والطرباين [ ،]7136ويف «األوسط» [ ،]4709وقال حمققو املسند:
«صحيح لغريه».
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وقال ابن قتيبة[ :ﭧ ﭨ ﭩ] يف وقت القدرة والقوة ،فإهنم حال الكرب

غري منقوصني ،وإن عجزوا عن الطاعات ،ألن اهلل تعاىل علم أهنم لو مل يسلبهم
القوة مل ينقطعوا عن أفعال اخلري ،فهو يجُ ِري هلم أجر ذلك».
وقال اإلمام ابن جرير« :وأوىل األقوال يف ذلك عندي بالصحة ،وأشبهها

بتأويل اآلية :قول من قال :معناه :ثم رددناه أي إىل أرذل العمر ،إىل عمر اخلرىف
ِ
والكبرَ  ،فهو يف أسفل من سفل يف إدبار العمر،
الذين ذهبت عقوهلم من اهل َ َرم
وذهاب العقل [ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] يف حال صحتهم وشباهبم
[ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] بعد َه َر ِمهم ،كهيئة ما كان هلم من ذلك عىل أعامهلم ،يف

حال ما كانوا يعملون ،وهم أقوياء عىل العمل» اهـ.

الثالث من أسباب انحطاط الهمم ،بل من مظاهره :إهدار الوقت الثمني في
الزيارات والسمر وفضول املباحات:

قال « :Hنعمتان م��غ��ب��ون فيهما ك��ث�ير م��ن ال���ن���اس :الصحة

والفراغ»(((.

أنفس ما ُع َ
وال��وق ُ
نيت حبفظه
��ت
ُ

وأراه أس���ه َ
���ل م���ا ع��ل��ي َ
��ك يضي ُع

( )1رواه البخاري ،والرتمذي ،وابن ماجه عن ابن عباس  ،Lووجه كوهنام نعمتني أن اإلنسان قد
صحيحا ،وال يكون متفر ًغا ُ
صحيحا ،فإذا
لش ْغ ِل ِه باملعاش ،وقد يكون مستغن ًيا وال يكون
يكون
ً
ً
اجتمعا ،فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو املغبون ،ومتام ذلك أن الدنيا مزرعة اآلخرة ،وفيها
التجارة التي يظهر ربحها يف اآلخرة ،فمن استعمل فراغه وصحته يف طاعة اهلل فهو املغبوط ،ومن
استعملهام يف معصية اهلل فهو املغبون ،ألن الفراغ يعقبه الشغل ،والصحة يعقبها السقم ،ولو مل
يكن إال اهلرم ،كام قيل:
َس ُّر الفتى ُ
طول السالمة والبقا
يُ
ي��رد الفتى بعد اع��ت��دال وصحة

ُ
يفعل
فكيف ترى طول السالمة
ُ
وحيمل
ي���ن���وء إذا رام ال���ق���ي���ام
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وقال الفضيل بن عياضِ :
«أعرف من َي ُعدُّ كالمه من اجلمعة إىل اجلمعة».

«أصدُ قكم،
ودخلوا عىل رجل من السلف ،فقالوا« :لعلنا شغلناك؟» ،قالْ :

فرتكت القراء َة ألجلكم».
كنت أقرأ
ُ
ُ

الس َقطي ،فرأى عنده مجاعة ،فقال« :صرِ َت ُمناخ
وجاء عابدٌ إىل السرَّ ِّي َّ

َ (((

البطالني(((!» ،ثم مىض ومل جيلس.

ِ
الشمس
وقعد مجاعة عند معروف الكرخي ،فأطالوا ،فقال« :إن َم َل َك
ال يفرت عن َس ْو ِقها ،فمتى تريدون القيام؟».
وقال شيخ األزهر األسبق حممد اخلرض حسني :V

����������رب ال�����س�����اع����� َة من
وغ������ل�����ام ق َّ
ٍ
ق�����ال :م���ا يف ج���وف���ه���ا؟ ق��ل��ت له:

أُ ْذن���������ه ي���س���م���ع م���ن���ه���ا ال َّ
����رات
����ن����ق ِ

(((

���ق ُ
ُس���وس��� ٌة َت ْ
���رض أي����ا َم حياتي

وقال بعض السلف« :إذا طال املجلس ،صار للشيطان فيه نصيب».

وقت اإلفطار ُأ ِح ُّس
وكان عثامن
الباقالوي دائم الذكر هلل تعاىل ،فقال« :إين َ
ُّ

بعض السلف
بروحي كأهنا خترج ،ألجل اشتغايل باألكل عن الذكر» ،وأوىص ُ
أصحابه ،فقال« :إذا خرجتم من عندي فتفرقوا ،لعل أحدكم يقرأ القرآن يف
طريقه ،ومتى اجتمعتم حتدثتم».

( )1املُ َناخ :حمل اإلقامة ،ومربك اإلبل ،يقال :أناخ باملكان :أقام ،وأناخ به البالء والذلَ :ح َّل به و َل ِز َمه.
( )2ال َب َّطال :يقال َب َطل العامل َبِطالة :تع َّطل.
( )3ديوانه «خواطر احلياة».
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الرابع :العجز والكسل:

ومها العائقان اللذان أكثر رسول اهلل  Hمن التعوذ باهلل سبحانه

منهام ،وقد ُي َ
عذر العاجز لعدم قدرته ،بخالف الكسول الذي يتثاقل ويرتاخى

مما ينبغي مع القدرة ،قال تعاىل[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ] [التوبة.]46:
قال أمري املؤمنني عمر « :Iمن كثر نومه مل جيد يف عمره بركة».

ور ِوي أن رجلاً قال خلالد بن صفوان« :ما يل إذا رأيتكم تذاكرون األخبار،
ُ

عيل النوم؟» ،فقال« :ألنك محار يف
وتدارسون اآلثار ،وتناشدون األشعار ،وقع َّ
ِم ْسالخ إنسان».
�����ب�����وا للعال
ا ْن���� ُف����ض����وا ال����ن����و َم ُوه ُّ

ف��ال�� ُع�لا َو ْق ٌ
�����ف ع��ل��ى م���ن مل َي َن ْم

وقد ترى الرجل موهو ًبا ونابغة ،فيأيت الكسل ف ُي ِّ
خذ ُل مهته ،ويمحق

موهبته ،ويطفئ نور بصريته ،ويشل طاقته ،فمن دام كس ُله خاب أم ُله:
ُ
َ
تساهل
اجمل�����د ث���م
أراك َت�������رو ُم

(((
ُ
تناقل
��س�ير
وزام��� ُل���ة ال��ع��م ِ��ر ال��ي ِ

ٍ
رجل يطلب العلم
قال الفراء « :Vال أرحم أحدً ا كرمحتي لرجلني:
وال فهم له ،ورجل يفهم وال يطلبه ،وإين ألعجب ممن يف ُو ْس ِعه أن يطلب العلم،

وال يتعلم».

( )1الزاملة :مؤنث الزامل ،وهو :ما حُيمل عليه من اإلبل وغريها ،والزامل من الدواب :الذي كأنه
َي ْظلع يف سريه من نشاطه ،أي :يعرج ويغمز يف مشيه.
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قال املتنبي:

ع����ج����ب ُ
وح ٌّ
����ت مل������ن ل������ه َق ٌّ
��������د
����������د َ

(((

وم���ن جي���د ال��ط��ري َ
��ق إىل املعالي

َ
هام
وي��ن��ب��و ن��ب��و َة ال�� َق ِ
��م الك ِ
��ض ِ
(((
ف��ل�ا ي������ذر امل����ط����ي ب��ل�ا س����ن����ام

ومل أر يف ع���ي���وب ال���ن���اس شي ًئا

(((

كنقص القادرين على التمام

ف َغ ُري القادر ُي َ
عذر ،لكن ال عذر للقادرين عىل الكامل.

اخلامس :الغفلة:

فال تنشأ يقظة عن غفلة ،وال هنضة عن مجود ومخود ،وال حياة من موت،

وال انتباه وانتعاش من قساوة وفتور.

وشجرة الغفلة ت ُْس َقى بامء اجلهل الذي هو عدو الفضائل كلها.

ه�����ل ع���ل���م��� ُت���م أم�������� ًة يف جهلها

ْ
يف اجمل���د َح��س��ن��ا َء ال����ردا ِء
ظ��ه��رت ِ

قال عمر « :Iالراحة للرجال غفلة».

وقال شعبة بن احلجاج« :ال تقعدوا فرا ًغا فإن املوت يطلبكم».

وعن الفضيل بن غزوان قالَ :م َّر مرسوق بقوم يلعبون بالن َّْر ِد ،فقالوا:
«يا أبا عائشة إنا ربام فرغنا فلعبنا هبا» ،قال« :ما هبذا ُأ ِم َر الفارغ».
( )1نبأ السيف عن الضريبة :مل ُي ِصبها ،يقال :لكل سيف َن ْب َوة.
السيف :ك ََّل.
ال َق ِضم :السيف إذا تكرس حده ،وصار فيه فلول .وال َكهام :الذي ال يقطع ،ك ََه َم
ُ
وحدُّ النِّصال ،ثم ال ينفذ يف األمور ،وال يكون ماض ًيا.
يقول :عجبت ملن له َقدُّ الرجالَ ،
( )2وعجبت ملن وجد الطريق إىل معايل األمور ،فال يقطع إليها الطريق ،وال ُيتعب مطاياه يف ذلك
الطريق حتى تذهب أسنمتها.
( )3وال عيب أبلغ من عيب َمن َقدَ َر أن يكون كاملاً يف الفضل ،فلم يكمل ،أي :ال عذر له يف ترك
الكامل إذا قدر عىل ذلك ثم تركه ،والعيب ألز ُم له من الناقص الذي ال يقدر عىل الكامل.
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وسئل ابن اجلوزي« :أجيوز أن أفسح لنفيس يف ُمباح املالهي؟» ،فقال:

«عند نفسك من الغفلة ما يكفيها».

قال األستاذ حممد أمحد الراشد  9بعد ما أورد اآلثار السابقة:
فإن اعرتض معرتض ،أتيناه بمثل كالم ابن القيم  Vحيث يقول« :البد

ِ
ورقاد الغفلة ،ولكن كن خفيف النوم».
من سنة الغفلةُ ،

واملراد تقليل الراحة إىل أدنى ما يكفي اجلسم ،كل حسب صحته وظروفه،

خاصة وأن املؤمن يف هذا الزمان أشد حاجة لالنتباه ومعاجلة قلبه ،وتفتيشه،

مما كان عليه املسلمون يف العصور املاضية ،ذلك أهنم كانوا يعيشون يف حميط
إسالمي تسوده الفضائل ،ويسوده التوايص باحلق ،والرذائل جتهد نفسها يف
التسرت والتواري عن أعني العلامء وسيوف األمراء ،أما اآلن فإن املدنية احلديثة

جعلت كفر مجيع مذاهب الكفار مسمو ًعا ُمبصرَ ً ا بواسطة اإلذاعات والتلفزة
والصحف .وجعلت إلقاءات مجيع أجناس الشياطني قريبة من القلوب ،وبذلك
زاد احتامل تأثر املؤمن من حيث ال يريد وال يشعر هبذا املسموع واملنظور ،فضلاً

عن ارتفاع حكم اإلسالم((( عن األرض اإلسالمية التي يعيش فيها ،فوجب

عليه يشء من املجاهدة واملراقبة لوقته أكثر مما كان جيب عىل السلف.

تصوير إما ِم تركيا «بديع الزمان سعيد النوريس»  Vهلذه
وما أصدق
َ

احلقيقة حني يقول« :إن هذه املدنية السفيهة ،املصيرِّ ة لألرض كبلدة واحدة،
صباحا ومسا ًء ،غلظ
يتعارف أهلها ،ويتناجون باإلثم وما ال يعني باجلرائد
ً
( )1انظر« :الغلو يف الدين» للشيخ عبد الرمحن اللوحيق (ص )335-330ط .الرسالة 1412 -هـ.
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برصف ٍ
ِ
مهة عظيمة»
حجاب الغفلة ،بحيث ال خُيرق إال
بسببها وتكاثف بمالهيها
ُ

اهـ(((.

السادس :التسويف والتمني:

ومها صفة بليد احلس ،عديم املباالة ،الذي كلام مهت نفسه بخري ،إما

يعيقها بـ«سوف» حتى يفجأه املوت ،فيقول[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ]

[املنافقون ،]10:وإما يركب هبا بحر التمني ،وهو بحر ال ساحل لهُ ،يدمن ركو َبه
مفاليس العامل ،كام قيل:
ُ

��ت ِب ُّ
إذا مت��ن��ي ُ
مغتب ًطا
����ت ال��ل��ي َ��ل
ِ

املفاليس
�����وال
إن امل��ن��ى ُ
رأس أم ِ
ِ

وبضاعة ُركَّابه :مواعيد الشيطان ،وخياالت املحال والبهتان ،فال تزال

األماين الكاذبة ،واخلياالت الباطلة ،تتالعب براكبه ،كام تتالعب الكالب
أمواج
ِّ

باجليفة ،وهي بضاعة كل نفس َم ِ
هينة خسيسة سفلية ،ليس هلا مهة تنال هبا احلقائق
اخلارجية ،بل اعتاضت عنها باألماين الدنية ....فيتمثل املتمني صور َة مطلوبه يف
نفسه ،وقد فاز بوصلها ،والتذ بالظفر هبا ،فبينام هو عىل هذه احلال ،إذ استيقظ
فإذا يده واحلصري(((.

(« )1الرقاق» (ص.)59-57

( )2انظر« :مدارج السالكني» ( ،)457 ،456/1وقد جاء يف بعض الكتب( :أن ناسكًا كان له عسل
وسم ٌن يف َج َّرة ،ففكَّر يو ًما ،فقال« :أبيع اجلرة بعرشة دراهم ،وأشرتي مخسة أعن ٍُز ُفأولِدُ ُه َّن يف كل
ِّتاج يف سنني مائتني ،وأبتاع بكل أرب ٍع بقرة ،وأصيب َب ْذ ًرا فأزرع ،و َين ِْمي ُ
املال
سنة مرتني؛ ويبلغ الن ُ
َ
واألهل ،و ُيو َلدُ يل اب ٌن ُفأ َس ِّميه كذا ،وآخذه باألدب ،فإن
يف يدي ،فأختذ املساك َن والعبيدَ واإلما َء
رضبت بعصاي رأسه» ،وكانت يف يده عصا ،فرفعها حاك ًيا للرضب ،فأصابت اجلر َة
هو عصاين
ُ
ُ
العسل والسمن عىل رأسه) اهـ .من «عيون األخبار» (.)264 ،263/3
وانصب
فانكرست،
َّ
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ُ
اجلو يف َس َح ٍر
ما
القاطعات فال ِة ِّ
هي األماني وقد تدعو الفتى َم ِل ًكا

َ
الصباح وال ميشني ِقرطاسا
قبل
ِ
ف َ
���ع ل��ه راسا
����وق ال��ع��ب��اد ومل َت���رف ْ

قيل لبعض السلف« :ما الذي ينقض العزم؟» قال« :طول اآلمال ،وحب

الراحات».

فانهض إذا حمل��ت اخل�ير يف عمل

َ
ِّ
واهي
��زم خ��ام ٍ��ل ِ
وخ��ل (س���وف) ل��ع ٍ

الر ْو َح يف مدافعتها
وقال ابن املقفع« :إذا تراكمت عليك األعامل فال تلتمس َّ

بالروغان منها؛ فإنه ال راحة لك إال يف إصدارها ،وإن الصرب عليها هو الذي
خيففها عنك ،والضجر هو الذي يراكمها عليك»(((.
الوراق:
وقال حممود َّ

َ���ن ب���س َ
وامل������ر ُء ُم���ر َت���ه ٌ
���وف وليتين

ُ
���ت
وه��ل�اك����ه يف ال َّ
����وف وال َّ���ل���ي ِ
����س ِ

������ى ت�������دبَّ�������ر أم����������� َر ُه
هلل ُّ
در ف������ت ً

ف����غ����دا ورا َح ُم�������ب�������ا ِد َر ال����� َف����� ْو ِت

آخر:

وان������ت������ب������ه م�������ن رق������������دة ال����غ����ف����ـ

ـ����������ل����������ة ،ف�������ال�������ع�������م�������ر ق����ل����ي����ل

َّ
��������������ر ْح «س����������وف» و«ح����ت����ى»
واط ِ

دخ�������ي�������ل

ف���������هُ���������م���������ا

دا ٌء

إن «التأجيل» و«التسويف» صورة من صور الضعف البرشي الذي قد

يطرأ عىل الك َُّمل من الناس فيفوته بذلك خري كثري ،ويف قصة «كعب بن مالك»

 Iحني عرض له ذلك ،ففاته الغزو مع رسول اهلل  Hفأحرق
الند ُم قلبه ،وعاش فرتة عصيبة امتدت مخسني يو ًما ،يكفي يف وصفها قول احلق

(« )1األدب الصغري» (ص.)152
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[ :Bﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ

ﭪ] [التوبة.]118:

قال رجل البن سريين« :إين رأيت يف منامي أين أسبح يف غري ماء ،وأطري بغري

جناح! فام تفسري هذه الرؤيا؟» ،فقال له« :أنت رجل كثري األماين واألحالم».
وما أحسن ما قال «أبو متام»:

وهمومه
��زم�� ِه
ِ
م��ن ك��ان َم�� ْرع��ى ع ِ

َ
روض األم���ان���ي مل ي���زل مهزوال

وقال احلسن البرصي « :Vإياك والتسويف ،فإنك بيومك ولست
بغدك ،فإن يكن غدٌ لك فكن يف ٍ
كنت يف اليوم ،وإن مل يكن لك غدٌ مل تندم
غد كام َ
عىل ما فرطت يف اليوم».

وعن احلسن قال( :املؤمن من يعلم أن ما قال اهلل  Dكام قال ،واملؤمن

أحسن الناس عملاً  ،وأشد الناس خو ًفا ،لو أنفق جبلاً من مال ما أمن دون أن

وبرا وعبادة إال ازداد َف َر ًقا ،يقول« :ال أنجو ،ال أنجو»،
ُيعاين ،ال يزداد
ً
صالحا ًّ
عيل»ُ ،ييسء العمل،
واملنافق يقول« :سواد الناس كثري ،وس ُيغفر يل ،وال بأس َّ

ويتمنى عىل اهلل تعاىل)(((.

وقال حممد بن إسحاق الثقفي :كان يقال« :من استعمل التسويف واملنى،

«األماين تنقص العقل».
مل ينبعث يف العمل» ،وقال رجاء بن أيب سلمة:
ُّ
(« )1الزهد» البن املبارك (ص.)188
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وقال بالل بن سعد « :Vيقال ألحدنا تريد أن متوت؟ فيقول :ال،
فيقال :لمِ َ؟ فيقول :حتى أتوب وأعمل صاحلًا ،ف ُيقال له :اعمل ،فيقول :سوف
أعمل ،فال حيب أن يموت ،وال حيب أن يعمل ،فيؤخر عمل اهلل تعاىل ،وال يؤخر

عمل الدنيا».

منزها نفسه عن االستغراق يف أحالم اليقظة ،ومبينًا كيف
وقال «املتنبي» ً

ألف احلقائق ،واعتاد ركوب املخاطر:
كنت ممن َ
أدرك املُ َ
َ
لك باملُنى
وما
لبست هلا ُ
َ
ك ْد َر ال َعجاج((( كأمنا

(ُ )1
ك ْد َر ال َعجاج :غبار احلرب.

����ام َ
ول���ك ْ
أش���ْب���نَْ النواصيا
���ن ب����أي ٍ
اجلو صافيا
صاف أن ترى َّ
ترى غ َ
ري ٍ
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«التسويف» من تلبيس إبليس
قال اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي « :Vكم قد خطر عىل قلب هيودي

حب اإلسالم ،فال يزال إبليس يثبطه ويقول :ال تعجل ومتهل يف النظر،
ونرصاين ُّ
فيسوفه حتى يموت عىل كفره ،وكذلك يسوف العايص بالتوبة ،فيجعل له غرضه
من الشهوات ،ويمنيه اإلنابة ،كام قال الشاعر:
�����ب مل����ا تشتهي
ال ت���ع���ج���ل ال�����ذن َ

����ل
وت ُ
�������أم�������ل ال�����ت�����وب����� َة م������ن ق����اب ِ

سوفه ،وكم سا ٍع إىل مقام فضيلة ث َّبطه ،فلربام عزم
وكم من عازم عىل اجلد َّ

الفقيه عىل إعاده درسه ،فقال :اسرتح ساعة .أو انتبه العابد يف الليل يصيل ،فقال
األمر إىل
ي ِّبب الكسل ،ويسوف العمل ،و ُيسنِد
له :عليك وقت .وال يزال حُ َ
َ

طول األمل .فينبغي للحازم أن يعمل عىل احلزم ،واحلزم :تدارك الوقت ،وترك
التسويف ،واإلعراض عن األمل ،فإن املخوف ال ُيؤ َمن ،والفوات ال يبعث،

وسبب كل تقصري يف خري ،أو ميل إىل رش :طول األمل ،فإن اإلنسان ال يزال
حيدث نفسه بالنزوع عن الرش واإلقبال عىل اخلري ،إال أنه َي ِعدُ نفسه بذلك،
فاترا ،ومن أمل أن يصبح َع ِم َل
سريا ً
وال ريب أنه من أ َّمل أن يميش بالنهار سار ً
املوت عاجلاً َجدَّ  ،وقد قال ِّ « :H
صل
يف الليل عملاً ضعي ًفا ،و َمن َص َّو َر
َ
صال َة مودِّع».
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وقال بعض السلفُ :أ ِ
نذركم سوف ،فإهنا أكرب جنود إبليس ،ومثل العامل

عىل احلزم والساكن لطول األمل ،كمثل قوم يف سفر فدخلوا قرية فمىض احلازم
املفرط :سأتأهب
فاشرتى ما يصلح لتامم سفره ،وجلس متأه ًبا للرحيل ،وقال ِّ
ِ
شهرا ،فضرُ ِ َب ُ
املحرتز ،واعتبط اآلسف
بوق الرحيل يف احلال ،فاغتبط
فربام أقمنا ً
املفرط ،فهذا مثل الناس يف الدنيا :منهم املستعد املستيقظ ،فإذا جاء ملك املوت
ِّ

مل يندم.

املسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة .فإذا كان يف الطبع
ومنهم املغرور ِّ

حب التواين وطول األمل ،ثم جاء إبليس حيث عىل العمل بمقتىض ما يف الطبع،
صعبت املجاهدة ،إال أنه من انتبه لنفسه علم أنه يف صف حرب ،وأن عدوه

ال يفرت عنه ،فإن فرت يف الظاهر بطن له مكيدة ،وأقام له كمينًا.

ونحن نسأل اهلل  Dالسالمة من كيد العدو وفتن الشيطان ،ورش النفوس

والدنيا ،إنه قريب جميب ،جعلنا اهلل من أولئك املؤمنني» اهـ(((.
ُ
صحبة السوء ،سافلو الهمة:
السابع:

قال اهلل تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ((( ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [الفرقان.]29-27:

(« )1تلبيس إبليس» (ص.)567 ،566
مقصورا ،بل يتناول مجيع من
خمصوصا به وال
( )2كنى عنه ومل يرصح باسمه لئال يكون هذا الوعد
ً
ً
فعل مثل فعلهام ،وقال احلافظ ابن كثري« :وسواء كان سبب نزوهلا عقبة بن أيب ُمعيط أو غريه من
األشقياء ،فإهنا عامة يف كل ظامل ،فكل ظامل يندم يوم القيامة غاية الندم ،ويعض عىل يديه قائلاً :
[ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] يعني َمن رصفه عن اهلدى،
وعدل به إىل طريق الضاللة من دعاة الضاللة» اهـ .من «تفسري القرآن العظيم» (.)119/6
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قال العالمة الشنقيطي :V

ِ
النار،
«وهذه اآلية الكريمة تدل عىل أن قرين السوء ،قد ُيدخ ُل قرينَه َ

والتحذير من قرين السوء مشهور معروف ،وقد بني  Cيف سورة الصافات:
ُ
أن رجلاً من أهل اجلنة أقسم باهلل أن قرينه كاد ُي ْر ِديه ،أي :هيلكه بعذاب النار،
ف اهللُ به ،فتداركه برمحته وإنعامه ،فهداه ،وأنقذه من النار ،وذلك يف
ولكن َل َط َ

قوله تعاىل[ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] إىل

قوله تعاىل[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [الصافات.»]57-51:

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hاملرء على دين خليله،

فلينظر أحدكم من خيالل»(((.

وكم جلبت صحبة السوء من نقمة ،ودفعت من نعمة ،وأنزلت من حمنة،
وأح َّل ْت من َر ِز َّية ،وأوقعت يف بلية ،وهل آفة الناس إال
وعطلت من منحةَ ،

الناس؟

وهل كان َعلىَ (أيب طالب) -عند الوفاة -أرض من قرناء السوء؛ مل يزالوا به

حتى حالوا بينه وبني كلمة واحدة توجب له سعادة األبد.

روى سعيد بن املسيب عن أبيه ،أنه ملا حرضت أبا طالب الوفاةُ ،جاءه

رسول اهلل  Hفوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد اهلل بن أيب أمية بن
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)303/2وأبو داود [ ،]4833والرتمذي [ ،]2379واحلاكم (،)171/4
وحسنه الرتمذي ،وصححه النووي.
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املغرية ،فقال رسول اهلل  Hأليب طالبَ « :يا َعِّ���م! ُقْ��ل لاَ إلَ��ه إلاَّ اهلل

َ
كلم ًة أَشه ُد َل َك ِبهَا َ
هلل»((( ،فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمية :يا أبا
عند ا ِ

طالب! أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول اهلل  Hيعرضها
عليه ،ويعودان بتلك املقالة ،حتى قال أبو طالب ِ
آخ َر ما كلمهم :هو عىل ملة
عبد املطلب ،وأبى أن يقول :ال إله إال اهلل ،فقال رسول اهلل « :Hأَ َما
هلل َ
ألس َتغ ِف َر َّن َل َك َما لمَ ْ أُ ْن َه َع ْن َك» فأنزل اهلل تعاىل[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
وا ِ

ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ] [التوبة.(((]113:
ويف رواية :وأنزل اهلل  Dيف أيب طالب[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] [القصص.]56:

وعن أيب موسى األشعري  Iقال رسول اهلل « :Hإمنا َم َثل

ُ
فحامل املسك:
اجلليس الصاحل واجلليس السوء ،كحامل املسك ونافخ ال ِكري(((،
رحيا طيبة ،ونافخ ال ِكري :إما
إما أن يحُ ْ ِذيك((( ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه ً

رحيا خبيثة»(((.
أن يحُ ْ ِرق ثيابك ،وإما أن جتد منه ً

فحذار من جمالسة املثبطني من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث ،فإن
«طبعك يرسق منهم وأنت ال تدري ،وليس إعداء اجلليس جليسه بمقاله وفِ َعاله

ِ
( )1ويف روايةَ :
حاج َلك هِ َبا ِعندَ اهللِ».
ي َع ِّم! ُق ْل( :لاَ إِل َه إلاَّ اهللُ) كَل َم ًة ُأ ُّ
«أ ْ
( )2رواه البخاري [ ،]1360ومسلم [.]25
( )3الكري :جلد غليظ ُينفخ فيه النار.
( )4يحُ ذيك :يعطيك.
( )5رواه البخاري [ ،]2101ومسلم [.]2628
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فقط ،بل بالنظر إليه! والنظر يف الصور يورث يف النفوس أخال ًقا مناسبة خللق

املنظور إليه ...ومن املشاهد أن املاء واهلواء يفسدان بمجاورة اجليفة ،فام الظن

بالنفوس البرشية؟!»(((.

���س إىل أه�����ل ال���دن���اي���ا
وال جت���ل ْ

ف����إن خ�ل�ائ َ
���دي
���ق ال���س���ف���ه���ا ِء ُت ْ
���ع ِ

الفجار:
وقال اإلمام ابن قدامة املقديس  Vيف حديثه عن خطر جمالسة َّ

«إهنا تؤدي إىل مسارقة الطبع من أخالقهم الردية ،وهذا داء دفني ق َّلام يتن َّبه

له العقالء فضلاً عن الغافلني؛ وذلك أنه َّ
قل أن جيالس اإلنسان فاس ًقا مدَّ ة ،مع
كونه ِ
منك ًرا عليه يف باطنه ،إلاَّ ولو قاس نفسه إىل ما قبل جمالسته لوجد فر ًقا يف
النفور عن الفساد ،ألن الفساد يصري بكثرة املبارشة هينًا عىل الطبع.
وإذا طالت مشاهدة اإلنسان للكبائر من غريه احتقر الصغائر من نفسه ،كام

أن اإلنسان إذا الحظ أحوال السلف يف الزهد والتعبد احتقر نفسه ،واستصغر

عبادته ،فيكون ذلك داعية إىل االجتهاد.

هتون عليك املعصية ،وتُضعف رغبتك يف الطاعات.
الفجار ِّ
فمجالسة َّ
جملسا ُيذكر اهلل فيه ،فال تفارقه فإنه غنيمة املؤمن»(((.
فإن
َ
وجدت ً

وقال اإلمام أبو حممد ابن حزم « :Vمن طلب الفضائل مل يساير إال

أهلها ،ومل يرافق يف تلك الطريق إال أكرم صديق من أهل املواساة ،والرب والصدق
وكرم العشرية والصرب والوفاء واألمانة ِ
واحللم وصفاء الضامئر وصحة املودة،
(« )1فيض القدير» (.)507/5
( )2انظر« :خمترص منهاج القاصدين» (ص.)105
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ومن طلب اجلاه واملال واللذات مل يساير إال أمثال الكالب الك َِلبة ،والثعالب
اخلَ َلبة ،ومل يرافق يف تلك الطريق إال كل عدو املعتقد ،خبيث الطبيعة»((( اهـ.

وقال العالمة املناوي  Vيف رشح قول رسول اهلل « :Hاملرء مع

من أحب»(((.

«(املرء مع من أحب) طب ًعا وعقلاً وجزا ًء وحملاًّ فكل مهتم بيشء فهو
منجذب إليه وإىل أهله بطبعه شاء أم أبى ،وكل امرئ يصبو إىل م ِ
ناسبه ،ريض أم
ُ
ُ
سخط ،فالنفوس العلوية تنجذب بذواهتا ومهمها وعملها إىل أعىل ،والنفوس

الدنية تنجذب بذواهتا إىل أسفل ،ومن أراد أن يعلم :هل هو مع الرفيق األعىل
أو األسفل فلينظر أين هو؟ ومع َمن هو يف هذا العامل؟ فإن الروح إذا فارقت
البدن تكون مع الرفيق الذي كانت تنجذب إليه يف الدنيا ،فهو أوىل هبا ،فمن

أحب اهلل فهو معه يف الدنيا واآلخرة ،إن تكلم فباهلل ،وإن نطق فمن اهلل ،وإن
حترك فبأمر اهلل ،وإن سكت فمع اهلل ،فهو باهلل وهلل ومع اهلل ،واتفقوا عىل أن

املحبة ال تصح إال بتوحيد املحبوب ،وأن من ادعى حمبته ثم مل حيفظ حدوده
فليس بصادق ،وقيل املراد هنا :من أحب قو ًما بإخالص فهو يف زمرهتم وإن
مل يعمل عملهم لثبوت التقارب مع قلوهبم ،قال أنس :ما فرح املسلمون بيشء

فرحهم هبذا احلديث .ويف ضمنه حث عىل حب األخيار رجاء ال ِّلحاق هبم يف
َ
دار القرار ،واخلالص من النار ،والقرب من اجلبار ،والرتغيب يف احلب يف اهلل،

(« )1األخالق والسري» (ص ،)133وال َك ِلبة :املسعورة ،املصابة بداء ال َك َلبَ ،
واخل َل َبة :اخلادعة.
( )2رواه البخاري (-458/10فتح) ،ومسلم [.]2639
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فوات هذه املعية ،وفيه
والرتهيب من التباغض بني املسلمني؛ ألن ِمن الزمها
َ

رمز إىل أن التحابب بني الكفار ُينتج هلم املعي َة يف النار وبئس القرار [ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [إبراهيم.(((»]30:

ِ
مهمت
ص» يرسق ِمن طباع َمن خيالطه ،وسافل اهلمة كلام
َ
إن الطبع «ل ٌّ

وغرك قائلاً « :أمامك ليل طويل فارقد» ،وإذا حثثته
بالنهوض جذبك إىل الدنياَّ ،
عىل مكرمة َخ َذلكَ ،
وخ َّذلك:

إن ُ
قلت ( ُق ْم) قال رجلي ما تطاوعين

(خ ْذ) قال َ
قلت ُ
أو ُ
ك ِّفي ما ُتواتيين

إل��������ي َ
��������ك ع ِّ
�������ن�������ي إل�������ي�������ك ع�ن�ي

����ت م����ن����ك ول������س َ
ف����ل����س ُ
������ت ِم���ِّن�ِّ

َف ِف َّر منه فرارك من األسد ،وارصخ يف وجهه:

قال الشاعر:

ال ت��ص��ح��ب ال��ك��س�لان يف حاالته
اجلليد سريع ٌة
البليد إىل
ع��دوى
ِ
ِ

آخر:

ما لي أرى الشمع يبكي يف مواقده
جتالسه
م���ن ال جت��ان��س��ه اح����ذر
ُ

وقال الشوكاين:

آخ���� َر ْ
���احل ب��ف��س��ا ِد َ
يفس ُد
ك��م ص ٍ

كاجلمر ي َ
الرما ِد َف َي ْخ َم ُد
ُوضع يف َّ
ِ
العسل
من ُح ْر َق ِة النار أم من ُفرقة
ِ
ما َض َّر بالشمع إال صحب ُة ال َف ْت ِل

ك������������ن ن����������اس���������� ًك����������ا ت������ب������ت���ًل�ً

��������ج����ل���ا
��������������س��������������ا َت�������� َب ُّ
أو رائ ً

ِّ
�������������ق
وع
����������������������د ع�������������ن حُ َ
م َّ
�������������م ٍ

���������ص���������ر ع���������ن أن يَ������ ْن������ ُب���ل��ا
َق َّ

(« )1فيض القدير» (.)266 ،265/6
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َ������������������ص������������������دُّه ُق������������������ ُع������������������و ُد ُه
ي
ُ

(((

������������ج������������ ُز ُه ع��������ن ال��������� ُع����ل����ا
َ
وع ْ

الثامن :العشق:

ألن صاحبه حيرص مهته يف حصول معشوقه ،ف ُيلهيه عن حب اهلل ورسوله

[ﯖ ﯗ ﯘ] [الكهف ،]50:إن عايل اهلمة ال يستأرس للعشق الذي «يمنع
القرار ،ويس ُلب املنام ،ويو ِّله العقل ،وحيدث اجلنون ،وكم من عاشق أتلف يف

معشوقه ماله وعرضه ونفسه ،وأتلف دينه ودنياه.

والعشق يرتك ِ
َ
الداخل فيه يتمنى منه
املل َك مملوكًا ،والسلطان عبدً ا ،ترى

رؤوسا عىل مناخرها
حني مناص ،وكم أكبت فتنة العشق
اخلالص،
َ
والت َ
ً
وجرعتهم بني أطباق النار
يف اجلحيم ،وأسلمتهم إىل مقاساة العذاب األليمَّ ،

كؤوس احلميم»(((.
َ

وإذا كانت املالئكة ال تدخل بيتًا فيه صورة ،فكيف تدخل حمبة اهلل D

قل ًبا ُملئ بالصور واألغيار؟

أردن���اك���م ِص��� ْر ًف���ا ف��ل��م��ا مزجتم
رينا
وقلنا لكم :ال ُت ْس ِكنوا
َ
القلب غ َ

���دار ال��ت��ف��ا ِت��ك��م َّ
عنا
بَ��� ُع���دتمُ مب���ق ِ
ف��أس��ك��ن��ت�� ُم األغ���ي���ا َر م��ا أن��ت�� ُم منا

قال ابن املقفع« :اعلم أن ِمن أوقع األمور يف الدين ،وأهنكها للجسد،

وأتلفها للامل ،وأقتلها للعقل ،وأزراها للمروءة ،وأرسعها يف ذهاب اجلاللة

والوقار  -الغرام بالنساء» اهـ(((.

( )1ديوانه «أسالك اجلوهر» (ص.)302
( )2انظر« :روضة املحبني» (ص.)190-182
(« )3األدب الصغري واألدب الكبري» (ص.)117
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وقال ابن َعقيل احلنبيل« :وما كان العشق إال ألرع َن َب َّط ٍ
ال ،و َق َّل أن يكون

يف مشغول ولو بصناعة أو جتارة ،فكيف بعلوم رشعية أو حكمية؟ فإهنا صارفة

عن ذلك»(((.

وقال األعشى:

أرى َس�� َف��هً��ا ل��ل��م��ر ِء ت��ع��ل��ي َ��ق قلبه

(((

بغاني ٍة ُخ���و ٍد متى َت ْ
����د ُن تب ُع ِد

والعاشق يف عذاب ،وإنام يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق ،وليس

كذلك ،فإنه كام قيل:

ٍّب
م
وم��ا يف األرض أش��ق��ى م��ن حُ ِ
�����ت
ت���������راه ب����اك���� ًي����ا يف ك�����ل وق ٍ
ف��ي��ب��ك��ي إن ن َ
��������أ ْوا ش����و ًق����ا إليهم
ف��ت��س��خ��ن ع��ي�� ُن��ه ع��ن��د ال���ت���دا ِن���ي

وقال شيبان العذري:

لو ُح َّز بالسيف رأسي يف حمبتها

�����ذاق
وإن وج����د اهل������ َوى ع َ
�����ذب امل ِ
����اق
خم�����اف����� َة ف�����رق����� ٍة أو الش����ت����ي ِ

وي��ب��ك��ي إن َد َن������ ْوا خ َ
���راق
����وف ال��� ِف ِ
(((
����راق
وت��س��خ��ن ع��ي��ن��ه ع��ن��د ال����ف ِ

يهوي سري ًعا حن َوها رأسي
لطار ِ

وكان عبد اهلل بن عبيدة الرحياين هيوى جارية ،فزارته يو ًما ،فأقام حيدثها

ويشكو إليها أمل الفراق ،فحان وقت الظهر ،فناداه إنسان الصال َة يا أبا احلسن،
فقال :رويدك حتى تزول الشمس ،أي حتى تقوم اجلارية(((.

(« )1اآلداب الرشعية» البن مفلح (.)126/3
(« )2ديوان األعشى» (ص.)47
(« )3صيد اخلاطر» (ص.)279
(« )4املستظرف» (ص.)435
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وقال أمحد بن عثامن الكاتب:

ِّ
����ر ببابها
وإن�������ي ل�ي�رض���ي�ن�ي امل َ
����م ُّ

َّ
والزج ِر
بالشتيم ِة
وأق��ن�� ُع منها
ْ

وقال اإلمام ابن اجلوزي:

«فمن مل تكن له مهة أبية؛ مل يكد يتخلص من هذه البلية؛ فإن ذا اهلمة يأنف
أهل ِ
أن يملك ِر َّقه يشء ،وما زال اهلوى ُيذل َ
العز»(((.
ن ُ
����وان م��ن اهل���وى مسروق ٌة
���ون اهل ِ

وقال عبد الواحد بن نرص:

يسرت َّقين
احل���ب أن
وق��د رام ه��ذا
ُّ
ِ

وقال ابن املعتز:

وإن���ي وإن ح َّ��ن��ت إل��ي��ك ضمائري

���ت ف��ق��د ل�� ِق��ي َ
ف�����إذا ه���وي َ
��ت هوانا
ُ
مجيل
����ي
ف���أجن���دن���ي
ٌ
ص��ب��ر ع����ل َّ
َ���ذل ل��ه َق ْدري
فما ق���د ُر ح�بي أن ي ِ

ٍ
مه ُت ُه،
فراس
وقال أبو
مهته ،عائ ًبا عىل َم ْن سف َل ْت َّ
تخرا ب ُع ُل ِّو َّ
احلمداين ُ -م ْف ً
ُّ

واسرت َّقه هواه:

ٌ(((

(((

ول����ك ِّ
هلل َح��������از ٌم
����ن��ن�ي واحل�����م����� ُد ِ

أَع ُّ
���������ز إذا َذ َّل ْ
�����������ت لهَ ُ َّ
��������اب
���������ن ِرق ُ

َل َقد َض َّل َم ْن تحَ ْ وي َه َوا ُه َخ ِريدة

��ك َ
وال تمَ ِْ��ل ُ
�بي ُ
ك َّل ُه
��س�� َن��ا ُء َق�� ْل َ
احل ْ

وأَجري فال أعطي ا َ
هل َوى َف ْض َل ِم ْق َودي
(« )1ذم اهلوى» (ص.)477
ِ
( )2اخلريدة :احلسناء ،واجلمع ُخ َّرد َ
وخ َرائد.
( )3الكعاب :واحدها كاعب.
ٍ
احلمداين» (ص.)13
فراس
(« )4ديوان أيب
ِّ

اب
ك َع ُ
و َق ْد َذ َّل َم ْن تقضي عليه ِ

ْ
����اب
وإن شمَ َ ���� َل���� ْت����ه����ا ِر َّق���������� ٌة وش����ب ُ
(((
اب
علي َص َو ُ
وأَ ْه ُفو ،وال يخَ ْ َفى َّ
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قال عيل بن املقرب العيوين:

����د ْم ُ
����ت ف������ؤادًا ال ي��ب��ي��ت َ
���م��� ُه
وه ُّ
َع ِ

اجملد
ك��را ُم املساعي وارتقا ٌء إىل
ِ

َ��م��ي وإن دنت
لعمري م��ا د ْ
َع���� ٌد ِب��ه ِّ

����د
والل َ
����ي م��ن ه��ن��د غ����رام وال َو ْج ِ
(((
لعارف ٍة أُ ْس��دي ومكرمة أُ ْجدي

ول��ك��ن وج����دي ب��ال��ع�لا وصبابيت

وهذا أبو الطيب املتنبي يفخر بعلو مهته ،واشتغاله باجلد والتشمري فيقول:

لوال العال مل تجَ ُ ْب بي ما أجوب بها

وج��ن��ا ُء َح��� ْر ٌف وال َج���� ْردَا ُء َق ْيدُو ُد

أطيب ِم��ن سيفي معانق ًة
وك��ان
َ

أش���ب���ا ُه رون��� ِق��� ِه ال�� ِغ��ي�� ُد األمالي ُد

مل ي ُ
رت ِك الده ُر من قليب وال كبدي

ش��ي�� ًئ��ا ُت�� َت ِّ��ي��م��ه َع��ي��ـ ٌ��ن وال ِجي ُد

(((

َ
ب النساء ،ألن مهته فيام هو أرفع من ذلك.
فهو رجل فارق
وح َّ
الغزل ُ

يقول« :لوال العال مل جتب يب ما أجوب هبا» :لوال حبي للسيادة وتطلعي إىل

أرضا ،ولكنت هان ًئا قان ًعا يف نعيم العيش.
فرسا ،وال قطعت ً
العال؛ ملا ركبت ً
جتوب :تقطع ،وأجوب :أقطع ،الوجناء :الناقة عظيمة الوجنات.

واحلرف :الناقة الضامرة ،واجلرداء :الفرس أجرد الشعر قصريه .وال َقيدود:

الطويلة.

ويقول :إن أطيب أي :خري وأنعم من مضاجعة سيفه مضاجعة النساء

احلسان الالئي يشبهن سيفه يف بياضهن ونقائهن (أشباه رونقه).
الغيد :مجع غيداء ،وهي املرأة الناعمة ،وكذلك األملود.

(« )1عيل بن املقرب العيوين ،حياته وشعره» للدكتور عيل اخلضريي (ص.)238
(« )2ديوان املتنبي» (ص.)40 ،39
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ثم يؤكد لنا بؤسه بقوله :إن الزمان مل يرتك يف قلبه شي ًئا ُيت ِّيم ُه -وهو تذ ُّلل

احلب -عني َح ْوراء وال عنق حسناء.

التاسع :االنحراف في فهم العقيدة ،السيما مسألة القضاء والقدر ،وعدم
حتقيق التوكل على الله  ،Eوبدعة اإلرجاء:

إن اإليامن بالقدر يبعث عىل اجلد والتضحية ،وحيض عىل األخذ باألسباب

امتثالاً للرشع ،مع تعلق القلب باهلل وحده حتقي ًقا للتوحيد ،ويكون االحتجاج

بالقدر يف املصائب ،واالستغفار عند الذنوب واملعائب ،قال تعاىل[ :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [غافر.]55:

ولقد انحرف بعض الناس يف فهم القدر ،وحسبوا أن التوكل يكون بقطع

األسباب وتركها بالكلية ،وما علموا أن العبد مطالب بأن حيارب القدر بالقدر،

يواجه بقدر التداوي ،وقدر العطش يعالج بقدر الرشب ،ولذلك
فقدر املرض َ

ملا قيل ألمري املؤمنني عمر  :Iأتفر من قدر اهلل؟ قال« :أفر من قدر اهلل إىل

قدر اهلل».

كثريا من الناس إذا وصلوا إىل
وقال الشيخ عبد القادر الچيالين« :إن ً
َحت يل فيه َر ْو َزنة -أي :نافذة صغرية-
القضاء والقدر أمسكوا إال أنا ،فإين ان َفت ْ
احلق باحلق للحق ،والرجل من يكون مناز ًعا للقدر ،ال من يكون
فنازعت
أقدار ِّ
ُ
َ

مواف ًقا للقدر».

لقد كتب مسترشق أملاين شهادة حق قارن فيها بني تأثري عقيدة القضاء

والقدر يف الرعيل األول من املسلمني ،وبني تأثريها السلبي فيمن مل يدركوا
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حقيقتها من املتأخرين ،فقال« :طبيعة املسلم التسليم إلرادة اهلل والرضا بقضائه

وقدره واخلضوع بكل ما يملك للواحد القهار ،وكان هلذه الطاعة أثران خمتلفان:

نرصا
ففي العرص اإلسالمي األول لعبت ً
كبريا يف احلروب ،إذ حققت ً
دورا ً
وح الفداء ،ويف العصور األخرية كانت سب ًبا
متواصلاً  ،ألهنا دفعت يف اجلندي ُر َ

يف اجلمود الذي خيم عىل العامل اإلسالمي ،فقذف به إىل االنحدار ،و َع َز َله وطواه
ِ
تيارات األحداث العاملية»(((.
عن
ففهم هذا املسترشق أن املشكلة ليست يف االعتقاد يف القدر ،ولكن يف سوء

فهم املتأخرين له.

وقد بينَّ الشاعر حممد إقبال أن املسلمني احتجوا بالقرآن يف القصور عن
السعي ،ومن هذا القرآن ِ
نفسه ملك املسلمون اآلفاق ،وقد ركنوا اليوم إىل

النفوس ،فأصبحت هذه
القدر ،وكان عزمهم من قبل َقدَ ًرا ،وبدَّ لت العبودي ُة
َ

قبيحا ،فقال :(((V
احلسن الذي كان لدهيا ً
النفوس ترى كل َ
م��ن ال��ق��رآن ق��د ت��رك��وا املساعي

وب����ال����ق����رآن ق����د م���ل���ك���وا ال���ث���ريّ���ا

إىل ال���ت���ق���دي���ر ردوا ك����ل سعي

���اع���ه���م((( ق�����د ًرا خفيا
وك����ان َزم ُ

ت���ب���دل���ت ال���ض���م���ائ���ر يف إس�������ار

���ي���ا
ف��م��ا ك���ره���وه ص����ار هل���م َر ِض َّ

(((

وقد استغل نابليون بونابرت تلك الفكرة املنحرفة عن القضاء والقدر ملا

احتلت جيوشه الصليبية أرض مرص ،فكان يصدر منشوراته بتذكري املسلمني
( )1انظر« :اإلسالم قوة الغد العاملية» لباول شمتز (ص.)78
( )2يف ديوانه« :رضب الكليم» (ص.)9
(َّ )3
الزماع :الرسعة واملضاء يف األمر ،والعزم عليه.
( )4اإلسار :ما ُي َق َّيد به األسري.
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بأن ما وقع هلم من االحتالل واألرس كان بقدر من اهلل ،فمن حاول االعرتاض
عىل ما وقع فكأنام يعرتض عىل القضاء والقدر(((.
سئل سفيان بن عيينة

V

عن ق��وم يلبسون الشعر وحيجون،

وال يتزودون ،وأن من محل الزاد فليس بمؤمن ،فقال« :كذبوا ،هؤالء أعداء

السنة ،ال جتالسوهم ،وال حتدثوهم»(((.

وقال ابن اجل��وزي« :لو قال رجل للصوفية :من أين أطعم عيايل؟،
أرشكت ،ولو ُس ِئلوا عمن خيرج إىل التجارة ،لقالوا :ليس بمتوكل
لقالوا :قد
َ
وال م ِ
وقن.»...
ُ
قال الشاعر:

أال ال يذم الده َر من كان عاج ًزا

وال يعذل األق���دا َر من ك��ان وانيا

نفسه
���ي ُ
ف��م��ن مل ت��ب ِّ��ل��غ��ه امل���ع���ال َ

���ر أن ي���ن َ
���ال املعاليا
ف ُ
���غ�ي�ر ج���دي ٍ

وقال ابن نُباتة:

جسيمات األم���ور وال تقل
���اول
ِ
ح ِ
وارغ���ب بنفسك أن تكون مقص ًرا

ُ
إن احمل������ام َ
أرزاق
������د وال����ع����ل����ى
(((

عن غاي ٍة فيها ال ِّ
�لاب سباق
��ط ُ

العاشر :الفناء في مالحظة حقوق األهل واألوالد:

نظرا إىل قوله :H
واستغراق اجلهد يف التوسع يف حتقيق مطالبهم ً

حقا» ،مع الغفلة عن قوله « :Hوإن لربك عليك ًّ
«وإن ألهلك عليك ًّ
حقا»،
( )1انظر« :االنحرفات العقدية والعلمية» (.)467/1
(« )2الثقات» البن حبان (.)269/8
(ِّ )3
والسباق :اإلرساع إىل اليشء.
الط ُ
الب :املطلوبِّ ،
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وقوله« :فأعط كل ذي حق حقه»((( ،وقد عَدَّ القرآن الكريم األهل واألوالد

أعدا ًء للمؤمن إذا حالوا بينه وبني طاعة اهلل  ،Dروى ابن جرير عن عطاء بن
يسار يف قوله تعاىل[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ] [التغابن .]14:قال :نزلت يف عوف بن مالك األشجعي ،كان
ذا أهل وولد ،وكان إذا أراد الغزو بك َْوا إليه ،ور َّق ُقوه ،فقالوا« :إىل َمن تد ُعنا؟»،

فريق ،ويقيم ،فنزلت[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ].

ومما ينسب إىل اإلمام الشافعي:

ال ي�����درك احل���ك���م��� َة َم ْ
���م��� َره
�����ن ُع ُ

��������ل
ي������ك������د ُح يف م����ص����ل����ح���� ِة األه ِ

ل����و أن ل���ق���م َ
���ان احل���ك���ي���م ال����ذي

س�����ارت ب���ه ال���رك���ب ُ
بالفضل
���ان
ِ
ْ (((
�������رق ب��ي�ن ال ِّ
�����ل
َف َّ
��ب�ن وال����� َب�����ق ِ
����ت ِ

وال ي�����ن�����ال ال�����ع�����ل����� َم إال ف��� ًت���ى
����������ال مل���ا
�����ر ِ
وع����������ي ٍ
بُ�������� ِل��������ي ب�����ف�����ق ٍ

��������ال م�����ن األف������ك������ار وال���ش���غ���ل
خ ٍ

الهدامة
الحادي عشر :املناهج التربوية والتعليمية َّ

التي تثبط اهلمم ،وختنق املواهب ،وتكبت الطاقات ،وخترب العقول،

وتنشئ اخلنوع ،وتزرع يف األجيال ازدراء النفس ،وتعمق فيها احتقار الذات،

والشعور بالدونية ،كقول بعض الصوفية« :الفقري هو الذي يأكله القمل،
ِ ٍ
هدرا ،و ُملكَه
وال يكون له ظفر حيك به نفسه» ،وقول ثان« :الصويف :من يرى دمه ً
ِ
س يف إسالمه إال ثالث مرات« :كنت يف سفينة ،فلم
ً
مباحا» ،وقول ثالث :إنه ما رُ َّ

( )1أصل احلديث رواه البخاري ،والرتمذي ،والبيهقي.
(« )2الكشكول» (ص.)303
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فجرين املؤذن إىل خارجه ،وكان
أجد أحقر مني فيها ،وكنت ً
مريضا يف املسجدَّ ،

عيل فرو فنظرت فيه ،فلم أميز بني شعره ،وبني القمل من كثرته»!
َّ

وجاء رجلاً من هذا الصنف م ِ
سرتشدٌ يطلب منه أن يدله عىل طريق تطمئن
ُ

فيه نفسه ،وهيدأ قلبه ،فإذا به يقول له« :اذهب الساعة إىل احلجام ،واحلق رأسك

وحليتك ،وانزع عنك هذا اللباس ،وابرز بعباءة ،وعلق يف عنقك خمالة ،وامألها

َج ْو ًزا ،وامجع حولك صبيانًا ،وقل بأعىل صوتك :يا صبيان ،من يصفعني صفعة
أعطيته جوزة ،وادخل إىل سوقك الذي ُت َع َّظم فيه.(((»...

ومن ذلك :منهج بعض الصوفية يف اإلعراض عن علوم القرآن والسنة،
وترهيب مريديهم من طلب العلم الشرعي.
قال أبو سعيد الكندي :كنت أنزل رباط الصوفية ،وأطلب احلديث يف

ُخفية بحيث ال يعلمون ،فسقطت الدواة يو ًما من ك ُِّمي ،فقال يل بعض الصوفية:

«اسرت عورتك».

وروى ابن اجلوزي عن جعفر اخلالدي قال :لو تركني الصوفية جلئتكم

جملسا واحدً ا،
بأسانيد الدنيا ،لقد مضيت إىل عباس وأنا أحدث ،فكتبت عنه ً

ِ
«أيش
وخرجت من عنده ،فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية ،فقال:
هذا معك»؟ فأريته إياه ،فقال« :وحيك تدع علم ِ
اخل َرق ،وتأخذ علم الورق ،ثم

مزق األوراق ،فدخل كالمه يف قلبي ،فلم أعد إىل عباس».
َّ
(« )1تلبيس إبليس» (ص.)399
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وقال أبو يزيد البسطامي« :أشد املحجوبني عن اهلل ثالثة :الزاهد بزهده،

والعابد بعبادته ،والعامل بعلمه».

وقال أبو بكر ال��وراق« :آفة املريد ثالث :التزويج ،وكتابة احلديث،

واألسفار».

وقال بعضهم« :إذا طلب الرجل احلديث ،أو سافر يف طلب املعاش ،أو

تزوج ،فقد ركن إىل الدنيا».

ب
وقال احلسني بن أمحد الصفار :كان بيدي حمربة ،فقال يل الشبيلَ « :غ ِّي ْ

سوا َدك عني ،يكفيني سوا ُد قلبي»(((.

وعن اجلنيد قال :دخلت عىل بعض أكابر الطريق فوجدته يكتب ،فقلت له:

«إىل متى هذه الكتابة ،فمتى العمل؟» فقال« :يا أبا القاسم :أوليس هذا عمل؟
فسكت ،ومل ِ
أدر بامذا أجيبه»(((.
ُّ
وقال اإلمام ابن اجلوزي « :Vوقال أبو حامد الطويس :اعلم أن ميل أهل

التصوف :إىل العلوم اإلهلية دون التعليمية ،ولذلك مل يتعلموا ومل حيرصوا عىل

دراسة العلم وحتصيل ما صنفه املصنفون .بل قالوا :الطريق تقديم املجاهدات

بمحو الصفات املذمومة ،وقطع العالئق كلها ،واإلقبال عىل اهلل تعاىل بكنه اهلمة،
وذلك بأن يقطع اإلنسان مهه عن األهل واملال والولد والعلم ،وخيلو بنفسه يف

زاوية ويقترص عىل الفرائض والرواتب ،وال يقرن مهه بقراءة قرآن وال بالتأمل
(« )1تلبيس إبليس» (ص.)463
(« )2الكشكول» (ص.)174
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يف نفسه ،وال يكتب حدي ًثا وال غريه ،وال يزال يقول :اهلل اهلل اهلل ،إىل أن ينتهي إىل

حال ،يرتك حتريك اللسان ،ثم ُيمحى عن القلب صور ُة اللفظ.

عيل أن يصدر هذا الكالم من فقيه ،فإنه
قال املصنف  Vقلتٌ :
عزيز َّ

ال خيفى قبحه ،فإنه عىل احلقيقة َط ٌّي لبساط الرشيعة التي حثت عىل تالوة القرآن
وطلب العلم .وعىل هذا املذهب فقد رأيت الفضالء من علامء األمصار ،فإهنم
ما سلكوا هذه الطريق ،وإنام تشاغلوا بالعلم أولاً  ،وعىل ما قد رتب أبو حامد

ختلو النفس بوساوسها وخياالهتا ،وال يكون عندها من العلم ما يطرد ذلك
أي ملعب ،فريهيا الوسوسة حمادثة ،ومناجاة .وال ننكر أنه إذا
فيلعب هبا
إبليس َّ
ُ

طهر القلب انصبت عليه أنوار اهلدى ،فينظر بنور اهلل بيد أنه ينبغي أن يكون
تطهريه بمقتىض العلم ال بام ينافيه ،فإن اجلوع الشديد والسهر وتضييع الزمان يف
التخيالت أمور ينهى الرشع عنها ،فال يستفاد من صاحب الرشع يشء ينسب

إىل ما نهَ ى عنه ،كام ال تستباح الرخص يف سفر قد هنى عنه ،ثم ال تنايف بني العلم

والرياضة ،بل العلم ُي َع ِّلم كيفية الرياضة ،ويعني عىل تصحيحها»(((.

أيضا فصلاً يف كتابه «تلبيس إبليس» عنونه« :ذكر
وعقد اإلمام ابن اجلوزي ً

كتب العلم ،وإلقائها يف املاء ،فكان
تلبيس إبليس عىل مجاعة من القوم يف دفنهم َ

مما قال« :قد كان مجاعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم ،ثم َل َّبس عليهم إبليس وقال:

ما املقصود إال العمل ،ودفنوا كتبهم.

(« )1تلبيس إبليس» (ص ،)455وانظر« :أصول بال أصول» للمؤلف  -ط ،دار التوحيد للرتاث
(ص.)295 ،294
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فقد روي أن أمحد بن أيب احلواري رمى كتبه يف البحر .وقال :نعم الدليل

ِ
كنت ،واالشتغال بالدليل بعد الوصول حمال .ولقد طلب أمحد بن أيب احلواري
فغرقها .وقال :يا علم
احلديث ثالثني سنة ،فلام بلغ منه الغاية محل كتبه إىل البحر َّ
مل أفعل بك هذا هتاونًا وال استخفا ًفا بحقك ،ولكني كنت أطلبك ألهتدي بك
إىل ريب ،فلام اهتديت بك استغنيت عنك»(((.

 ...وقد روى املروزي عن أمحد بن حنبل أنه سئل عن رجل أوىص أن تُد َفن

كتبه ،فقال« :ما يعجبني أن ُيدفن العلم».

وقال املروزي :سمعت أمحد بن حنبل يقول« :ال أعرف لدفن الكتب

معنى»(((.

« ...وعن أيب العباس بن احلسني البغدادي قال :سمعت الشبيل يقول:

أعرف من مل يدخل يف هذا الشأن حتى أنفق مجيع ملكه ،و َغ َّر َق يف هذه الدجلة
سبعني ِق َم ْط ًرا((( مكتو ًبا بخطه ،وحفظ وقرأ بكذا وكذا رواية ،يعني بذلك
نفسه.

حيسن
قال املصنف  :Vقد سبق القول بأن العلم نور ،وأن إبليس ِّ

لإلنسان إطفاء النور ،ليتمكن منه يف الظلمة ،وال ظلمة كظلمة اجلهل .وملا خاف
حسن
إبليس أن يعاود هؤالء مطالعة الكتب ،فربام استدلوا بذلك عىل مكايدهَّ ،

هلم َد ْف َن الكتب وإتالفها ،وهذا فعل قبيح حمظور وجهل باملقصود بالكتب،
( )1نفسه (ص.)458
( )2نفسه (ص.)462
( )3ال ِق َم ْطر :ما تُصان فيه الكتب.
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وبيان هذا أن أصل العلوم :القرآن والسنة ،فلام علم الرشع أن حفظهام يصعب؛

أمر بكتابة املصحف وكتابة احلديث ،فأما القرآن :فإن رسول اهلل  Hكان
إذا نزلت عليه آية دعى بالكاتب فأثبتها ،وكانوا يكتبوهنا يف ال ُع ُسب((( واحلجارة

وعظام الكتف ،ثم جمَ َع القرآن بعده يف املصحف أبو بكر صونًا عليه ،ثم نسخ

من ذلك عثامن بن عفان  Iوبقية الصحابة .وكل ذلك حلفظ القرآن لئال

يشذ منه يشء.

الناس يف بداية اإلسالم عىل القرآن،
َ
وأما السنة :فإن النبي َ Hقصرَ َ
وقال« :ال تكتبوا عين سوى القرآن» ،فلام كثرت األحاديث ،ورأى قلة ضبطهم،

أذن هلم يف الكتابة.

فروي َع ْن أيب هريرة « :Iأنه شكى إىل رسول اهلل  Hقلة

احلفظ فقال« :ابسط رداءك» فبسط رداءه وحدثه النبي

O

وقال:

« ُض َّمه إليك» فقال أبو هريرة :فلم أنس بعد ذلك شي ًئا مما حدثنيه رسول اهلل
 ،Hويف رواية أنه قال« :استعن على حفظك بيمينك» يعني بالكتابة.

العلم ،فقلت:
وروى عنه  Hعبدُ اهلل بن عمرو أنه قالَ :ق ِّيدُ وا
َ

يا رسول اهلل وما تقييده؟ قال« :الكتابة».

رافع بن خديج قال :قلنا :يا رسول اهلل ،إنا نسمع منك
وروى عنه ً
أيضا ُ

أشياء أفنكتبها؟ قال« :اكتبوا وال حرج».

خوصها.
( )1ال ُع ُسب :مجع ال َعسيب :وهو جريدة النخل املستقيمة ُيك َْشط
ُ
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قال املصنف  :Vواعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول اهلل

 Hوحركاته وأفعاله ،واجتمعت الرشيعة من رواية هذا ورواية هذا.
وقد قال رسول اهلل « :Hب َِّلغوا عين» وقالَّ « :
نضر اهلل امرأ مسع مقاليت

فوعاها فأداها كما مسعها» ،وتأدية احلديث كام يسمع ال يكاد حيصل إال من
الكتابة؛ ألن احلفظ َخ َّوان.

وقد كان أمحد بن حنبل  Iحيدث باحلديث ،فيقال لهَ :أ ْم ِل ِه علينا.

فيقول :ال ،بل من الكتاب.

وقد قال عيل بن املديني :أمرين سيدي أمحد بن حنبل أن ال أحدث إال من

الكتاب ،فإذا كانت الصحابة قد روت السنة ،وتلقتها التابعون ،وسافر املحدثون،
وقطعوا رشق األرض وغرهبا لتحصيل كلمة من ههنا وكلمة من هنا ،وصححوا
ما صح ،وزيفوا ما مل يصح ،وجرحوا الرواة ،وعدلوا ،وهذبوا السنن ،وصنفوا،

ثم من يغسل ذلك فيضيع التعب ،وال يعرف حكم اهلل يف حادثة ،فام عوندت

الرشيعة بمثل هذا .فهل لرشيعة من الرشائع قبلنا إسناد إىل نبيهم ،وإنام هذه

َخصيصة هلذه األمة»(((.

وقال « :Vمن أكرب املعاندة هلل  Dالصد عن سبيل اهلل ،وأوضح

سبيل اهلل العلم؛ ألنه دليل عىل اهلل ،وبيان ألحكام اهلل ورشعه وإيضاح ملا حيبه
ويكرهه ،فاملنع منه معاداة هلل ولرشعه ،ولكن الناهني عن ذلك ما تفطنوا ملا

فعلوا.

( )1نفسه (ص )461-458بترصف.
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أخربنا ابن حبيب قال ،نا ابن أيب صادق ،نا ابن باكويه قال :سمعت أبا

عبد اهلل بن خفيف يقول« :اشتغلوا بتعلم العلم وال يغرنكم كالم الصوفية ،فإين

كنت أخبئ حمربيت يف جيب مرقعتي والكاغد يف حزة رساوييل ،وكنت أذهب
خفية إىل أهل العلم ،فإذا علموا يب خاصموين ،وقالوا :ال تفلح ،ثم احتاجوا إ َّيل

بعد ذلك».

وقد كان اإلمام أمحد بن حنبل يرى املحابر بأيدي طلبة العلم فيقول« :هذه

سج اإلسالم» .وكان هو حيمل املحربة عىل كرب سنه ،فقال له رجل :إىل متى
رُ ُ
يا أبا عبد اهلل؟ فقال« :املحربة إىل املقربة»(((.

وأضر يف واقعنا املعاصر:
وأخطر من املناهج الصوفية
ُّ

املناهج الرتبوية والتعليمية التي ارتضت العاملانية دينًا ،فراحت تسمم آبار

املعرفة التي يستقي منها شباب املسلمني ،لتخرج أجيالاً مقطوعة الصلة باهلل،

تبتغي العزة يف التمسح عىل أعتاب الغرب ،وتأنف من االنتساب إىل اإلسالم.
الثاني عشر :توالي الضربات ،وازدياد اضطهاد العاملني لإلسالم:

مما ينتج الشعور باإلحباط يف نفوس الذين ال يفقهون حقيقة البالء ،وسنن

اهلل  Dيف خلقه ،كام ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السري إىل اهلل ،D
وقد كان  Hيعزي أصحابه املضطهدين يف مكة بتبشريهم بأن املستقبل

لإلسالم ،وبأن العاقبة للمتقني.
( )1نفسه (ص.)462 ،461
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وصح عن خباب بن األرت

I

أنه قال :شكونا إىل رسول اهلل

َوسدٌ ُب ْر َد ًة له يف ظل الكعبة ،وقد لقينا من املرشكني شدة،
 ،Hوهو مت ِّ
فقلنا :أال تستنرص لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال« :قد كان َمن قبلكمُ ،يؤخذ الرجل،

َ
فيوضع على رأسه ،ف ُيجعل
ف ُيح َفر له يف األرض ،ف ُيجعل فيها ،ثم يؤتى باملنشار،
نصفني ،وميشط بأمشاط احلديد ،ما دون حلمه وعظمه ،ما يصده ذلك عن
الراكب من صنعا َء إىل حضرموت،
دينه ،واهلل َل ُي ِت َّم َّن اهلل هذا األمر ،حتى يسري
ُ

والذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون»(((.
ال خياف إال اهلل
َ
أخ�����ي س��ت��ب��ي��د ج����ي ُ
����وش ال���ظ�ل�ام

ْ
جديد
ويُ���ش���رق يف ال���ك���ون ف��ج�� ٌر

ف ْ
�����أط����� ِل ْ
�����ق ِل������ ُروح������ك إش����را َق����ه����ا

َت����� َر ال���ف���ج��� َر ي��رم�� ُق��ن��ا ِم����ن بعيد

( )1انظر« :فتح الباري» (.)167-164/7

باله َّم ِة
اب
االرتقاء ِ
ِ
ِمن أس َب ِ
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باله َّم ِة
اب
االرتقاء ِ
ِ
ِمن أس َب ِ
األول :العلم والبصيرة:

فالعلم يصعد باهلمة ،ويرفع طالبه عن حضيض التقليد ،و ُي َص ِّفي النية،
ذكر ال ُقصاص أن رجلاً خطب امرأة ذات منصب ومجال ،فأبت؛ لفقرهِ ،
وقلة
َّ
بأي األمرين يناهلا :أباملال أم احلسب؟ فاختار احلسب ،وطلب له
َح َسبه ،ففكر ِّ

تعرض نفسها ،فقال« :ال أوثر عىل
العلم ،حتى أصبح ذا مكانةَ ،ف َب َع َث ْت إليه املرأة ُ

العلم شي ًئا».

وكان والد اإلمام أيب حامد الغزايل  Vيغزل الصوف ،ويبيعه يف دكانه

بطوس ،فلام حرضته الوفاة أوىص به وبأخيه أمحد إىل صديق له متصوف من أهل
إن يل لتأس ًفا عظيماً عىل تعلم ِّ
اخلري ،وقال لهَّ :
اخلط ،وأشتهي استدارك ما فاتني يف
ولدي هذين ،فعلمهام ،وال عليك أن ت ِ
ُنفدَ يف ذلك مجيع ما أخلفه هلام.
َّ

فلام مات أبومها أقبل صديقه عىل تعليمهام إىل أن أفنى ذلك النزر اليسري
الذي كان خ َّلفه هلام أبومها ،فتعذر عليه القيام ب ُقوتهِ ام فقال هلام« :اعلام أين قد

أنفقت عليكام ما كان لكام ،وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث ال مال يل فآويكام
ٍ
مدرسة ،فإنكام من طلبة العلم فيحصل لكام
به ،وأص َلح ما أرى لكام أن تلجآ إىل

قوت يعينكام عىل وقتكام.
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ففعال ذلك ،وكان هو السبب يف سعادهتام وعلو درجتهام ،وكان الغزايل

حيكي هذا ويقول« :طلبنا العلم لغري اهلل ،فأبى أن يكون إال هلل»(((.

والعلم هو مفتاح السيارة الذي يتسبب يف اشتعال الوقود يف «غرفة

االحرتاق» ،فينتهي إىل أن يو ِّلد حركة وانبعا ًثا ،وما من عمل يعمله اإلنسان إال

َ
اإلنسان بفضائل األعامل والرتغيب
وتسبقه إرادة تؤزه عليه ًّأزا ،والعلم يبصرِّ
يف ثواهبا ،والرتهيب من تضييعها ،فتسمو مهته إىل التسابق يف اخلريات ،واملنافسة

يف الطاعات.

روى مسلم عن أيب صالح عن أيب هريرة  :Iأن فقراء املهاجرين أتوا

رسول اهلل  Hفقالوا :ذهب أهل الدُّ ُثور بالدرجات العال والنعيم املقيم.
فقال« :وما ذاك؟» قالواُ :يص ُّلون كام نصيل ،ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون
وال نتصدق ،و ُيعتقون وال نعتق .فقال رسول اهلل « :Hأفال أعلمكم

َ
أفضل
شي ًئا ُتدركون به من سبقكم ،وتسبقون به من بعدكم ،وال يكون أحد
تسبحون،
منكم إال من صنع مثل ما صنعتم؟» ،قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قالِّ « :

وحتمدون ُد ُب َر ِّ
كل صالة ثال ًثا وثالثني مرة» ،قال أبو صالح :فرجع
وتكبرِّ ون،
َ

فقراء املهاجرين إىل رسول اهلل  Hفقالوا :سمع إخواننا أهل األموال

(« )1طبقات الشافعية» للسبكي ( ،)102/4وتؤ َثر هذه العبارة عن أمري املؤمنني يف احلديث أيب
احلسن الدارقطني  Vقال« :طلبنا العلم لغري اهلل ،فأبى أن يكون إال هلل» ،فطالب العلم قد
والسيرَ  ،عاجلت ما يف
يداخل نيته ُ
طلب دنيا أو تصدُّ ر ،فإذا أوغل يف العلم ،ومت َّعن يف النصوص ِّ
نفسه ،وأخذت بيده إىل اإلخالص والتجرد.
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بام فعلنا ففعلوا مثله .فقال رسول اهلل « :Hذلك فضل اهلل يؤتيه من

يشاء»(((.

حلامم األنصاري رسول اهلل  Hيقول يوم بدر:
وملا سمع عمري بن ا ُ

«قوموا إىل جن ٍة عرضها السماوات واألرض» ،قال عمري :يا رسول اهلل ،جن ٌة عرضها
الساموات واألرض؟ قال« :نعم» .قالَ :ب ٍخ َب ٍخ .فقال رسول اهلل « :Hما

بخ؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،إال رجا َءة أن أكون من
بخ ٍ
حيملك على قولٍ :
ٍ
مترات من َقرنه ،فجعل يأكل منهن ،ثم
أهلها ،قال« :فإنك من أهلها» .فأخرج
حييت حتى آكل مترايت هذه ،إهنا حليا ٌة طويل ٌة .قال :فرمى بام كان معه
قال :لئن أنا
ُ

من التمر ،ثم قاتلهم حتى ُقتل(((.

وعن أنس بن مالك  Iقال :ملا ُط ِعن َح َرا ُم ب ُن ِم ْلحان -وكان خاله-

يو َم بئر َم ُعون َة قال بالدم هكذا((( ،فنضحه عىل وجهه ورأسه ،ثم قالُ « :ف ْز ُت
ورب الكعبة»((( ((.
ِّ

لقد رست عدوى هذا اليقني اجلازم إىل قلب قاتِ ِله ،وظلت هذه اجلملة

يف مثل هذا املوقف تلح عىل تفكريه :مقتول وفائز؟ حتى قال بعد ما أسلم :مما
دعاين إىل اإلسالم أين طعنت رجلاً منهم ،فسمعته يقول« :فزت واهلل» ،فقلت يف

( )1تقدم (ص.)244
( )2رواه اإلمام أمحد ،ومسلم.
( )3قال بالدم هكذا :هو من إطالق القول عىل الفعل ،وقد فرسه بأنه نضح الدم.
( )4فزت ورب الكعبة :أي بالشهادة.
( )5رواه البخاري رقم [.]4092
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نفيس :ما فاز؟ أليس قد قتلتُه؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا :الشهادة،
فقلت« :فاز لعمر اهلل»(((.

 والعلم يورث صاحبه الفقه بمراتب األعامل ،وأولياهتا ،فال ينشغل
ٍ
بمفضول َّ
أقل ثوا ًبا عن فاضل أكثر ثوا ًبا ،ويتقي فضول
بنفل عن فرض ،وال
املباحات التي تشغله عن التعبد بالطاعات ،كفضول األكل والنوم والكالم،
ويراعي التوازن والوسطية بني احلقوق والواجبات امتثالاً لقوله :H

أعط كل ذي حق حقه» ،ويبرصه بحيل إبليس  -وتلبيسه عليه كي حيول بينه
« ِ

وبني ما هو أعظم ثوا ًبا ،قال أبو سليامن« :جييئك -أي إبليس -وأنت يف يشء من
اخلري ،فيشري لك إىل يشء من اخلري دونه لريبح عليك َشعرية»(((.

ِ
حق العلم ،بل مل يدر
قال العالمة حممد اخلرض حسني « :Vمل
يقض َّ

ما رشف العلم ذلك الذي يطلبه؛ لينال به رز ًقا ،أو ينافس فيه قرينًا ،حتى إذا

أدرك وظيفة ،أو أنس من نفسه الفوز عىل القرين؛ أمسك عنانه ثانية ،وتنحى
عن الطلب جان ًبا.

وإنام ترفع األوطان رأسها ،وتربز يف مظاهر عزهتا هبمم أولئك الذين

ُيقبلون عىل العلم بجد وثبات ،وال ينقطعون عنه إال أن ينقطعوا عن احلياة»(((.

(« )1أسد الغابة» ( )315/1ترمجة جبار بن سلمى.
( )2انظر« :مدارج السالكني» (.)225 ،224/1
( )3جزء من آخر مقال كتبه اإلمام األكرب شيخ األزهر األسبق العالمة حممد اخلرض حسني  Vنرشه
يف جملة «لواء اإلسالم» عدد فرباير 1958م ،قبل وفاته بقليل.
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واحدا:
هما
ً
الثاني :إرادة اآلخرة ،وجعل الهموم ًّ

قال تعاىل[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ] [اإلرساء.]19:

همه اآلخر ُة؛ مجع اهلل له مش َله ،وجعل غناه
وقال « :Hمن كانت َّ

فرق اهلل عليه أمره ،وجعل
يف قلبه ،وأتته الدنيا راغمة ،ومن كانت َّ
همه الدنياَّ ،

فقره بني عينيه ،ومل يأته من الدنيا إال ما كتب اهلل له»(((.

الثالث :االجتهاد في «حصر»((( الذهن ،وتركيز الفكر في معالي األمور:

والفناء فيها ،واالستغراق فيام هو بصدده استغرا ًقا ُيلهيه عام عداه .ولنا يف

أئمة السلف واخللف أحسن األسوة يف ذلك ،قال احلسن« :نفسك إن مل تشغلها

باحلق شغلتك بالباطل».

( )1رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت  ،Iوصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم [.]948
( )2قال« :وليم مولتون مارستن» -املتخصص يف علم النفس:-

تركيزا قو ًّيا حا ًّدا» ،ونقل عن وليم جيمس
ركز
ً
«والعقل اإلنساين يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا َ
وهو أبو علم النفس احلديث أنه قال« :إن الفرق بني العباقرة وغريهم من الناس العاديني ليس

مرجعه إىل صفة أو موهبة فطرية للعقل ،بل إىل املوضوعات والغايات التى يوجهون إليها مهمهم

وإىل درجة الرتكيز التي يسعهم أن يبلغوها».

ثم يقول« :وليم مولتون»« :وهذه القدرة تكتسب باملرانة ،واملرانة تتطلب الصرب فإن االنتقال من
الم ِل ِّح ،فإن استطعت أن ترد عقلك مرة
الرشود إىل حرص الذهن
حرصا ب ِّينًا حمكماً هو ثمرة اجلهد ُ
ً
بعد أخرى ومخسني مرة ،ومئة مرة إىل املوضوع الذي اعتزمت معاجلته فإن اخلواطر التي تتنازعك
قادرا عىل
ال تلبث أن ختيل مكاهنا للموضوع الذي آثرته باالختيار ثم تَلقى نفسك آخر األمر ً
حرص ذهنك بإرادتك فيام ختتار» اهـ .نقلاً من «روح الصالة يف اإلسالم» للشيخ عفيف طبارة

(ص.)32
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محارا ،فقيل له :لو أمسكته؟ فقال« :لقد كان لنا مواف ًقا ،ولك ْن
باع ابن عمر ً
ذهب ُ
بشعبة من قلبي ،فكرهت أن أشغل قلبي بيشء».
وقال قتادة بن دعامة يو ًما لغالمه« :يا غالم ناولني نعيل ،فقال :نعلك يف

رجلك».

وعن حممد بن أمحد الواعظ قال :قام أبو بكر الباغندي يصيل ،فكرب ،ثم

قال« :حدثنا حممد بن سليامن لوين» ،فسبحنا به ،فقال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ].

عيل بن احلسني بن شقيق« :قمت ألخرج مع ابن املبارك يف ليلة باردة
وقال ُّ

من املسجد ،فذاكرين عند الباب بحديث ،أو ذاكرته ،فامزلنا نتذاكر حتى جاء

املؤذن للصبح».

ٍ
الس َلفي
وقال احلافظ عبد القادر الرهاوي تلميذ اإلمام احلافظ أيب
طاهر ِّ

ف به الثغر السكندري:
(ت576:هـ)  Vمبينًا حاله ملا شرَ ُ َ

«وبلغني أن مدة مقامه باإلسكندرية ما خرج منها إىل بستان وال ُفرجة

سوى مرة واحدة ،بل كان مالز ًما مدرسته ،وما كنا ندخل عليه إال نراه مطال ًعا
يف يشء ..وإنه ما رأى اإلسكندرية إال من ٍ
طاقة كانت يف داره».
فقريا
أما عامل احلنفية يف زمانه حممد بن أمحد أبو جعفر النسفي ،وكان ً

أعجب خربه!
متزهدً ا ،فام
َ

فقد بات  Vليل ًة َق ِل ًقا ملا عنده من الفقر واحلاجة ،فعرض له فكر يف

فرع من الفروع كان أشكل عليه ،فانفتح له؛ فقام يرقص ويقول« :أين امللوك؟»

فسألته امرأته عن خربه ،فأعلمها بام حصل له ،فتعجبت من شأنه .V
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حرصا عىل
قال يوسف املغامي :طرقت «عبد امللك بن حبيب» يو ًما ب َغ َلس،
ً

االقتباس منه ،واستأذنت عليه ،فأذن يل ،فدخلت .فإذا به جالس يف جملسه ،عاك ًفا

عىل الكتب ،قد أحاطت به ،فينظر فيها والشمعة بني يديه تتقد ،وطويلة عليه،
عيل ،وقال يل :يا يوسفَ ،أ َو َقدْ انسلخ الصبح ،قلت :نعم ،وقد
فسلمت ،فرد ّ

صلينا .فقام إىل صالة الصبح ،فصالها ،ثم رجع إىل مقعده ،وقال« :يا يوسف.
صليت هذه الصال َة إال بوضوء العشاء اآلخرة!» توىف يف سنة 238هـ.
ما
ُ

قال إبراهيم احلريب (ت( :)285:كان يكون قمييص أنظف قميص،
َ
أوسخ إزار ،ما حدثت نفيس أهنام يستويان قط ،وفرد َع ِقبي مقطوع،
وإزاري

وفرد عقبي اآلخر صحيح ،أميش هبام ،وأدور بغداد كلها ،هذا اجلانب وذاك
اجلانب ال أحدث نفيس أين ُأ ْص ِلحها.)...
وكان اخلليل بن أمحد خيرج من منزله ،فال يشعر إال وهو يف الصحراء ،ومل

ُي ِر ْدها من شغله بالفكر.

وكان يدخل الداخل إىل أيب متام الشاعر ،وهو يعمل الشعر ،فال يشعر به.
س َّية يقال هلا «أم مدام» ،فكان عندها يو ًما ،وقد
وكانت ملحمد بن سحنون رُ ِّ

ُش ِغل يف تأليف ٍ
كتاب إىل الليل ،فحرض الطعام ،فاستأذنته ،فقال هلا« :أنا مشغول

الساعة» ،فلام طال عليها ،جعلت تُلقمه الطعا َم حتى أتت عليه ،ومتادى هو عىل
عنك الليل َة يا أم مدامِ ،
«ش ِغ ْلنا ِ
ما هو فيه إىل أن ُأ ِّذن لصالة الصبح ،فقالُ :
هات
ِ
عندك» ،فقالت :قد واهلل يا سيدي ألقمتُه لك ،فقال هلا« :ما شعرت بذلك».
ما
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وكان شيخ اإلس�لام اإلم��ام القدوة املجتهد أبو إسحاق الشريازي

رافضا للدنياُ ،ر ِوي أنه نزع
(ت476:هـ) � شديد الفقر ،خشن العيشً ،
ِ
ص ،فأخذها ،وترك
دينارا -وتوضأ يف دجلة ،فجاء ل ٌّ
عاممته- ،وكانت بعرشين ً
عامم ًة رديئة بدهلا ،فطلع الشيخ ،فلبسها ،وما شعر حتى سألوه وهو يدرس،

فقالَّ :
«لعل الذي أخذها حمتاج».

وذكر السبكي يف «طبقات الشافعية» عن أبيه اإلمام تقي الدين أنه :كان من

االشتغال عىل جانب عظيم بحيث يستغرق غالب ليله ومجيع هناره ،كان خيرج
من البيت صالة الصبح فيشتغل عىل املشايخ إىل أن يعود قريب الظهر ،فيجد

وجا فيأكله ،ويعود إىل االشتغال إىل املغرب ،فيأكل
أهل البيت قد عملوا له ُّفر ً
شي ًئا ُح ْل ًوا لطي ًفا ،ثم يشتغل بالليل ،وهكذا ال يعرف غري ذلك ،حتى ُذ ِك َر يل أن
والده قال أل ِّمه« :هذا الشاب ما يطلب ُّ
مها وال شي ًئا ،فلعله يرى شي ًئا يريد
قط در ً
مها أو درمهني» ،فوضعت نصف درهم ،قالت
أن يأكله ،فضعي يف منديله در ً
اجلدة :فاستمر نحو مجعتني وهو يعود واملنديل معه ،والنصف فيه ،إىل أن رمى به

ِ
«أيش أعمل هبذا؟ خذوه عني»(((.
إ َّيل ،وقال:

وكان اإلمام ابن مالك النحوي -صاحب «األلفية» وغريها -كثري املطالعة،

رسيع املراجعة ،ال يكتب شي ًئا من حمفوظه حتى يراجعه يف حمله ،وال ُيرى إال
وهو يصيل أو يتلو أو يصنف أو يقرأ.

(« )1طبقات الشافعية» (.)144/10
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ُح ِك َي أنه توجه يو ًما مع أصحابه لل ُفرجة بدمشق ،فلام بلغوا املوضع الذي

بسويعة ،فطلبوه فلم جيدوه ،ثم فحصوا عنه فوجدوه منك ًّبا
أرادوه ،غفلوا عنه ُ

عىل أوراقه.

���ب يُ���ط���ل ع��ل��ى أف����ك����اره ،ويَ���� ٌد
ق���ل ٌ

التعب
ونفس هل ُوها
تمُ ضي األمو َر،
ُ
ٌ

والشيخ أمحد بن عيل نجم الدين ابن الرفعة« :كان كثري الصدقةُ ،م ِك ًّبا عىل

االشتغال ،حتى عرض له وجع املفاصل ،بحيث كان الثوب إذا ملس جسمه آمله،
انكب عىل وجهه وهو ُيطالع» ،وهو الذي
مع ذلك معه كتاب ينظر إليه ،وربام
َّ

قال فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد مناظرة بينهام« :رأيت ً
شيخا تتقاطر فروع
أخرج ْت مرص بعد ابن احلدَّ اد أفقه
الشافعية من حليته» ،وقال اإلسنوي عنه« :ما
َ

منه» اهـ(((.

وقال العالمة بكر أبو زيد  Vيف شيخه العالمة حممد األمني الشنقيطي

« :Vكان متقللاً من الدنيا ،وقد شاهدته ال يعرف فئات العملة الورقية».
الرابع :كثرة ذكر املوت:

ألنه يدفع إىل العمل لآلخرة ،والتجايف عن دار الغرور ،وحماسبة النفس،

وجتديد التوبة ،وإيقاظ العزم عىل االستقامة ،واملسارعة إىل اخلريات.

عن الرباء بن عازب  Iقال :بينام نحن مع رسول اهلل  Hإذ

برص بجامعة فقال« :عالم اجتمع عليه هؤالء؟» قيل« :عىل قرب حيفرونه» ،قال:

ففزع رسول اهلل  ،Hفبدر بني يدي أصحابه مرس ًعا حتى انتهى إىل القرب،
(« )1الدرر الكامنة» (.)306/1
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فجثا عليه ،قال :فاستقبلته من بني يديه ألنظر ما يصنع ،فبكى حتى بل الثرى من

فأعدُّوا»(((.
دموعه ،ثم أقبل علينا ،قال« :أي إخواني! ملثل هذا اليوم ِ

إن من يستحرض املوت جيتهد يف الطاعة ،ويبادر إىل العمل الصالح بغري

تسويف:

َ
ُ
���د
�������وم إىل غ ٍ
وال ت���������� ْر ِج ف����ع����ل ي ٍ

ل���ع���ل غ ً
�������دا ي����أت����ي وأن�������ت فقي ُد

وعن أيب الدرداء  Iقال« :أضحكني ثالث ،وأبكاين ثالث :أضحكني

ُم َؤ ِّمل الدنيا واملوت يطلبه ،وغافل وليس بمغفول عنه ،وضاحك بملء فيه،
ٍ
وهو ال يدري أأرىض اهلل أم أسخطه ،وأبكاين فراق األحبة حممد H
وحزبه ،وهول ا ُمل َّط َلع عند غمرات املوت ،والوقوف بني يدي اهلل ،يوم تبدو
الرسيرة عالنية ،ثم ال يدري إىل اجلنة أو إىل النار».

وقيل لبعض الزهاد« :ما أبلغ العظات؟» قال« :النظر إىل األموات» ،وكتب

عمر بن عبد العزيز إىل األوزاعي« :أما بعد ،فإنه َمن أكثر ذكر املوت ،ريض من

الدنيا باليسري».

وعن عطاء قال :كان عمر بن عبد العزيز جيمع كل ليلة الفقهاء ،فيتذاكرون

املوت والقيامة واآلخرة ،ويبكون.

وكان يقول صالح املريَّ :
عل قلبي»،
«إن ذكر املوت إذا فارقنى ساعة َف َسد يَ َّ

وقال الدقاق« :من أكثر ذكر املوت أكرم بثالثة :تعجيل التوبة ،وقناعة القلب،
( )1أخرجه البخاري يف «التاريخ» ،وابن ماجه ،وأمحد ،وحسنه يف «الصحيحة» رقم [.]1751
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ونشاط العبادة ،ومن نيس املوت عوجل بثالثة :تسويف التوبة ،وترك الرىض

بالكفاف ،والتكاسل يف العبادة».

وعن مطرف قال« :إن هذا املوت قد أفسد عىل أهل النعيم نعيمهم ،فاطلبوا

نعيماً ال موت فيه».

وقال عمر بن عبد العزيز« :من عرف اهلل ،كيف عصاه؟! ومن عرف
الشيطان كيف أطاعه؟! ومن أيقن باملوت ،كيف يهَ ْنِيه العيش؟!».
ُ
�����������������وت أف�������ن�������ى م���������ن م���ض���ى
امل

ُ
�����������������وت يُ������ف���ن��ي م�������ن بَ����� ِق�����ي
وامل

وامل���������������وت جي�����م�����ع يف ال�����ث�����رى

��������ع��������م وال������ش������ق������ي
ب�����ي�����ن امل��������ن َّ

ي��������ا م��������ن أس����������ا ف����ي����م����ا م���ض���ى

ك�������ن حم�����س����� ًن�����ا ف����ي����م����ا ب���ق���ي

إن مشاهدة املحتَضرَ ين ،ومالحظة سكرات املوت ونزعاته ،وتأمل صورة

امليت بعد مماته ،مما يقطع عن النفوس لذاهتا ،ويطرد عن القلوب مرساهتا،
ويمسح األجفان من النوم ،واألبدان من الراحة ،ويبعث عىل العمل ،ويزيد يف

االجتهاد والتعب.

ت������زود ق���ري��� ًن���ا م����ن ِف���ع���ال���ك إمنا
أال إمن����ا اإلن���س���ان ض��ي ٌ
��ف ألهله

قرين الفتى يف القرب ما كان ُ
يعمل
ُ
يرحل
ي��ق��ي��م ق��ل��ي�ًل�اً ع��ن��ده��م ث���م

وذكر عن احلسن البرصي أنه دخل عىل مريض يعوده ،فوجده يف سكرات

املوت ،فنظر إىل كربه ،وشدة ما نزل به ،فرجع إىل أهله بغري اللون الذي خرج به
من عندهم ،فقالوا له« :الطعام يرمحكم اهلل» ،فقال« :يا أهاله! عليكم بطعامكم
رأيت مرص ًعا ال أزال أعمل له حتى ألقاه».
ورشابكم ،فواهلل ُ
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�����������اس قبلنا
دخ�������ل ال����دن����ي����ا أن ٌ

وخ َّ
رح������ل������وا ع����ن����ا َ
������ل������ ْوه������ا لنا

ف���ن���زل���ن���اه���ا ك����م����ا ق�����د ن����زل����وا

��������وم ب����ع����دن����ا
ونخُ������ل������ي������ه������ا ل��������ق ٍ

وقال اللبيدي :وجدت بعد موت أيب إسحاق اجلبنياين  Vرقعة حتت
ِ
«أحسن ،أحسن عملك،
حصريه مكتوبة بخطه :رجل وقف له هاتف ،فقال له:
فقد دنا أجلك» ،فقال يل ولده عبد الرمحن« :إنه كان إذا قصرَّ يف العمل ،أخرج
الرقعة ،فنظر فيها ،ورجع إىل ِجدِّ ه»(((.
م��ا زال ي��ل��ه��ج ب��ال��رح��ي��ل و ِذك����ره

ف���أص���اب���ه م��س��ت��ي��ق ً
��ظ��ا متشمرا

�����م ُ
�����ال
ح����ت����ى أن���������اخ ب����ب����اب����ه اجل َّ

�����ه����� ِه اآلم������ال
ذا أُ ْه������ب������ ٍة مل ُت����� ْل ِ

الخامس :الدعـــاء:

الناس
أعج ُز
ألنه سنة األنبياء ،وجالب كل خري ،وقد قال َ « :H
ِ
من عجز عن الدعاء» احلديث((( ،وقال « :Hإذا َّ
متنى أحدُكم ،فل ُيكثر،

فإمنا يسأل ربه»((( ،وملا رأى رسول اهلل  Hمن ابن عباس ما دل عىل ذكائه

دعا له« :اللهم فقهه يف الدينِّ ،
وعلمه التأويل»((( ،وكان من دعائه H

عقب الصالة« :اللهم أعين على ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك»(((.
إذا مل يكن م��ن اهلل َع���� ْو ٌن للفتى

ف ُ
����أول م��ا جي�ني ع��ل��ي��ه :اجتهادُه

(« )1ترتيب املدارك» (.)516/2
( )2رواه الطرباين يف «األوسط» ،والبيهقي يف «الشعب» ،وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» رقم
[.]1055
( )3رواه ابن حبان وصححه ،والطرباين يف «األوسط» ،وقال اهليثمي« :ورجاله رجال الصحيح»
اهـ .من «املجمع» (.)150/10
( )4رواه البخاري.
( )5رواه أبو داود ،والنسائي ،وصححه النووي.
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السادس :التحول عن البيئة املثبطة:

أثرا جسيماً ال خيفى ،فإذا كانت بيئة مثبطة داعية
إن للبيئة املحيطة باإلنسان ً
إىل الكسل واخلمول وإيثار الدون فإن عىل املرء أن هيجرها إىل حيث تعلو مهته،

كي يتحرر من سلطان تأثريها ،وينعم بفرصة الرتقي إىل املطالب العالية(((.
تقول ابنة السعدي ْ
وه َ��ي تلومين

ُ
رحيل
أم����ا ل���ك ع���ن دار اهل������وان

ف����إن ع���ن���اء امل��س��ت��ن��ي��م إىل األذى

حب��ي��ث ي����ذل األك����رم����ون طويل

وع��ن��دك حم��ب��وك ال��س��راة ُم َط َّه ٌم

(((

ويف الكف مطرور الشباة صقيل

وأشد الناس حاجة إىل جتديد البيئة املحيطة ،وتنشيط اهلمة ،احلديث العهد

بالتوبة ،فإن من شأن التحول من بيئة املعصية إىل بيئة الطاعة أن ينسيه ما جيذبه
إىل صحبة السوء وأماكن السوء ،فيجتمع قلبه ،ويلتئم شمله ،وتتوحد مهته،

وتتوجه بصدق وعزم إىل أسلوب من احلياة جديد ،وهذا عني ما أشار به «العامل»

الواعي عىل قاتل املائة((( ،حني ش َّفع قوله« :نعم ،ومن حيول بينه وبني التوبة»
ِ
أناسا يعبدون اهلل تعاىل فاعبد اهلل
بقوله« :انطلق إىل
أرض كذا وكذا ،فإن هبا ً
معهم ،وال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء» ،وملا جاءه املوت ،واختصمت
فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب ،كان ُقربه إىل القرية الصاحلة بالنسبة إىل بلد

السوء سب ًبا يف قبض مالئكة الرمحة إياه ،ففي بعض الروايات« :فكان إىل القرية
فجعل من أهلها» ،ويف رواية« :فأوحى اهلل تعاىل إىل هذه
الصاحلة
أقرب بشرب ُ
َ
فرضا واج ًبا إذا كانت من دار الكفر إىل دار اإلسالم.
( )1واهلجرة تكون ً
( )2فرس حمبوك :قوي شديدَ ،سراة الفرس :أعىل متنه ،واملطهَّم :التام املتناهي يف احلسن ،واملطرور :ذو
املنظر والرواء واهليئة احلسنة ،والشباة :حدُّ َطر ِ
املجلو.
ف السيف ،والصقيل:
ُّ
َ
َ
ُّ
( )3يف احلديث املتفق عليه.
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تقريب ،وقال :قيسوا ما بينهام ،فوجدوه إىل هذه أقرب
أن تباعدي ،وإىل هذه أن َّ
بشرب ،فغفر له» ويف رواية« :فنأى بصدره نحوها».

أيضا يف ترشيع نفي الزاين غري املحصن وتغريبه سنة
ولعل هذا املعنى كامن ً

بعيدً ا عن وطنه ،كي جتتمع عليه عقوبة بدنية باجللد ،وعقوبة قلبية بالنفي ،ويف

الوقت نفسه ُي ْب َعد عن مرسح اجلريمة كي ينسى ذكراها ،وال يبقى حيث يعامل
باحتقار وإهانة ،ويتعرض للمضايقات ،و ُي ْع َطى فرصة كافية الستئناف التوبة
الصادقة واحلياة الكريمة.

وتأ َّمل أثر التحول عن البيئة املرشكة الوثنية الفاسدة ثم االنغامس (القرسي)

يف بيئة التوحيد والطاعة وحسن اخللق ،كيف أثرت أعمق األثر يف « ُثاممة بن
ُأثال» فكان منه العجب:
عن أيب هريرة  Iقالَ :ب َع َث رسول اهلل  Hخيلاً ِقبل ن َْج ٍد
برجل من بني َحنِي َف َة ُيقال له ُثاممة ب ُن ُأ ٍ
ٍ
ثال سيدُ َأ ْه ِل ال َيماَ َم ِة َف َر َب ُطو ُه
فجاءت
ارية ِمن سو ِاري املسجدَ .ف َخرج ِ
بِس ٍ
إليه رسول اهلل  Hفقال« :ماذا
َ َ
ْ َ َ
َ
(((

عندك؟ يا مثامة»

خري .إن َت ْقتُل ت ْقتُل َذا َد ٍم(((.
فقال :عندي ،يا حممد! ٌ

( )1أي :ماذا عندك من الظن يب أن أفعل بك؟
(( )2إن تقتل تقتل ذا دم) اختلفوا يف معناه .فقال القايض عياض يف املشارق ،وأشار إليه يف رشح
ثأره ،أي
مسلم :معناه إن تقتل تقتل
َ
صاحب دم ،لدمه موقع َيشتفي بقتله قاتُله ،ويدرك قاتله به َ
لرياسته وفضيلته .وحذف هذا ألهنم يفهمونه يف عرفهم .وقال آخرون :معناه تقتل َمن عليه دم
ْب عليك يف قتله.
مطلوب به ،وهو مستحق عليه .فال َعت َ
ونالحظ أن ثاممة أجاب يف اليوم األول فقدَّ م القتل عىل العفو ،ويف اليومني التاليني بدأ باإلنعام
قبل القتل ،وما ذاك إال ألنه ملا ُغ ِمس يف جمتمع الصحابة  ،Mو ُأجرب عىل مشاهدة ُح ْس ِن خلق
رسول اهلل  Hطمع يف كرمه وإحسانه ،وبدأ يلني قلبه ،وينجذب إىل دين احلق ،وهو يعاين =
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ٍ
املال ْ
شاكر .وإن كنت تُريد َ
ْ
فسل ُت ْع َط منه ما ِش ْئ َت ،فرتكه
وإن ُتن ِْع ْم ُتن ِْع ْم عىل
رسول اهلل  Hحتى كان َب ْعدَ ا ْل َغ ِد فقال« :ما عندك؟ يا مثامة!» قال :ما
ٍ
شاكر .وإن ْ
قلت لكْ .
تقتل َت ْقت ُْل َذا د ٍم .وإن ُكنْت تُريد املال
إن ُتن ِْع ْم ُتن ِْع ْم عىل

َف َس ْل ُت ْع َط ِمنه ما ِش ْئ َت .فرتكه رسول اهلل  Hحتى كان من الغدَ .ف َقال:
«ماذا ِع ْن َد َك؟ يا مثامة!» فقال :عندي ما قلت لك .إن ُتن ِْع ْم ُتن ِْع ْم عىل َش ٍ
اكر وإن
َت ْقت ُْل َت ْقت ُْل َذا َد ٍم .وإن كُنت تُريد املال ْ
فسل ُت ْع َط ِمنْ ُه َما ِش ْئ َت فقال رسول اهلل
ٍ
نخل قريب من املسجد فاغتسل.
« :Hأط ِلقوا مثامة» فانطلق إىل

ثم َد َخ َل املسجد فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
يا حممد! واهلل! ما كان عىل األرض وجه َأ ْب َغ َض إ َّيل ِم ْن ِ
وجه َكَ ،ف َقدْ َأ ْص َب َح َو ْج ُه َك
َأحب الوج ِ
وه ُك ِّلها إ َّيل واهلل! ما كان من ٍ
دين أبغض إ َّيل من َ
فأصبح دينُك
دينك
َ
َّ ُ ُ
َ
َ
بلدك
فأصبح
بلدك.
أحب الدِّ ين ُك ِّله إ َّيل .واهلل! ما كان من َب َل ٍد َأ ْب َغ َض إ َّيل من
َ
َّ
أحب البالد ُك ِّلها إ َّيل َّ
وإن َخ ْي َل َك َأخذتْنِي وأنا أريد ال ُع ْم َرةَ .فامذا ترى؟ َف َبشرَّ َ ُه
َّ
(((
رسول اهلل  .Hوأمر ُه ْ
أن َي ْعت َِم َر فلام َق ِد َم مكة قال له قائلَ :أ َص َب ْو َت؟
فقال :ال ،ولكني أسلمت مع رسول اهلل  ،Hوال واهلل! ال يأتيكم من
الياممة َح َّب ُة ِحنطة حتى يأذن فيها رسول اهلل .(((H

=أخالق الصحابة وعبادهتم وتوحيدهم ،وينصت -رغماً عنه -إىل دعوة احلق ودين الفطرة
ِ
وآيات الكتاب العزيز تتىل يف الصلوات ،حتقق فيه ُ
رسول اهلل « :Hأنتم خري الناس
قول
للناس تقودوهنم إىل اجلنة يف السالسل».
( )1أصبوت :أي َ
أخرجت من دينك؟
( )2رواه البخاري [ ،]4372ومسلم [ ،]1764وغريمها.
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ولعل هذه احلكمة الرتبوية املستقاة من تلك األدلة الرشعية هي مستند

مجاعة التبليغ والدعوة؛ يف أحد ركائز أسلوهبم الرتبوي أال وهو رضورة نزع

املدعو من بيئته ،وغمسه -لفرتة كافية -يف بيئة أخرى ،فيسهل تطبيع هذا التائب
ِّ
بغرس قيم ومفاهيم جديدة ،مع تطهريه من القيم املراد نزعها من قلبه ،وبصورة

سلسة وتلقائية وفعالة ،وتفرس اجلامعة ذلك بمثال ،فتقول« :إذا سقطت اجلوهرة

يف مكان نجس فيحتاج ذلك إىل كثري من املاء حتى ُتنَ َّظف إذا صببناه عليها وهي

يف مكاهنا ،ولكن إذا أخرجناها من مكاهنا سهل تنظيفها بالقليل من املاء»(((.
السابع :صحبة أولي الهمم العالية ،ومطالعة أخبارهم:

فالطيور عىل أشكاهلا تقع ،وكل قرين باملقارن يقتدي ،وإن العبد ليستمد

من حلظ الصاحلني قبل لفظهم ،ألن رؤيتهم تذكره باهلل  ،Dعن أنس I

ناسا مفاتيح للخري مغاليق للشر»(((.
قال « :Hإن من الناس ً

وعن ابن عباس  Lعن النبي  Hيف قوله تعاىل[ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ] [يونس ]62:قال« :هم الذين ُي َ
ذك ُر

اهلل لرؤيتهم»(((.

وروي عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كان الربيع بن ُخ َثي ِم إذا
ُ
ٍ
واحد من صاحبه ،فقال
دخل عىل ابن مسعود مل يكن له إذن ألحد حتى يفرغ ك ُُّل

(« )1الصفات الست عند مجاعة التبليغ» ملؤلفه حممد الرشقاوي (ص.)42
وحسنه األلباين بطرقه كام يف «الصحيحة» رقم
( )2أخرجه ابن ماجه ،وابن أيب عاصم يف «السنة»،
َّ
[.]1332
( )3رواه أبو نعيم يف «أخبار أصبهان» ،والواحدي ،والديلمي ،كام يف «السلسلة الصحيحة» رقم
[.]1646
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ُ
رسول اهلل  Hألحبك ،وما رأيتك
له ابن مسعود« :يا أبا يزيد ،لو رآك
ذكرت املخبتني».
إال
ُ

وقالت العرب« :لوال الوئام هللك األنام»(((.

وقال زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل « :Mإنام جيلس الرجل إىل

من ينفعه يف دينه».

������اس
أن������������ت يف ال���������ن���������اس ت������ق ُ

َ
اخ���������ت��������رت خ���ل���ي�ل�ا
ب���������ال���������ذي

ف�����اص�����ح�����ب األخ���������ي���������ار ت���ع���ل���و

و َت������������ َن ْ
������������ل ِذك��������������������� ًرا مج���ي�ل�ا

عن جعفر قال :كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ،نظرت إىل وجه «حممد

حسبت أن وجهه وجه
ابن واسع» نظرة ،وكنت إذا رأيت وجه «حممد بن واسع»
ُ

ثكىل(((.

نظرت إىل «فضيل» ُجدِّ د يل احلزن ،و َم َق ُّت نفيس.
وقال ابن املبارك :إذا
ُ

بعضا ف ُيقتدى هبم
( )1الوئام هنا :التشبه بالكرام ،قال املاوردي يف معناه« :لوال الناس يرى بعضهم ً
من اخلري ،وينتهى هبم عن الرش هللكوا».
تأثريا عىل أخواهتا ،أال ترى جليس الكسول املتثائب يتثائب ،وجليس املرسور
( )2فإن للنفوس ً
ينرشح صدره ،وجليس املكتئب تصيبه عدوى االكتئاب؟!
ولقد حفل تارخينا اإلسالمي بشخصيات قوية «كارزمية» عميقة التأثري فيمن يقرتب منها ،وما
ذاك إال ثمرة «الصدق مع اهلل تعاىل» الذي يضع هلم القبول يف األرض ،فتهوي القلوب إليهم كام
ينجذب احلديد إىل املغناطيس ،ويف هذا قيل:
حم��اس��ن��ه ه��ي��وىل ك��ل ُح ْس ٍن

وم��غ��ن��اط��ي��س أف���ئ���دة الرجال

ومن أمثلة ذلك يف املتأخرين إمام تركيا الشيخ بديع الزمان سعيد النوريس  ،Vإذ أتاه اليهودي
«عامنوئيل قرة صو» ،وهو عضو بارز يف املحفل املاسوين ،واجتمع به ليحاول َض َّمه إىل حركته
املاسونية ،ولكنه رسعان ما قطع االجتامع ،وتركه هار ًبا من تأثري شخصية «بديع الزمان» وقال
وهو ال يكاد يصدق نفسه« :لقد كاد هذا الرجل العجيب جيعلني مسلماً بحديثه» ،انظر« :رجل
القدر» (ص.)45
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صالح أو زهد أو قيام بحق ،أو اتباع
وكان اإلمام أمحد إذا بلغه عن شخص
ٌ

لألمر؛ سأل عنه ،وأحب أن جيري بينه وبينه معرفة ،وأحب أن يعرف أحواله.

عزيزا عليه أن خيفى عليه أحد من أهل
وجاء يف صفة ابن املنكدر« :وكان ً

اخلري».

وألن التجريب قبل التقريب ،كان اإلمام أمحد  Vيدقق يف اختيار من

يقربه منه ويدنيه((( ،و ُعرف عنه ذلك ،حتى قال فيه الشاعر:
����س ُ
����ن يف ذات اإلل����ه إذا رأى
ويحُ ْ ِ

وإخ���وان���ه األد َن�������� ْو َن :ك���ل َّ
موف ٍق

يما ألهل احلق ال يسأم البال
ُم ِض ً
��ص�ير ب��أم��ر اهلل يسمو إىل العال
ب ٍ

وقال مالك بن دينار:

«يا مغرية ،انظر َّ
كل أخ لك ،وصاحب لك ،وصديق لك ال تستفيد يف دينك

خريا فانبذ عنك صحبته ،فإنام ذلك لك عدو ،يا مغرية ،الناس أشكال :احلامم
منه ً
والصعو((( مع الصعوٌّ ،
وكل مع شكله».
مع احلامم ،والغراب مع الغرابَّ ،
وقال بعضهم:

«اإلخوان من أنفس الذخائر ،فينبغي للعاقل أن يتأنى الكتساهبم ،ويصيد

بعضهم ببعض ،كام تُصاد الطري بعضها ببعض».

فهم بتوليته العراق ملا رآه مالز ًما للمسجد يصيل،
( )1قدم عىل عمر بن عبد العزيز بالل بن أيب بردةَّ ،
عملت لك يف والية
فدس إليه ثق ًة له ،فقال له :إن
ُ
ويقرأ ليله وهناره ،وقال« :هذا رجل له فضل»َّ ،
العراق ،ما تعطيني؟» ،فضمن له مالاً جليلاً  ،فأخرب بذلك عمر ،فنفاه وأخرجه ،وقال« :يا أهل
العراق ،إن صاحبكم ُأ ْعطِي َمقولاً ومل يعط معقولاً  ،وزادت بالغتُه ،ونقصت زهادته».
وقال أبو املليح :جاء رجل إىل ميمون بن ِمهران خيطب ابنته ،فقال« :ال أرضاها لك» ،قال :ولمِ َ؟
حل َلل» ،قال« :فعندي من هذا ما تريد» ،قال« :اآلن ال أرضاك هلا».
حل َّيل وا ُ
قال« :ألهنا حتب ا ُ
( )2الصعو :عصفور صغري.
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وحكى ابن القيم  Vبعض ما استفاده من مالحظة شيخ ِ
اإلسالم

ابن تيمية � فقال :وعلم اهلل ما رأيت أحدً ا أطيب ً
عيشا منه قط مع ما
كان فيه من ضيق العيش وخالف الرفاهية والنعيم بل ضدها ،وما كان فيه من
احلبس والتهديد واإلرهاق ،وهو مع ذلك من أطيب الناس ً
عيشا وأرشحهم

نفسا ،تلوح نرضة النعيم عىل وجهه ،وكنا إذا
صدرا ،وأقواهم قل ًبا ،وأرسهم ً
ً
اشتد بنا اخلوف ،وساءت منا الظنون ،وضاقت بنا األرض؛ أتيناه ،فام هو
انرشاحا وقوة ويقينًا
إال أن نراه ونسمع كالمه ،فيذهب ذلك كله ،وينقلب
ً

وطمأنينة((( .اهـ.

وإذا أردت أن تلمس أثر الصحبة العالية اهلمة يف التسابق إىل اخلريات،

سحرا آلخذ النوبة عىل
فتأمل ما قاله حممد بن عيل السلمي « :Vقمت ليلة
ً
ابن األخرم ،فوجدت قد سبقني ثالثون قارئًا ،ومل تدركني النوبة إىل العرص».

وقال اإلمام عبد اهلل بن املبارك« :لوال أن اهلل أعانني بأيب حنيفة وسفيان؛

كنت كسائر الناس».

وهذا الشاعر «حممد إقبال» يدعو اهلل أن يم َّن عليه بصاحب عايل اهلمة:

�������ي النعم ِة
َه ْ
�������ب ن ًّ
جَ����ي����ا ي����ا ول َّ

حم����رم����ا ي������درك م����ا يف فطرتي
ً

جن�����ي�����ا َل������ ِق������ ًن������ا ذا جنة
ه������ب
ًّ

ل���ي���س ب���ال���دن���ي���ا ل�����ه م�����ن صل ِة

خريا من أخ
وقال أمري املؤمنني عمر « :Iما ُأعطي عبد بعد اإلسالم ً

صالح ،فإذا رأى أحدكم ُو ًّدا من أخيه فليتمسك به».
(« )1الوابل الصيب» (ص.)76
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وقال اإلمام أبو إسحاق الشريازي :V

س�����أل�����ت ال�����ن�����اس ع�����ن خ�����ل ويف

ف����ق����ال����وا :م�����ا إىل ه������ذا سبيل

����ر
مت���س���ك إن ظ����ف����رت ب����ذي����ل ُح
ٍّ

ف������إن ُ
���������ر يف ال����دن����ي����ا قليل
احل َّ

إذا ك���ان ال��ف��ت��ى ض��خ��م املعالي

ف��ل��ي��س ي���ض���ره اجل���س���م النحيل

وقال احلسن البرصي« :إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأوالدنا ،ألن أهلنا

يذكروننا بالدنيا ،وإخواننا يذكروننا باآلخرة».

يقول األستاذ الدكتور «خلدون األحدب» :9

وإذا نظرنا إىل أولئك الذين استفادوا من حلظات أعامرهم ،وكان من

نتاجهم وأثرهم ما يعجب أو يدهش ،نجدهم ال يصاحبون إال املجدِّ ين
العاملني ،والناهبني األذكياء ،الذين حيرصون عىل أوقاهتم حرصهم عىل حياهتم،

ألن الزمن هو احلياة.

وصحبة هؤالء األجماد املجدِّ ين املتيقظني للدقائق والثواين ،كان له عظيم
مه ِة ِ
مثل اإلمام ابن جرير الطربي وابن عقيل احلنبيل وابن عساكر
األثر يف َّ
الدمشقي وابن تيمية وابن القيم وابن النفيس والمِ ِّز ِّي والذهبي وابن حجر
وأرضاهبم يف غزارة إنتاجهم وجدته.

يقول اإلمام ابن عقيل احلنبيل صاحب كتاب «الفنون»« :وعصمني اهلل من

خالطت
عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة ،وقرص حمبتي عىل العلم وأهله ،فام
ُ

ل َّعا ًبا قط ،وال عارشت إلاَّ أمثايل من طلبة العلم».
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فاحلريص املوفق الذي يروم املعايل ،ال تراه إال مع أهل العلم العاملني،
وأويل الفضل واملجاهدة ِ
واحلكْمة والبصرية ،لريشح عليه ما هم فيه أو بعضه،

فيكون مثلهم أو قري ًبا منهم.

إن صحبة هؤالء تع ِّلم منافسة الزمان.

وصحبة الب َّطالني تعلم تضييع الزمان.

قال سيدنا عبد اهلل بن مسعود :I

«اعتربوا الرجل بمن يصاحب ،فإنام يصاحب الرجل من هو مثله».

فنعوذ باهلل من صحبة الب َّطالني .اهـ(((.

وذكر الغزايل  Vأن من آداب املتأدب أن« :حيرتز عن جمالسة صاحب

السوء ،ل ُيقيص والية شياطني اجلن واإلنس من صحن قلبه ،فيصفى عن لوثة
الشيطنة»(((.

ُروي عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hانظروا إىل من

َ
هلل
هو
أسفل منكم ،وال تنظروا إىل من هو فوقكم ،فإنه أجد ُر أن ال تزدروا نعم َة ا ِ

عليكم»(((.
ور ِو َي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفو ًعا« :خصلتان من
ُ
شاكرا :من نظر يف دنياه إىل من هو دونه ،فحمد اهلل عىل
صابرا
كانت فيه كتبه اهلل
ً
ً
ما فضله به عليه ،ومن نظر يف دينه إىل من هو فوقه ،فاقتدى به»(((.

(« )1سوانح وتأمالت يف قيمة الزمن» (ص.)48
(« )2أهيا الولد» (ص.)130
( )3انظر خترجيه (ص.)10
( )4تقدم تضعيفه (ص )10هامش رقم (.)5

630

أما من نظر يف دينه إىل من هو حتته من املقرصين ،كالعب ن َْر ٍد ُي َس ِّوغ فع َله

بأن هذا أفضل ممن جيلسون يغتابون الناس ،فهذا مناقض لروح الرشيعة التي
هنتنا عن التنافس يف الدنيا ،لكنها أمرتنا وشجعتنا عىل التنافس يف معايل األمور:

[ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] [املطففني ]26:ولن يعجز دينء اهلمة القاعد عن
املعايل أن جيد من هو أضعف منه دينًا ،وأعجز إرادة ،وأقل حيلة ليشعر بأنه

متفوق عليه ،لكن كبري اهلمة يتفوق عىل نفسه أولاً  ،ثم ينافس غريه من عشاق

املعايل ،وما قال اهلل تعاىل[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [يوسف .]76:إال ليحثنا
فسيحا.
عىل دوام االستزادة من العلم ،وليرُ ِ َينا أن األفق ما زال أمامنا ممتدًّ ا
ً

إن من أقوى البواعث عىل ارتفاع اهلمة أن تطلب صحبة عبد من

عباد اهلل جمتهد يف العبادة والعلم ،فتالحظ أقواله وتقتدي به ،وكان بعضهم
يقول« :كنت إذا اعرتتني فرتة يف العبادة نظرت إىل أحوال حممد بن واسع وإىل

اجتهاده ،فعملت عىل ذلك أسبو ًعا».

إال أن هذا العالج قد تعذر ،إذ قد ُف ِقد يف هذا الزمان من جيتهد يف العبادة

اجتهاد األولني فينبغي أن يعدل من املشاهدة إىل السامع فال يشء أنفع من سامع

أحواهلم ومطالعة أخبارهم((( وما كانوا فيه من اجلهد اجلهيد ،وقد انقىض تعبهم،
وبقى ثواهبم ونعيمهم أبد اآلباد ال ينقطع.

( )1ومظان ذلك كتب الرتاجم ،السيام «تاريخ بغداد» ،و«حلية األولياء» ،و«سري أعالم النبالء»،
وغريها.
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ماتوا ُ
خوصهم
وغ ِّي َب يف الرتاب ُش ُ

���س ٌ
وال َّ���ن ْ
���ك وا ِل���ع���ظ���ا ُم رمي ُم
���ش��� ُر ِم ْ

وينصح اإلمام ابن اجلوزي طالب العلم قائلاً  :فسبيل طالب الكامل يف طلب

العلم االطالع عىل الكتب التي قد ختلفت من املصنفات ،فليكثر من املطالعة،

وعلو مهمهم ما يشحذ خاطره ،وحيرك عزيمته للجد،
فإنه يرى من علوم القوم
ِّ
وما خيلو كتاب من فائدة.

وأعوذ باهلل من سري هؤالء الذين نعارشهم ،ال نرى فيهم ذا مهة عالية،

صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد.
فيقتدي هبا املبتدي ،وال
َ

فاهللَ اهللَ وعليكم بمالحظة سري السلف ،ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم،

فاالستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هلم ،كام قال:
ف���ات�ن�ي أن أرى ال����دي����ا َر ب َ
���ط��� ْريف

بس ْمعي
ف��ل��ع��ل��ي أرى ال�����دي�����ار َ

ثم بينَّ  Vثمرة مطالعة كتب األقدمني قائلاً  :فاستفدت بالنظر فيها من
مالحظة سري القوم ،وقدر مهمهم ،وحفظهم ،وعباداهتم ،وغرائب علومهم،

ما ال يعرفه من مل يطالع((( .اهـ.
الثامن :نصيحة اخمللصني:

َ
الدين النصيح ُة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة
فقد قال « :Hإن

املسلمني وعامتهم»(((.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vأعظم ما ُعبِد اهلل به :نصيحة خلقه».

(« )1صيد اخلاطر» (ص.)367 ،366
( )2رواه مسلم وغريه.
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أيضا« :ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ هبا مجاعة،
وقال ً

فيتفرقون وقد نفعهم اهلل هبا ،ونِعمت اهلدية كلمة من اخلري يسمعها الرجل ثم
هيدهيا إىل أخ له».
 وقد يكون هذا الناصح األمني أ ًبا شفي ًقا:قال سفيان بن عيينة :قال يل أيب -وقد بلغت مخس عرشة سنة« :-إنه قد

انقضت عنك رشائع الصبا ،فاتبع اخلري تكن من أهله» ،فجعلت وصية أيب ِق ْب َلة

أميل إليها ،وال أميل عنها.

أما رحيمة:
 وقد يكون ًّفهذه أسامء ذات النطاقني تويص ابنها عبد اهلل بن الزبري ملا استنصحها:

اهلل اهلل يا بني! إن كنت تعلم أنك عىل حق تدعو إليه فامض عليه ،وال تمُ َ ِّك ْن من
رقبتك غلامن بني أمية فيلعبوا بك ،وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت،

أهلكت نفسك ومن معك ،وإن قلت« :إين كنت عىل حق ،فلام وهن أصحايب
ضعفت نيتي» ،فليس هذا فعل األحرار وال َمن فيه خري ،كم خلودك يف الدنيا؟
أحب إ َّيل من
القتل أحسن ما يقع بك يا بن الزبري ،واهلل لرضبة بالسيف يف ِع ٍّز
ُّ

رضبة بالسوط يف ذل ،فقال« :يا أماه! أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا يب
ويصلبوين» ،قالت« :يا بني إن الشاة ال يرضها السلخ بعد الذبح ،فامض عىل
بصريتك ،واستعن باهلل».
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م ًّبا:
 -وقد يكون الناصح ولدًا حُ ِ

ولعل أشهر مثال عىل هذا نصائح الشاب الصالح الزاهد عبد امللك ابن

أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز  ،(((Vالذي قال ألبيه« :يا أبت أقم احلق،

ولو ساعة من هنار».

وروي عن ميمون بن مهران أن عبد امللك بن عمر قال له« :يا أبت ما
ُ

القدور
منعك أن متيض ملا تريد من العدل؟ واهلل ما كنت أبايل لو َغ َل ْت يب وبك
ُ

يف ذلك» ،قال« :يا بني إنام أنا أروض الناس رياضة الصعب ،إين ألريد أن أحيي
األمر من العدل فأؤخر ذلك حتى ُأ ِ
خر َج معه طم ًعا من طمع الدنيا ،فينفروا من
هذه ،ويسكنوا هلذه».

وقال له أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز:

«يا عبد امللك ما ترى يف هذه األموال التي قد ُأ ِخ َذت من الناس ظلماً  ،قد

كنت
حرضوا يطلبوهنا ،وقد عرفنا مواضعها» ،قال« :أرى أن تردها ،فإن مل تفعل َ

رشيكًا ملن أخذها».

وقال إسامعيل بن أيب حكيم :غضب عمر بن عبد العزيز يو ًما فاشتد غضبه،

وكان فيه حدة ،وعبد امللك بن عمر بن عبد العزيز حارض ،فلام سكن غضبه،
قال« :يا أمري املؤمنني أنت يف قدر نعمة اهلل عليك ،وموضعك الذي وضعك اهلل

الغضب ما أرى؟» ،قال :كيف قلت؟ قال:
به ،وما والك من أمر عباده ،يبلغ بك
ُ
( )1وكان ُيفضل عىل أبيه ،بل قال بعض مشيخة أهل الشام« :كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنام
أدخله يف العبادة ما رأى من ابنه عبد امللك».
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فأعاد عليه كالمه ،فقال :أما تغضب يا عبد امللك؟ فقال« :ما تُغني َس َع ُة جويف إن
الغضب ،حتى ال يظهر منه يشء أكرهه» ،قال :وكان له ُب َطني.
مل أردد فيها
َ

وعن ابن أيب عبلة قال :جلس عمر يو ًما للناس فلام انتصف النهار ضجر

وك ََّل و َم َّل ،فقال للناس :مكانَكم حتى أنرصف إليكم ،فدخل ليسرتيح ساعة،
فجاء ابنه عبد امللك فسأل عنه فقالوا :دخل ،فاستأذن عليه ،فأذن له ،فلام دخل

قال« :يا أمري املؤمنني ما أدخلك؟» قال« :أردت أن أسرتيح ساعة» ،قال« :أو
املوت أن يأتيك ،ورعيتك عىل بابك ينتظرونك ،وأنت حمتجب عنهم؟»
أمنت
َ

فقام عمر من ساعته ،وخرج إىل الناس.

 -وقال حممد بن سويد الطحان :كنا عند عاصم بن عيل -وذكر مجاعة-

وأمحدُ ابن حنبل ُيضرْ َ ُب ذلك اليوم ،فجعل عاصم يقول« :أال رجل يقوم

معي فنأيت هذا الرجل فنكلمه» ،قال :فام جييبه أحد ،قال :فقال إبراهيم بن أيب
الليث« :يا أبا احلسني أنا أقوم معك» ،فصاح« :يا غالم ُخ ِّفي» ،فقال له إبراهيم:

«يا أبا احلسني ُ
أبلغ إىل بنايت ،فأوصيهم ،وأجدد هبم عهدً ا» ،ثم جاء كتاب ابنتي
عاصم من واسط -وكان عاصم قد بعث هلام -جاء فيه« :يا أبانا إنه بلغنا أن هذا
الرجل أخذ أمحد بن حنبل ،فرضبه بالسوط عىل أن يقول :القرآن خملوقِ ،
فاتق اهلل،

قلت».
أحب إلينا من أن يأتينا أنك َ
وال جتبه إن سألك ،فواهلل ألن يأتينا نع ُيكُّ ،

 وقد يكون الناصح األم�ين زوج��ة حتضه على اخل�يرِّ ،وترقي همته،

كامرأة حبيب أيب حممد التي انتبهت ليلة ،وهو نائم ،فأنبهته يف السحر ،وقالت:
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«قم يا رجل فقد ذهب الليل ،وجاء النهار ،وبني يديك طريق بعيد ،وزاد قليل،

وقوافل الصاحلني قد سارت ُقدَّ امنا ،ونحن قد بقينا».

أو كالزوجة الصاحلة العاقلة الذكية الدَّ ينة «موضيِ
َْ
ِّ

بنت أيب وهطان»

زوجة األمري حممد بن سعود  ،Vوالتي كان لنصيحتها أكرب األثر يف نرصة
أعظم حركة جتديدية شهدهتا األمة منذ أوائل القرن الثاين عرش اهلجري حتى
يومنا هذا ،فإهنا هي التي حثت زوجها عىل منارصة شيخ اإلسالم حممد بن

عبد الوهاب َ ،V
وشدِّ أزره ُنصرْ ًة لدعوة التوحيد.

 وقد يكون الناصح األمني اًرجل من عوام املسلمني:
قال اإلمام أمحد يف وصف حمنته :صرِ نا إىل الرحبة ،ورحلنا منها يف جوف

الليل ،فعرض لنا رجل ،فقال« :أيكم أمحد بن حنبل؟» ،فقيل له« :هذا» ،فقال
للجماَّ ل« :عىل ِر ْس ِلك» ،ثم قال« :يا هذا ،ما عليك ْ
أن تُقتل ها هنا ،وتدخل
اجلنة؟» ،ثم قال« :أستودعك اهلل» ،ومىض ،فسألت عنه ،فقيل يل :هذا رجل

من العرب ،من ربيعة ،يعمل الصوف يف الباديةُ ،يقال له« :جابر بن عامر» ُيذكَر

بخري.

ِ
فحبِ َس هبا ،دخل عليه
الر َّقةُ ،
وملا ُأخ َذ اإلمام أمحد من بغداد ،وسافروا به إىل َّ

بعض العلامء يذاكرونه فيام ُيروى من األحاديث يف العمل بالتقية ،فأبى أمحد أن
يسلك التقية قائلاً هلم :كيف تصنعون بحديث َخ ّباب «إن من كان قبلكم كان

ُينرش أحدهم باملنشار ،ثم ال َي ُصدُّ ه ذلك عن دينه» .فيئسوا منه أن يعمل بالتقية.
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لست ُأبايل باحلَبس ،ما هو و َمنْزيل إال واحد ،وال قتلاً بالسيف،
فقال هلمُ :

إنام أخاف فتن ًة بالسوط ،وأخاف أن ال أصرب! فسمعه بعض أهل احلبس فقال له:
«ال عليك يا أبا عبد اهلل ،فام هو إال سوطان ثم ال تدري أين يقع الباقي» ،فكأنه

سي عنه.
رُ ِّ

كثريا أسمع والدي -أمحد بن حنبل -يقول:
قال ابنه عبد اهلل :كنت ً
رحم اهلل أبا اهليثم ،غفر اهلل أليب اهليثم ،عفا اهلل عن أيب اهليثم.
فقلت له :يا أيب من أبو اهليثم؟ قال :أال تعرفه؟ قلت :ال ،قال :أبو اهليثم

للسياط ،و ُمدَّ ْت يداي للعقابني -مها خشبتان
احلدَّ اد ،اليوم الذي ُأ
ُ
خرجت فيه ِّ
ُيش َب ُح الرجل بينهام ل ُيج َلد -إذا أنا بإنسان جيذب ثويب من ورائي ويقول :تعرفني؟

ص ال َّط َّرار -أي
قلت :ال ،قال :أنا أبو اهليثم الع ّيار -أي :النشيط يف املعايص -ال ِّل ُّ
ألف
عرش َ
الن ََّّش ُال من اجليوب -مكتوب يف ديوان أمري املؤمنني أين ضرُ ِ بت ثامني َة َ
سوط بالتفاريق ،وصربت يف ذلك عىل طاعة الشيطان ألجل الدنيا ،فاصرب أنت
يف طاعة الرمحن ألجل الدين.

بت ثامنية عرش سو ًطا ،بدل ما رضب ثامنية عرش أل ًفا ،وخرج
قال أمحد :فضرُ ِ ُ

أمري املؤمنني.
اخلادم فقال :عفا عنه ُ

بعض اجللاَّ دين :لقد أبطل أمحد بن حنبل ُّ
الش َّط َار ،واهلل لقد رضبتُه
قال ُ
رض ًبا لو ُأ ِبرك يل بعري فرضبته ذلك الرضب ،لنقبت عن جوفه! ويف رواية ثانية

قال جلاَّ ُده :لو رضبت تلك السياط فيلاً هلدَّ تْه!»(((.

(« )1مناقب اإلمام أمحد» البن اجلوزي (ص.)335 ،332 ،316
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وقال اإلمام أمحد  :Vما سمعت كلمة منذ وقعت يف هذا األمر أقوى

من كلمة أعرايب ك َّلمني هبا يف «رحبة طوق»((( ،قال« :يا أمحد! إن يقتلك احلق
ُم َّت شهيدً ا ،وإن ِع ْش َت ِع ْش َت محيدً ا» ،فقوي قلبي(((.
وحكى احلافظ ابن كثري  :Vأن أعراب ًّيا نصح اإلمام أمحد يف املحنة،

رأس الناس اليوم،
فقال« :يا هذا إنك وافد الناس فال تكن شؤ ًما عليهم ،وإنك ُ

فإياك أن جتيبهم إىل ما يدعونك إليه ،فيجيبوا؛ فتحمل أوزارهم يوم القيامة ،وإن
كنت حتب اهلل ،فاصرب عىل ما أنت فيه ،فإنه ما بينك وبني اجلنة إال أن ُت ْقت ََل» ،قال

قوى عزمي عىل ما أنا فيه من االمتناع عن ذلك
اإلمام أمحد« :وكان كالمه مما َّ

الذي يدعونني إليه».

 -وما أحسن ما كتب رجل أرسه الصليبيون يف بيت املقدس من أبيات عىل

يب �:
لسان املسجد األقىص خياطب صالح الدين األيو َّ
ي����������ا أي���������ه���������ا امل���������ل���������ك ال����������ذي

������ان ن َّ
�����س
مل������ع������امل ال ُّ
�����ك ْ
������ص������ل������ب ِ

ٌ (((

َّس
ت���س���ع���ى م�����ن ال����ب����ي����ت امل�����ق�����د ْ

ك ُّ
ُ
������د ُط��������هِّ�������� َر ْت
������������ل امل������س������اج ِ

�����س
وأن����������ا ع����ل����ى ش��������ريف ُم����� َن َّ
�����ج ْ

ج�����������اءت إل������ي������ك ُظ����ل����ام���������ة

 -أما نصائح العلماء فال تسل عن حسنها وعميق أثرها يف انبعاث اهلمة:

فإهنم خلفاء الرسل يف حث الناس عىل املعايل ،واألخذ بيدهم إىل عزائم

األمور وعظائمها.

( )1بلدة بني الرقة وبغداد عىل شاطئ الفرات.
(« )2سري أعالم النبالء» (.)241/11
ِ
(ُّ )3
الظالمة :ما يطلبه املظلوم ،وهو اسم ما ُأخ َذ منه ظلماً .
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 -سيق اإلمام أمحد إىل املأمون مقيدً ا باألغالل ،وقد توعده وعيدً ا شديدً ا

قبل أن يصل إليه ،حتى قال اخلادم لإلمام أمحدَ « :ي ُع ُّز َع َّيل يا أبا عبد اهلل ،أن املأمون

قد َس َّل سي ًفا مل يس َّله قبل ذلك ،وأنه ُيقسم بقرابته من رسول اهلل H؛

لئن مل جتبه إىل القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف»((( ،فانربى أبو جعفر
فعربت
أخربت،
األنباري يشد أزر اإلمام ،قال  :Vملا حمُ ِل أمحد إىل املأمون
ُ
ُ
جالس يف اخلان ،فسلمت عليه ،فقال« :يا أبا جعفر! تعنَّ ْيت»،
الفرات ،فإذا هو
ٌ
أجبت إىل خلق
فقلت« :يا هذا ،أنت اليوم رأس ،والناس يقتدون بك ،فواهلل لئن
َ
القرآن ل ُيجيب َّن َخ ْل ٌق ،وإن مل تجُ ِب ليمتنعن خلق من الناس كثري ،ومع هذا فإن

ب» ،فجعل
الرجل إن مل يقتلك ،فإنك متوت ،البد من املوت ،فاتق اهلل وال تجُ ِ ْ
أمحد يبكي ،ويقول« :ما شاء اهلل!» ،ثم قال« :يا أبا جعفرِ ،
فأعدت عليه،
أعدْ »،
ُ

وهو يقول« :ما شاء اهلل!»(((.

وقال اإلمام أمحد  Vواص ًفا حال رفيقه يف املحنة :ما رأيت أحدً ا -عىل

حداثة سنه ،و َقدر علمه -أقو َم بأمر اهلل من حممد بن نوح ،إين ألرجو أن يكون
قد ُختِم له بخري ،قال يل ذات يوم« :يا أبا عبد اهلل! اهللَ اهللَ ،إنك لست مثيل؛ أنت

رجل ُيقتدى بك ،قد َمدَّ اخللق أعناقهم إليك؛ ملا يكون منك ،فاتق اهلل ،واثبت
ألمر اهلل» ،فامت ،وصليت عليه ،ودفنته(((.
بل إن من مل يتصل مبارشة باإلمام كان معه بوجدانه ،يتحرس لعدم مشاركته

العذاب واآلالم :قيل لبرش بن احلارث احلايف يوم ُع ِّذب اإلمام أمحد:
إياه
َ
(« )1البداية والنهاية» (.)332/1
						
( )3نفسه (.)242/11

(« )2سري أعالم النبالء» (.)238/11
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«قد ضرُ ِ ب أمحد بن حنبل إىل الساعة سبعة عرش سو ًطا» ،فمدَّ برش رجله،

وجعل ينظر إىل ساقيه ،ويقول« :ما أقبح هذا الساق أن ال يكون القيد فيه نرصة
هلذا الرجل!»(((.

 -نال كتاب «اجلامع الصحيح» لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري

� رش ًفا مل ينله كتاب -بعد كتاب اهلل  -Dإذ ُعرف بأنه أصح كتاب يف

اإلسالم بعد القرآن الكريم ،هذا الكتاب الذي إذا َخ َّر َج ألحد من الرواة رواي ًة
فيه فقد جاوز القنطرة ،وإذا قيل :رواه البخاري؛ يقع يف النفس هيبة له ،ما سبب

تأليفه؟ إهنا كلمة واحدة يف جملس واحد ،وقعت يف آذان البخاري ،فيرس اهلل له

تأليف هذا الكتاب الذي رفع منزلة البخاري يف أعىل طبقة ،فلقد ُذكر لتأليفه

«الصحيح» ثالثة أسباب ،أشهرها :أنه كان يف حلقة إسحاق بن راهويه فقال:
«لو َّ
أن أحدكم جيمع كتا ًبا فيام صح من سنة الرسول  »Hمجلة واحدة

قاهلا إسحاق ،فوقع ذلك يف نفس البخاري ،فصنف هذا الكتاب العظيم الذي
أصبح أصح كتب السنة عىل اإلطالق(((.

(« )1مناقب اإلمام أمحد» البن اجلوزي (ص.)119

فائدة :فشا االعتزال يف دولة بني األغلب يف بالد املغرب ،فهب العلامء هبة رجل واحد ،وتصدَّ ْوا
للمبتدعة ،حتى قيل :إن من كانت حترضه الوفاة من املالكية كان يويص بأن ُيكتب عىل قربه« :هذا

قرب فالن بن فالن ،كان يشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدً ا رسول اهلل ،وأن القرآن كالم اهلل غري
جهارا يف حياته وبعد موته ،وانظر :مقدمة كتاب «ترتيب املدارك».
خملوق» ،متحد ًيا لالعتزال
ً

(« )2هدي الساري» (ص ،)9وانظر« :معامل يف طريق طلب العلم» للشيخ عبد العزيز السدحان
(ص.)81
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وقال حممد بن خلف التيمي :أخربنا وكيع قال :أتيت األعمش ،فقلت:
«اسم ٍ
نبيل((( ،ما أحسب إال سيكون
حدثني قال :ما اسمك؟ قلت :وكيع .قال:
ُ

لك نبأ»(((.

 -واإلمام الذهبي ،وما أدراك ما الذهبي؟! قال فيه السبكي :V

فبرص ال نظري له ،وكنز هو امللجأ إذا نزلت املعضلة،
«أما أستاذنا أبو عبد اهلل ٌ

معنى ولف ًظا ،وشيخ اجلرح والتعديل ،ورجل
إمام الوجود حف ًظا ،وذهب العرص ً
الرجال يف كل سبيل ،كأنام جمُ عت األمة يف صعيد واحد فنظرها ،ثم أخذ خيرب

عنها إخبار من حرضها»(((.

فحولت مسار حياته ،قال الذهبي
حيكي الذهبي عن كلمة عابرة قاهلا عاملَّ ،
 :Vإن احلافظ القاسم بن حممد البرِ ْ زايل  Vهو الذي ح َّبب إ َّيل طلب
احلديث ،فإنه رأى َخ ِّطي ،فقال« :خطك ُيشبه َخ َّط املحدثني» ،فأثر قوله َّيف،

وختر ْجت به يف أشياء.
وسمعت منهَّ ،

 -أما اإلمام احلافظ العراقي  Vفقد أشار عليه اإلمام العز بن

مجاعة بنصيحة غريت جمرى حياته ،إذ رآه متوغلاً يف علم القراءات فقال
له« :إنه علم كثري التعب قليل اجلدوى((( ،وأنت متوقد الذهن ،فارصف

							 ووكوع.
ب واشتدَّ  ،فهو وكيع
(ُ )1يقالَ :وك َُع اليشءَ :ص ُل َ
( )3مقدمة «سري أعالم النبالء» (.)169/1
( )4يف هذا نظر ،وقد سئل اإلمام ابن حزم  Vعن حكم تعلم القراءات ،فقال« :أما االشتغال
بروايات القراء املشهورين السبعة ،وقراءة احلديث ،وطلب علم النحو ،واللغة ،فإن طلب هذه
تعليم
العلوم فرض واجب عىل املسلمني عىل الكفاية ،بمعنى أن من قام بطلبها حتى َي ُع َّم بعلمه
ُ
من طلبها ،أو فتيا من استفتاه فيها من أهل بلده أو قريته ،فإذا قام بذلك من ُي ْعنى هبذا القدر= ،
(« )2سري أعالم النبالء» (.)145/9
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مهتك إىل احلديث»(((.
وقال الشيخ حممد بن حممد بن عيسى (ت707:هـ) :V

ملا جئت إىل -قوص -وجدت هبا الشيخ تقي الدين((( والشيخ جالل الدين

الدشنائي .فرتددت إليهام ،فقال يل كل منهام كال ًما انتفعت به ،فأما الشيخ تقي
هتج
الدين فقد قال يل« :أنت رجل فاضل ،والسعيد من متوت سيئاته بموته ،ال ُ
هجوت أحدً ا .وأما الشيخ جالل الدين فقال يل« :أنت رجل فاضل
أحدً ا» ،فام
ُ

ومن أهل احلديث ،ومع ذلك فشهدت عليك ما هو ببعيد أن يكون يف عقيدتك
وكنت متشي ًعا ،فتبت من ذلك(((.
يشء»،
ُ

ٍ
إنسان يف نفسه فقط ،فالذي يلزم َّ
ُص َّ
كل
كل
=سقط ُ
فرض طلبها حينئذ عن الباقني ،إال ما خَي ُّ

أي
إنسان -يف ذات نفسه -من حفظ القرآن؛ فهو أم القرآن ،ويش ٌء من القرآن معها؛ ولو سورة َّ
ٍ
سورة كانت ،أو أي آية ،فهذا البد لكل إنسان منه.
ِ
فرض عىل الكفاية،
ثم طلب علم القرآن،
واختالف القراء السبعة فيه ،وضبط قراءهتم ك ِّلهمٌ ،
وأجر جزيل ،قال « :Sخريكم من
ي ِك ُمه
وفضل عظيم ملن طلبه إن كان يف بلده كثري ممن حُ ْ
ٌ

تعلم القرآن وعلمه» ،فكفى هبذا فضلاً  ،وقد أمر  :Sبتعليم القرآن ،فمن تع َّلمه فهو خري ،ولو

ضاع هذا الباب لذهب القرآن وضاع ،وحرام عىل املسلمني تضيي ُعه ،وذهابه من أرشاط الساعة،
وكذلك ذهاب العلم» اهـ .من «التلخيص لوجوه التخليص» (ص )127 ،126ط .دار ابن حزم

(1423هـ2003-م).

ف ُيحمل كالم العز بن مجاعة عىل أنه تفرس يف العراقي َّ
أن رصف مهته إىل تعلم احلديث أعظم فائدة

لألمة ،وقد صدقت فراسته .V

(« )1املختار املصون» (.)423/1

( )2هو اإلمام ابن دقيق العيد (ت702:هـ) .V
(« )3الوايف بالوفيات» (.)259/1
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ومن أروع ما قيل يف أثر نصيحة العامل وتوجيهه لتلميذه ما سطره يراع

اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية يصف به أثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حتويل

جمرى حياته:

����وم واهلل ال��ع��ظ��ي ِ��م نصيحة
ي���ا ق ِ
����ت ه����ذا ك َّ���ل���ه ووق����ع ُ
����رب ُ
����ت يف
َج َّ

����ي اإلل������ ُه بفض ِل ِه
ح��ت��ى أت������ا َح ل َ

م���ن ُم ْ
����وان
وأخ ل��ك��م ِم ْ
����ع ِ
���ش��� ِف ٍ
���ق ٍ
ت��ل َ
��ك ال ِّ
��اك وك��ن ُ
طريان
��ت ذا
��ش��ب ِ
ِ
َم ْ
����ن ل��ي��س جت��زي��ه ي���دي ولساني

ان فيا
َح رٌْ
أرض َح َّ
������ر ٍ
��ْب�� أت���ى م���ن ِ

ان
أه��ًل��اً مب���ن ق���د ج����اء ِم����ن َح َّ
������ر ِ
ِم���ن َج َّ
���وان
���ن��� ِة امل�����أوى م���ع ال ِّ
���رض ِ

ورأي ُ
��������ت أع���ل���ا َم امل���دي���ن��� ِة حولهَ ا

ُن������ ُز ُل اهل����دى وع���س���اك��� ُر القرآن

ورأي ُ
��م��ا شأ ُنها
��������ت آث��������ا ًرا ع��ظ��ي ً

حم���ج���وب��� ًة ع���ن ُز ْم�������رة العميان

رأس امل����ا ِء أب��ي َ
ُ
��ض صافيا
ووردت َ
ورأي ُ
�������ت أك�������وازا ه���ن���اك كثري ًة

���ان
َح ْ
����ئ ال ِّ���ت���ي���ج ِ
����ص����ب����اؤه ك��ل�آل ِ
م����ث َ
���آن
����ل ال����ن����ج����وم ل����������وار ٍد ظ���م ِ

ف������اهللُ جي���زي���ه ال������ذي ه����و أه��� ُل���ه
أَ َخ َ
�����ذ ْت ي���داه ي��دي وس���ار فلم يرم

َ
ُ
الكوثر الصايف الذي
حوض
ورأيت
ِ

ح���ت���ى أران��������ي َم ْ
����ع اإلمي�����ان
����ط���� ِل َ

(((

ال زال ي ْ
ميزابان
��ب ف��ي��ه
َ��ش��خ ُ
ِ

وجاء يف ترمجة الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عمر الواسطي احلزامي املتوىف

يف (711هـ) أنه تاب عىل يد اإلمام تقي الدين ابن تيمية« :فقد كان أبوه شيخ

الطائفة املحمدية ،ونشأ الشيخ عامد الدين بينهم ،وخالط باإلسكندرية الطائفة
وصاحبه ،فدله عىل
الشاذلية ،ثم قدم دمشق فرأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية،
َ
مطالعة السرية النبوية ،فأقبل عىل سرية ابن إسحاق هتذيب ابن هشام ،وأقبل عىل
(« )1القصيدة النونية» (ص.)143
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مطالعة كتب احلديث والسنة واآلثار ،وختىل من مجيع طرائقه وأحواله ،وأذواقه
وسلوكه ،واقتفى آثار الرسول  Hوهديه ،وطرائقه املأثورة عنه يف كتب
السنن واآلثار ،واعتنى بأمر السنة أصولاً وفرو ًعا ،ورشع يف الرد عىل طوائف
املبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من االحتادية وغريهم ،وبينَّ َ عوراهتم ،وكشف
أستارهم ،وانتقل إىل مذهب اإلمام أمحد»(((.

التاسع :ورمبا قدح زناد اهلمة يف قلب شخص خصوم ُة َخصم ،أو عداوة
حاسد ،أو حتقري ُم َع ِّل ٍم ،فانطلق ينافس يف املعايل ،ال يلوي عىل يشء وال يبايل:
قال أبو حيان:
���ي ومن ٌة
ِع����دات����ي هل���م ف��ض��ل ع���ل َّ

ُ
��رمح��ن ع�ني األعاديا
ف�لا أب��ع��د ال

ه��� ُم حب��ث��وا ع��ن زل�ت�ي فاجتنبتها

وهم نافسوني فاكتسبت املعاليا

قال الشيخ أبو إسحاق يف «طبقات الفقهاء»:

وأبو جعفر الطحاوي (ت321:هـ) انتهت إليه رئاسة أصحاب أيب حنيفة

بمرص ،أخذ العلم عن أيب جعفر بن أيب عمران ،وأيب خازم وغريمها ،وكان
شافع ًّيا يقرأ عىل أيب إبراهيم ا ُمل َزين ،فقال له يو ًما« :واهلل الجاء منك يشء»(((،
فغضب أبو جعفر من ذلك ،وانتقل إىل ابن أيب عمران ،فلماَّ صنَّف خمترصه ،قال:
«ر ِح َم اهلل أبا إبراهيم :لو كان ح ًّيا لك َّف َر عن يمينه»َ ،صنَّف «اختالف العلامء»
َ

و«الرشوط» ،و«أحكام القرآن» ،و«معاين اآلثار».

(« )1ذيل طبقات احلنابلة» (.)359/2
( )2وقد يكون اإلمام املزين َخبرَ شخصية الطحاوي ،وأدرك أنه إن استفزه ،فسوف يتفاعل بطريقة
إجيابية ،وهي إحدى طرق العالج النفيس احلديثة تسمى :العالج االستفزازي (Provocative
 ،)Psychotherapyولكن تستعمل برشوط دقيقة ومع فئة خمصوصة من الناس.
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العاشر :املبادرة واملداومة واملثابرة مهما كانت الظروف:

قال تعاىل[ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ] [آل عمران ،]200:وقال [ :Dﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ]
[احلج ،]78:وقال سبحانه[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] [العنكبوت.]69:

فكبري اهلمة ال يستنيم لألمر الواقع ،بل يبادر ويبادئ يف أقسى الظروف

واستثامرا ألول فرصة متاحة،
محاية هلمته من أن هتمد ،ووقاية هلا من أن تضمر،
ً

فنحن ال نخلق الفرص ،ولكن ال نضيعها.
وأوان
���������ال
ِ
ل����ي����س يف ك������ل ح ٍ
ف��������إذا أم����� َك����� َن ْ
�����ت ف������ب������ا ِد ْر إليها

وقال البارودي:

������ان
ت���ت���ه���ي���ا ص�����ن�����ائ����� ُع اإلح������س ِ
َح َ
�����ان
��������������ذ ًرا م�����ن ت�����ع�����ذر اإلم�����ك ِ

ب������ادر ال���ف���رص���ة واح�������ذر فواتها

���رص
ف���ب���ل���وغ ال���ع���ز يف ن���ي���ل ال���ف ْ

ف��اب��ت��در م��س��ع��اك واع���ل���م أن من

ب�����ادر ال��ص��ي��د م���ع ال��ف��ج��ر قنص

ومن َّ
أخ َر الفرصة عن وقتها ،فليكن عىل ثقة من فوهتا:

����ب����ت ري����اح����ك فاغتنمها
إذا ه َّ

ك ِّ
ف�� ُع��ق��ب��ى ُ
������ل خ���اف���ق��� ٍة س���ك ُ
���ون

وال ت��غ��ف��ل ع���ن اإلح����س����ان فيها

ف��م��ا ت����دري ال��س��ك ُ
��ون م��ت��ى يكون

مهاجرا إىل
ولنا يف رسول اهلل  Hأحسن األسوة ،فإنه ملا خرج
ً

املدينة ومعه أبو بكر الصديق  Iلقيا يف طريق اهلجرة بريدة بن احلصيب

األسلمي يف ركب من قومه فيام بني مكة واملدينة ،فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا،
فلم يشغله مطاردة قريش إياه عن واجب الدعوة إىل اهلل.
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تلك اإليجابية
ٌ
إنسان إجيايب ،وإجيابيته مبنية عىل أساس أن اإلنسان يف حكم
السوي
املسلم َّ

اإلسالم خملوق مك َّلف ومسؤول ،قال تعاىل[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ] [احلجر .]93 ،92:وقال [ :Dﰆﰇ ﰈ ﰉ] [الصافات.]24:

راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته» احلديث ،فعليه أن
وقال « :Hكلكم ٍ
ُي ِعدَّ للسؤال جوا ًبا.
 تلك اإلجيابية التي جتلت واضحة يف ثورة إبراهيم  Sعىل عبادة

األصنام ،ومواجهته النمروذ الذي كفر ،ويف صمود موسى أمام فرعون

الطاغية ،والقرآن الكريم حافل بنامذج رائعة تيش بتلك الصفة الراسخة يف
األنبياء وأتباعهم ،وجتلت بأروع مواقفها يف دعوة رسول اهلل  Hوجهاده

وصربه.

 تلك اإلجيابية التي نفخت يف قلوب الصحابة  Mروح املبادرة

واملبادأة:

 -فجعلت سلامن الفاريس  Iيقرتح حفر اخلندق ،وحباب بن املنذر

يقرتح الوقوف عىل املاء يف بدر ،وأبا بصري يرشع يف حرب العصابات بمنأى
عن بنود صلح احلديبية ،وخالد بن الوليد يستلم الراية يوم مؤتة بدون تأمري،
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لح عىل الفاروق ليأذن له يف فتح مرص لترشق أرضها بنور
وعمرو بن العاص ُي ُّ

اإلسالم.

آخرا -تلك اإلجيابية التي اتسم هبا «طائر» ضعيف هو
وأخريا -وليس ً
ً

خريا عميماً
اهلدهد حيث سار بمفرده ودون تكليف مسبق ،إىل أن جلب بإجيابيته ً
بإسالم أمة كاملة حني أعلنتها بِ ْلقيس[ :ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ

ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ] [النمل.]44:

 تلك اإلجيابية التي تسد عىل املسلم طريق اهلروب من واق ٍع يواجهه،

لتُحتِّم عليه مصارعته وجماهبته ،قال تعاىل[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [األنفال.]15:

وعَدَّ النبي  Hمن السبع املوبقات« :الفرار من الزحف» ،وقال

« :Hمن رأى منكم منك ًرا فليغريه» احلديث.
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رائـــدا
ُكــن
ً
«علمتنا التجربة أن معظم الناس حيبون اخلري ،و ُي َقدِّ رون فاعليه ،وهم عىل

استعداد للمشاركة يف مشاريعه ،لكن املشكلة الكربى هي أن املستعدين فيهم
خلطو اخلطوة األوىل ،ووضع أول لبنة قلة قليلة ،وهذه القلة هي ِملح املجتمع
وبركته ،إهنم أناس حيبون اخلري ،ويثقون يف أنفسهم ،وحيبون خدمة مجاعتهم،
وهم إىل جانب ذلك مستعدون لتحمل نتائج مبادراهتم ،وما قد جتره عليهم من

مشكالت ومتاعب ،إن علينا أن نعرتف أن حرصنا عىل أن يكون كل يشء وفق
نظام حمدد ،واحتياطاتِنا الشديدة لكل يشء ،والتعليم التلقيني ،واحلرص عىل أن
يكون لكل يشء نموذج سالف َّ
-إن كل ذلك أدى إىل خشية املسلم من أن يكون

يف الطليعة ،وصار كل واحد منا يقول يف داخله( :ليبدأ غريي) و(علينا أن ننتظر

لنرى النتيجة) ،وهذا أدى إىل املؤاخذة الشديدة لكل من يبادر إىل خري ،ثم خيفق
فيه ،أو تكون عواقبه عىل غري ما يريد ،مع أن هذا املبادر لو مل يكن له سوى فضل

االنتصاب بني األموات لكفى»(((.

حرم الرشع
 تلك اإلجيابية التي من أجل إبقائها حية يف النفس املؤمنة َّ

الرشيف اخلمر واملسكرات واملخدرات التي يفر إليها «السلبيون» بعيدً ا عن
(« )1اإلنسان والتفكري اإلجيايب» (ص.)161
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واقعهم ،فإن اإلسالم احلنيف ال يسمح لك أن تنسى أو تتناسى واقعك ،ألن
هذا النسيان -بجانب أنه ُي َع ِّمق املشكلة وال حيلها -يكون ُأوىل دركات الضعف
واالهنيار.

 تلك اإلجيابية التي َّأزت علامء املسلمني ًّأزا للتصدي لضاللة الفرقة

احتجاجا بالقدر،
«اجلربية» ،وسلبية بعض الصوفية الذين عطلوا األسباب
ً
وأنشدوا:

ج�����رى ق���ل���م ال���ق���ض���اء مب����ا يكون

ف����س����ي����ان ال����ت����ح����رك وال����س����ك����ون

فلامذا إذن قال اهلل تعاىل[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ] اآلية [امللك ،]15:وملاذا قال تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ]...اآلية [التوبة ،]105:وملاذا قال تعاىل[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] اآلية [األنفال.]60:
وملاذا قال تعاىل[ :ﰃ ﰄ ﰅ] [الذاريات]50:؟

ثم انطلق املؤمنون ح ًّقا ينبهون الغافلني ،ويوقظون النائمني ،ويبينون
فمن َّ

للسلبيني أن( :املسلم مل خيلق ليندفع مع التيار ،ويساير الركب البرشي حيث اجته
ويفرض عىل البرشية التائهة منهجه الرباين،
ليوجه العامل أمجع،
َ
وسار ،بل ُخلق ِّ

ويميل عليها إرادته ،ألنه صاحب الرسالة ،وصاحب العلم اليقني ،وألنه
املسؤول عن هذا العامل وسريه بحكم مبدأ «االستخالف يف األرض» ،وبحكم

قوله تعاىل[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ] [البقرة.]143:
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ولذلك فإنه يرفض اإلمعية ،والتقليد ،واالنقياد األعمى ،إن مقامه مقام

اإلمامة والقيادة ،مقام اإلرشاد والتوجيه ،مقام األمر والنهي ،فإذا تنكرت له

الدنيا ،وانحرف الناس عن اجلادة ،مل يكن له أن يستسلم وخيضع ،ويضع أوزاره،

ويسامل الفتن ،بل عليه أن يثور عليها ،وينازهلا ،ويظل يف رصاع معها وعراك

حتى يقيض اهلل يف أمره .إن اخلضوع واالستكانة لألحوال اخلارسة واألوضاع
القاهرة واالعتذار بالقضاء والقدر يف غري موضعه من شأن الضعفاء واألقزام،

أما املؤمن القوي فهو نفسه قضاء اهلل الغالب ،وقدره الذي ال ُيرد)((( ،ألنه

حيارب قدر املرض بقدر التداوي ،وقدر اهلزيمة بقدر اجلهاد والصرب والرباط،

وقدر الضعف بقدر القوة ،موقنًا أنه ال حول وال قوة إال باهلل.

( )1من كالم الشاعر «حممد إقبال» ،انظر« :روائع إقبال» للسيد أيب احلسن الندوي (ص،)86 ،85
ط .دار القلم (1418هـ 1998 -م).
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املثابرة بعد املبادرة
سحرا آلخذ النوبة عىل ابن األخرم،
قال حممد بن عيل السلمي« :قمت ليلة
ً

فوجدت قد سبقني ثالثون قارئًا ،ومل تدركني النوبة إىل العرص».
وكان إمام العرص عبد العزيز بن باز

�

قد وهب نفسه للعلم

والتعليم ،ووقف حياته عىل خدمة الناس وقضاء حوائجهم ،وثابر عىل طريقة
واحدة إىل آخر رمق يف حياته ،ومل يطلب عطلة من عمله يو ًما واحدً ا خالل

ثالثني عا ًما متصلة.

متيقظ ال��ع��زم��ات ُم��ذ نهضت به

ع���زم���ا ُت���ه حن���و ال��� ُع�ل�ا مل يق ُع ِد
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امض ،وال تتردد
قال الشاعر:

وم������ن ي��ت��ه��ي��ب ص����ع����و َد اجل���ب���ال

آخر:

����ر ب�ي�ن ُ
ي��ع��ش أب َ
احل��� َف��� ْر
�����د ال����ده ِ

ال ميتطي اجملد من مل يركب اخلطرا

وال ي��ن ُ
��ال ال�� ُع�لا م��ن ق���دَّم احلذرا

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

ف������إن ف����س����اد ال��������رأي أن ت���ت��رددا

آخر:

وإذا ه��م��م َ
���ر س�����و ٍء فاتئد
��ت ب���أم ِ

وإذا ه��م��م َ
فاعجل
خ�ي�ر
ِ
��ت ب��أم ِ��ر ٍ

يف رسية مؤتة((( بعد استشهاد القائد األول زيد ثم الثاين جعفر ،سارع

القائد الثالث األمري السعيد الشهيد عبد اهلل بن رواحة  Iإىل تسلم مسؤولية
قيادة اجليش ،فحمل اللواء ،كقائد عام للجيش ،فخاض باملسلمني املعركة.

والعجيب أن عبد اهلل بن رواحة الذي كان يف (معان) صاحب الدعوة إىل

مصادمة الرومان عندما بدا بعض الرتدد عىل بعض القادة لكثرة احلشود الرومانية

اهلائلة .عبد اهلل هذا ،قد أدركه يشء من الضعف البرشي ،عندما جاء دوره يف
تسلم قيادة اجليش ،عقب مرصع القائد الثاين جعفر بن أيب طالب .فقد تردد بعد

( )1انظر« :موسوعة الغزوات الكربى» للشيخ حممد أمحد باشميل (.)202 ،195/7
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أن محل الراية ،وتقدم بفرسه ،إال أنه تغلب عىل هذا الرتدد ،فتقدم وقاد اجليش،

وقاتل به حتى استشهد.

وقد عاتب عبد اهلل بن رواحة نفسه عىل هذا الرتدد قائلاً
شعرا:
ً

���ز ِل َّ
أق���س���م ُ
���ن��� ْه
���ت ي����ا ن���ف ُ
���س َل��� َت���ن ِ

إن أج��ل��ب ال���ن���اس وش�����دوا الرن ْه
����ت مطمئن ْه
ف���ط���امل���ا ق�����د ك����ن ِ

ط�����ائ�����ع����� ًة أو ال َل����� ُت����� ْك����� َر ِه َّ
�����ن����� ْه

أراك ت���ك���ره�ي�ن اجل���ن��� ْه
م����ا ل����ي ِ
ه�����ل أن������ت إال ن���ط���ف���ة يف َش َّ
����ن���� ْه

ثم نزل القائد ابن رواحة من عىل فرسه ولواء رسول اهلل  Hبيده.

فقاتل قتال األبطال حتى ختطفته سيوف ورماح الرومان فالتحق بزميليه شهيدً ا،

وكان قتله حسب سياق املؤرخني يف اليوم السادس من املعركة.

ويصف ابن إسحاق مضاء عزيمة ابن رواحة بعد الرتدد الذي حدث له،

وح ِّضها عىل االستشهاد ،فقال:
فيقول :إن عبد اهلل استمر يف معاتبة نفسهَ ،
ي����ا ن���ف���س إن ال ُت��ق��ت��ل��ي متوتي

����ت
����ت ف����ق����د أُع����ط����ي ِ
وم�������ا مت����ن����ي ِ

يت
ه�����ذا ح
�������وت ق����د َص ِل ِ
مِ�������ا ُم امل ِ

����ت
إن ت���ف���ع���ل���ي ف���ع��� َل���ه���م���ا ُه����دي ِ

����ت
����������رت ف������ق������د ش����ق����ي ِ
وإن ت����������أخ ِ

يريد صاحبيه زيدً ا
وجعفرا ،ثم نزل ،فلام نزل أتاه ابن عم له ب َع ْر ٍق((( من
ً

حلم فقال :اشدد هبذا صلبك ،فإنك قد لقيت يف أيامك هذه((( ما لقيت ،فأخذه
( )1ال َع ْرق :العظم الذي عليه حلم.

( )2هذا القول من ابن عم عبد اهلل بن رواحة ،يدل عىل أن معركة (مؤتة) استمرت بني املسلمني وبني
الرومان أيا ًما عديدة.
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من يده ،ثم انتهس((( منه هنسة ،ثم سمع َ
احل ْط َم َة((( يف ناحية الناس ،فقال :وأنت

يف الدنيا؟ ثم ألقاه من يده ،ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل(((.

وروى الواقدي بسنده :ملا التقى الناس بمؤتة ،جلس رسول اهلل H

ف له ما بينه وبني الشام ،فهو ينظر إىل معركتهم ،فقال رسول اهلل
عىل املنرب ،وك ُِش َ

« :Hأخذ الراية زيد بن حارثة ،فجاءه الشيطان فحبب إليه احلياة،

وكره إليه املوت ،وحبب إليه الدنيا» فقال :اآلن حني استحكم اإليامن يف قلوب

املؤمنني حتبب إ َّيل الدنيا ،فمىض قدما ،فصىل عليه رسول اهلل  Hوقال:

«استغفروا له ،فقد دخل اجلنة وهو يسعى» ،ثم أخذ الراية جعفر بن أيب طالب،
فجاءه الشيطان فمناه احلياة ،وكره إليه املوت ،ومناه الدنيا .فقال :اآلن حني
استحكم اإليامن يف قلوب املؤمنني متنيني الدنيا ،ثم مىض قد ًما حتى استشهد،
فصىل عليه رسول اهلل  Hودعا له ،ثم قال« :استغفروا ألخيكم فإنه

شهيد دخ��ل اجل��ن��ة ،فهو يطري يف اجلنة جبناحني م��ن ي��اق��وت حيث يشاء من

معرتضا.
اجلنة» .ثم أخذ الراية بعده عبد اهلل بن رواحة ،فاستشهد ودخل اجلنة
ً
فشق ذلك عىل األنصار ،فقال رسول اهلل « :Hأصابه اجلراح» .قيل:

يا رسول اهلل ،ما اعرتاضه؟ قال« :ملا أصابته اجلراح نكل ،فعاتب نفسه فشجع،

فرسى عن قومه(((.
فاستشهد فدخل اجلنة» .قال الراويَّ :

يسريا .هكذا قال أبو ذر.
( )1انتهس :أخذ منه بفمه شي ًئا ً
بعضا.
( )2احلطمة( :بفتح أوله وسكون ثانيه) شدة ازدحام الناس ،وحطم بعضهم ً
( )3سرية ابن هشام (ج( )4ص.)21
(« )4مغازي الواقدي» (.)762/2
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وج��اء يف سرية ابن هشام عن ابن إسحاق :وملا أصيب القوم قال

رسول اهلل - Hفيام بلغني« :-أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى

ً
شهيدا ،ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدًا» ،قال :ثم صمت
ُقتل

رسول اهلل  Hحتى تغريت وجوه األنصار ،وظنوا أنه قد كان يف عبد اهلل
بعض ما يكرهون ،ثم قال« :ثم أخذها عبد اهلل بن رواحة فقاتل بها
ابن رواحة ُ

ً
شهيدا» ،ثم قال :لقد ُرفعوا إ َّيل يف اجلنة ،فيام يرى النائم ،عىل رسر من
حتى قتل

رسير ْي صاحبيه ،فقلت:
إزورارا عن
ذهب ،فرأيت يف رسير عبد اهلل بن رواحة
َ
ً
َع َّم هذا؟ فقيل يل :مضيا وتردد ،ثم مىض(((.


وعايل اهلمة يستهرت بالعقبات ،ويستسهل الصعاب يف أحلك الظروف:

س��أع��ي��ش رغ����م ال������داء واألع������دا ِء
أرن���و إىل الشمس املضيئة هاز ًئا

وقال املتنبي يمدح سيف الدولة:

مت��ر ب��ك األب��ط ُ
��ال كلمى هزمية

��س��ر ف����وق ال��ق��م��ة الشما ِء
ك��ال َّ��ن ْ
ب��ال��س��ح��ب واألم�����ط�����ار واألن��������وا ِء

ووج���هُ���ك َّ
وض������ا ٌح وث���غ��� ُرك باس ُم

إن عظيم اهلمة ال يشغل باله أمر صغري ،وال يقلق فكره عمل يسري،

بل يقوم بجالئل األعامل التي تتعىص عىل أويل القوة من الرجال ،ومع ذلك
فال يتربم ،وال يقلق ،وال يشكو كثرة األعباء.
��ب ك��ل��ه��ا احل��ي��اة ف��م��ا أعجب
ت��ع ٌ

(« )1سرية ابن هشام» (.)22/4

�������������ب يف ازدي�������������ا ِد
إال م�������ن راغ ٍ
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«له قلب ال يتعب فيبلغ منزلة إال ابتدأ التعب؛ لِ َي ْب ُل َغ منزلة أعىل منها ،وله

فكر كلام جهد فأدرك حقيقة كانت احلقيقة أن جيهد فيدرك غريها»(((.
ٌ
على قدر أهل العزم تأتي العزائ ُم

وت���أت���ي ع��ل��ى ق���در ال���ك���رام املكار ُم

وت��ك�بر يف ع�ين ال��ص��غ�ير ِصغا ُرها

وتصغر يف عني العظيم العظائم

إن كبري اهلمة إذا وقع يف حمنة أو ظروف قاسية ،فإنه ال هيرب إىل دور الضحية،

وال يستمتع برفاهية االستسالم ،ألنه ما دام فيه قلب يدق ،ورئة تتنفس ،وعرق
حيول
ينبض ،وإرادة ال تنكرس ،فإنه -بعون اهلل وتسديده وتوفيقه -يستطيع أن ِّ
الظروف لصاحله ،إىل أن تنقلب املحنة منحة.

ِ
وشامتة األعداء،
وأي حمنة كالسجنَ ،من ِْاز ِل البالء ،وجتربة األصدقاء،
ِ
وقبور األحياء؟
قال عبد امللك بن عبد العزيز ،ملا كان يف حبس الرشيد:

وحم����ل���� ٍة مش����ل امل������ك������ار ُه أه َلها
����اب ب��ه��ا ال���ل���ئ���ا ُم و ُت َّت َقى
دا ٌر يُ����ه ُ
���ج م���ا أَ َرادَ ،وال ترى
وي���ق���ول ِع��� ْل ٌ
����س امل�ل�اح���ة وج ُه ُه
َ�������ر ُّق ع���ن م ِّ
وي ِ

وقال شاعر من املسجونني:

وت����ق َّ
����ل����دوا م����ش����ن����و َء َة األمس�������ا ِء
و َت����� ِق ُّ
�����ل ف���ي���ه���ا ه���ي���ب��� ُة ال���ك���رم���ا ِء
����������را ي�����ق�����ول ب�����رق�����ة وح�����ي�����ا ِء
ح ًّ
ف��ي��ص��ون��ه ب��ال��ص��م��ت واإلغ����ض����ا ِء

َخ َر ْج َنا من الدنيا ونحَ ْ ُن من اهلها

فلسنا من األحياء فيها وال املو َتى

يوما حلاج ٍة
إِ َذا َج��ا َءن��ا
السجان ً
ّ

َع ِج ْب َنا وقلناَ :جا َء َه َذا ِم َن ُّ
الد ْن َيا

( )1انظر« :وحي القلم» للرافعي (.)83/2
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وقد حاول بعض األدباء أن ينظر إىل السجن من منظور إجيايب ،فقال:

ست ُ
قالواُ :ح ِب َ
فقلت ليس بضائري

�����ت ال��ل��ي َ
أَ َو م���ا رأي َ
��ث ي��أل��ف غابه

وأي ُم���ه َّ
���س���ي ُّ
ُغم ُد
���د ال ي َ
َ���ن ٍ
َح��� ْب ِ

ُ
���اع ت���ردد
ِ
ك��� ْب���ـ��� ًرا وأوب�������اش ال���س���ب ِ

وال��ب��در ي��درك��ه احمل���اق فتنجلي

��������ام��������ه وك�������أن�������ه م�����ت�����ج ِّ
�����د ُد
أي ُ

�����ب ول���رمب���ا
�������ال ُم����� ْع����� ِق ٌ
ول����ك����ل ح ٍ

حتم ُد
��م��ا َ
أج��� َل���ى ل���ك امل����ك����رو ُه ع َّ

���ن ،م���ا مل ت��غ َ
وال���س���ج ُ
لدني ٍة
��ش�� ُه َّ

ش���ن���ع���اء ،ن���ع���م امل����ن����زل امل�����ت����� َو َّر ُد

ب���ي���ت يجُ َ ِّ
���������د ُد ل��ل��ك��ري��م ك���رام��� ًة

ف���� ُي����زار ف��ي��ه وال يَ�������زو ُر ويحُ ْ ���� َف���� ُد

أم���ا يف رس����ول اهلل ي���وس َ
���ف أس���و ٌة

حمبوسا على َ
واإلفك
اجل ْو ِر
ملثلك
ً
ِ

ومن أحسن ما قيل يف تسلية املسجونني قول البحرتي:

َ
الصرب يف السجن بره ًة
مجيل
أقام
ِ

ُ
امللك
رب
ف��آل به الص ُ
اجلميل إىل ِ

إن السجن للربيء املظلوم أقسى ،وإن كان يف طمأنينة قلبه برباءته تعزية

وسلوى.

مل ُيضيع يوسف  Sالفرصة ،بل انتهزها ليبث بني أصحابه السجناء

عقيدته الصحيحة ،فكونه سجينًا لن يعفيه من مسؤولية التبليغ لدين اهلل،
فاستثمر فرصة سؤال السجينني عن رؤيامها ،ليبث إليهام دعوة التوحيد من وراء

األسوار[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ]

[يوسف.]39:

ومن صور حتويل حمنة السجن إىل فرصة لإلجناز:
أن اإلمام شمس األئمة السرَّ َ ْخسيِ أمىل كتابه «املبسوط» نحو مخسة عرش
ب بسبب كلمة نصح هبا
جملدً ا ،وهو يف السجن بـ«أوزجند» ،كان
حمبوسا يف اجلُ ِّ
ً
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اجلب ،وأصحابه
اخلاقان ،وكان يميل من خاطره من غري مطالعة كتاب وهو يف
ِّ
يف أعىل اجلب ،وقال عند فراغه من رشح العبادات« :هذا آخر رشح العبادات
بأوضح املعاين وأوجز العبارات ،إمالء املحبوس عن اجلمع واجلامعات».

وقال يف آخر رشح اإلقرار« :انتهى رشح اإلقرار املشتمل من املعاين عىل ما

هو من األرسار ،إمالء املحبوس يف حمبس األرشار».

اجلب،
وله كتاب يف «أصول الفقه» ،ورشح «السري الكبري» أماله وهو يف
ِّ
وملا وصل إىل باب الرشوط حصل له الفرج ُفأطلق ،فخرج يف آخر عمره إىل

« َف ْرغانة» فأنزله األمري «حسن» بمنزله ،ووصل إليه الطلبة ،فأكمل اإلمالء(((.

وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يكتب فتاواه وهو سجني ويرسلها إىل تالميذه،

أمرا بإخراج ما عنده من الكتب واألقالم واألوراق ،ظل
وملا أصدر السلطان ً
يكتب فتاواه ورسائله بالفحم ،وعىل جدار السجن.

ويذكر توماس أرنولد« :أن األسري املسلم كان يغتنم فرصة أرسه ليدعو

ترسب إىل أوروبة
آرسيه أو أصحابه يف األرس إىل اإلسالم ،ويذكر أن اإلسالم َّ
ِ
أسريا ،وجيء به إىل بالد «بتشنج» Pechenegs
الرشقية عن طريق عامل مسلم س َيق ً
يف مستهل القرن احلادي عرش (امليالدي) ،وهناك بسط بني يدي كثري منهم تعاليم
اإلسالم ،فاعتقدوه بإخالص ،حتى إنه أخذ يف االنتشار بني هذا الشعب ،ومل

تأت هناية القرن احلادي عرش حتى كان الشعب بأرسه قد اعتقد اإلسالم ،وكان

من بينهم مسلمون تع َّلموا الفقه والتوحيد»(((.

(« )1الفوائد البهية يف تراجم احلنفية» (ص )158نقلاً من «من أخالق العلامء» (ص.)203 ،202
(« )2الدعوة إىل اإلسالم» (ص.)453
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أيضا أنه «يف عهد اإلمرباطور جهانجري (1628-1605م) كان
وذكر ً

هناك عامل سني من علامء التوحيد يدعى الشيخ أمحد جمدد ،وقد متيز بقدرته عىل
جمادلة الشيعة يف عقائدهم بنوع خاص .وملا كان هؤالء مقربني إىل البالط يف ذلك

احلني نجحوا يف إيداعه السجن بتهمة تافهة ،ويف خالل السنتني اللتني قضامها

يف احلبس أدخل يف اإلسالم عدة مئات من عبدة األوثان الذين كانوا يرافقونه يف
هذا السجن نفسه(((.

ومنها -كام نقل -أن احلكومة الربيطانية قضت بنفي أحد مولوية((( اهلند

إىل جزائر أندمان نف ًيا مؤبدً ا ،ألنه كان قد قام بنصيب فعال يف مؤامرة د ّبرها
الوهابيون((( سنة 1864م .وهناك أدخل هذا املولوي يف اإلسالم قبل وفاته

كثريا من املحكوم عليهم»(((.
ً

ومن مناذج اإلجناز واإلبداع يف الظروف االستثنائية:

السفر املبارك« :زاد املعاد يف هدى خري العباد»  ،Hوهو أوىف
ِّ -

كتاب يف سرية رسول اهلل  ،Hالكتاب الذي قيل يف حقه« :بيت ليس فيه
(زاد املعاد) بيت ليس فيه زاد» ،كتبه اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية وهو مسافر،

وما أدراك ما مشقة السفر يف عرص ذلك اإلمام (تويف سنة 751هـ) ،قال V

ُم َع ِّر ًفا هبذا الكتاب:

( )1نفسه (ص.)453
( )2مولوية اهلند« :مولوي» لقب يل َّقب به «العلامء» يف شبه القارة اهلندية الباكستانية.
( )3الوهابيون :لقب كان يطلقه االستعامر الربيطاين ومن شايعهم واخلرافيون عىل «أهل احلديث» ومن
كان معهم من احلنفية الذين خاضوا يف معارك مسلحة لتحرير شبه القارة اهلندية الباكستانية.
(« )4الدعوة إىل اإلسالم» (ص.)453
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«وإذا كانت سعاد ُة العبد يف الدارين معلق ًة هبدي النبي  Hفيجب

عىل ِّ
كل من نصح نفسه ،وأحب نجاهتا وسعادهتا ،أن يعرف من هديه وسريته
وشيعته ِ
وشأنه ما خَيْرج به عن اجلاهلني به ،ويدخل به يف ِعداد أتباعه ِ
وحزبه،
َ ُ ُ
ُ
ٍّ
والفضل بيد اهلل ُي ْؤتيه من يشاء،
مستقل ،ومستكثِر ،وحمروم،
والناس يف هذا بني
واهلل ذو الفضل العظيم.

وهذه كلامت يسرية ال َيستغني عن معرفتها َم ْن له أدنى مهة إىل معرفة نبيه
 Hوسريتِه وهديه ،اقتضاها اخلاطِ ُر ا َمل ْكدُ و ُد عىل ُع َج ِر ِه و ُب َج ِر ِه((( مع
السدَ ِد ،وال يتنافس فيها املتنافسون مع
البِضاعة املزجاة التي ال تنفتح هلا
ُ
أبواب ُّ
تعليقها يف حال السفر ال اإلقامة ،والقلب بكل ٍ
واد منه ُشعبة ،واهلمة قد تفرقت
ُ
(((
غري
َش َذ َر َم َذ َر  ،والكتاب مفقود ،و َم ْن يفتح باب العلم ملذاكرته معدوم ُ

ور ْبعه قد أوحش
موجودَ ،ف ُعو ُد العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاو ًياَ ،
من أهله وعاد منهم خال ًيا ،فلسان العامل قد ُم ِل َئ بالغلول مضارب ًة لغلبة اجلاهلني،
وعادت ِ
واملحرفني ،فليس له ُم َع َّول
موار ُد شفائه وهي معاطبه لكثرة املنحرفني
ِّ
إال عىل الصرب اجلميل ،وما له نارص وال معني إال اهلل وحده وهو حس ُبنا ونعم

الوكيل»(((.

وقد علق املحققان عىل هذا فقاال يف تقديم الكتاب:
( )1أي :عىل معايبه ومساويه ،وأصل ال ُع َجر :العروق املتعقدة يف اجلسد ،وال ُب َجر :العروق املتعقدة يف
البطن خاصة ،ويف حديث أم زرع -وهو يف الصحيح« -إن أذكره أذكر عجره وبجره» واملعنى:
إن أذكره ،أذكر معايبه التي ال يعرفها إال من خربه.
( )2يقال :ذهبوا َش َذ َر َم َذ َر ،بفتح الشني وامليم وكرسمها :إذا ذهبوا متفرقني يف كل وجه.
(« )3زاد املعاد» (ص.)70 ،69
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«ومما ُيثري الدهشة أن املؤلف  Vقد أ َّلف كتابه هذا يف حال السفر ،ومل
ٍ
املصادر التي ُ
وآثار تتع َّل ُق
حيتاج إليها من أخبار
ينقل منها ما
تكن يف َح ْو َزتِ ِه
ُ
ُ
بموضوع الكتاب؛ مع أنه َض َّمنه معظم األحاديث النبوية القولية منها والفعلية

منثور يف الصحاح ،والسنن ،واملسانيد ،واملعاجم،
املتعلقة به  Hمما هو
ٌ
ٍ
بسعة اطالعه،
والسيرَ  ،وأثبت ك َُّل حديث يف املوضوع الذي ُّ
خيصه مما يشهد َ
ِّ
صح ما ترامى إلينا من أن
وجودة حفظه ،ورسعة بدهيته ،وربام تزول الدهشة إذا َّ

يضم أكثر من ثالثني
هذا اإلمام كان يستظهر «مسند اإلمام أمحد بن حنبل» الذي ُّ
ٍ
حديث من حديث رسول اهلل .(((H
ألف
 -ورشح اإلمام القرطبي «صحيح مسلم» وهو عىل ظهر السفينة.

 -وقال شجاع بن الوليد :كنت أحج مع سفيان ،فام يكاد لسانه يفرت من

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذاه ًبا وراج ًعا(((.

 -وكان اخلطيب البغدادي  Vيقرأ يف طريقه إىل احلج يف كل يوم ختمة

قراءة ترتيل ،وكذلك فعل يف رحلته من دمشق إىل بغداد(((.

( )1مقدمة حتقيق «زاد املعاد» (ص.)7 ،6
(« )2سري أعالم النبالء» (.)259/7
(« )3مقدمة اجلامع» للخطيب (.)33/1
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أعالم رغم اإلعاقة
ومن ثمرات «علو اهلمة» حتدي كبري اهلمة للعوائق التي تبدو ألول وهلة

حائل حيول دون النجاح بل التفوق واإلنجاز ،ومن ذلك كل أنواع اإلعاقة
اجلسدية ،ف ُيثبِ ُت بحسن مواجهة إعاقته ،وتأهيل نفسه أنه ال يشء يمكن أن يقمع

الروح الوثابة والنفس الطموحة إذا َح َّلقت عال ًيا نحو القمة ،ألنه عىل قدر النية
واهلمة تأيت معونة اهلل تعاىل الذي ال يضيع أجر من أحسن عملاً .

لقد أثبت هؤالء أن مقولة« :العقل السليم يف اجلسم السليم» ليست مس َّلمة

عىل إطالقها ،فها هو ذا التاريخ القديم والتاريخ احلديث يزخران بنامذج ممن أ َّملت
بأجسامهم إعاقة جسدية لكنها مل تنل من مهتهم وإرادهتم ،فرتكوا بصامت تفوقوا

هبا عىل كثري من أصحاب األجسام السليمة ممن ُحرموا نعمة اهلمة العالية.

إن ال ُيتم ،وال َعمى ،والغربة ،والفقر ،واملرض ،واإلعاقة قد تكون أسبا ًبا

للنبوغ واإلبداع:

قد ُي ْن ِع ُم اهللُ بالبلوى وإن َع ُظمت

ويبتلي اهللُ َ
بالنعم
��وم
بعض ال��ق ِ
ِ

ِ
وطاقات الروح ممدودة ،ولذلك فإن اإلعاقة
إن طاقة اجلسم حمدودة،

احلقيقة هي إعاقة الروح ،وشلل اإلرادة ،فاالكتئاب إعاقة ،واخلجل إعاقة،
والرتدد إعاقة ،واخلوف إعاقة ال يغني معها شي ًئا سالم ُة اجلسد ،وألن النامذج
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كثرية فإننا نقترص عىل ذكر أمثلة من الشخصيات التي ازدانت هبا صفحات
تارخينا ممن أمل َّ هبم نوع من اإلعاقة لكنهم تفوقوا ،وأنجزوا ،وأبدعوا.
فمن ه ــؤالء:

 -1عمرو بن اجلموح :I

من كبار الصحابة ،كان أعرج ،ومع ذلك أرص عىل املشاركة يف غزوة أحد،

وسأل اهلل الشهادة ،فظفر هبا ،وملا رآه رسول اهلل  Hبني الشهداء قال:

«كأني أنظر إليك متشي برجلك هذه صحيحة يف اجلنة»(((.
 -2عبد الرحمن بن عوف ( Iت32:هـ):

من كبار صحابة رسول اهلل  ،Hوأحد العرشة املبرشين باجلنة،

وأحد الستة أهل الشورى ،وأحد السابقني البدريني ،وأحد الثامنية الذين بادروا

جرحا ،ترك أحدها يف
إىل اإلسالم ،جاهد يف غزوة أحد ،وأصيب فيها بعرشين
ً

واضحا يف نطقه وحديثه،
أثرا
ً
ساقه َع َر ًجا دائماً  ،وسقطت بعض أسنانه ،فرتكت ً
فكان أهتم ،أعرس ،أعرج .I

 -3األحنف بن قيس (ت67:هـ):

اسمه الضحاك ،و ُلقب باألحنف ،حلن ٍ
َف (اعوجاج) يف رجليه ،منذ

والدته ،وكان ملتصق الفخذين ُ
قصريا
فشق ما بينهام ،وكان أعرج أعور دميماً
ً
كوسجا ،مرتاكم األسنان ،صغري الرأس ،مائل الذقن ،بارز الوجه ،منخسف
ً
العينني ،ولكنه مجع خصال السيادة والرشف :من حنكة ِ
وحلم وحزم ومروءة
وحسنه احلافظ يف «الفتح» (.)173/3
( )1رواه اإلمام أمحد يف «املسند» (،)299/5
َّ
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وثقة بالنفس ومصارحة بالرأي مع ُحسن بيان وطالقة لسانُ ،يرضب بحلمه

وسؤدده املثل.

وقيل« :إن األحنف من ِع ِّزه كان إذا غضب ،غضب له مائة ألف سيف

فيم غضب».
ال يسألونه َ

وقال عنه اجلاحظ« :إنه أبني العرب والعجم قاطبة».
وقال فيه الشاعر:

َظ���� َل���� ْل َ
����ن م���ه���اب��� ًة م���ن���ه خشوعا

إذا األب���ص���ار أب���ص���رت اب َ
قيس
����ن ٍ

عني األحنف ،فقال« :ذهبت من أربعني سنة ما شكوتهُ ا
قال مغرية :ذهبت ُ

إىل أحد».

 -4أبو األسود الدؤلي (ت69:هـ):

القايض الفقيه املحدث الشاعر األمري النحوي.

عرف بصفات عديدة :فهو أعرج أصلع أبخر ،شجاع ذكي ،وهو الذي

وضع أصول النحو العريب ،ونقط املصحف الرشيف ،وكان من القراء احلفظة
لكتاب اهلل تعاىل ،أصيب آخر عمره بالفالِج.
 -5عمار بن ياسر ( Iت73:هـ):

شارك رسول اهلل

H

يف مجيع املشاهد والغزوات ،وبعد وفاة

رسول اهلل  Hجاهد يف حروب الردة ،وفقد فيها أذنه وذراعه .قال

له رجل برصي يف «هناوند» :أهيا األجدع ،فقال عماَّ ر:
سببت ،فإهنا
َ
َ
«خري ُأ ُذنيَ َّ
أصيبت يف سبيل اهلل».
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 -6أبان بن عثمان بن عفان (ت85:هـ):

وح َول وبرص ،وأصابه الفالج (شلل
ابن اخلليفة الراشد ،كان به صمم َ
يصيب أحدَ ِش َّق ْي اجلسم طولاً ) قبل وفاته بعام ،كان من فقهاء التابعني وعلامئهم،
ٍ
بحديث وال فقه من َ
أبان بن
قال فيه عمرو ابن شعيب« :ما رأيت أحدً ا أعلم

عثامن» ،ويعد من فقهاء املدينة العرشة املشهورين.

 -7سعيد بن املسيب سيد فقهاء التابعني (ت94:هـ):

كان  Vأعور ،وكان مثالاً حيتذى يف دينه وخلقه وسريته ،وهو سيد

فقهاء املدينة السبعة وأفضلهم ،وقال عنه عبد اهلل بن عمر « :Lلو رأى
ُ
لرسه» ،وقال اخلزرجي« :هو رأس علامء التابعني،
هذا
رسول اهلل َّ H

وفردهم ،وفاضلهم ،وفقيههم».

 -8موسى بن نصير الفاحت اإلسالمي الذي لم ُي َ
هزم في معركة (ت97:هـ):

فتح الشامل األفريقي ،وهو الذي أرسل طارق بن زياد لفتح األندلس ،ثم

حلق به وأمتا فتحها ،وكان موسى أعرج.

 -9محمد بن سيرين التابعي اجلليل شيخ اإلسالم (ت110:هـ):

فقيها عا ًملا
كان أصم،
قصريا ،عظيم البطن ،قال الطربي« :كان ابن سريين ً
ً

ور ًعا أدي ًبا ،كثري احلديث ،صدو ًقا ،وهو حجة» ،وقال الشعبي« :عليكم بذلك
األصم» ،وقال األصمعي« :إذا َحدَّ ث األصم بيشء فاشدد يديك».

وقال أبو عوانة« :رأيت حممد بن سريين يف السوق ،فام رآه أحدٌ إال

ذكر اهلل».

665

وقال ابن سريين :أدركت القوم وهم يقدمون مخسة ،من بدأ باحلارث

األعور ثنَّى ب َعبيدة ،ومن بدأ بعبيدة ثنى باحلارث ثم علقمة الثالث ،الشك فيه،
ثم مرسوق ،ثم رشيح ،وإن قو ًما أخسهم رشيح َلقوم هلم شأن.
عن حممد قال :كان أصحاب عبد اهلل مخسة كلهم فيه عيب :عبيدة أعور،

ومرسوق أحدب ،وعلقمة أعرج ،ورشيح كوسج ،واحلارث أعور.
 -10عطاء بن أبي رباح العالم الفقيه التابعي (ت115:هـ):

كان مصا ًبا بالعرج الشديد ،وكان قد فقد إحدى عينيه يف صغره ،وكان
عت يده أثناء قتاله مع عبد اهلل بن الزبري ،ثم عمي بعد ذلك
أسود ،أفطس ،و ُقطِ ْ
�.

فقيها عا ًملا حمد ًثا زاهدً ا ،أدرك مائتي صحايب،
أصبح مفتي مكة ،وكان ثقة ً

وأخذ عنهم العلم ،وأمىض نصف قرن يفتي الناس.

َ -11ق ُالون «أبو موسى عيسى بن مينا» (ت220:هـ):

املجود النَّحوي مقرئ املدينة ،وتلميذ نافع ،قال عيل بن احلسن
اإلمام
ِّ

الص َمم ،فكان ينظر إىل َش َفت َْي القارئ ويرد ،أي يرد عليه
اهلسنجاين :كان شديد َّ
اللحن واخلطأ.

ُ -12نعيم بن حماد بن معاوية (ت228:هـ):

صاحب التصانيف ،ال َف َريض األعور.
اإلمام العالمة احلافظ
ُ
قال ا َملر ِ
وذ ُّي :سمعت أبا عبد اهلل يقول :جاءنا نعيم بن محاد ونحن عىل باب
ُّ
ُهشيم نتذاكر ا ُمل َق َّطعات (وهي أقوال الصحابة والتابعني) ،قال :مجعتم حديث
رسول اهلل H؟ قال« :ف ُعنينا هبا من يومئذ».
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وعن اإلمام أمحد قال« :أول من عرفناه يكتب املسند نعيم بن محاد».

وقال أبو بكر اخلطيب :يقال« :إن أول من مجع املسند ،وصنَّفه نعيم».

فج َّر بأقياده ،فألقي يف
ُسجن  Vو ُق ِّيد المتناعه من القول بخلق القرآنُ ،

حفرة ،ومل ُي َك َّفن ،ومل ُي َص َّل عليه ،فعل به ذلك صاحب ابن أيب دؤاد.

 -13اإلمام محمد بن عيسى الترمذي (ت279:هـ) صاحب السنن:

من أئمة احلديث األفذاذ ،قال فيه السمعاين« :إمام عرصه بال مدافعة،

رضيرا �.
صاحب التصانيف» ،كان
ً

يده (ت458:هـ):
 -14علي بن إسماعيل بن ِس َ

رافقه العمى منذ والدته ،من أشهر علامء اللغة العربية يف األندلس ،قال

عنه صاعد األندليس« :أعلم أهل األندلس قاطبة بالنحو واللغة واألشعار

وأحفظهم لذلك».

وهو موثوق يف روايته ،حجة يف نقل اللغة ،ألف «املخصص» ،و«العويص

يف رشح إصالح املنطق» ،و«الوايف يف علم القوايف» ،وكتابه الكبري الذي أماله

من صدره« :املحكم واملحيط األعظم».

 -15أبو احلسن احلصري القيرواني (ت488:هـ):

من أكرب القراء ،واألدباء ،والشعراء يف بالد املغرب العريب واألندلس عاش

رضيرا منذ صغره ،وافتخر بعامه عىل املبرصين بسبب علمه وموهبته الشعرية،
ً
وأملح إىل أن َذهاب برصه كان نعمة عليه ،ألن نور عينيه انعكس إىل قلبه،

فتضاعف نوره ،يقول:

��ت ف��ق��ل ُ
��م��ي َ
��ت كال
وق���ال���وا ق���د َع ِ

بصري
ف���إن���ي ال���ي���وم أب���ص��� ُر ِم����ن
ِ
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 -16املفسر الشهير أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري املعتزلي
(ت538:هـ):

رأسا يف البالغة والعربية
صاحب «الكشاف عن حقائق التنزيل» ،كان ً

واملعاين والبيان ،قيل :سقطت رجله من الثلج ،فكان يميش عىل عكاز خشبي،
ِ
بكرا»(((.
وهلذا قيل« :لوال األعرج والكوسج ُلرفع القرآن ً
 -17اإلمام املبارك بن محمد املعروف بابن األثير اجلزري (ت606:هـ):

ُأ ْق ِعدَ يف آخر زمنه ،فصعبت عليه احلركة ،حتى كان السلطان نور الدين شاه

يقصده يف منزله يف مهام نفسه.

 -18احلافظ العالمة ابن العطار (ت724:هـ) أخص تالمذة اإلمام النووي:

أصيب بالفالِج (الشلل النصفي) سنة (701هـ) ،وكان حُيمل يف حمفة،

ويطاف به جمالس العلم ل ُيلقي عىل الطالب دروسهم.
 -19مصطفى صادق الرافعي (ت1937:م):

أصيب بمرض وهو يف املرحلة االبتدائية َأ َّثر عىل أعصاب سمعه ،فأخذ

سمعه يضعف ويثقل حتى أصبح أصم وهو مل يتجاوز الثالثني من عمره .مل
حيصل إال عىل الشهادة االبتدائية -كالعقاد -ولكنه ع َّلم نفسه ،وعلت مهته،

وتعلم عىل يد والده ،واستفاد من مكتبة والده احلافلة بكتب الفقه واللغة العربية،
( )1أي :لوال هذان الرجالن مل تتبني بالغة القرآن عىل وجهها األتم األكمل ،واألعرج هو الزخمرشي،
والكوسج :هو الذي ال شعر عىل عارضيه ،أو قليل شعر اللحية ،واملراد اإلمام رساج الدين
السكاكي.
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شاعرا مبد ًعا،
فاكتسب ملكة أدبية خصيبة ،واتسعت ثقافته اإلسالمية ،وصار
ً
ً
ومؤرخا وناقدً ا.
وكات ًبا بار ًعا،

حمامي احلضارة اإلسالمية ،واللغة
بحق
وفريا ،ويعد الرافعي ٍّ
َ
ترك ترا ًثا أدب ًّيا ً

(((

العربية ،وخاض معارك أدبية ال حد هلا مع أعداء الدين واللغة والتاريخ

�.

 -20فارس املنبر الشيخ عبد احلميد كشك (ت1996:م):

عندما بلغ السادسة من عمره أصيب بمرض يف عينه أفقده برصه ،أشهر

خطباء العرص ،له أكثر من ألفي خطبة مسجلة ،خطب مدة أربعني سنة ،ومل ُي ْؤ َثر

عنه أنه لحَ َ َن يف كالمه قط.

حفظ كتاب اهلل قبل أن يبلغ العارشة ،كان أول اجلمهورية يف الثانوية

األزهرية ،واستمر األول عىل دفعته يف كلية أصول الدين طوال سنوات الدراسة

رغم الصعوبات الشديدة التي واجهها بسبب فقدانه برصه ،وكان يكلفه بعض
أساتذته وهو طالب برشح املواد الدراسية يف حمارضات عامة للطالب ،بل كان
منهم من يعرض عليه مادته العلمية قبل أن يلقيها عىل طالبه ،وبخاصة علوم

النحو والرصف.

كان من أصحاب البيان واللسن وجهارة الصوت وقوة التأثري ،وكان وراءه

انتشارا وذيو ًعا داخل مرص وخارجها ،اهتدى
مجهور ضخم ،ولقيت تسجيالته
ً

طوفت أرجاء الدنيا ،خاصة
كثريون يف أطراف األرض وتابوا بسبب خطبه التي َّ

( )1وقد قال عنه الزعيم مصطفى كامل« :سيأيت يوم إذا ُذ ِكر فيه الرافعي قال الناس :هو احلكمة
العالية َم ُصوغة يف أمجل قا َلب من البيان».
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شباب املسلمني املهاجرين إىل الغرب ،كان أحيانًا يعتمد أسلوب القصاصني،
وال يتحرى صحة األحاديث.� ،

ٍ
قطار
 -21وكنت أعرف شا ًّبا يف سبعينيات القرن املايض َف َقدَ يف حادثة

يسريا من أعىل عضديه ،ومع ذلك كان يعمل بجد
رجليه ،وذراعيه إال جز ًءا ً
واجتهاد ،بقي أن تعرف أن عمله الذي كان جييده ،ومهنته التي أتقنها هي مهنة
«اخلطاط» ،فقد كان مجيل اخلط ،وكان يكتب الفتات املحالت التجارية يف منطقة

حمطة مرص باإلسكندرية (ميدان اجلمهورية حال ًيا) ،وما أكثر ما كنا نمر عليه،

وهو معلق عىل ُس َّلم ،وقد أمسك بإحكام بفرشاة اخلط بام تبقى من عضديه،
كات ًبا الالفتات بأجود خط وأحسنه.
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الفشل ..يا له من ُم َع ِّل ٍم عظيم!
الفشل ليس هناية العامل ،بل هو خطوة عىل طريق النجاح ،قال بعضهم:

نجحت يف النهاية».
«لقد فشلت ،وفشلت ،وفشلت ،وهلذا
ُ

إن املحاولة واخلطأ ( )Trial and Errorإحدى وسائل التعلم املعروفة ،حتى

الرضيع حني يتعلم امليش يبدأ باحلبو ثم حياول الوقوف مستندً ا ،ثم حياول امليش

وأخريا خيطو خطواته األوىل بنجاح.
استقاللاً  ،فيقع ،ثم يقع،
ً

«إن ما نراه من نجاحات يف عامل الواقع ليس وليد املحاولة األوىل ،بل إن

هناك مئات بل ألوف التجارب املخفقة التي سبقت النجاح الكبري ،وهم يذكرون

أن (أديسون) واجه يف بحثه الدؤوب عن مادة (السلك) املناسب لصناعة املصباح

ألف عقبة مؤقتة -قبل أن يتوصل إىل
ألف حالة إخفاق -وهي بالطبع ُ
الكهربائي َ

املادة املناسبة ،بعد ألف حماولة يمكن ألي رجل عادي أن يعرتف باهلزيمة ،إن
كان ال يتمتع بخاصة الصرب واإلرصار عىل الظفر غري املحدود»(((.

(« )1اإلنسان والتفكري اإلجيايب» (ص ،)161بترصف ،وملا قيل له« :لقد فشلت ألف مرة» ،أجاب:
«أنا مل أفشل ألف مرة ،بل اكتشفت ألف طريقة ال تؤدي إىل اخرتاع املصباح».

َ
اله َّم ِة
أطفال َنا َ ...وع ُل ّو ِ
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َ
اله َّم ِة
أطفال َنا َ ...وع ُل ّو ِ
الطفل واحد من رجال األمة إال أنه مسترت بثياب الصبا ،فلو كُشف لنا عنه،

مصاف الرجال القوامني ،لكن جرت سنة اهلل
وهو كامن حتتها لرأيناه واق ًفا يف
ِّ
أن ال تتفتق أزرار تلك األرسار إال بالرتبية شي ًئا فشي ًئا ،وال تؤخذ إال بالسياسات
اجليدة عىل وجه التدريج(((.

وشعار «األطفال هم املستقبل» حقيقة ال جماز ،واقع ال خيالِ ،
فمن َث َّم ينبغي
ٌ

اهلم األكرب إىل هتيئتهم ليكونوا مؤمتنني عىل مستقبل أمة اإلسالم،
أن ُيرصف ُّ
وينبغي أن نتخىل عن نظرتنا إىل هؤالء الرباعم عىل أهنم ُلعبة ُم ْل ِهية نتسلىَّ هبا،
مبكرا جدًّ ا.
وننسى أن تربية األطفال تبدأ ً

قدرا عظيماً من اجلهد يف توجيه اآلباء إىل
فينبغي عىل املصلحني أن يرصفوا ً
األساليب العلمية الصحيحة لرتبية أوالدهم يف شتى مراحل نموهم ،كي يشبوا

أصحاء نفس ًّيا ،وإال فام أفدح اخلسائر التي تتكبدها األمة إذا هي أمهلت تربية أبنائها!

وأول قلعة يتحصن هبا الطفل هي األرسة ،أقوى مؤسسة تربوية عىل

اإلط�لاق ،والوالدان بصفة خاصة ،قال اإلمام أبو حامد الغزايل :V

«والصبي أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ،فإن ُع ِّود اخلري و ُع ِّل َمه
نشأ عليه ،وس ِعدَ يف الدنيا واآلخرة ،وإن ُعود الرش ،و ُأ ِ
مه َل َ
إمهال البهائم شقي
ِّ
َ
(« )1حياة األمة» (ص.)76
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وهلك  ....وصيانته بأن يؤ ِّد َبه ،وهيذبه ،ويعلمه حماسن األخالق  ،»...وقال
اعتربت الفسا َد يف األوالد ،رأيت عامته
اإلمام املحقق ابن القيم « :Vوإذا
َ
ِمن ِق َب ِل اآلباء».
ويف هذا أنزل اهلل تعاىل آية من كتابه تتىل يف املحاريب إىل آخر الزمن،

قال [ :Dﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] [التحريم ،]6:قال أمري

أنفسكم وأهليكم اخلري ،وأ ِّدبوهم».
املؤمنني عيل « :Iع ِّلموا َ

ٌ َّ
راع
وعن أنس  Iقال رسول اهلل « :Hإن اهلل تعاىل سائل كل ٍ
ضيعه؟ حتى َيسأل الرجل عن أهل بيته»(((.
عما اسرتعاه :أحفظ ذلك أم َّ
وعن معقل بن يسار  Iقال رسول اهلل « :Hما م��ن عبد

يسرتعيه اهلل رعية ،فلم يحَ ُ ْطها ب ُن ْص ِحه ،إال مل جيد رائح َة اجلنة»(((.
وما أحسن ما قال املعري:

وي���ن���ش���أ ن����اش ُ
���ان ِمنا
����ئ ال���ف���ت���ي ِ
وم����ا َ
����ج����ا ،ولكن
دان ال��ف��ت��ى بحِ ِ ً

ورحم اهلل من قال:

َ
األطفال يف ِص َغ ٍر
األدب
قد ينفع
ُ
إن الغصون إذا َق َّوم َتها اعتدلت

��������������و َد ُه أب������و ُه
ع���ل���ى م�����ا ك������ان َع َّ
يُ����� َع ِّ
�����م�����ه ال������ت������دي َ
ُّ������ن أق�����رب�����وه
�����ل ُ
أدب
ول���ي���س ي��ن��ف��ع��ه��م م���ن ب���ع���ده ُ
وال ي ُ
اخلشب
���و ْم��� َت���ه
َ���ل�ي�ن ول����و َق َّ
ُ

( )1رواه ابن حبان ،وابن عدي يف «الكامل» ،وأبو نعيم يف «احللية» ،وصححه احلافظ يف «الفتح»
(.)113/13
( )2متفق عليه.
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ً
رسوخا ،وهو أصل ملا
وقال ابن خلدون« :التعليم يف الصغر أشد

بعده»(((.

ويتأكد االهتامم هبذه الرتبية يف زماننا الذي تتناوش فيه أطفالنا وأبناءنا فتن

من كل َص ْوبُ ،ي ْذكي هلي َبها دعاة عىل أبواب جهنم ،من جلدتنا ،ويتكلمون
بألسنتنا ،مههم كل مههم أن خُي ِرجوا من أصالبنا أجيالاً من املالحدة الذين
يرضون بالعاملانية ر ًّبا ،ودينًا ،ومنهاج حياة ،فإن مل يتدارك اآلباء أبناءهم بالرتبية

اإلسالمية القويمة؛ افرتستهم العاملانية امللحدة ،وضمتهم إىل صفوفها ليحاربوا

اهلل ورسوله واملؤمنني كام هو مشاهد يف البلدان التي سبقت إىل اعتناق هذا الدين

املخرب.
«الالديني» ِّ

(((

أرض َم ْس َبع ٍة
ومن رعى ً
غنما يف ِ

األس��� ُد
ون���ام ع��ن��ه��ا؛ ت���وىل َر ْع�� َي��ه��ا َ

لقد اشتد حرص السلف عىل مبارشة هذه املهمة اجلسيمة ،حتى أن

املنصور بعث إىل َمن يف احلبس من بني أمية ،يقول هلم« :ما أشدُّ ما َم َّر بكم يف
هذا املحبس؟» ،فقالوا« :ما فقدنا من تربية أوالدنا».

واشتد نكريهم عىل َمن يرصف مهه إىل الكبار فقط ،وهيمل الصغار ،وما
ِ
َ
البناء فيام
لتحمل ثِ َق َل
ذاك إال ألن األمة حمتاجة إليهم ،وهم األعمدة التي تُبنى

بعد:

قال عمرو بن العاص حللقة قد جلسوا إىل جانب الكعبة ،فلام قىض طوافه

َ
الفتيان عن جملسهم ،فقال« :ال تفعلوا! أوسعوا هلم،
جلس إليهم وقد ن َُّحوا
(« )1املقدمة» (ص.)334
( )2املَ ْس َبعة :األرض الكثرية السباع.
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كبار قو ٍم آخرين،
وأدنوهم ،وأهلموهم ،فإهنم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا َ

قد كنا صغار قو ٍم أصبحنا كبار آخرين».

وقد علق اإلمام ابن ُمفلح  Vعىل هذه العبارة قائلاً « :وهذا صحيح

ال شك فيه ،والعلم يف الصغر أثبت ،فينبغي االعتناء بصغار الطلبة ال سيام
األذكياء املتيقظني احلريصني عىل أخذ العلم ،فال ينبغي أن يجُ عل عىل ذلك

صغرهم أو فقرهم وضعفهم مان ًعا من مراعاهتم واالعتناء هبم»(((.

وكان اإلمام الشايش حممد بن احلسني الفقيه الشافعي  Vينشد:

������ب
ت��ع��ل��م ي����ا ف���ت���ى وال������ ُع������و ُد َر ْط ٌ

(« )1اآلداب الرشعية ،واملنح املرعية» (.)225/1

����ن وال َّ
����ط���� ْب���� ُع ُ
وط���ي��� ُن���ك َل���� ْي ٌ
قابل
ِ
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الص َبا
الع ِالية لاَ ْ
ُذو ِ
يخ َفى ِم ْن َ
اله َّمة َ
زم ِان ِّ
تقول العامة« :الديك الفصيح ،إذ هو ال يزال يف البيضة يصيح».

إن عالمات النجابة وخمايل العبقرية تظهر عىل الطفل يف الصغر ،حتى
ال يكاد يشك ذو فِراسة إيامنية صادقة يف صريورة صاحبها إىل تسنم ُذ َرى العال،
والرتبع عىل قمة املجد ،واالرتقاء إىل منصب اإلمامة.
يف امل��ه��د يُ��ع��رب ع��ن س��ع��ادة َج���دِّه

���ان
أث����� ُر ال��ن��ج��اب��ة س���اط���ع ال�ب�ره ِ

َ
اهل����ل����ال إذا رأي َ
���������و ُه
إن
���������ت نمُ ُ َّ

أي��ق��ن َ
ري ب ْ
كامال
َ����د ًرا
��ت أن سيص ُ
ِ

آخر:

ِ
السنويس  Vابنه حممدً ا املهدي تنبأ له
وملا ُوهب اإلمام حممد بن عيل َّ
بمستقبل مرشق ،وقال للناس« :كان رجل ِ
خيرز طبلاً  ،فمر به مجاعة وهو خيرز،

فقالوا له :ماذا تفعل؟ قال :إذا َيبِ َس تسمعون صوته»(((.

السنوسية» للصاليب ( ،)16/2وقد «متيز حممد املهدي منذ طفولته بالذكاء ،وحسن
(« )1احلركة َّ
اخللق ،والرتبية الرفيعة ،ومن القصص التي تدل عىل صفاته احلميدة :جيئ للسيد املهدي يف
صغريا بحيث إنه ال يستطيع
إحدى املناسبات بجواد مرسوج لريكبه ،وكان حممد املهدي ال يزال
ً
وضع رجله بدون واسطة يف ركاب الرسج ،وتقدم أحد اإلخوان مطأط ًئا ليصعد املهدي عىل كتفه
حتى تصل رجله الركاب ،وكان ابن السنويس يالحظ هذه احلركات ،وينظر إليها باهتامم من
رفضا باتًّا ،وأخذ
طرف خفي ،ورفض املهدي أن تطأ رجله كتفي الشخص الذي تقدم ملعاونته ً
يقود جواده بنفسه إىل أن اقرتب من حجر عال مثبت باألرض فعاله وبذلك متكَّن من أن تصل
رجله إىل ركاب الرسج ،فنال هذا إعجاب واستحسان والده واإلخوان احلارضين» اهـ .نقله
الصاليب يف «احلركة السنوسية» ( )18/2عن «السنويس الكبري» (ص.)135
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وويل اإلمام العالمة الشيخ حممد اخلرض التونيس مشيخة اجلامع األزهر

سنة (1371هـ1952-م) ،وقد بلغ من العمر ثامنني سنة  ،Vوهذا اإلمام

كانت أمه تالطفه وهو صغري يف املهد ،وتقول له باللهجة العامية« :لخَ ْضرَ ْ
وتوليِ ِش ْ
يخ َل ْز َه ْر».
يا لخَ ْضرَ ْ  ،تكرب ْ

ولقد اهتم املسلمون باالجتهاد يف االكتشاف املبكر للنابغني ،ووضعوا

توسموا فيهم النجابة رعاية خاصة
لذلك معايري دقيقةْ ،
وأو َلوا الصغار الذين َّ
ترق ًبا ملا تفرسوه فيهم من الصدارة.

قال اإلمام ابن اجلوزي :V

«تأملت الذين خيتارهم احلق

D

أوصافهم ومن نظنه منهم ،ممن رأيناه.

َلواليته والقرب منه ،فقد سمعنا

شخصا كامل الصورة ،ال عيب يف صورته،
فوجدته سبحانه ال خيتار إال
ً

وال نقص يف خلقته ،فرتاه حسن الوجه ،معتدل القامة ،سليماً من آفة يف بدنه،
ِ
ب وال خادع ،وال حقود
ثم يكون كاملاً يف باطنه ،سخ ًّيا جوا ًدا ،عاقلاً  ،غري خ ٍّ

وال حسود ،وال فيه عيب من عيوب الباطن(((.

فذاك الذي يربيه من صغره ،فرتاه يف الطفولة معتزلاً عن الصبيان ،كأنه يف

الصبا شيخ ،ينبو عن الرذائل ،ويفزع من النقائص ،ثم ال تزال شجرة مهته تنمو
حتى يرى ثمرها متهدِّ لاً عىل أغصان الشباب ،فهو حريص عىل العلم ،منكمش

عىل العمل ،حافظ للزمان ،مرا ٍع لألوقات ،سا ٍع يف طلب الفضائل ،خائف من
النقائص.

( )1انظر« :أولياء اهلل عقالء ليسوا بمجانني» لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
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ولو رأيت التوفيق واإلهلام الرباين حيوطه ،لرأيت كيف يأخذ بيده إن عثر،

هم ،ويستخدمه يف الفضائل ،ويسرت عم َله عنه ،حتى ال يراه
ويمنعه من اخلطأ إن َّ

منه»((( اهـ.

 عن هشام بن عروة قال :إن أول ما فصح به عبد اهلل بن الزبري وهو

صغري «السيف ..السيف» ،فكان ال يضعه من فيه ،وكان الزبري إذا سمع ذلك

منه ،يقول له« :أما واهلل ليكون َّن لك منه يوم ويوم وأيام»(((.

ونفحت نفح ٌة من الشيطان؛ أن
قال عروة :أسلم الزبري اب َن ثامن سنني،
ْ
رسول اهلل ُ Hأ ِخ َذ بأعىل مكة ،فخرج الزبري وهو غالم ،ابن اثنتي عرشة
النبي
سنة بيده السيف ،فمن رآه عجب ،وقال :الغالم معه السيف ،حتى أتى َّ
«أتيت ِ
أرض ُب بسيفي َمن
 ،Hفقال :مالك يا زبري؟ فأخربه ،وقال:
ُ
أخذك»(((.

 عن حممد بن الضحاك أن عبد امللك بن مروان قال لرأس جالوت أو
البن رأس جالوت« :ما عندكم من ِ
الفراسة يف الصبيان؟» ،قال« :ما عندنا فيهم
يشء ،ألهنم خُي َلقون خل ًقا بعد خلق ،غري أنا نر ُمقهم ،فإن سمعنا منهم من يقول

وحن ٍُّو َصدَ َق فيه ،وإن سمعناه يقول:
يف لعبه« :من يكون معي؟» رأيناه ذا مهة ُ
«مع من أكون؟» كرهناها منه ،فكان ُ
أول ما ُع ِلم من ابن الزبري أنه كان ذات
(« )1صيد اخلاطر» (ص.)441
(« )2البداية والنهاية» (.)340/8
(« )3سري أعالم النبالء» (.)42 ،41/1
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فمر رجل فصاح عليهم ،ففروا ،ومشى ابن
صبيَّ ،
يوم يلعب مع الصبيان ،وهو ٌّ

الزبري القهقرى ،وقال« :يا صبيان اجعلوين أمريكمُ ،
وشدُّ وا بنا عليه»(((.

مر به عمر بن اخلطاب  Iوهو صبي يلعب مع الصبيان َف َف ُّروا
َو َّ
أج ِرم
َفر مع أصحابك؟» ،قال« :يا أمري املؤمنني! مل ْ
ووقف ،فقال له« :ما لك مل ت َّ
فأوسع لك» ،ويف رواية قال« :ولمِ َ أفر؟ وما أنت
فأخاف ،ومل تكن الطريق ضيقةِّ ،

ظامل فأخشى ظلمك ،وال أنا مذنب فأرهب عد َلك»((( ،فمثل هذه الشخصية
«الواعدة» هي التي تستحق أن ُيقال فيها:
���������ت إل������ي َ
ُر ِف��������� َع ْ
������ك وم��������ا ُث����� ِغ����� ْر
ورأوا ع���ل���ي���ك وم�����ن�����ك يف ال����ـ

َ (((
ُ
��ع ون���اظ��� ْر
ت ع����ي����ون م��س��ت��م ٍ
���د ال ُّ
���ن���ه���ى َ
ذات البصائر
ـ���م���ه ِ

 عن سعد بن أيب وقاص  Iقال :رأيت أخي عمري بن أيب وقاص

 Iقبل أن يعرضنا رسول اهلل  Hيوم بدر يتوارى ،فقلت :ما لك
فري ُّدين،
يا أخي؟ قال« :إين أخاف أن يراين رسول اهلل  Hفيستصغرين ُ
أحب اخلروج َّ
لعل اهلل أن يرزقني الشهادة» ،قال :ف ُعرض عىل رسول اهلل
وأنا
ُّ

 Hفر َّده ،فكرب ،فأجازه ،فكان سعد  Iيقول« :فكنت أعقد محائل
سيفه من صغره» ،ف ُقتِل وهو ابن ست عرش َة سنة.
أما األمري الفارس البطل املجاهد أسامة بن منقذ  Vفقد ُولد يف أرسة

جميدة يف (488هـ) ،أسست إمارة شيزر ،وتوارثت ُملكَها ،أكثر رجاهلا فرسان
(« )1الكامل» (.)27/4
(« )2قصص من التاريخ» (ص.)158
( )3يقال :ثغر الغالم :إذا سقطت أسنانه الرواضع.
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حماربون من الطبقة األوىل ،وحني بلغ الثانية من عمره كانت احلروب الصليبية قد
ِ
وبالء
بدأت يف بالد الشام سنة (490هـ = 1097م) ،ففتح عينيه عىل معاركها،

أبطال ُأرسته فيها ،فال عجب أن رباه والده عىل الشجاعة والفتوة والرجولة،

فارسا كاملاً ،
واصطحبه معه إىل الصيد ،ومحله عىل ركوب األخطار ليجعل منه ً
ِ
ركوب َخ َط ٍر
ويف هذا يقول أسامة ..« :ما رأيت الوالد  Vهناين عن قتال وال

عيل وإيثاره يل» ،ويذكر أنه رأى وهو صغري
مع ما كان يرى َّيف وأرى من إشفاقه َّ
ي ُّز رأسها بسكينه الصغري ،وهي تلتف
حية عىل حائط الدار فتسلق إليها ،وأخذ حَ ُ

عىل يده ،وأبوه يراه وال ينهاه(((.

هذه هي البيئة التي نشأ فيها أسامة عىل الفروسية ،و ُغذي فيها بلبان

الشجاعة ،فصلب عوده وهو مرن ،وألف اقتحام املخاطر وهو صغري ،وكانت

األحداث من حوله تشده إىل هذا اللون من حياة الفتوة واخلشونة ،فالروم يتهددون
أطراف بالده ،والصليبيون غاراهتم متالحقة عىل بيت املقدس وبالد الشام،
ومن دون هذين كان بنو كالب واإلسامعيلية (احلشاشون) ُي ِغريون عىل َش ْيزر،

تربوي بامتياز؛ إذ إنه مارس (محاية) الطفل بأن أبقى
( )1ونالحظ هنا أن مسلك والد األمري أسامة
ٌّ
ٍ
وشجع طفله
خلطر حقيقي،
عينه عليه ،وراقبه وهو يتعامل مع املوقف بحيث يتدخل إذا تعرض
َّ
يف الوقت نفسه -عىل االستقاللية ،ومل يتورط كام يتورط كثري من اآلباء يف آفة «احلامية الزائدة»التي تسيئ إىل شخصية الولد ،وحترمه من خربات حياتية يف مواجهة الصعاب وحل املشاكل،
فينمو خائ ًفا من املخاطرة ،ويؤثر أن يقبع -طوال حياته -يف ركن «الراحة» ويقنع به ،ال يغادره
حتى لو احتاجت حياته البائسة إىل مغادرة ركن «الراحة» لتصبح أسعد وأفضل.
إن «احلامية الزائدة» تضعف تقديره لذاته ،ألهنا تشعره أنه ليس بكفء يف مواجهة الصعاب بنفسه،
ولن ي ِ
قد َم عىل أي فعل غري مألوف لديه ألنه سرياه غري آمن كام تلقن من سلوك والده.
ُ
تقوي يف الولد ُروح املبادرة والدافعية واالستقاللية ،وعىل املريب أن يفقه
إن املغامرة واملخاطرة ِّ
جيدً ا :متى يتدخل ليحميه؟ ومتى يشجعه عىل االستقاللية يف مواجهة املشاكل؟
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وكان ما حول شيزر من أماكن يقصدها أسامة للصيد ملي ًئا بالوحوش الضارية

واحليوانات املفرتسة مما جعل أسامة ال خيرج للصيد إال وهو مسلح(((.

 ونظر احلطيئة إىل ابن عباس يتكلم يف جملس عمر ،فقال« :من هذا الذي

نزل عن الناس يف سنه ،و َعلاَ هم يف قوله؟» ،فقال ابن مسعود« :لو بلغ أسناننا
ما عَشرَّ ه((( منا رجل».

ب((( ،وهو غالم ،فقال:
 ورأى ُبكَري بن األخنس ا ُمل َه َّل َ

��س ْ��د َس َروا ِتهم
خ��ذون��ي ب��ه إن مل َي ُ

وي��ب��رع ح��ت��ى ال ي���ك َ
���ون ل���ه ِم ْث ُل

 وقال محزة بن بيض ملخ َّلد بن يزيد بن امله َّلب:

ب��ل��غ َ
��ت ل��ع��ش ٍ��ر م��ض��ت م���ن ِسنيـ
�������ور
ف���ه ُّ
َ���م���ك ف���ي���ه���ا ِج�����س�����ا ُم األم ِ

���ب
ـ����ك م����ا ي��ب��ل��غ ال���س���ي��� ُد األش���ي ُ
(((

َ
��������م ِل��������دَا ِت��������ك
وه ُّ

أن يلعبوا

 ونظر رجل إىل أيب ُد َلف يف جملس املأمون ،فقال« :إن مهته ترمي به وراء

ِسنِّه».

( )1وإذا كان الذهبي يسميه «أحد أبطال اإلسالم» فإن ذلك اعرتاف باحلقيقة من غري مبالغة ،وأسامة
نفسه يقول -حني أقعده الكرب« :-حرضت من املصافات والوقعات َم ُه َ
ول أخطارها ،واصطليت
ورصت من
من سعري نارها ،وبارشت احلرب وأنا ابن مخس عرشة سنة إىل أن بلغت التسعني،
ُ
اخلوالفَ ،خ ِدين املنزل ،وعن احلروب بمعزل ،ال ُأعَدُّ ُمل ِه ٍّم ،وال أدعى لدفع ُم ِل ّم ،بعد ما كنت
أول من ُت ْثنَى عليه اخلنارص ،وأكرب ال ُعدَ د لدفع الكبائر» .وانظر مقدمة «املنازل والديار» (ص،40
.)41
( )2كذا يف «عيون األخبار» ( ،)229/1وعبارة اللسان« :عارشه» ،وقال يف بياهنا« :لو كان يف السن
مثلنا ،ما بلغ أحد منا ُعرش علمه».
( )3هو األمري البطل قائد الكتائب أبو سعيد امله َّلب بن أيب ُص ْفرة ،انظر ترمجته يف «سري أعالم النبالء»
(.)383/4
ِ
ِ
( )4لدات :مجع لدة ،وال ِّلدة :الترِّ ْ ب ،من ُولد معك.
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بم ْرو يقولون:
 قال حييى بن أيوب العابد :حدثنا أبو املثنى قال :سمعتُهم َ

الثوري» ،فخرجت أنظر إليه ،فإذا هو غالم قد َب َق َل
الثوري ،قد جاء
«قد جاء
ُّ
ُّ

(((

وجهه.
ُ

قال الذهبي« :كان ينَوه ِ
بذكره يف صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه،
ُ َّ ُ

وحدَّ ث وهو شاب».

الثوري ُمقبلاً  ،فقال:
السبي ُّعي سفيان
َّ
وقال ابن مهدي :رأى أبو إسحاق َّ
[ﭖ ﭗ ﭘ].
وعن سفيان بن عيينة قال :كان أيب صريف ًّيا بالكوفة فركبه الدَّ ْي ُن فحملنا

ورصت إىل باب املسجد ،إذا
إىل مكة ،ورجعنا إىل املسجد لصالة الظهر،
ُ
ِ
عيل هذا احلامر حتى أدخل املسجد
شيخ عىل محار ،فقال يل« :يا غالم ،أمس ْك َّ
فقلت« :ما أنا بفاعل أو حتدثني» ،قال« :وما تصنع أنت باحلديث؟»
فأركع»،
ُ
«حدِّ ثني» ،فقال« :حدثني جابر عن عبد اهلل وحدثنا ابن
واستصغرين،
ُ
فقلتَ :

سكت محاره ،وجعلت أحت َّف ُظ ما حدثني
عباس» ،فحدثني بثامنية أحاديث ،فأ ْم
ُ
فقلت« :حدثتني
به ،فلام صىل وخرج ،قال« :ما نفعك ما حدثتك به ،حبستَني»،
ُ
فرددت عليه مجيع ما حدثني به» ،فقال« :بارك اهلل فيك،
بكذا ،وحدثتني بكذا،
ُ

تعال غدً ا إىل املجلس» ،فإذا هو عمرو بن دينار.

َ
فقلت:
األعمش
أتيت
وقال حممد بن خلف التيمي :أخربنا
ُ
وكيع قالُ :
ٌ

«اسم ٍ
أحسب إال سيكون
نبيل ،ما
اسمك؟ قلت :وكيع ،قال:
ُ
ُ
حدثني .قال :ما ُ
لك ٌ
نبأ».
( )1بقل وجهه :خرج شعره.
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 وكان البخاري ذك ًّيا رسيع احلفظ ،فقد حفظ سبعني ألف حديث وهو

صغري ،وكان ينظر إىل الكتاب ،فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة ،قال حممد بن

حاتم:

كنت أختلف أنا والبخاري -وهو غالم -إىل ال ُكتَّاب ،فيسمع ،وال يكتب،

حتى أتى عىل ذلك أيام ،فكنا نقول له يكتب مثلنا ،فلام بلغ ما كتبناه مخسة عرش
ألف حديث طلب منا أن نسمعها منه ،وقرأها عن ظهر قلب ،حتى جعلنا ن ُْح ِك ُم
كتبنا عىل حفظه.
 وروى الذهبي عن حممد بن أيب حاتم قال :سمعت أبا عبد اهلل حممد بن

إسامعيل يقول :وكنت أختلف إىل الفقهاء بمرو وأنا صبي ،فإذا جئت أستحيي
كتبت اليوم؟» ،فقلت« :اثنني»
أن ُأسلم عليهم ،فقال يل مؤدب من أهلها« :كم َ
-وأردت بذلك :حديثني -فضحك من حرض املجلس ،فقال شيخ منهم:

«ال تضحكوا! فلعله يضحك منكم يو ًما».

وقال بكر بن منري :سمعت البخاري يقول :كنت عند أيب حفص أمحد

فمر
ابن حفص ،أسمع كتاب «اجلامع» لسفيان الثوري ،من كتاب والديَّ ،
أبو حفص عىل حرف ومل يكن عندي ما ذكر ،فراجعته ،فقال الثانية والثالثة،
فراجعته فسكت ،ثم قال« :من هذا؟» قالوا« :ابن إسامعيل» ،فقال« :هو كام قال،
واحفظوا أن هذا يصري يو ًما رجلاً ».

 وقال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي« :V ،كنت يتيماً يف حجر
أمي ،فدفعتني إىل ال ُكتَّاب ،ومل يكن عندها ما تعطي املعلم ،وكان املعلم قد ريض
مجعت القرآن دخلت املسجد ،فكنت أجالس العلامء،
مني أن أخلفه إذا قام ،فلام
ُ
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وكنت أسمع احلديث واملسألة فأحفظها ،فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشرتي به
القراطيس ،فكنت أنظر إىل العظم فآخذه فأكتب فيه ،فإذا امتأل طرحته يف َج َّرة،
فاجتمع عندي ُح َّبان»(((.

وقال الربيع :سمعت الشافعي يقول :كنت وأنا يف الكتاب أسمع املعلم

الصبي اآلي َة ،فأحفظها أنا ،ولقد كان الصبيان يكتبون إمالءهم ،فإىل أن
يل ِّقن
َّ
يفرغ املعلم من اإلمالء عليهم كنت قد حفظت مجيع ما أمىل ،فقال يل ذات يوم:

«ما حيل يل أن آخذ منك شي ًئا».

قال :ثم ملا أن خرجت من ال ُكتَّاب كنت ألتقط اخلزف ،والرقوق(((،

وك ََر َب((( النخل ،وأكتاف اجلامل ،أكتب فيها احلديث ،وأجيء إىل الدواوين،

وأستوهب منها الظهور ،فأكتب فيها ،حتى كان ألمي ُحبان ،فمألهتام أكتا ًفا.

وملا قرأ اإلمام الشافعي «املوطأ» عىل إمام دار اهلجرة مالك بن أنس V

ُأعجب مالك بحسن قراءته ،وكان كلام أراد أن يمسك عن القراءة ،قال له مالك:
«يا فتى ِز ْد».
وروى اإلمام عبد الرمحن بن مهدي أنه سمع اإلمام مالكًا يقول« :ما يأتيني

من قريش أفهم من هذا الفتى» ،بل يتنبأ له بمستقبل علمي رائد فيقول« :إن يك
أحد ُيفلح ،فهذا الغالم».

(ُ )1
واجلرة.
احل ُّب :وعاء املاء كالزير
َّ
( )2الرقوق :مجع َر ٍّق ،جلدٌ رقيق ُي ْكتَب فيه ،والصحيفة البيضاء.
( )3ال َك َرب :األصل العريض للسعف إذا يبس.
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 وحفظ اإلمام أمحد بن حنبل القرآن يف صباه ،وتعلم القراءة والكتابة ،ثم

اجته إىل الديوان يمرن عىل التحرير ،ويقول عن نفسه« :كنت وأنا غليم أختلف
أربع عرش َة سنة» ،وكانت نشأته
إىل الكتَّاب ،ثم اختلفت إىل الديوان وأنا ابن َ
فيها آثار النبوغ والرشد حتى قال بعض اآلباء« :وأنا أنفق عىل ولدي وأجيئهم

باملؤدبني عىل أن يتأدبوا ،فام أراهم يفلحون ،وهذا أمحد بن حنبل غالم يتيم،
انظروا كيف؟!» وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته.

وكان عمه يرسل إىل بعض الوالة بأحوال بغداد ل ُي ْع ِل َم هبا اخلليفة ،وقد

أرسلها مرة مع ابن أخيه أمحد بن حنبل ،فتورع عن ذلك ،ورمى هبا يف املاء تأثماً

من الوشاية والتسبب ملا عسى أن يكون فيه رضر باملسلمني ،وقد لفت هذا
الورع وهذه النجابة كثريا من أهل العلم ِ
والفراسات حتى قال اهليثم بن مجيل:
ً
«إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة عىل أهل زمانه».
وقال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي يف اإلمام أمحد وهو صغري« :لقد كاد هذا

الغالم أن يكون إما ًما يف بطن أمه».

 وقال احلافظ ابن عبد اهلادي بن قدامة  :Vبلغني أن بعض مشايخ

حلب قدم إىل دمشق ،وقال« :سمعت أن يف هذه البالد صب ًّيا يقال له :أمحد بن

جئت قاصدً ا لعيل أراه» ،فقال له خياط« :هذه طريق
تيمية رسيع احلفظ ،وقد
ُ

ُكتَّابه ،وهو إىل اآلن ما جاء ،فاقعد عندنا الساعة يمر ذاه ًبا إىل ال ُكتَّاب» ،فلام
مر قيل« :ها هو ذا الذي معه اللوح الكبري» ،فناداه الشيخ ،وأخذ منه اللوح،
وكتب له من متون احلديث أحد عرش أو ثالثة عرش حدي ًثا ،وقال له« :اقرأ هذا»،
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عيل» ،فقرأه عليه
فلم يزد عىل أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه ،ثم قال« :اسمعه َّ
عرضا كأحسن ما يكون ،ثم كتب عدة أسانيد انتخبها ،فنظر فيه كام فعل أول مرة
ً
فحفظها ،فقام الشيخ ،وهو يقول« :إن عاش هذا الصبي ليكون َّن له شأن عظيم،
فإن هذا مل ُي َر مثله» ،فكان كام قال((( اهـ.

وقال البزار « :Vوكانت خمايل النجابة عليه يف صغره الئحة ،ودالئل

العناية فيه واضحة ،أخربين من أثق به عن جدَّ ته ّ
أن الشيخ  Iيف حال صغره

هيودي كان منزله بطريقه ،بمسائَل يسأله
يض إىل املكتب ،يعرتضه
ٌّ
كان إذا أراد ا ُمل َّ
لمِ
تعجب منه.
عنها ا يلوح عليه من الذكاء والفطنة ،وكان جييبه عنها رسي ًعا ،حتى َّ
ثم إنه صار ك َّلام اجتاز خُيربه بأشياء مما ُّ
يدل عىل ُبطالن ما هو عليه ،فلم يلبث أن

وح ُسن إسالمه ،وكان ذلك بربكة الشيخ عىل صغر سنِّه»(((.
أسلم َ

وذكر البزار نقلاً عن شيخ لشيخ اإلسالم :قال يل أبوه وهو صبي (أي:
ِ
ب إليك أن توصيه وت َِعدَ ُه بأنك إن مل تنقطع عن القراءة
شيخ اإلسالم)ُ :أح ُّ
مها ،وقال:
مها ،قال :ودفع إ َّيل أربعني در ً
والتلقني أدفع إليك كل شهر أربعني در ً

أعطه إياها ،فإنه صغري ،وربام يفرح فيزداد حرصه يف االشتغال بحفظه القرآن،

ودرسه ،وقل له :لك يف كل شهر مثلها ،فامتنع من قبوهلا ،وقال« :يا سيدي ،إين
أجرا» ،فلم يأخذها(((.
عاهدت اهلل تعاىل أن ال آخذ عىل القرآن ً

(« )1غاية األماين » (.)170 ،169/2
(« )2األعالم العلية» للبزار (ص ،)742مع «العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية» ط .دار عامل الفوائد.
(« )3األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية» املطبوع مع «العقود الدرية» (ص.)765
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الرميل املرصي األنصاري
 اإلمام حممد بن أمحد بن محزة شمس الدينُّ

(ت1004:هـ) الشهري بالشافعي الصغري ،عدَّ ه مجاعة من العلامء جمدد القرن

العارش ،اشتغل عىل أبيه يف الفقه والتفسري والنحو والرصف واملعاين والبيان
والتاريخ ،وبه استغنى عن الرت ُّد ِد إىل غريه وحكى عن والده أنه قال« :تركت
حممدً ا بحمد اهلل تعاىل ال حيتاج إىل أحد من علامء عرصه إال يف النادر».

وقد ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعراين يف «طبقاته الوسطى» ،وقال:

رأيت عليه ما َيشينه يف
كنت أمحله عىل كتفي إىل وقتنا هذا ،فام ُ
«ص ِح ْبتُه من حني ُ
َ
دينه ،وال كان يلعب يف صغره مع األطفال ،بل نشأ عىل الدين والتقوى والصيانة

وحفظ اجلوارح ونقاء العرض ،رباه والده فأحسن تربيته ،وملا كنت أمحله وأنا
أقرأ عىل والده يف املدرسة النارصية كنت أرى عليه لوائح الصالح والتوفيق،

وأقر عني املحبني به ،فإنه اآلن مرجع ِ
مرص يف حترير
فحقق اهلل رجائي فيهَّ ،
أهل َ
الفتاوى ،وأمجعوا عىل دينه وورعه وحسن خلقه وكرم نفسه ،ومل يزل بحمد اهلل

يف زيادة من ذلك» اهـ(((.

(« )1املختار املصون» (.)1088 ،1087/2
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اهم في َك َ
وه ِهم
يم ُ
وج ِ
ال ِم ِهم َك َما ِه َي في ُ
ِس َ
ُ
َ
فطاحل األدباء ،فيصري
احلدث بام يعجز عنه
وربام أنطق اهلل سبحانه الغال َم

ذلك عالم ًة كاشفة ملا أودع اهلل بني جنبيه من احلكمة ،وما متَّعه به من الذكاء:

 وقد ُروي عن معمر يف تفسري قوله تعاىل[ :ﭖ ﭗ ﭘ] أن
الصبيان قالوا ليحيى« :اذهب بنا نلعب»؛ فقال« :ما لِ َّل ِع ِ
ب ُخ ِل ْق ُت»(((.
ور ِو َي أن عمر بن عبد العزيز  Vرأى ولدً ا له يف يوم عيد ،وعليه ثوب
ُ

َخ َلق -أي :قديم -فدمعت عيناه ،فرآه ولده ،فقال :ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟
قال :يا بني ،أخشى أن ينكرس قلبك إذا رآك الصبيان هبذا الثوب اخلَ َلق.

عق أمه
قال« :يا أمري املؤمنني ،إنام ينكرس قلب من أعدمه اهلل رضاه ،أو َّ

وأباه ،وإين ألرجو أن يكون اهلل تعاىل راض ًيا عني برضاك».

 وقال الشيخ ياسني بن يوسف ا ُمل َّراكيش :رأيت الشيخ((( -وهو ابن عرش

سنني -بنوى ،والصبيان ُيكرهونه عىل اللعب معهم ،وهو هيرب منهم ،ويبكي
إلكراههم ،ويقرأ القرآن يف تلك احلال ،قال :فوقع يف قلبي حمبته ،وجعله أبوه يف

دكان ،فجعل ال يشتغل بالبيع والرشاء عن القرآن ،قال :فأتيت الذي يقرئه القرآن
(« )1اجلامع ألحكام القرآن» للقرطبي (.)87/11
النووي .V
( )2يعني اإلمام أبا زكريا حييى بن رشف
َّ
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رجى أن يكون أعلم أهل زمانه ،وأزهدهم،
توصية به ،وقلت له« :هذا الصبي ُي َ
وينتفع الناس به» ،فقال يل« :أ ُمن َِّج ٌم أنت؟» ،فقلت« :ال ،وإنام أنطقني اهلل بذلك»،
فذكر ذلك لوالده ،فحرص عليه إىل أن ختم القرآن وقد ناهز االحتالم(((.

 تقدم إياس بن معاوية((( وهو صبي إىل قايض دمشق ،ومعه شيخ،

عيل ،وأخذ مايل» ،فقال
فقال« :أصلح اهلل القايض ،هذا الشيخ ظلمني ،واعتدى َّ
َ
الشيخ هبذا الكالم» ،فقال إياس« :أصلح اهلل
القايض« :ارفِق به ،وال تستقبل
َت
القايض ،إن َّ
احلق أكرب مني ومنه ومنك» ،قال« :اسكت» ،قال« :إن َسك ُّ

بح َّجتي؟» ،قال« :تكلم ،فواهلل ما تتكلم بخري» ،فقال« :ال إله إال اهلل
فمن يقوم ُ
صاحب اخلرب هذا اخلرب إىل اخلليفة ،فعزل القايض،
وحده ،ال رشيك له» ،فرفع
ُ
إياسا مكانه.
وولىَّ ً

 وقيل :دخل حسن بن الفضل عىل بعض اخللفاء وعنده كثري من أهل

«أصبي يتكلم يف هذا
العلم ،فأحب حسن أن يتكلم ،فزجره اخلليفة ،وقال:
ٌّ
فلست بأصغر من هدهد سليامن،
كنت صب ًّيا
ُ
املقام؟» فقال« :يا أمري املؤمنني ،إن ُ

وال أنت أكرب من سليامن S؛ إذ قال[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] ،ثم قال :أال

احلكم لسليامن ،ولو كان األمر باألكرب لكان داو ُد أوىل».
فهم
ترى أن اهلل تعاىل َّ
َ

ب لك؟»
و ُأدخل عىل الرشيد صبي له أربع سنني ،فقال له« :ما حتب أن َأ َه َ

«ح ْس َن رأيك».
قالُ :

(« )1طبقات الشافعية» (.)397 ،396/8
( )2قايض البرصة العالمة أبو واثلة ،كان ُيرضب به املثل يف الذكاء والدَّ هاء والسؤدد والعقل ،وقد
استوعب اإلمام املِ ِّز ُّي أخباره يف «التهذيب».
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والفتح صبي
 وحكى ابن اجلوزي أن املعتصم ركب إىل خاقان يعوده،
ُ

دار أمري املؤمنني أو دار أبيك؟» قال« :إذا
يومئذ ،فقال له املعتصم« :أ ُّيام أحس ُنُ :

فصا يف يده ،فقال« :هل
فدار أيب أحسن» ،فأراه ًّ
كان أمري املؤمنني يف دار أيبُ ،
الفص؟» قال« :نعم ،اليد التي هو فيها».
فتح أحس َن من هذا ِّ
رأيت يا ُ

 وحكى احلسن ال َعرويض مؤدب الرايض حممد بن جعفر املقتدر باهلل :أن

الرايض كتب إىل أبيه املقتدر رقعة ،فقرمط -أي :قصرَّ حروف خطه -فيها خ َّطه،
َ
وكان إذا مشق -أي :أرسع -يف خطه وم َّطط حروفه أجاد ،فقلت له:
قصدت ما أرى؟!» قال« :نعم» فقلت« :ومل؟».
«كأنك
َ

«إن َّ
قالَّ :
مط احلروف نوع من اجلراءة ،والقلم نائب اللسان ،فهل يصلح

أن َّ
أمط لساين يف خطاب والدي؟!» قال ال َعرويض« :فجعلت أنظر إليه متعج ًبا»،
فقال« :ما لك يا أستاذ؟» قلت« :أنَّى لك هذا؟!» قال:

«يا أستاذَّ ،
إن آدابنا مولودة معنا» قلت« :أشهد أنك صادق» اهـ.

وأن�����ت ام�����رؤ ت���رج���و اخل��ي�ر وإمن���ا

ور َث����� ْت�����ه أوائ���� ُل����ه
ل���ك���ل ام������رئ م����ا َّ

 ومر «احلارث املحاسبي» وهو صبي بصبيان يلعبون عىل باب رجل

تمَ َّار ،فوقف احلارث ينظر إىل لعبهم ،وخرج صاحب الدار ومعه مترات ،فقال

بعت
للحارث« :كُل هذه التمرات» ،قال احلارث« :ما خربك فيها؟» ،قال« :إين ُ
مترا من رجل فسقطت من متره» ،فقال« :أتعرفه؟» ،قال« :نعم» ،فالتفت
الساع َة ً
فمر
احلارث إىل الصبيان يلعبون ،وقال« :أهذا الشيخ مسلم؟» قالوا« :نعم»َّ ،
وتركه ،فتبعه التامر حتى قبض عليه ،وقال له« :واهلل ما تنفلت من يدي حتى

صاحب
كنت مسلماً  ،فاطلب
تقول يل ما يف نفسك مني» ،فقال« :يا شيخ! إن َ
َ
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َ
عطشان شديدَ العطش،
التمرات حتى تتخلص من تبعته ،كام تطلب املاء إذا كنت

الس ْح َت وأنت مسلم؟» ،فقال الشيخ« :واهلل
يا شيخ! تطعم أوالد املسلمني ُّ
ال اجترت للدنيا أبدً ا».

جلنيد :كنت بني يدي السرَّ ِ ِّي ألعب -وأنا ابن سبع سنني -وبينام مجاعة
قال ا ُ

يتك َّلمون يف الشكر ،فقال يل :يا غالم ،ما الشكر؟ فقلت :أن ال تعيص اهلل بنعمه،
فقال« :يوشك أن يكون ح ُّظك من اهلل لسانَك» ،فال أزال أبكي عىل هذه الكلمة

التي قاهلا الرسي.

 وقال عبد الرمحن بن حممد صاحب كتاب «صفة األولياء» :حدثني حممد
املو ِصيل  Vقال :خرجت أريد احلج،
فتحا ْ
ابن إبراهيم النيسابوري بإسناده أن ً
توسطت البادية إذا غالم صغري مل جتر عليه األحكام ،فقلت له« :إىل أين؟»،
فلام
ُ
فقال« :إىل بيت ريب» ،قلت« :إنك صغري مل جتر عليك األحكام» ،فقال« :لقد

«عيل اخلَ ْط ُو ،وعليه
رأيت أصغر مني مات»،
ُ
ُ
فقلت« :إن َخ ْط َو َك قصري» ،قالَّ :
ُ
التبليغ إن شاء ،أمل تسمع قو َل ُه تعاىل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]؟»

كنت أيقنت
قلت« :ال أرى معك زا ًدا» ،قال« :زادي يف قلبي اليقني ،حيثام ُ
ُ

اسمك؟»،
أن اهلل يرز ُقني» ،قلت« :إنام
ُ
أردت أنك تتزود اخلبز واملاء» ،قال« :ما ُ
«س ْل» ،قال« :أرأيت لو أن ً
أخا لك
ُ
قلتٌ :
«فتح» ،قال« :يا فتح ،أسألك» ،قلتَ :
من أهل الدنيا دعاك إىل منزله ،أما كنت تستحي أن حتمل معك طعا ًما لتأكله يف

منزله؟» ،قلت« :بىل» ،قال« :فإن موالي دعاين إىل بيته ،فهو يطعمني ويسقيني»،
ِ
أعجب من ِ
وزهده ،مع ِص َغ ِر ِسنِّه».
أمره ،وبيانِ ِه،
«فجعلت
قال فتح:
ُ
ُ
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وقيل :إن معرو ًفا الك َْر ِخي  Vكان أبواه نرصانيني ،فأسلامه إىل ُم َؤ ِّد ٍ
ب

كان يقول له :قل« :ثالث ثالثة» ،فيقول« :بل هو الواحد» ،ف ُيضرْ َ ب فيهرب،

فكان والداه يقوالن له« :ليته رجع» ،ثم إن أبويه أسلام.

صاحب «صفة األولياء ،ومراتب األصفياء» بإسناده قال:
أيضا
 وروى ً
ُ

«س ْه ٌل» اهللَ ،وهو اب ُن ثالث سنني ،وصام وهو ابن مخس سنني حتى مات،
َذكر َ
مشكالت املسائل عىل
وساح يف طلب العلم وهو ابن تسع سنني ،وكانت تُلقى
ُ

يوجدُ جوابهُ ا إلاَّ عنده ،وهو ابن اثنتي عرشة سنة ،وحينئذ ظهرت
العلامء ،ثم ال َ
عليه الكرامات».

وقال حجة الدين حممد بن ظفر (ت  )567يف «أنباء نجباء األبناء»:
وبلغني أن أبا ٍ
حممد سهلاً حفظ القرآن وهو ابن ست سنني ،وكان ُيفتي يف
ِ
ومقامات اإلرادات وهو ابن اثنتي عرشة سنة ،وملا بلغ
مسائل الزهد والورع،
ثالث عرشة سنة َع َر َض ْت له مسأل ٌة فلم جيدْ بت ُْسترَ َ من جييبه عنها فقال ألهله:
«جهزوين إىل البرصة» ،فلم جيدْ بالبرصة من يستفتيهُ ،
فذ ِكر له محزة ب ُن عبد اهلل
بع ْبدَ َ
ان فقصدها ،ولقي محز َة فوجد عنده ما يريد وصحبه.

 وقال صاحب «أنباء نجباء األبناء» :بلغني أن أبا احلسني أمحد بن حممد

بالنوري ملا قرأ القرآن الكريم ألزمه أبوه أن يكون معه يف حانوته ،فكان
املدعو
ِّ
َّ
إذا أصبح أخذ روزمانجأ ودواة ،وذهب يسأل عام جهل من كتاب اهلل تعاىل،

ويكتب ما يقال له ،ثم يأيت أباه ،وإذا بعثه يف حاجة أخذ ألواحه ودواةً ،فيسأل
مر به من أهل العلم ،فإذا غاب يزجره أبوه لغيبته ،ويتهدده ،وربام ضرُ ِ ب
من َّ
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عىل ذلك أحيانًا ،وتكرر ذلك ،فقال له أبوه« :ليت شعري يا بني ما تريد بعلمك
هذا؟» ،قال« :أريد أن أعرف اهلل تعاىل ،وأتعرف إليه» ،فقال« :كيف تعرفه؟»،
قال« :أعرفه بتفهم ِ
«أتعرف إليه
أمره وهنيه» ،قال« :وكيف تتعرف إليه؟» قال:
َّ

أعرض لك يف أمرك هذا ما بقيت».
بالعمل بام ع َّلمني» ،قال أبوه« :يا بني! ال
ُ

إبراهيم بن
 وقال عيل بن اجلعد :أخربين أبو يوسف قال :ت ُُوفيِّ أيب:
ُ
حبيب ،وخ َّلفني صغريا يف حجر أمي ،فأسلمتني إىل َق َّص ٍ
ار((( أخدمه ،فكنت
ً
القصار وأمر إىل حلقة أيب حنيفة ،فأجلس أستمع ،فكانت أمي جتيء خلفي
أ َد ُع َّ
القصار ،وكان أبو حنيفة ُيعنَى يب ملا َي َرى
إىل احللقة ،فتأخذ بيدي وتذهب يب إىل َّ
من حضوري وحريص عىل التعلم ،فلام ك َث ُر ذلك عىل أمي ،وطال عليها هريب،

صبي يتيم ال يشء له ،وإنام
قالت أليب حنيفة« :ما هلذا الصبي فساد غريك ،هذا
ٌّ
أطعمه من ِمغزيل! وآ ُم ُل أن يكسب دان ًقا يعو ُد به عىل نفسه» ،فقال هلا أبو حنيفة:
« ُم ِّرى يا َر ْعنَاء ،هو ذا يتع َّلم َ
دهن ال ُف ْستَق» ،فانرصفت عنه وقالت
أكل الفا ُلو َذج ُب ْ
له« :أنت ٌ
وذهب عق ُلك».
شيخ قد َخ ِر ْف َت،
َ
مت أبا حنيفة ،وكان يتعاهدين بامله ،فام ترك يل َخ َّلة،
قال أبو يوسف :ثم َل ِز ُ

دت القضاء ،وكنت أجالس هارون الرشيد،
فنفعني اهلل بالعلم ،ورفعني حتى تق َّل ُ
وآكل معه عىل مائدته ،فلام كان يف بعض األيام ُقدم إىل هارون الرشيد فالوذج،

فقال يل هارون« :يا يعقوب ك ُْل منه فليس ُيعمل لنا مث ُله كل يوم» ،فقلت« :وما

دهن الفستق» ،فضحكت ،فقال يل:
هذا يا أمري املؤمنني؟» ،فقال« :هذا فالوذج ُب ْ
( )1ال َق َّصار :ا ُمل َب ِّي ُض للثياب ،وهو الذى هييئ النسيج بعدَ ن َْسجه بب ِّله و َد ِّقه بال َقصرَ ةَ ،وهي قطعة من
اخلشب.
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ِ
وألح«خريا أبقى اهلل أمري املؤمنني» ،قال« :لتخربين»
ضحكت؟» ،فقلت:
«م َّم
َ
َّ
ً
عيل -فأخربته بالقصة من أوهلا إىل آخرها ،فعجب من ذلك ،وقالَ « :لعمري:
َّ
وترحم عىل أيب حنيفة ،وقال« :كان ينظر بعني
إن العلم لريفع وينفع دينًا ودنيا»،
َّ

عقله ما ال َيراه بعني رأسه».

 وقال صاحب «أنباء نجباء األبناء»:

بلغني أن أبا سليامن داود بن نصري الطائي  Vملا بلغ من العمر مخس
سنني أسلمه أبوه إىل املؤدب ،فابتدأه بتلقني القرآن ،وكان َل ِقنًا فلام تع َّل َم سورة

[ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] وحفظها؛ رأته أمه يوم مجعة
مقبلاً عىل حائط ،وهو يفكر و ُيشري بيده ،فخافت عليه ،وقالت له« :قم يا داود
فاخرج والعب مع الصبيان» ،فلم جيبها ،فضمته إىل صدرها ،ودعت بالويل،
ِ
أس؟» قال« :ال» ،قالت« :أين ذهنك؟
فقال« :ما لك يا أ َّماه؟» فقالت« :أبِ َك َب ٌ
كلمتُك فلم تسمع» ،قال« :مع عباد اهلل» ،قالت« :فأين هم؟» ،قال« :يف اجلنة»

قالت« :ما يصنعون؟» ،قال[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ومر يف السورة ،وهو شاخص ببرصه كأنه
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ]َّ ،
ينظر إليهم ،حتى بلغ قوله تعاىل[ :ﰁ ﰂ ﰃ] ،ثم قال« :يا أماه! ما كان
سعيهم؟» ،فلم تَدْ ِر ما جتي ُب ُه به ،فقال« :قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة»،
فقامت ،وأرسلت إىل والده ،فجاء فأخربته اخلرب ،فقال له« :يا داود! كان سعيهم

مشكورا أهنم قالوا :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل» ،فكان داود بعد ذلك ال َيدَ ع
ً

أن يقول« :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل».
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 وحكى الشيخ ابن ظفر املكي :أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي

 Vملا تحَ َ َّف َظ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] قال ألبيه« :يا أبت من الذي
يقول اهلل تعاىل له هذا؟» ،قال« :يا بني ذلك النبي» ،قال« :يا أبت مالك ال تصنع

ص به
كام صنع H؟» ،قال« :يا بني! إن قيام الليل ُخ ِّص َ

H

وبافرتاضه دون أمته» ،فسكت عنه.

فلام حتفظ قوله سبحانه[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] قال« :يا أبت إين أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل ،فمن
هذه الطائفة؟» ،قال« :يا بني! أولئك الصحابة  ،»Mقال« :يا أبت :فأي

خري يف ترك ما عمله النبي  Hوأصحابه؟» ،قال« :صدقت يا بني».

فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصيل ،فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه

يصيل ،فقال« :يا أبت :ع ِّلمني كيف أتطهر وأصيل معك» ،فقال أبوه« :يا بني
ارقد فإنك صغري بعدُ » ،قال« :يا أبت :إذا كان يو ُم يصدر الناس أشتاتًا لِيرُ َ ْوا
أعامهلم أقول لريب :إين قلت ألبى :كيف أتطهر ألصيل معك؟ فأبى ،وقال يل:
(ارقد ،فإنك صغري بعد) ،أحتب هذا؟» ،فقال له أبوه« :ال واهلل يا بني ما أحب

هذا» ،و َع َّلمه فكان يصيل معه.
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اله َّمة النَّ ِا ُ
بغونَ
بار ِ
ِك ُ

ُم َ
خت َص ُر َّ
يق ِإ َلى ا َمل ْج ِد
الط ِر ِ
النابغون الفائقون من أبناء األمة خيتصهم اهلل

E

بمواهب

واستعدادت فطرية ،وخصائص ذاتية متميزة ،فهم (ليسوا جمرد أشخاص
ماهرين يف أداء االختبارات ،وال جمرد أشخاص ممتازين يف أداء بعض املهارات

فحسب ،بل لدهيم خصائص شخصية واجتامعية وبدنية طيبة تفوق ما عند

أقراهنم العاديني.

وم��ن أه��م اخلصائص :سالمة البدن ،وقوة الذاكرة ،ورسعة التعلم،

والتفوق يف التحصيل ال��درايس((( ،وحب االستطالع ،والدافعية لإلنجاز،

والثقة بالنفس ،واالستقاللية ،واملثابرة ،والتفوق يف القيمة النظرية ،ويف امليول
العلمية ،والنضوج االجتامعي ،والنشأة يف ظروف اجتامعية طيبة)(((.

إن املرء ال يولد عا ًملا ،وإنام تُربيه مجاعة ،وتصنعه بيئة ،وتتعهده بالرعاية

والتعليم ،حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه.

( )1ومن أمثلة ذلك يف عرصنا الطفل «سيد جالل األفغاين» الذي التحق بجامعة البرتول بالظهران
وعمره عرش سنوات يف العام اجلامعي ( ،)1981-1980وكان قد حصل عىل الثانوية العامة
وعمره ثامين سنوات ،وتعلم األوردية واإلنكليزية والروسية وعمره تسع سنوات.
(« )2رعاية النابغني يف اإلسالم وعلم النفس» للدكتور كامل إبراهيم مريس (ص.)144 ،143
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واألمة التي هتتم بالنابغني ،تصنع هبم مستقب َلها املرشق ،ألهنم ُي ْص ِلحون

أمرها ،ويسهمون يف ازدهارها ،واألمة التي هتمل رعاية نابغيها سوف تشقى

أمورها جهل ٌة قارصون يوردوهنا املهالك ،أو مرىض نفسيون معقدون
حني يتوىل َ
يسوموهنا سوء العذاب ،أو َس ِف َلة أصحاب نفوس دنيئة ومهم خسيسة يبيعوهنا
ألعدائها بثمن بخس.
قال أمري الشعراء أمحد شوقي:

���������را
أراد اهلل ب�����ال�����ف�����ق�����راء ِب ًّ
َ
����������وم ع���ل���م���وه
ف������������� ُر َّب ص ِ
�����غ��ي��ر ق ٍ

وك�������ان ل���ق���وم���ه ن���ف��� ًع���ا وف����خ���� ًرا

�����ب�����ا وارت�����ب�����اب�����ا
وب������األي������ت������ام ح ًّ
����و َم���� َة ال ِعرابا
����س َّ
مس���ا ومح����ى املُ َ
ول����و ت���رك���وه ك����ان ً
أذى وعابا

��ت ل��ع��ل اً
ف��ع ِّ��ل��م م���ا اس��ت��ط��ع َ
جيل

��ب ال ُعجابا
سيأتي
يحُ����د ُث ال�� َع َ
��ج َ
ِ

���اب َ
يأسا
وال ُت���ره���ق ش���ب َ
������ي ً
احل ِّ

ف������إن ال�����ي�����أس خي���ت��رم الشبابا

ومع كون املواهب استعدادات فطرية فإهنا ال تؤدي إىل النبوغ إال إذا توفرت

ألصحاهبا الظروف البيئية املناسبة والرتبة الصاحلة الالزمة لتنميتها وصقلها.

وتعد األرسة -وبخاصة الوالدان أو من يقوم مقامهام -أهم عنارص

تأثريا يف إظهار النبوغ ،وزراعة اهلمة العالية يف قلوب األطفال منذ نعومة
البيئة ً
أظفارهم ،وهذا ما قد يفرس لنا رس اتصال سلسلة النابغني من أبناء ٍ
أرس معينة،
كآل قدامة وآل تيمية وآل اآللويس وآل القاسمي وآل شاكر  -حيث اجتمعت
االستعدادات الفطرية املوهوبة املوروثة ،والقدرات اإلبداعية مع العوامل

مبكرا ،ثم تنميها ،وتوجهها
البيئية املكتسبة التي تساعد عىل اكتشاف املواهب
ً
إىل الطريق األمثل.
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ٍ
فرب ُأم ٍ
مشهود بعلمه ،كان سب ًبا يف تيسري
ذكية حمبة للعلم((( ،أو أب عامل
ُ َّ ٍّ

السبيل إىل العلم ،وجمالسة العلامء ،مما كان له أثر بليغ يف تنمية نبوغ أبنائهم.
ويذكر العالمة حممد اخلرض حسني

V

أن مما يهُ يئ الناشئ للنبوغ:

«أن يسبقه أب أو جد بالنبوغ ،فإن كثرة تردد اسم سلفه العبقري عىل سمعه،
ومطالعته لبعض آثار عبقريته  -يثريان مهته ،ويرهفان عزمه ألن يظفر بام ظفر به
سلفه من منزلة شاخمة وذكر جميد»(((.

وهذا «الزبري بن العوام» فارس رسول اهلل

H

الذي عدل به

عمر  Iأل ًفا من الرجال ،يشب يف كنف أمه صفية بنت عبد املطلب عمة
رسول اهلل  ،Hوأخت أسد اهلل محزة ،وهؤالء الكملة العظامء عبد اهلل،
واملنذر ،وعروة أبناء الزبري ،كلهم ثمرات أمهم ذات النطاقني أسامء بنت أيب بكر

.L

وهذا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يرتبى عىل أمه فاطمة بنت أسد،

وخدجية بنت خويلد  ،Lوهذا عبد اهلل بن جعفر سيد أجواد العرب تعاهدته

أمه أسامء بنت عميس  ،Jوهذا أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان L

أريب العرب وأملعيها ،ورث عن أمه هند بنت عتبة مهة جتاوز الثريا ،فقد قيل
هلا -ومعاوية وليد بني يدهيا« :-إين أظن أن هذا الغالم سيسود قومه» ،فقالت:
ِ
«ثكلتُه إ ًذا إن مل َي ُسد إال قومه».

( )1انظر« :عودة احلجاب» (.)212-191/2
(« )2رسائل اإلصالح» (.)180/1
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وملا نُعي إليها ولدها يزيد بن أيب سفيان قال هلا بعض املعزين« :إنا لنرجو

«أو مثل معاوية يكون َخ َل ًفا من أحد؟
أن يكون يف معاوية َخ َل ٌ
ف منه» ،فقالتَ :
العرب من أقطارها ،ثم ُرمي به فيها ،خلرج من أهيا شاء».
واهلل لو جمُ ِ َعت
ُ
وقد كان معاوية  Iإذا نُوزغ بالفخر باملقدرة ،وجوذب باملباهاة بالرأي،
ِ
خصمه بقوله« :أنا ابن هند».
أسامع
انتسب إىل أمه ،فصدع
َ
وهذا سفيان الثوري اإلمام اجلليل ،والعلم الشامخ كان ثمر َة أم صاحلة

غذته بلباهنا ،وحاطته بكنفها ،حتى صار إمام املسلمني ،وأمري املؤمنني يف

احلديث ،قالت له أمه وهو صغري« :يا بني! اطلب العلم ،وأنا أكفيك بمغزيل».

وكان رجل يطلب ابنُه العلم عند ابن سحنون  ،Vفقال له يو ًما« :إين

«أعلمت أن
أتوىل العمل بنفيس ،وال أشغله عام هو فيه» ،فقال له ابن سحنون:
َ

أعظم من احلج والرباط واجلهاد؟».
أجرك يف ذلك
ُ

وهذ اإلمام الثقة الثبت أبو عمرو األوزاعي نشأ يتيماً يف حجر أمه ،التي

تنقلت به من بلد إىل بلد ،وربته تربية عجزت امللوك وأبناؤها عنها ،حتى استُفتي

َ
ثالث عرش َة سنة.
يف الفقه وله

وكذا فعلت أم اإلمام ربيعة بن أيب عبد الرمحن شيخ اإلمام مالك ،فقد كان

زوجها عندها،
ثمرة تربية أم فاضلة ،أنفقت عليه أمه ثالثني ألف دينار خ َّلفها ُ

وهي حامل به ،وخرج إىل الغزو ،ومل يعد هلا إال بعد أن استكمل ولده الرجولة
واملشيخة.
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وقال عيل بن عاصم بن صهيب « :Vدفع إ َّيل أيب مائة ألف درهم ،وقال:

وجها إال بامئة ألف حديث».
اذهب فال أرى لك ً

وها هي ذي أم اإلمام مالك إمام دار اهلجرة تؤزه عىل طلب العلم ،و ُت ْلبِ ُسه

ثياب العلم ،وتقول له« :اذهب إىل ربيعة ،فتعلم من أدبه قبل علمه».
َ

ومات والد اإلمام الشافعي وهو جنني أو رضيع ،فتولته أمه بعنايتها،

وأرشقت عليه بحكمتها ،وتنقلت به من «غزة» إىل «مكة» مستقر أخواله ،فربته

بينهم هنالك.

فقريا ،ومل تستطع أمه دفع أجر مع ِّلمه ،إال أن
ونشأ اإلمام الشافعي يتيماً
ً
املعلم َقبِ َل أن يعلمه بدون أجر ،وتعهده بالرعاية ،وجعل له منزلة خاصة بني

التالميذ ،ملا ملسه فيه من نباهة ،ورسعة يف احلفظ.

قال الشافعي « :Vكنت يتيماً يف حجر أمي ،ومل يكن معها ما تعطي

املعلم ،وكان املعلم قد ريض أن يعلمني بدون أجر ،وأن أخلفه يف الدرس إذا

قام».

وهذا إمام املحدثني حممد بن إسامعيل البخاري  Vمات أبوه إسامعيل،

وهو صغري ،فنشأ يتيماً يف حجر أمه ،وكانت امرأة عابدة صاحبة كرامات.

وقال إبراهيم بن وكيع« :كان أيب يصيل فال يبقى يف دارنا أحدٌ إال صلىَّ حتى

جارية لنا سوداء».
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وكان والد اإلمام عبد اهلل بن املبارك ترك ًّيا ،وكان عبدً ا لرجل من التجار
حلا كثري االنقطاع للعبادة محُ ِ ًّبا
من مهذان من بني حنظلة ،وكان رجلاً تق ًّيا صا ً
للخلوة ،شديد التورع ،حفظ لنا التاريخ من ورعه حدي ًثا عج ًبا:
ٍ
بستان ملواله ،وأقام فيه زمانًا ،ثم إن مواله صاحب
فقد كان مبارك يعمل يف

البستان جاءه يو ًما ،وقال له:

 -أريد ُر َّمانًا ُح ْل ًوا ،فمىض إىل بعض الشجر وأحرض منها رمانًا فكرسه

حامضا ،فحرد عليه ،وقال:
فوجده
ً
ِ
ضرِ
حلوا ،فمىض وقطع من شجرة
أطلب احللو فت ُْح يل احلامض؟ هات ً

حامضا ،فاشتد َح َر ُده عليه ،وفعل ذلك مرة ثالثة
أيضا
ً
أخرى فلام كرسه وجده ً
حامضا ،فقال له بعد ذلك:
أيضا
ً
فذاقه فوجده ً
أنت ما تعرف احللو من احلامض؟
 -فقال :ال.

 -فقال :وكيف ذلك؟

أكلت منه شي ًئا حتى أعر َفه.
 فقال :ألين ماُ

 -فقال :ومل َ مل ْ تأكل؟

 -قال :ألنك ما أذنت يل باألكل منه!!

صاحب البستان ،وكشف عن ذلك فوجده ح ًّقا ،فعظم يف
فعجب من ذلك
ُ
ِ
كثريا؛ فقال له:
عينه ،وزاد قدره عنده ،وكانت له بنت ُخطبت ً
ُزوج هذه البنت؟
 -يا مبارك ،من ترى ت َّ
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 -فقال :أهل اجلاهلية كانوا يزوجون للحسب ،واليهود للامل ،والنصارى

للجامل ،وهذه األمة للدين(((.

 -فأعجبه عقله ،وذهب فأخرب به أمها ،وقال هلا:

زوجا غري مبارك.
ما أرى هلذه البنت ً

فتزوجها فجاءت بعبد اهلل بن املبارك((( ،فتمت عليه بركة أبيه ،وأنبته اهلل

حلا ،ورباه عىل عينه.
نباتًا صا ً

أما إمام تركيا بديع الزمان سعيد النوريس  Vفقد ُد ِهش منه أستاذه «نور

حممد» وهو غالم صغري ،لفطنته وذكائه وأخالقه وشجاعته ،فقرر أن يذهب

بصحبة بعض أصدقائه إىل بيته ليستعلم أهله :كيف َر َّب ْوا هذا الغالم؟

فطرقوا الباب ،فخرجت هلم والدة سعيد ،وأخربهتم أن والده عىل وشك

حصريا أمام الدار ،وسأهلا الشيخ:
الرجوع من املزرعة ،ثم فرشت للزائرين
ً
 -كيف ربيتم هذا الصغري؟

أجابت الوالدة :عندما أصبحت حاملاً بـ«سعيد» مل أطأ مكانًا دون وضوء،

وعندما جاء «سعيد» إىل الدنيا مل أرضعه دون وضوء.

بعد قليل رجع والده من املزرعة ،وهو يسوق بقرتني وثورين ،ولكن الشيخ

«نور حممد» وأصدقاءه دهشوا عندما رأوا أن أفواه هذه احليوانات مكممة،
فسألوه عن هذا املنظر الغريب ،فقال هلم:

( )1وإىل هذا أشار قول رسول اهلل « :Hتنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلامهلا ،ولدينها،
فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه.
( )2انظر« :وفيات األعيان» (« ،)237/2شذرات الذهب» (.)296/1
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«إن مزرعتي بعيدة بعض اليشء ،وأنا أضطر يف الذهاب واإلياب إىل املرور

عرب مزارع اجلريان ،لذا أكمم أفواه هذه احليوانات كي ال تأكل من حشائش هذه

املزارع ونباتاهتا ،ألين أحذر أن تدخل بيتي لقمة حرام»(((.

الطيب [ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ]
كام جرت سنة اهلل تعاىل يف خلقه أن البلدَ
َ

اآلية [األعراف ،]58:كذلك جرت هذه السنة أنه ال خيرج عامل رباين ،وال قائد فاتح،
إال وقد ه َّيأته بيئة طيبة ،سواء كانت األرسة أم املربني واملعلمني الصاحلني.
قال زهري بن أيب ُسلمى:

(((

ُنب ُت َ
وشيجه
اخل ِّط َّي((( إال
ُ
وهل ي ِ

س إال يف منابتها َّ
الن ْخ ُل
و ُت��� ْغ��� َر ُ

يقول :إن الرماح املشهورة باجلودة والصالبة ،ال تُتخذ إال من شجرها

األصيل ،وال ينبت النخل إال يف املواطن الصاحلة إلنامئه ،يريد أن الكريم ال يأيت

إال من عنرص كريم ،والن َّْص ُل يدل عىل األصل.

وم��ن أمثلة ذل��ك :دور عبد اهلل بن ياسني مع حييى بن إبراهيم يف دولة
(((

املرابطني((( ،والقايض الفاضل

(ت596:هـ) مع صالح الدين يف الدولة

األيوبية ،وغري ذلك من األمثلة التي يطول الكالم بذكرها ،لكننا هنا نقترص عىل

ذكر مثالني:

(« )1سعيد النوريس رجل القدر» (ص.)13
( )2اخلطي :الرمح املنسوب إىل اخلط ،واخلط :جزيرة ترفأ إليها سفن الرماح بالبحرين.
( )3الوشيج :العروق امللتفة من شجر الرماح.
( )4انظر« :انتصارات يوسف بن ُ
تاشفني» تأليف األستاذ حامد حممد اخلليفة (ص.)26-14
( )5أحد األئمة الكتاب ،ووزير السلطان صالح الدين األيويب الذي قال فيه صالح الدين« :ال تظنوا
أين فتحت البالد بالعساكر ،إنام فتحتها بقلم القايض الفاضل».
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األول :أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

بال نزاع.

V

تعاىل جمدد املئة األوىل

وهل يمكن أن نغفل تأثري البيئة املحيطة ونركز فقط عىل ثمرة هذه البيئة يف

رجل مثل عمر بن عبد العزيز  ،Vوهل كان يمكن ألمري املؤمنني عمر بن

عبد العزيز أن يامرس دوره يف جتديد الدين ،ويتهيأ له لوال البيئة الصاحلة التي
وجهته إىل املعايل((( ،وبذرت بذور «اهلمة العالية» يف قلبه منذ طفولته.
َّ

عن سعيد بن ُعفري قال :حدَّ ثنا يعقوب ،عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث

ابنه عمر إىل املدينة يتأ َّد ُب هبا ،وكتب إىل صالح بن كيسان يتعاهدُ ه ،وكان ُيلز ُمه
ِ
الصلوات ،فأبطأ يو ًما عن الصالة ،فقال« :ما َح َب َس َك؟» قال« :كانت ُم َر ِّج َلتي
ت َُسكِّن شعري» ،فقالَ « :ب َ
لغ من تسكني شعرك أن تُؤثِ َره عىل الصالة؟» ،وكتب
بذلك إىل والده ،فبعث عبدُ العزيز رسولاً إليه فام ك َّلمه حتى َح َلق شعره.

وعن أيب َقبيل :أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غالم صغري ،فأرسلت

«ذكرت املوت» ،قال :وكان يومئذ قد مجع
إليه أمه ،وقالت« :ما ُيبكيك؟» قال:
ُ
القرآن ،فبكت أ ُّمه حني بلغها ذلك.

( )1أطلق عامة العلامء القول بأن عمر بن عبد العزيز  Vهو جمدد القرن األول( ،ونحن نسلم
بذلك ،ولكننا نقول :ما كان لعمر بن عبد العزيز أن يقوم هبذه احلركة الواسعة املتعددة اجلوانب
لوال وجود عدد كبري من أجالء التابعني وساداهتم ،وهم كانوا ساعده األيمن يف تنفيذ مشاريعه
التجديدية العظيمة) اهـ .من «البيان» (ص )17 ،16العدد الثالث ،وعىل رأس هؤالء السادات
رجاء بن حيوة الذي أشار عىل سليامن ابن عبد امللك عند وفاته باستخالف عمر بن عبد العزيز،
انظر« :سري أعالم النبالء» (.)123 /5
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ونقل الزبري بن بكار عن العتبي قال :إن َ
أول ما استُبني من عمر بن

عبد العزيز أن أباه ويل مرص ،وهو حديث السنُ ،ي َش ُّك يف بلوغه ،فأراد إخراجه،
ِ
أنفع يل ولك :ت َُر ِّحلني إىل املدينة،
غري ذلك؟ لعله أن يكون َ
فقال« :يا أبت! َأو َ
فوجهه إىل املدينة ،فاشتهر هبا بالعلم
فأقعد إىل فقهاء أهلها ،وأتأدب بآداهبمَّ ،

والعقل مع حداثة سنه.

 املثال الثاني :اكتشف والدُ

شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب W

نضوجه االجتامعي املبكر ،فراح ُين َِّمي ثقتَه بنفسه ،ويصقل مواهبه ،و ُي ِعده لتحمل
ٍ
صاحب له فقال « :Vحتققت أنه بلغ
املسؤوليات ،فقد كتب يف ذلك إىل
االحتالم قبل إكامل سن اثنتي عرشة سنة عىل التامم ،ورأيته أهلاً للصالة باجلامعة
وزوجته بعد البلوغ مبارشة ،ثم طلب مني
واالئتامم ،فقدمته ملعرفته باألحكامَّ ،
احلج إىل بيت اهلل احلرام ،فأجبته باإلسعاف إىل ذلك املرام ،فحج وقىض ركن

اإلسالم»((( اهـ.

وبغري هذا «النضوج االجتامعي املبكر» والرتبية الواعية -التي تنمي

امللكات ،وتغرس الثقة يف النفس ،وحتررها من التواكل والتبعية والطفولية-

ال نستطيع أن نفرس ظاهرة ارحتال العلامء يف سن الصبا والشباب املبكر يف أقطار

الدنيا طل ًبا للعلم ،وقد فارقوا األهل واألوطان ،وكابدوا املخاطر واملشاق دون

كلل وال ملل وال تربم.

 وقد تكون البيئة املرتفة عائ ًقا بليغ اإلعاقة عن امليض يف طريق املجد ،ومع

ذلك يرتفع عليها صاحب اهلمة العالية ،ويسخرها إلنجاز املطالب اجلسيمة،
( )1نقلاً من «رعاية النابغني» (ص.)160
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كحال اإلمام أيب حممد عيل بن حزم  ،Vالذي نشأ نشأة مرتفة ،ولكنه انرصف

عن مطامح الدنيا ومطامعها يف سبيل طلب العلم ،فقد جرت مناظرة بني اإلمامني
ابن حزم وأيب الوليد الباجي  ،Wفلام انقضت قال الباجي البن حزم« :ت ُ
َعذ ُرين

أيضا
سج احلُ َّراس» ،فأجابه ابن حزم« :وتعذرين ً
فإن أكثر مطالعايت كانت عىل رُ ُ
فإن أكثر مطالعايت كانت عىل منائر -أي :مصابيح -الذهب والفضة»((( ،قال

أضيع لطلب العلم من الفقر!»(((.
ياقوت احلموي« :أراد أن الغنى
ُ

معد ٍ
وربام نشأ كبري اهلمة يف بيئة ِ
مة قاسية تكون كفيلة بإطفاء مهته،


والقضاء عىل نبوغه ،فييرس اهلل له من األسباب ما يأخذ بيده ،أو يقيض له من

ينمي مواهبه ،ويتكفل بأمره ،وإذا كان ا ُملربيِّ -الذي يلتقط نابغة موهو ًبا فريعاه
ويتعاهده -عظي ؛ فأعظم منه كبري ٍ
مهة مل يكن يف بيئته ما تعطيه إياه ألبتة ،وإذا
ماً
ُ
به -مع الفقر وقلة ذات اليد -يبتكر الوسائل التي يدرك هبا غايته ،وحيقق

رسالته.

(« )1معجم األدباء» (.)239/12

( )2وعلق الشيخ حممد أبو زهرة  Vعىل اعتذار اإلمامني قائلاً « :يرى ابن حزم أن كثرة املال وطيب
مسالك العلم إىل النفوس ،فال تتجه إىل العلم ،فإن ِ
َ
وتفتح بابه،
اجلدَ ة قد ت َُس ِّهل اللهو،
تسدُّ
ُ
العيش ُ
باب النور واملعرفة ،فلذائذ احلياة وكثرهتا تطمس نور القلب ،و ُت ْع ِمي
باب اللهو ُسدَّ ُ
وإذا انفتح ُ
َذهب بِ ِحدَّ ة اإلدراك.
البصرية ،وت ُ
طلب القوت -فقد ُسدَّ ت عليه أبواب اللهو ،فأرشقت النفس ،وانبثق نور
أما الفقري -وإن شغله ُ
ُسهل احلياة
اهلداية ،هذا نظر ابن حزم .أما نظر الباجي فإنه متجه إىل األسباب املادية من حيث ت ِّ

املادية ،من غري نظر إىل األسباب املادية النفسية التي تضمن أن الغنى يكون يف كثري من األحوال
االنرصاف عن العلم إىل اللهو ،وقد توفرت ذرائعه» اهـ .من كتابه «ابن حزم» (ص.)56
معه
ُ

708

لقد نشأ املتنبي شاعر العرب ال َف ْح ُل يف أرسة فقرية غري متعلمة ،لكن اهلل

ق َّيض له فرصة التعليم املجاين يف ُكتَّاب خاص بأبناء أرشاف الكوفة ،وشجعه

أصحاب املكتبات عىل قراءة الكتب دون مقابل.

و ُيروى أن ورا ًقا كان يالزمه قال :كان اليوم عندي -أي املتنبي -وقد أحرض

رجل كتا ًبا يف نحو ثالثني ورقة لبيعه ،فأخذه أبو الطيب ،ونظر فيه طويلاً  ،فقلت

له« :ما هذا؟ أريد بيعه ،وقد قطعتني عن ذلك ،فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون
ب
يف شهر إن شاء اهلل» ،فقال املتنبي« :إن كنت حفظته هذه املدة؟» قلتَ « :أ َه ُ
الكتاب» ،قال« :اسمعها مني» ،فأخذت الدفرت من يده ،وأقبل يتلوه حتى
لك
َ
انتهى إىل آخره.

 عوتب شيخ اإلسالم عبد اهلل بن املبارك  Vبسبب كثرة ما يفرق من

األموال يف البلدان دون بلده ،فقال« :إين أعرف مكان قو َم -هلم فضل وصدق،
طلبوا احلديث ،فأحسنوا طلبه ،حلاجة الناس إليهم -احتاجوا ،فإن تركناهم

العلم ألمة حممد ،ال أعلم بعد النبوة أفضل من
علمهم ،وإن أعنَّاهم َب ُّثوا
َ
ضاع ُ

ِّ
بث العلم».

وجاء يف ترمجة العالمة عز الدين عبد السالم القيلوي « :Vأنه كان ربام
جاءه الصغري لتصحيح َل ْو ِح ِه ،ونحوه من الفقراء املبتدئني لقراءة درسه ،وعنده
تصحيح ذاك الصغري،
من يقرأ من الرؤساء ،فيأمرهم بقطع قراءهتم حتى ينتهي
ُ

أو قراء ُة ذاك الفقري لدرسه ،ويقول :أرجو بذلك القربة ،وترغي َبهم ،وأن أندرج

يف الربانيني(((».

( )1أي :الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره.
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أما اإلمام األعظم أبو حنيفة النعامن :فام أدراك ما أبو حنيفة؟! كان كريماً

جوا ًدا ،سخ ًّيا بامله ،ينفق عىل العلامء مثلام كان ينفق عىل عياله ،وإذا اكتسى ثو ًبا
فعل مثل ذلك ،وإذا جاءته الفاكهة والرطبُّ ،
وكل يشء يريد أن يشرتيه لنفسه

ثم يشرتي بعد ذلك لعياله.
ولعياله ،ال يفعل ذلك حتى يشرتي للعلامء مثلهَّ ،

رب إخوانه شي ًئا اشرتى أجود ما يقدر عليه،
وكان إذا اشرتى للصدقة أو ل ِّ
وكان يتساهل فيام يشرتيه لنفسه ولعياله ،هذا فِع ُله مع العلامء ،أما مع من ُي َع ِّلمه،

ويزوج من احتاج إليه ،حتى إنه
ربهم ويوايس فقريهم بامله ،وينفق عليهِّ ،
فهو ي ُّ

كان يعول أبا يوسف وعياله عرش سنني.

فقريا أغناه،
قال رشيك :كان أبو حنيفة يصرب عىل من يعلمه ،وإن كان ً

وأجزل عليه وعىل عياله ،حتى يتعلم ،فإذا تع َّلم قال له« :قد وصلت إىل الغنى

األكرب بمعرفة احلالل واحلرام».

وقال الفضيل بن عياض :كان أبو حنيفة معرو ًفا بكثرة األفعال ،وق َّلة

الكالم ،وإكرام العلم وأهله.

لقد كان أبو حنيفة  Vأشهر من ُع ِرف بالعناية بالتفتيش عن النابغني،

فإذا وقع عىل أحدهم استنقذه من ظروفه القاسية ،وانتشله من عقبة الفقر ،وأخذ
بيده يف طلب العلم.

لقد حرص اإلمام أبو حنيفة -عندما توىل حلقة الدرس بعد شيخه محاد-

عىل رعاية تالميذه النابغني ،فقد كان يواسيهم من ماله اخلاص ،ويعينهم عىل
نوائب الدهر ،حتى أنه كان يزوج من كان يف حاجة إىل الزواج وليست عنده
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مؤونته ،ويرسل لكل تلميذ حاجته ،وكان ينظر إىل نفوس تالميذه ،ويتعهدها
إحساسا بالعلم يامزجه الغرور ،أزال
بالرعاية والنصيحة ،فإذا وجد ِمن أحدهم
ً
عنه درن الغرور ببعض االختبارات ،التى تثبت له أنه ما زال يف حاجة إىل مزيد

من العلم.

 وذكر الكردري يف مناقبه بسنده إىل أيب يوسف  ،Vقال :كنت أطلب

احلديث وأنا مقل املال ،فجاء إ َّيل أيب وأنا عند اإلمام ،فقال يل« :يا بني ال َّ
متدن

رجلك معه ،فإن خبزه مشوي وأنت حمتاج» ،فقعدت عن كثري من الطلب،
واخرتت طاعة والدي ،فسأل عني اإلمام ،وتفقدين ،وقال حني رآين« :ما خ َّل َفك

عنا؟» قلت« :طلب املعاش» ،فلام رجع الناس ،وأردت االنرصاف دفع إ َّيل رصة
فيها مائة درهم ،فقال« :أنفق هذا ،فإذا تم ِ
أعل ْمني ،والزم احللقة» ،فلام مضت
َّ
يبرَ ُ بنفادها،
مدة دفع إ َّيل مائة أخرى ،وكلام تنفد كان يعطيني بال إعالم كأنه كان خُ ْ

حتى بل ْغ ُت حاجتي من العلم ،أحسن اهلل مكافأته ،وغفر له.

فقريا ،وكان يالزمه -أي
 وذكر الكردري ً
أيضا أن احلسن بن زياد كان ً

اإلمام -وكان أبوه يقول له« :لنا بنات ،وليس لنا ابن غريك ،فاشتغل هبن» ،فلام
فقيها معسرِ ً ا
رب اإلما َم أجرى عليه رز ًقا ،وقال« :الزم الفقه ،فإين ما ُ
رأيت ً
بلغ اخل ُ
قط».
وعىل الدرب نفسه ،سار الشيخ اإلمام العامل الكبري املحدث اللغوي العالمة

جمد الدين حممد بن طاهر بن عيل احلنفي الفتني الكجرايت صاحب «جممع بحار
ف بفضله عىل
األنوار يف غريب احلديث» الذي سارت بمصنفاته الرفاق ،واعترُ ِ َ

اآلفاق.
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وورث عن أبيه مالاً جزيلاً فأنفقه عىل طلبة العلم الرشيف ،وكان يرسل إىل
معلم الصبيان ،ويقولَ :أي صبي حس ٍن ذكاؤه وجي ٍد فهمهِ ،
أرس ْله إ َّيل ،فريسل
ِّ
ُّ
ُ
ٍّ َ َ
فقريا يقول
إليه فيقول له :كيف حالك؟ فإن كان غن ًّيا يقول له« :تع َّلم» ،وإن كان ً

ومجيع عيالك عىل قدر
له« :تع َّلم وال هتتم من جهة معاشك ،أنا أتعهد أمرك
َ
كفايتهم ،فكن فار َغ البال ،واجتهد يف حتصيل العلم» ،فكان يفعل ذلك بجميع

من يأتيه من الضعفاء والفقراء ،ويعطيهم قدر ما وظفه ،حتى صار منهم مجاعة
كثرية علامء ذوي فنون كثرية ،فأنفق مجيع ماله يف ذلك.
��ش فيهم
وم����ا ه���و م��ن��ه�� ُم ب��ال��ع��ي ِ

���رغ���ام
����ب ال َّ
ول���ك���ن م����ع ِ
����د ُن ال����ذه ِ

عود إىل سرية أبي حنيفة يف التفتيش عن النوابغ:

أمارات النبوغ فض َّن
شخصا عايل اهلمة ،تلوح من محُ َ َّيا ُه
كان  Vربام ملح
ُ
ً

بموهبته أن ُتنْ َف َق يف طلب الدنيا ،وشجعه عىل طلب العلم:

مررت يو ًما عىل الشعبي وهو جالس ،فدعاين،
 قال أبو حنيفة :V
ُ

وقال« :إال َم ختتلف؟» فقلت« :أختلف إىل فالن» ،قال« :مل ِ
أعن إىل السوق،
عنيت االختالف إىل العلامء» ،فقلت له« :أنا قليل االختالف إليهم» ،فقال:
ُ

«ال تفعل ،وعليك بالنظر يف العلم ،وجمالسة العلامء؛ فإين أرى فيك يقظة وحركة»،
قال« :فوقع يف قلبي من قوله ،فرتكت االختالف -أي إىل السوق -وأخذت يف

العلم ،فنفعني اهلل تعاىل بقوله».

 وعن مكي بن إبراهيم -أحد شيوخ البخاري -قال :كنت أجتر ،فقدمت

عىل أيب حنيفة قدمة ،فقال يل« :يا مكي! أراك تتجر ،التجارة إذا كانت بغري علم
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دخل فيها فساد كثري ،فلم ال تتعلم العلم ،ومل ال تكتب؟» فلم يزل يب حتى أخذت

كثريا ،فال أزال أدعو أليب حنيفة يف
يف العلم وكتابته وتعلمه ،فرزقني اهلل منه شي ًئا ً

باب العلم.
دبر كل صالة وعندما ذكرته ،ألن اهلل بربكته فتح يل َ

وربام كان لتجربة اإلمام أيب حنيفة مع شيخه اإلمام محاد أثر عظيم يف

وقربه
مسلكه هذا ،فقد اكتشف محاد نبوغ أيب حنيفة وعلو مهتهَّ ،
فخصه برعايتهَّ ،
من جملسه مؤملاً أن يكون حسنة من حسناته يهُ ِدهيا إىل األمة:
يبين ال��رج َ
��ال وغ�يره يبين ال ُقرى

ش����ت َ
�����ال
����ان ب��ي�ن ُق������� ًرى وب��ي��ن رج ِ

 انخرط أبو حنيفة النعامن يف التعليم عىل يد شيخه حمَ َّاد باملسجد اجلامع

بالكوفة ،وعندما ملس فيه النجابة ،ورسعة احلفظ ،وسالمة التفكري ،أجلسه
بإزائه ،واحرتم رأيه ،وشجعه عىل االجتهاد واالستقالل بالرأي ،ومل يتربم
من كثرة أسئلته واستفساراته ،ملا فيها من عمق ودقة .فمام ُيروى أن أبا حنيفة

امحر وجه
انرصف من جملس محاد ،بعد أن سأله عدة أسئلةَّ ،
وألح يف اجلدل حتى َّ
محاد ،الذي قال جلاره واص ًفا صالح تلميذه« :هذا عىل ما ترى منه -أي من كثرة
األسئلة -يقوم الليل كله وحيييه» ،واستمر أبو حنيفة مالز ًما أستاذه ثامين عرشة
سنة ،ومل يستقل بالدرس والتمحيص إال بعد وفاة محاد.

ٍ
ٍ
حتول يف حياة أحد
خملص بداي َة نقطة
وربام كانت نصيحة عابرة من عامل

النابغني إىل انتفاع عموم األمة به ،كذلك اإلمام الذي لقي نابغة كبري اهلمة وقد

جاور يف احلرم املكي الرشيف ،وخلىَّ مكانه يف التعليم والدعوة يف بلده ،فأرشده

إىل تصحيح مساره بقوله« :ليس هذا مكانك».
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 وكان سبب أخذ الشافعي يف العلم ما حكاه مصعب بن عبد اهلل الزبريي

قال« :كان الشافعي  Vيف ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب واألدب ،ثم
أخذ يف الفقه بعدُ » قال :وكان سبب أخذه يف العلم أنه كان يو ًما يسري عىل دابة له
وخلفه كاتب أليب ،فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أيب بسوطه ،ثم قال

فهزه ذلك ،فقصد
له« :مثلك يذهب بمروءته يف مثل هذا؟ أين أنت من الفقه؟» َّ
مفتي مكة ،ثم قدم علينا فلزم مالك بن
جمالسة َّ
الزنْجي مسلم بن خالد ،وكان َ

أنس.

 وعن حسني الكرابييس قال :سمعت الشافعي يقول« :كنت امر ًءا أكتب
ٍ
بشعر لِ َلبيد ،وأرضب
البوادي فأسمع منهم ،وقدمت مكة وأنا أمتثل
الشعر ،وآيت
َ

وحيش قدمي بالسوط ،فرضبني رجل من ورائي من احلجبة فقال :رجل من

قريش ،ثم ابن املطلب ريض من دينه ودنياه أن يكون ُمع َّلماً ما الشعر؟ الشعر إذا
قعدت معلماً َ ،ت َف َّقه ُي ْع ِل َك اهلل».
استحكمت فيه
َ
قال« :فنفعني اهلل بكالم ذلك احلجبي ،ورجعت إىل مكة ،وكتبت عن ابن

عيينة ما شاء اهلل أن أكتب ،ثم كنت أجالس مسلم بن خالد بن عبد اهلل الزنجي،
فكتبت موطأه».
ثم قدمت عىل مالك يف املدينة،
ُ

وعن الشافعي  Vقال :كنت أنظر يف الشعر ،فارتقيت عقب ًة بمنى ،فإذا

صوت من خلفي« :عليك بالفقه».

وعن احلميدي قال :قال الشافعي :خرجت أطلب النحو واألدب فلقيني

مسلم بن خالد الزنجي فقال« :يا فتى من أين أنت؟» ،قلت« :من أهل مكة»،
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قال« :أين منزلك؟» قلتِ :
«شعب باخليف» ،قال« :من أي قبيلة أنت؟» قلت:

جعلت
«من عبد مناف» قال« :بخ بخ لقد رشفك اهلل يف الدنيا واآلخرة ،أال
َ
فهمك يف هذا الفقه فكان أحس َن بك؟!».
َ

ثم رحل الشافعي من مكة إىل املدينة قاصدً ا األخذ عن أيب عبد اهلل مالك بن

أنس  ،Vويف رحلته مصنف مشهور مسموع ،فلام قدم عليه قرأ عليه «املوطأ»
حف ًظا ،فأعجبته قراءته والزمه ،وقال له مالك« :اتق اهلل ،واجتنب املعايص ،فإنه

سيكون لك شأن» ،ويف رواية أخرى أنه قال له« :إن اهلل  Dقد ألقى عىل قلبك
َ
ثالث عرش َة
نورا فال تطفه باملعايص» ،وكان للشافعي  Vحني أتى مالكًا
ً
سنة ،ثم و َيل باليمن.

وقد أمره باإلفتاء شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة
ِ
«أفت يا أبا عبد اهلل! فقد -واهلل -آن لك أن تُفتي» ،وكان
ومفتيها ،وقال له:
مخس عرش َة سنة ،وأقاويل أهل عرصه يف هذا كثرية مشهورة،
للشافعي إذ ذاك َ
العلم يف سن احلداثة مع توفر العلامء يف ذلك العرص ،وهذا
و ُأ ِخ َذ عن الشافعي
ُ
من الدالئل الرصحية لعظم جاللته وعلو مرتبته ،وهذا كله من املشهور املعروف

يف كتب مناقبه وغريها.


ونقفز إىل عرصنا املتأخر لنطالع سرية العالمة القرآين حممد األمني

الشنقيطي :V

فقد حتدث الشيخ عن طفولته الباكرة فقال « :Vكنت أميل إىل اللعب
أكثر من الدراسة ،حتى حفظت احلروف اهلجائية ،وبدؤوا ُي ْق ِرؤونني إياها
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«ب فتحة باِ ،
ب كرسة يبُ ،ب ضمة بو» وهكذا (ت) ،و(ث) فقلت
باحلركاتَ ،
هلم :أوكل احلروف هكذا؟ قالوا :نعم .فقلت :كفي ،إين أستطيع قراءهتا كلها
عىل هذه الطريقة -كي يرتكوين -فقالوا :اقرأها ،فقرأت بثالثة حروف أو أربعة،
وتنقلت إىل آخرها هبذه الطريقة ،فعرفوا أين فهمت قاعدهتا ،واكتفوا مني بذلك،

ثم ُح ِّببت إ َّيل القراءة».
وتركوين ،ومن َّ

وقال « :Vوملا حفظت القرآن ،وأخذت الرسم العثامين ،وتفوقت فيه
عىل األقرانُ ،عنِ َي ْت يب والديت وأخوايل أشد عناية ،وعزموا عىل توجيهي للدراسة

بج َملني :أحدمها عليه مركبي وكتبي ،واآلخر
فجهزتني والديت َ
يف بقية الفنونَّ ،
عليه نفقتي وزادي ،وصحبني خادم ومعه عدة بقرات ،وقد هيأت يل مركبي

فرحا يب ،وترغي ًبا يل
كأحسن ما يكون من مركب ،ومالبس كأحسن ما تكون؛ ً

يف طلب العلم ..وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل»(((.

وقال تلميذه الشيخ عطية سامل  Vوهو يصف طبيعة احلياة الدراسية

التي نشأ فيها العالمة الشنقيطي:

تقوم احلياة الدراسية عىل أساس منع الكلفة ،ومتام األلفة ،سواء بني الطالب

أنفسهم أو بينهم وبني شيخهم ،مع كامل األدب ،ووقار احلشمة ،وقد تتخللها
ال ُّطرف األدبية واملحاورات الشعرية ،ومن ذلك ما حدثنيه V؛ قال:

قدمت عىل بعض املشايخ ألدرس عليه ،ومل يكن يعرفني من قبل ،فسأل
فقلت ِ
مرجتلاً :
عني :من أكون؟ يف مأل من تالمذته،
ُ
(« )1ترمجة الشيخ الشنقيطي» للشيخ عطية سامل (ص.)29 ،28
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َ
جاكان قد نزال
هذا ف ًتى ِم ْن بين

الصبا عن لسان ال ُع ْرب َق ْد عدال
به ِّ

���م��� ٌة ع��ل��ي��ا ُء حن َو ُ
َر َم ْ
ك ُم
�����ت ب���ه ه َّ

��ام��ا من سحائبه
فجاء يرجو ُرك ً

��وم ن����و ُر ُه اشتعال
إذ ش���ا َم ب���� ْر َق ع��ل ٍ

تكسو ل��س َ
��ان الفتى أزه����ا ُر ُه ُح َلال

النحو ثم أبى
ْل
إذ َضاق َذ ْر ًعا بجِ َ ه ِ
ِ

ُـم ِّي َر َ
العني ِْم��ن «فعال»
شكل
ألاَّ ي َ
ِ
ب��ـ«احل��م��د هلل ال أبْ�� ِغ��ي ب��ه بَ���دَال»

قد أت��ى اليوم َص ًّبا ُمو َل ًعا َ
ك ِل ًفا

يريد دراسة «المية األفعال»(((.

وقد مىض  Vيف طلب العلم ُقدُ ما ،وقد ألزمه بعض مشاخيه ِ
بالقران،
ً

وتفرسا له يف القدرة عىل
حرصا عىل رسعة حتصيله،
أي :أن ي ْق ِر َن بني كل فنني؛
ً
ً

ذلك ،فانرصف هبمة عالية يف درس وحتصيل»(((.

وقال الشيخ عبد اهلل ابن العالمة الشنقيطي  :Vقال يل أيب :نفعني اهلل

بشيخ يل كان يقول يل :اعلم أن الفقهاء يقولون« :إذا كان هناك ذكي ذكاء
فرض ٍ
عني عليه» ،فاتق اهلل يف
ال يوجد مثله إال قليل؛ تكون فروض الكفاية َ
األمة ،ففروض الكفاية فرض عني((( عليك(((.

( )1لإلمام ابن مالك وهي تبدأ بقوله:

احل���م���د هلل ال أبْ���� ِغ����ي ب����ه بَ����� َدال

مح��دا ُي�� َب ِّ��ل�� ُغ م��ن رض��وا ِن�� ِه َ
ً
األ َمال

(« )2ترمجة الشيخ حممد األمني الشنقيطي» لتلميذه الشيخ عطية سامل (ص.)30 ،29
( )3قال احلافظ الفقيه الزاهد اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي « :Vمن كان أهلاً لتقييد العلوم
فرض أن يطلبها .واحتج بقوله تعاىل[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ورجاء اإلمامة فعليه ٌ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ] [آل عمران ،»]104:وانظر« :الزواجر» للهيتمي ( ،)74/2و«بر

الوالدين» للطرطويش (ص.)144

(« )4الشيخ حممد األمني الشنقيطي» للشيخ عبد الرمحن السديس (ص.)221 ،220
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 ومن عجيب النامذج الناجحة يف زراعة اهلمة العالية يف األطفال ما يقال

من أن الشيخ آق شمس الدين((( الذي توىل تربية السلطان حممد الفاتح العثامين

 ،Vكان يأخذ بيده ،ويمر به عىل الساحل ،ويشري إىل أسوار القسطنطينية
التي تلوح من ُب ْع ٍد شاهق ًة حصين ًة ،ثم يقول له :أترى إىل هذه املدينة التي تلوح
يف األفق إهنا القسطنطينية ،وقد أخربنا رسول اهلل  Hأن رجلاً من أمته

سيفتحها بجيشه ،ويضمها إىل أمة التوحيد ،فقال  Hفيام ُروي عنه:

ُ
اجليش ذلك اجليش»(((،
ريها ،ولنعم
ري أم ُ
« َل َت ْف َت ُح َّن القسطنطينية ،و َل ِن ْع َم األم ُ

وما زال يكرر هذه اإلشارة عىل مسمع األمري الصبي إىل أن نمت شجرة اهلمة

يف نفسه ،وترعرعت يف قلبه ،فعقد العزم عىل أن جيتهد ليكون هو ذلك الفاتح
الذي َبشرَّ به الصادق املصدوق  ،Hوقد كان ،فقد كان والده السلطان
مراد الثاين -منذ صغره -يستصحبه معه بني حني وآخر إىل بعض املعارك ،ليعتاد

مشاهدة احلرب والطعان ،ومناظر اجلنود يف حتركاهتم واستعداداهتم ونزاهلم،

وليتعلم قيادة اجليش وفنون القتال عمل ًّيا ،حتى إذا ما ويل السلطنة ،وخاض غامر
املعارك خاضها عن دراية وخربة.

( )1الشيخ آق شمس الدين حممد بن محزة الدمشقي الرومي (ت1459:م) ،يتصل نسبه بأيب بكر
الصديق  ،Iدرس القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،والفقه ،والعلوم اإلسالمية ،واللغات
وتبحر يف علوم
العربية ،والفارسية ،والرتكية ،ودرس الرياضيات والفلك والتاريخ واحلرب،
َّ
الطب ،والصيدلة ،والنباتات ،ومدى مناسبتها للعالج من األمراض ،وشاعت شهرته يف ذلك
يدِّ ث آق شمس الدين» ،وكان معن ًّيا بدراسة األمراض
حتى شاع يف الناس مقولة« :إن النبات حُ َ
املعدية ،والرسطان ،وصنف فيهام.
( )2انظر« :السلسلة الضعيفة واملوضوعة» رقم (.)882
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وملا جاء اليوم املوعود رشع السلطان حممد «الفاتح» يف مفاوضة اإلمرباطور

قسطنطني ليسلمه القسطنطينية ،فلام بلغه رفض اإلمرباطور تسليم املدينة ،قال

:V
قرب».

«حسنًا عن قريب سيكون يل يف القسطنطينية عرش ،أو يكون يل فيها

وحارص السلطان «حممد الفاتح» -أنعم به من فاتح -القسطنطينية أربعة

ومخسني يو ًما ،تعددت خالهلا املعارك العنيفة ،وبعدها سقطت املدينة احلصينة

التي استعصت عىل الفاحتني قبله ،عىل يد بطل شاب ،له من العمر ثالث وعرشون

سنة ،وحقق هذا الفاتح البطل للمسلمني أملاً غال ًيا ظل يراودهم ثامنية قرون،
َّ
وكأن القدر كان قد ا َّدخر هذا الرشف هلذا
مرارا فلم يفلحوا،
حاولوا حتقيقه ً

البطل املغوار.
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احلاجــة إلى التقديـر
يف داخل اإلنسان حاجة متجذرة إىل التقدير ،ورغبة يف إشباعها ،وهذه

احلاجة مرشوعة فقد قال اهلل [ :Dﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ]

[الرمحن.]60:

وع َّلمنا  Hأن نشكر للناس إحساهنم وصنيعهم.

قال رسول اهلل « :Hمن صنع إليكم معرو ًفا فكافئوه ،فإن مل جتدوا

ما تكافؤونه فادعوا((( له حتى تروا أنكم قد كافأمتوه»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hمن مل يشكر الناس،

مل يشكر اهلل .(((»D

وعن األشعث بن قيس  Iقال رسول اهلل َّ « :H
الناس
إن أشك َر
ِ
هلل  Dأشك ُرهم للناس»(((.
( )1ومن أفضل الدعاء هنا ما ثبت عنه  Hأنه قال« :من ُصنع إليه معروف فقال لفاعله:
خريا ،فقد أبلغ يف الثناء» رواه الرتمذي [ ،]1958والنسائي يف «الكربى» (،)53/6
جزاك اهلل ً
وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي».
( )2رواه أبو داود [ ،]1672وصححه األلباين.
( )3أخرجه اإلمام أمحد [ ،]7504ورواه البخاري يف «األدب املفرد» [ ،]218وأبو داود (،)4811
والرتمذي [ ]1954وقال« :حسن صحيح» ،وابن حبان [.]3407
( )4رواه اإلمام أمحد ،وابن أيب شيبة يف «املصنف» ،والبيهقي يف «السنن الكربى» ،وصححه األلباين،
وفيه إبطال للعبارة الشائعة «ال شكر عىل واجب».
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وعن طلحة بن عبيد اهلل  Iقال رسول اهلل « :Hمن أُو ِل َي
معرو ًفا ،فليذكره ،فمن ذكره فقد شكره ،ومن كتمه فقد كفره»(((.

يقول الدكتور حممد عز الدين توفيق :9

ِ
ِ
واستحسان اآلخرين
تقدير
«تتكون لدى الفرد من خالل الرتبية احلاجة إىل

فتتجه أعامله نحو إشباع هذا الدافع االجتامعي ،بالتفوق واملنافسة واإلتقان.

ويف اإلسالم جيب أن يسعى اإلنسان لنيل مرضاة اهلل أولاً  ،فرياعي نظر

اهلل إىل عمله قبل نظر الناس ،كام قال تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ] [التوبة.]105:

وهذا ال يتعارض مع حرصه عىل انتزاع ثناء الناس وتقديرهم ،والفرق أن

الكافر واملنافق ال هيمه إال نظر اخللق؛ فهو يتوسل إىل نيل املحمدة عندهم بكل

وسيلة ،بينام جيعل املؤمن مدح الناس وثناءهم ثمرة من ثمرات عمله ،وتلك

خريا مما
عاجل برشاه ،إذا بلغه يشء من ثناء الناس محد اهلل ،وقال :اللهم اجعلني ً
يظن الناس ،واغفر يل ما ال يعلمون ،وال تؤاخذين بام يقولون»(((.

ومن هنا كان من باب «املدح التقديري» إطالق رسول اهلل  Hعىل

كالصدِّ يق ،والفاروق ،وأمني األمة ،وسيف اهلل،
بعض أصحابه ألقا ًبا خاصة
ِّ
وأسد اهلل ،وأحيى األمة ،والطيار.

وحسنه األلباين ،ويف احلديث« :ويكفرن العشري :حتسن إىل إحداهن الدهر ،فإذا
( )1رواه الطرباين،
َّ
خريا قط».
رأت منك شي ًئا تكرهه قالت :ما رأيت منك ً
(« )2التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية» (ص ،)518 ،517وهي أطروحة « ُمبدعة» بكل
جدارة ،قدمها لنيل درجة الدكتوراة بكلية اآلداب جامعة حممد اخلامس.
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التشجيع باملدح التقديري
األصل يف الرشع الرشيف كراهية املدح ألنه قد جير املادح إىل املبالغة

والكذب ،وجير املمدوح إىل ال ُع ْج ِ
ب والغرور ،وقد سمع النبي  Hرجلاً
يثنى عىل رجل ويطريه يف املدحة فقال« :أهلكتم ،أو قطعتم ظهر الرجل»(((.
قطعت َ
َ
صاحبك»(((.
عنق
وقال يف موقف مماثل« :وحيك
ِ

وأخذ العلامء من ذلك كراهية املدح ،وهو األصل« :ويف اجلملة املدح

املادح عن ٍ
كذب يقوله يف مدحه ،وق َّلام
والثناء عىل الرجل مكروه ،ألنه ق َّلام يسلم
ُ
املمدوح من ُع ْج ٍ
ب يداخله.(((»...
يسلم
ُ

وقد يستثنى من ذلك أحيانًا جواز مدح املريب لتلميذه ،أو القائد جلنديه ،إذا

كان لغرض التشجيع ،وأمن عليه من العجب والغرور ،بل حتى التشجيع للقادة
أو بني األقران فقد ُجبلت النفوس عىل ذلك ،ولنا يف رسول اهلل  Hأسوة

سح((( املدينة وذهاب سلمة وأيب
حسنة حيث يقول يف حادثة إغارة الكفار عىل رَ ْ

قتادة يف أثرهم:

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مسلم.
(« )3رشح السنة» (.)151/13
( )4وهي اإلبل واملوايش التي ترسح للرعي بالغداة.
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خري فرس�انِنا اليوم أبو قتادة ،وخري َر َّجالتنا سلمة»((( .فعلق النووي
«كان َ

على ذل�ك بقوله( :وهذا يدل عىل جواز ثناء اإلم�ام عىل من ظهرت منه براعة يف

القتال)(((.

واستنبط ابن حجر منه:

«استحباب الثناء عىل الشجاع ومن فيه فضيلة ،السيام عند الصنع اجلميل

ليستزيد من ذلك ،وحمله حيث يؤمن االفتتان»(((.

ارم فداك
ومن الثناء ما يكون فرد ًّيا ،كقوله  Hلسعد يوم أحدِ « :

أبي وأمي»(((.

َّ
وحواري الزبري»(((.
حواريا،
وكذلك قوله للزبري « :Iإن لكل نيب
ًّ

وقال رسول اهلل « :Hأقضى أميت علي بن أبي طالب ،وأعلمهم

باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد بن ثابت».

وقال  Hالبن مسعود ملا سأله« :إنك غالم ُم َع َّلم» .وقال« :من أحب

أن يقرأ القرآن ًّ
غضا كما أُ ِنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد».

حرصا»((( ،وملا أخذ زيد
وقال  Hأليب بكرة « :Iزادك اهلل
ً

ابن ثابت  Iينقل الرتاب مع املسلمني يف اخلندق ،قال « :Hإنه نعم

الغالم».

( )1رواه مسلم.
(« )2األذكار النووية» (ص.)183
(« )3فتح الباري» (.)293/9
( )4متفق عليه.
( )5متفق عليه.
( )6رواه البخاري.
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وقد يكون الثناء مجاع ًّيا خيص جمموعة كاملة ،مما يقاس عليه الثناء عىل
مكان بعينه ،أو مدح ره ٍ
ِ
ٍ
ط معني يقومون بمهمة
دعاة
جمموعة من الدعاة ،أو
َ ْ
دعوية ،ومما ورد ما قال  Hعن قبيلتي أسلم ِ
وغفار« :غفار غفر اهلل هلا،

وأسلم ساملها اهلل.(((»...

ِ

وعن ابن عباس  Lأن رسول اهلل  Hأيت زمزم ،وهم يسقون،

ويعملون فيها ،فقال« :اعملوا ،فإنكم على عمل صاحل»(((.

وعنه  Iقال :قدم رسول اهلل  ،Hوخلفه أسامة ،فاستسقى،
فأتيناه ٍ
بإناء من نبيذ((( فرشب ،وسقى فضله أسامة ،وقال« :أحسنتم ،كذا

فاصنعوا»(((.

وامتدح  Hشد َة بني متي ٍم وشجاعتَهم ،فقال« :هم ُّ
أشد أميت على

الدجال»(((.

وكل ما صدر عن رسول اهلل  Hمن مدح لألفراد أو اجلامعات
إعجاب املمدوحني بأنفسهم ،واغرتارهم هبا ،وكذا سائر
صدق محَ ْضُ ،أ ِمن فيه
ُ
ما ثبت من األحاديث يف مناقب الصحابة .(((M

( )1متفق عليه.
( )2رواه البخاري (-491/3فتح).
( )3النبيذ :كل رشاب نبذ ،سواء تعجلوا رشبه وهو حلو قبل أن يتخمر وهو األكثر وهو املراد هنا،
أو تركوه حتى يتخمر ،وكل ذلك يسمى عندهم ً
نبيذا.
( )4رواه مسلم ،وانظر« :األذكار» للنووي (ص.)259
( )5متفق عليه.
( )6انظر« :فتح الباري» (.)479/10

724

العفو والتماس العذر من صور املدح
عن جندب بن عبد اهلل البجيل  Iقال :إن رسول اهلل  Hبعث

بع ًثا من املسلمني إىل قو ٍم من املرشكني ،وإهنم التقوا ،فكان ٌ
رجل من املرشكني إذا
شاء أن ِ
ٍ
رجل من املسلمني قصد له فقتله ،وإن رجلاً من املسلمني قصد
يقصدَ إىل

غفلته ،قال :وكنا ن َُحدَّ ث أنه ُأسام ُة بن زيد ،فلام رفع عليه السيف ،قال« :ال إله
ِ
الرجل كيف
رب
إال اهلل» ،فقتله ،فجاء
النبي  Hفسأله فأخربه خ َ
البشري إىل ِّ
ُ
صنع ،فدعاه فسأله فقال« :لمِ َ َق َت ْل َته؟» فقال« :يا رسول اهلل أوجع((( يف املسلمني
ف َ
قال :ال إله
الس ْي َ
نفراَ ،وإين حمَ َ ْل ُت عليهَ ،ف َلماَّ َر َأى َّ
فقتل فالنًا وفالنًا ،وسمى له ً

إال اهلل» .قال رسول اهلل « :Hأَ َق َت ْل َت ُه؟» قالَ :ن َع ْم .قالَ « :ف َك ْي َف َت ْص َن ُع ِبال

قالَ « :و َ
اس َت ْغ ِف ْر ليِ َ .
ك ْي َف
إله إال اهلل إ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ال ِق َي َ
ام ِة؟» قال :يا رسول اهلل! ْ

أن َي ُق َ
ام ِة؟» ،قالَ :ف َج َع َل لاَ َي ِزيدُ ُه َعلىَ ْ
ول:
َت ْص َن ُع ِبال إله إلاَّ اهلل إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ال ِق َي َ

«َ
ام ِة؟»(((.
ك ْي َف َت ْص َن ُع ِبال إله إلاَّ اهلل إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ال ِق َي َ

وعن أسامة بن زيد  Lقالَ :ب َع َثنَا رسول اهلل  Hيف رَ ِ
س َّية،

حل َرقات من جهينة((( ،فأدركت رجلاً ،فقال« :ال إله إال اهلل» فطعنته،
َ
فص َّب ْحنا ا ُ
فوقع يف نفيس من ذلك ،فذكرته للنبي  ،Hفقال رسول اهلل :H

( )7أي :أوقع هبم وآملهم.
( )8رواه مسلم ( ،)97/1رقم [.]160
صباحاُ ،
واحل ُرقات :موضع ببالد جهينة ،ويف رائه الضم والفتح.
( )9أي :أتيناهم
ً
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«أقال :ال إل��ه إال اهلل ،وقتلته؟» ،قال :قلت :يا رسول اهلل إنام قاهلا خو ًفا من
َ
شققت عن قلبه حتى تعل َم أقاهلا أم ال؟» ،فام زال يكررها
السالح ،قال« :أفال

متنيت أين أسلمت يومئذ(((.
َع يَ َّل ،حتى ُ

والشاهد هنا أن هذا اإلنكار الشديد من رسول اهلل  Hمل يمنعه من
ِ
املتجه لغزو الروم أقوى
أن ُي َع ِّينَه فيام بعدُ قائدً ا للجيش -مع صغر سنه آنذاك-
جيوش العامل يومئذ ،بل انطلق لسانه الرشيف  Hبالثناء عىل أسامة

وإثبات أهليته لإلمارة(((.

وما ذاك إال حلاميته من «عقدة الذنب» ،واإلحباط ،والشعور ِ
باخلذالن

بسبب إنكاره الشديد عليه يف تلك الواقعة ،ولفتح باب األمل والثقة فيه ويف
سائر حياتِه.
أثرها َ
قدراته ،ومل جيعل هذا اخلطأ وصم ًة يالزمه ُ
ومن هذا الباب ما حدث عند رجوع خالد بن الوليد بجيشه املنسحب

يف «مؤتة» ،إذ مل يكد خالد يصل بجيشه إىل ضواحي املدينة حتى اصطدم بأهل
املدينة احلانقني عىل اجليش يؤنبوهنم قائلني« :يا ُف َّرار! فررتم من سبيل اهلل».

ُر ِو َي عن أيب بكر بن عبد اهلل بن عتبة أنه كان يقول :ما لقي جيش ُبعثوا معنا

أصحاب مؤتة من أهل املدينة ،لقيهم أهل املدينة بالرش ،حتى أن الرجل
ما لقي
ُ
( )1رواه مسلم ( ،)97/1رقم [ ،]160وأراد بقوله« :حتى متنيت أين أسلمت يومئذ» :أي :مل يكن
تقدم إسالمي ،بل ابتدأت اآلن اإلسالم ليمحو عني ما تقدم ،وانظر« :جامع العلوم واحلكم»
(.)156 ،155/1
( )2انظر( :ص.)759
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لينرصف إىل بيته وأهله ،فيدق عليهم الباب ،فيأبون أن يفتحوا له ،يقولون« :أال
تقدمت مع أصحابك؟».
َ

وعن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال :كان يف ذلك البعث

(يعني جند مؤتة) سلمة بن هشام بن املغرية ،فدخلت امرأته عىل أم سلمة زوج
النبي

H

فقالت أم سلمة« :ما يل ال أرى سلمة بن هشام؟ أشتكى

شي ًئا؟» قالت امرأته« :ال واهلل ،ولكنه ال يستطيع اخلروج ،إذا خرج صاحوا به
وبأصحابه( :يا ُف َّرار! أفررتم يف سبيل اهلل؟) حتى قعد يف البيت» ،فذكرت ذلك

أم سلمة لرسول اهلل  Hفقال رسول اهلل « :Hبل هم ال ُك َّرا ُر يف

سبيل اهلل ،فليخرج!» فخرج.

هكذا دافع رسول اهلل  Hعن جيش مؤتة :نفى عنهم الفرار ،وأثبت

هلم أهنم ك ََّرارون يف سبيل اهلل ،وقد انحازوا إىل فئتهم(((.

ويف رواية أهنم قالوا :يا رسول اهلل نحن الفرارون؟ قال« :بل أنتم ال َع َّكارون،

وأنا فئتكم»((( .وقوله« :وأنا فئتكم» يمهد بذلك عذرهم(((.

( )1قال تعاىل[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] أي :يفر بني يدي ِقرنه مكيدة ،لري َيه أنه قد
خاف منه فيتبعه ،ثم يكر عليه فيقتله ،فال بأس عليه يف ذلك[ ،ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ] [األنفال:]16:
أي َف َّر من هاهنا إىل فئة أخرى من املسلمني ،يعاوهنم ويعاونونه ،فيجوز له ذلك ،حتى لو كان
يف رسية ففر إىل أمريه أو إىل اإلمام األعظم ،دخل يف هذه الرخصة ،فأما إن َّفر ال عن سبب من
يِّ
«والتول يوم
هذه األسباب ،فإنه حرام وكبرية من الكبائر ،لقوله  Hيف «السبع املوبقات»:

الزحف».
( )2رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي.
(« )3رشح السنة» (.)69/11
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هم ِة
يع َو َأ َثره في النّ ُه ِ
شج ُ
التَّ ِ
وض ِب ِال َّ
رفع اإلسالم شأن التشجيع إىل َحدِّ أنه جعله فريضة عىل غري القادر

عيل إقامة فروض الكفايات مثل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وطلب
العلم ،والوالية واإلمامة ،وعبارة الفقهاء يف مثل هذه الفروض« :أهنا واجب
عىل الكفاية ،فإن قام هبا البعض سقط الوجوب عن اآلخرين ،وإن مل يقم هبا

وغري القادر :ألنه قصرَّ فيام يستطيعه ،وهو
القادر :ألنه قصرَّ ،
أحد أثموا مجي ًعا،
ُ
ُ
التفتيش عن القادر وحمَ ْله عىل العمل ،وحثه وتشجيعه ،وإعانته عىل القيام به،

بل إجباره عىل ذلك»(((.

ولقد تسابق املسلمون يف شتى العصور عىل تشجيع املوهوبني وكبريي

اهلمة ،بكافة صور التشجيع ،فكانوا ينفقون األموال اجلزيلة لنفقة النابغني من

طالب العلم ،الذين حبسوا أنفسهم عىل طلبه ،كي يغنوهم عن سؤال الناس،

أو االشتغال عن العلم بطلب املعاش.

وهذا اإلمام أبو حيان حممد بن يوسف الغرناطي ،قال فيه الصفدي« :مل أره

قط إال يسمع أو يكتب أو ينظر يف كتاب ،ومل أره عىل غري ذلك ،وكان له إقبال

عىل أذكياء الطلبة يعظمهم ،و ُين ََّوه بقدرهم»(((.
( )1انظر« :املوافقات» للشاطبي (.)114/1
(« )2الدرر الكامنة» (.)70/5
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وكان املعلمون يف الكتاتيب واملساجد واألزهر الرشيف إذا ملسوا يف ٍ
طفل

النجاب َة ورسعة التعلم ،احتضنوه ،وساعدوه عىل طلب العلم ،وزودوه باملال
من ماهلم اخلاص ،أو من األوقاف.

وكان يف طليعة املشجعني لطلبة العلم اخللفاء واألمراء ،روى البخاري

يف (صحيحه) أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  Iكان يدُ خل ابن عباس

- Lوهو غالم َحدَ ث -مع أشياخ بدر ،قال ابن عباس :فكأن بعضهم
وجد يف نفسه ،فقال« :لمِ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟» فقال عمر« :إنه من

حيث علمتم» ،فدعاه ذات يوم فأدخله معهم ،فام ُرؤيت أنه دعاين يومئذ إال
ِ
لريهيم ،قال :ما تقولون يف قول اهلل تعاىل[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ]؟
فقال بعضهمُ « :أ ِمرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا ُنصرِ نا ،وفتِح علينا» ،وسكت

بعضهم فلم يقل شي ًئا :فقال يل« :أكذاك تقول ياب َن عباس؟» فقلت« :ال» ،قال:
ِ
«فام تقول؟» ،قلت« :هو ُ
رسول اهلل  Hأعلمه له ،قال[ :ﭱ ﭲ
أجل
ﭳ ﭴ ﭵ] وذلك عالمة أجلك[ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ]» ،فقال عمر« :ما أعلم منها إال ما تقول».

وهكذا كان أمري املؤمنني ي َق ِّوي ثقته بنفسه ،ويغذي مهته ،ويربأ به عن احتقار

أيضا أنه
الذات أو الشعور بالدونية والنقص ،وقد روى البخاري يف (صحيحه) ً

 Iسأل بعض الصحابة عن آية يف القرآن الكريم فلم يعرفوا اإلجابة ،وكان
بينهم عبد اهلل ابن عباس ،وهو صغري السن ،فقال« :يف نفيس منها يشء يا أمري

املؤمنني» ،قال عمر« :ياب َن أخي قل ،وال حتقر نفسك» ،فأجابه.
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ألب
وقال سعد بن أيب وقاص  :Iما رأيت أحدً ا أحرض فهماً  ،وال َّ

ُل ًّبا ،وال أكثر علماً  ،وال أوسع علماً من ابن عباس ،ولقد رأيت عمر بن اخلطاب
 Iيدعوه للمعضالت ،ثم يقول« :جاءتك معضلة» ،ثم ال جياوز قوله ،وإذا

اص!».
ص َغ َّو ُ
أهم األمر عمر بن اخلطاب دعاه ،وقال لهُ « :غ ْ
َّ

عىل هذا السنن من التفوق وعلو اهلمة سار ابن عباس منذ طفولته ،غري

ٍ
مبال بتثبيط من هو أقرص منه مهة ،قال  :Iملا ُقبض رسول اهلل H
قلت لرجل من األنصار« :هلم فلنسأل أصحاب رسول اهلل  ،Hفإهنم

اليوم كثري» ،فقال« :واعج ًبا لك يابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك ،ويف
الناس من أصحاب رسول اهلل َ Hم ْن فيهم؟» ،قال« :فرتكت ذاك،
وأقبلت أسأل أصحاب رسول اهلل  ،Hوإن كان يبلغني احلديث عن
عيل من الرتاب،
الرجل فآيت بابه وهو قائل ،فأتوسد ردائي عىل بابه ،يسفي الريح َّ

فيخرج فرياين فيقول« :يابن عم رسول اهلل  Hما جاء بك؟ هال أرسلت
إ َّيل فآتيك؟» ،فأقول« :ال ،أنا أحق أن آتيك» فأسأله عن احلديث ،فعاش هذا
الرجل األنصاري حتى رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألونني ،فيقول« :هذا

الفتى كان أعقل مني».

فحيهال إن ك��ن َ
��ت ذا ه��م�� ٍة فقد

قاعد
��س�ير ُر ْف��� َق��� َة ٍ
وال ت��ن��ت ِ
��ظ�� ْر ب��ال ِ

الشوق َف ْ
اط ِو املراحال
حدا بك حادي
ِ

َع���� ُه ،ف��إن ال��ع��ز َم يكفيك حامال
َود ْ
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 -وقد كان ابن شهاب

V

يشجع األوالد الصغار ،ويقول هلم:

«ال حتتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم ،فإن عمر بن اخلطاب  Iكان إذا نزل
به األمر املعضل ،دعا الفتيان ،فاستشارهم ،يتبع ِحدَّ َة عقوهلم»(((.
 -وقال الذهبي عن شيخه علم الدين الربزايل :وهو الذي حبب إ َّيل طلب

احلديث ،فإنه رأى َخطي ،فقال« :خطك يشبه خط املحدثني» ،فأ َّثر قوله َّيف،

وخترجت به يف أشياء.
وسمعت منهَّ ،

 -وحيكى أن بعضهم سمع صب ًّيا يف جملس بعض العلامء يذكر شي ًئا ،فطلب

أردت أن أذيقه
القلم ،وكتبه عنه ،فلام فارقه قال« :واهلل إين ألعلم به منه ،ولكن
ُ
ِ
رياسة العلم ليبعثه عىل االستكثار»(((.
حالو َة
 -وكان اخلليفة «هارون الرشيد»  Vيغدق العطايا والصالت لطلبة

العلم والعلامء ،حتى قال ابن املبارك« :فام رأيت عا ًملا وال قارئًا للقرآن وال ساب ًقا

للخريات وال حاف ًظا للمحرمات يف أيا ٍم بعدَ أيا ِم رسول اهلل  Hوأيام
اخللفاء والصحابة أكثر منهم يف زمن الرشيد وأيامه ،لقد كان الغالم جيمع القرآن
وهو ابن ثامن سنني ،ولقد كان الغالم يستبحر يف الفقه والعلم ،ويروي احلديث،
وجيمع الدواوين ،ويناظر املعلمني ،وهو ابن إحدى عَشرَ َة سنة.

وقد بلغ حب بعض األمراء للعلم والعلامء إىل احلد الذي جعله يعترب العلامء يف

الصنهاجيني
رعايته اخلاصة ،من هؤالء األمراء «املعز بن باديس» -أحد أمراء دولة ِّ
(« )1جامع بيان العلم وفضله» (.)85/1
(« )2فتح املغيث» للسخاوي (.)326/2
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يف املغرب اإلسالمي -كان ال يسمع بعامل جليل إال أحرضه إىل حرضته ،وجعله
وعول عىل آرائه ،ومنحه أسمى الرواتب.
من خاصته ،وبالغ يف إكرامهَّ ،

املوحدي الثالث املنصور يعقوب بن يوسف بن
وكذلك فعل اخلليفة
ِّ

عبد املؤمن الذي أنشأ «بيت الطلبة» ،وأرشف عليه بنفسه ،وعندما بلغه َح َسدُ
ِ
بعض حاشيته عىل موضع الطلبة النابغني عنده ،فزع منهم ،وخاطبهم قائلاً :
«يا معرش املوحدين أنتم قبائل ،فمن نابه منكم أمر فزع إىل قبيلته ،وهؤالء الطلبة
ال قبيلة هلم إال أنا ،فمهام ناهبم من أمر فأنا ملجؤهم ،إ َّيل فزعهم ،وإ َّيل ُين َْسبون».

وقد بلغت عناية املنصور بالطبيب «أيب بكر بن زهر» حدًّ ا عجي ًبا؛ فقد كان

ص له بالسفر إىل أهله ،حتى قال
أبو بكر يقيم عند اخلليفة ُمدَ ًدا طويلة ،وال ُي َر ِّخ ُ

شعرا يف شوقه إىل ولده الصغري ،فلام سمع املنصور هذا الشعر ،أرسل املهندسني
ً
إىل «أشبيلية» ،وأمرهم بدراسة بيت أيب بكر وحارته ،وتشييد مثله يف «مراكش»،
ففعلوا ما أمرهم ،ونقلوا عيال أيب بكر إليه ،فلام رآها ابن زهر اندهش ،وحصل
عنده من الرسور ما ال مزيد عليه ،وال يستطاع التعبري عنه ،فهل ُسمع بمثل هذا

يف إكرام العلم والعلامء؟!

ويف القرن السادس عرش قامت حماولة ناجحة يف عهد اخلالفة العثامنية

لتجميع النابغني من مجيع األمصار والقرى ،وتوفري الرعاية التي جعلت كل

نابغة يعطي ما عنده من فن وعلم ،مما ساعد عىل ازدهار الدولة العثامنية حضار ًّيا
وعسكر ًّيا حتى باتت هتدد بغزو أوربا(((.

			
( )1انظر« :رعاية النابغني يف اإلسالم وعلم النفس» (ص.)172 ،171

=
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قال الشيخ عيل الطنطاوي �:

(قرأت مرة أن جملة إنكليزية كبرية سألت األدباء عن األمر الذي يتوقف

وج َع َل ْت ملن حيسن اجلواب جائزة ق ِّيمة،
نمو العلوم وازدهار اآلدابَ ،
عليه ُّ
فكانت اجلائزة لكاتبة مشهورة قالت« :إنه التشجيع!» ،وقالت« :إهنا يف تلك
الس ِّن ،بعد تلك الشهرة واملكانة ،تدفعها كلمة التشجيع حتى متيض إىل اإلمام،

وتقعد هبا كلمة التثبيط عن املسري») اهـ.
= تنبيه:

(من اجلدير بالذكر أن رعاية النابغني ُأمهلت يف أوربا وأمريكا حتى بداية القرن العرشين ،بسبب

سوء فهم هذه املجتمعات للنابغني ،ولعل سبب ذلك كان كتاب « »Man of Geniusأي« :الرجل
العبقري» ،ملؤلفه  ،Lambrosoوكتاب « »Insanity of Geniusأي« :جنون العبقرية» ملؤلفه ،Nisbet

وقد نرش الكتابان يف لندن ونيويورك يف أواخر القرن التاسع عرش ،وأثبتا فيهام العالقة الوثيقة بني
العبقرية واجلنون ،وقدَّ ما الرباهني عىل أن النابغني جمانني.

ثم بدأت فكرة الغربيني عن النابغني تتحسن بعد أن نرش  Termanكتابه «The Gifted Children

 »Grown Upأي« :الطفل النابغة يرشد» سنة  ،1947وقدم فيه الرباهني عىل أن األطفال األذكياء

أصحاء نفس ًّيا ،وجسم ًّيا ،واجتامع ًّيا ،مما ساعد عىل تكوين «رأي عام» مع النابغني.

وحتى منتصف القرن العرشين كان األمريكيون يعتربون رعاية النابغني تر ًفا تربو ًّيا ،ومل يبذلوا

جهو ًدا جادة يف الكشف عنهم إال بعد أن أطلق الروس أول مركبة فضاء سنة  ،1957وشعروا
باخلطر من تفوق الروس عليهم ،فاجتهوا إىل رعاية النابغني ،واعتربوها «مسألة حياة أو موت»،
وجندوا علامء الرتبية وعلم النفس واالجتامع ،وعقدوا املؤمترات والندوات لتخطيط وتنظيم

رعاية فئات النابغني ،وتشجيعها عىل إظهار نبوغها يف مجيع املجاالت ،وأنشأت كل والية العديد

من املعاهد والفصول املتخصصة يف رعاية النابغني يف مجيع املجاالت ،حتى بلغ عدد املعاهد
حوايل  700معهدً ا ترشف عليها حوايل  300جامعة يف أمريكا ،كام أسهمت املؤسسات التجارية

والصناعية والعلمية يف متويل برامج الكشف عن النابغني ورعايتهم) اهـ من «رعاية النابغني»

(ص )174 ،173بترصف.
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قال العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد :V

«والتخذيل ال يرسي يف أمة إال وتعمل عىل إسقاط نفسها بنفسها ،وت ِ
ُوجد

-من تقصريها ،وختذيل الناصحني فيها -معاول هلدمها ،وإذا نظرت يف تاريخ

ظاهرا،
(داء التخذيل) الطويل ،منذ فجر الرسالة رأيته من سامت املسلمني
ً
ال باطنًا -املنافقني -فانظر كيف يرسي عىل حني ٍ
غفلة إىل صالح املسلمني»(((.
 -وذكر الشيخ عيل الطنطاوي أثر التثبيط يف خنق املواهب ،وحرمان األمة

من عبقرية أصحاهبا وإبداعهم ،ورضب مثالاً لذلك فقال :إن الشيخ حممد أمني
«ابن عابدين» ملا نشأ ،وأنس املثبطون((( منه امليل إىل العلم ،وعرفوا فيه الذكاء
تاجرا-
املتو ِّقد ،والعقل الراجح ،خافوا منه فذهبوا يقنعون أباه -وكان أبوه امر ًءا ً

ليسلك به سبيل التجارة ،ويتنكَّب به طريق العلم ،وجعلوا يك ِّلمونه ،ويرسلون
إليه الرسل ،ويكتبون إليه الكتب ،ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه ،ولكن

خريا ،فثبت الوالد فكان من هذا الولد املبارك ،ابن عابدين
اهلل أراد باملسلمني ً
صاحب «احلاشية»ِ ،
أوسع كتاب يف فروع الفقه احلنفي.
بل أرادوا أن يرصفوا أستاذنا العلاَّ مة «حممد بن كرد عيل» عن العلم ،فبعثوا

فلست أسميهام ،عىل رغم أهنام قطعا
إليه بشقيقني من آل ...بشقيقني قد ماتا
ُ
عن العلم أكثر من أربعني طال ًبا -فام زاال بأبيه -ومل يكن أبوه من أهل العلم

ينصحانه أن يقطعه عن العلم ،ويعلمه مهنة يتكسب منها ،فام يف العلم نفع،(« )1الرد عىل املخالف» (ص.)74
( )2وهؤالء املثبطون كانوا -كام قال الشيخ الطنطاوى« :-أبناء عائالت معينة احتكرت الوظائف
العلمية ،فكانوا خيشون حتوهلا عنهم إىل غريهم» ،واهلل أعلم برسائر عباده.
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وال منه فائدة ...و ُي ِل َّحان عليه ويالزمانه ،حتى ضجر فرصفهام فكان من ولده
هذا ،األستاذ «كرد عيل» أبو النهضة الفكرية يف الشام وقائدها ،ووزير معارف
سورية األسبق ،ومفخرهتا ،والذى من مصنَّفاته :خطط الشام ،وغرائب

الغرب ،والقديم واحلديث ،واملحارضات ،وغابر األندلس وحارضها،

واإلدارة اإلسالمية ،واإلسالم واحلضارة العربية ...واملقتبس ...ومن مصنفاته:
«املجمع العلمي العريب بدمشق» ،ومن مصنفاته هؤالء «الشعراء والكتَّاب من

الشباب»!

ولعل يف الناس كثريين كانوا لوال االحتكار والتثبيط كابن عابدين وككرد

عيل ،وها هو ذا العالمة الشيخ «سليم البخاري»  Vمات وما له مصنَّف
رسالة فام فوقها ،عىل جاللة قدره ،وكثرة علمه ،وقوة قلمه ،وشدة بيانه؛ وسبب
ٍ
سهلة
ذلك أنه صنَّف ألول عهده بالطلب رسالة صغرية يف املنطق ،كتبها بلغة

عذبة ،تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة ،وصعوبة الفهم ،وعرضها عىل شيخه،
فسخر منه وأنَّبه ،وقال له:
«أهيا املغرور! َ
أبلغ ِمن قدرك أن تصنف ،وأنت ...وأنت »...ثم أخذ الرسالة

فسجر هبا املدفأة ..فكانت هي أول مصنفات العالمة البخاري وآخرها.
َّ

 -وشغلت مسألة «حكم اختاذ القبور مساجد» بال العالمة املجدد حممد

نارص الدين األلباين � ،وقال بشأهنا:

«واحلق أن هذه املسألة من أوائل األسباب التي انفصلت هبا عن معظم

املشايخ :إذ كانوا فيها عىل طريقة والدي ،فكان من بواكري ما بدأت به مما يشبه

البحث العلمي أن تتبعت هذه القضية يف بعض املراجع الفقهية واحلديثية مما

735

حتتوي مكتبة والدي ،فكتبت بعض الصفحات ذهبت فيها إىل كراهة الصالة
حتريم ًّيا يف تلك املواطن ،وبخاصة املساجدُ املبنية عىل قبور األنبياء واألولياء،
وقدمت
مستدلاًّ عىل ذلك بام وقعت عليه من أقوال العلامء يف تلك املراجع،
ُ

رسالتي إىل شيخي الربهاين يف األواخر من أيام رمضان ،فوعدين بر ِّد جواهبا
نقلت عنها
بعد العيد ،فلام جئته تبسم يل ،وقال :مل تصنع شي ًئا ،ألن املظان التي َ

ال تعدو حاشية ابن عابدين ومراقي الفالح وليست بمصادر للفقه ..وقد ُصدمت
هبذا اجلواب ،وعلمت أن الشيخ مل يستوعب كل ما كتبته ،إذ كانت نقويل عن

(عمدة القاري) و(مرقاة املفاتيح) ،و(مبارق األزهار) و(حاشية الطحطاوي)،
وهي من املراجع املعتربة عند أهل العلم ..وهلذا رأيت أن أتابع املسألة يف دائرة

أوسع ،وهكذا مضيت يف البحوث والتنقيب حتى استكملت الفكرة بأدلتها من
الكتاب والسنة وأقوال األئمة ،فكان هذا كتايب املعروف (حتذير الساجد من
اختاذ القبور مساجد)»(((.

وقد حكى األديب العصامي الشهري حممود عباس العقاد أثر ُمدَ ِّرسيه

يف املرحلة االبتدائية عىل نفسه فقال« :استفدت يف مرحلة التعليم االبتدائي
من أستاذين اثنني عىل اختالف بينهام يف طريق اإلفادة ،فحمدت العاقبة عىل

احلالني.

كان أحد األستاذين الشيخ فخر الدين حممد الدشناوي ،وكان يميل إىل

التجديد واالبتكار يف التعبري ،ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ املترصف يف

مناحي الكالم ،وأق َّلها للتلميذ الذي يقتبس من نامذج الكتب.
(« )1علامء ومفكرون عرفتهم» (.)280 ،279/1
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وكانت دروسه تلتهب محاس ًة ووطني ًة ،وهلا تأثريها البليغ يف نفوس التالميذ،

خصوصا يف زمن كانت تئن فيه البالد من وطأة االحتالل.
ً
أما األستاذ الثاين فمدرس احلساب»(((.

ثم حتدث عن مدرس احلساب فقال« :كان يؤمن باخلرافات ،وشفاعات

األولياء ،وكان حمدود الفهم يف دروسه ،والسيام املسائل العقلية يف دروس
احلساب»(((.

وبعد أن ذكر بعض املواقف مع ذلك األستاذ قال« :ولكن الدرس األكرب

الذي أحسبه أكرب ما استفدته من مجيع الدروس يف صباي كان بصدد مسألة

حسابية من تلك املسائل العقلية .كنت شديد الولع هبذه املسائل ،ال أدع مسألة

منها دون حل مهام يبلغ من إعضاهلا.

كبريا حملولاً يف دفرته يعيده عىل التالميذ كل
وكان األستاذ حيفظ منها عد ًدا ً

سنة ،وقلام يزيد عليه شي ًئا من عنده.

و ُع ِر َض ْت يف بعض احلصص مسألة ليست يف الدفرت ،فعاجلنا حلها يف

احلصة عىل غري جدوى ،ووجب يف هذه احلالة أن حيلها األستاذ لتالميذه فلم

يفعل ،وقال عىل سبيل التخلص :إنام عرضتها عليكم؛ امتحانًا لكم؛ لتعرفوا
الفرق بني مسائل احلساب ،ومسائل اجلرب؛ ألهنا تشتمل عىل جمهولني.

ُف عن املحاولة يف بيتي ،وقضيت ليل ًة ليالء حتى
مل أصدق صاحبنا ،ومل أك َّ

الفجر ،وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتألت من اجلانبني باألرقام،
(« )1ذكريايت مع عباس العقاد» لطاهر اجلبالوي (ص.)25
( )2نفسه (ص.)25
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وجاء الفرج قبل مطلع النهار ،فإذا باملسألة حملولة ،وإذا باملراجعة تثبت يل صحة
احلل ،فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها؛ ألستطيع بياهنا يف املدرسة دون ارتباك

أو نسيان.

قلت :لقد حللت املسألة.

قال األستاذ :أية مسألة؟

قلت :املسألة التي عجزنا عن حلها باحلصة املاضية.

قال :أو صحيح؟ تفضل ،أرنا مهتك يا شاطر.

وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة ،ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطبعت

يف ذهني؛ لشدة ما شغلتني ،وطول ما راجعتها ،وكررت مراجعتها ،وانتظرت

ما ُيقال.

شزرا وهو يقول :لقد أضعت وقتك عىل غري طائل؛
فإذا األستاذ ينظر إ َّيل ً

ألهنا مسألة لن تعرض لكم يف امتحان.

عت وقتنا ،ما الفائدة
وإذا بالتالميذ ُي َع ِّقبون عىل نفحة األستاذ قائلني :ض َّي َ

من كل هذا العناء؟».

ثم عقب العقاد عىل هذا احلدث بقوله« :كانت هذه الصدمة خليقة بأن

كرسا لو أن اجتهادي كان حمل شك عندي ،أو عند األستاذ ،أو عند
تكرسين ً
الزمالء.

أما وهو حقيقة ال شك فيها فإن الصدمة مل تكرسين ،بل نفعتني أكرب نفع

محدته يف حيايت ،وصح قول (نيتشه)((( :كل ما مل يقتلني يزيدين قوة.

( )1يعني به :فريدرك نيتشه ،فيلسوف أملاين .انظر« :كواشف وزيوف يف املذاهب الفكرية املعارصة»،
لعبد الرمحن امليداين (ص.)560
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ألين مل أحفل بعدها بإنكار زميل ،وال رئيس ،وعلمت أن الفضل قيمته

فيه ،ال فيام يقال عنه أ ًّيا كان القائلون»(((.

ويوضح الشيخ عيل الطنطاوي  Vأمهية التشجيع وأثره فيقول:

وأول من َس َّن سن َة التشجيع يف بلدنا هو العالمة املرحوم مريب اجليل

الشيخ طاهر اجلزائري  Vالفيلسوف املؤرخ اجلديل ،الذي من آثاره املدارس
االبتدائية النظامية يف الشام ،واملكتبة الظاهرية ،واألستاذ (حممد كرد عيل بك)،

وخايل األستاذ (حمب الدين اخلطيب) ...ومما كتب((( يف ذم التثبيط:

« ...وقد عجبت من أولئك الذين يسعون يف تثبيط اهلمم ،يف هذا الوقت

الذي يتن َّبه فيه الغافل...

وكان األجدر هبم أن يشفقوا عىل أنفسهم ،ويشتغلوا بام يعود عليهم وعىل

غريهم بالنفع ،ومل ُي َر أحد من املثبطني قديماً أو حدي ًثا أتى ٍ
بأمر مهم ،فينبغي
للجرائد الكبرية ،أن تكثر من التنبيه عىل رضر هذه العادة والتحذير منها ،ليخلص

منها من مل تستحكم فيه ،وينتبه الناس ألرباهبا ليخلصوا من رضرهم».

يشجع كل عامل ،وال َيثني أحدً ا عن غاية صاحلة،
وكان الشيخ يف حياته ِّ

حتى لقد أخربين أحد املقربني منه أنه قال له( :إذا جاءك من يريد تعلم النحو يف

ثالثة أيام ،فال تقل له« :إن هذا غري ممكن»َّ ،
فتفل عزيمته ،وتكرس مهته ،ولكن
أقرئه وح ِّبب إليه النحو ،فلعله إذا أنس به واظب عىل قراءته).

(« )1ذكريايت مع عباس العقاد» (ص.)28 ،27
( )2أي :العالمة طاهر اجلزائري .V
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 ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات املخبوءة حتى تظهر وتثمر
ٍ
الصنَّاع أو التجار يكون إذا ُش ِّجع
ور َّب ولد من أوالد ُ
ثمرها ،وتؤيت أكلها؛ ُ
و ُأخذ بيده عا ًملا من أكابر العلامء ،أو أدي ًبا من أعاظم األدباء!
ويف علامء القرن املايض يف الشام من ارتقى باجلد والدأب والتشجيع من

منوال احلياكة ،إىل منصب اإلفتاء ،وكريس التدريس حتت الق َّبة.

حمب للعلم ،حمب
نشأ الشيخ «حممد إسامعيل» احلائك عام ًّيا ،ولكنه ٌّ

للعلامء ،فكان حيرض جمالسهم ،وجيلس يف حلقهم للتربك والسامع ،وكان يواظب
عىل الدرس ال يفوته اجللوس يف الصف األول ،فجعل الشيخ يؤنسه ،ويلطف

به ملا يرى من دوامه وتبكريه ،ويسأل عنه إذا غاب ،فشدَّ ذلك من عزمه ،فاشرتى
الكتب حُييي لي َله يف مطالعة الدرس ،ويستعني عىل ذلك بالناهبني من الطلبة،
َ
دهرا حتى أتقن علوم اآللة ،وصار واحدَ زمانه يف الفقه
واستمر عىل ذلك ً
واألصول ،وهو عاكف عىل مهنته مل يرتكها؛ وصار الناس يأتونه يف حم ِّله يسألونه

عن مشكالت املسائل ،وعويصات الوقائع ،فيجيبهم بام يعجز عنه فحولة
العلامء ،وانقطع الناس عن املفتي من آل العامدي ،فساء ذلك العامديني وآملهم،

الرش ،ولكنهم مل جيدوا إليه سبيلاً  ،فقد كان حييا من
ف َّ
رتبصوا بالشيخ وأضمروا له َّ

الناس بعلمه ،وكان يمر كل يوم بدار العامديني يف «القيمرية» وهو
عمله ،وحييا
ُ
عىل ٍ
أتان((( له بيضاء ،فيس ِّلم فريدون عليه السالم ،فمر يو ًما كام كان يمر ،فوجد

عىل الباب ً
ساخرا:
أخا للمفتي ،فر َّد عليه السالم ،وقال له
ً
األ َتانِ :
(َ )1
احلامرة.
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أذاهب أنت إىل اسطنبول لتأيت ِ
بوالية اإلفتاء؟» وضحك
 «إىل أين يا شيخ،ٌ

وضحك من حوله ،أما الشيخ فلم يزد عىل أن قال:

« -إن شاء اهلل!» ،وسار يف طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دار يف األزقة حتى

عاد إىل داره ،فو َّد َع أهله ،وأعطاهم نفقتهم ،وسافر!

وما زال يفارق بلدً ا ،ويستقبل بلدً ا ،حتى دخل القسطنطينية فنزل يف خان

قريب من دار املشيخة ،وكان جيلس عىل الباب يطالع يف كتاب ،أو يكتب يف
صحيفة ،فيعرف الناس من ِز ِّيه أنه عريب فيحرتمونه ويجُ ِ ُّلونه ،ومل يكن الرتك قد
ُجنُّوا ِ
اجلنَّة الكربى بعدُ  ...فكانوا يعظمون العريب ،ألنه من أمة الرسول األعظم
ناسا...
الذي اهتدوا به ،وصاروا به وبقومه ً

واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم ،فكانوا جيلسون إليه حيدثونه،

فقال له يو ًما رجل منهم:

 «إن السلطان سأل دار املشيخة عن قضية حيرَّ ت علامءها ،ومل جيدوا هلاجوا ًبا ،والسلطان يستحثهم وهم حائرون ،فهل لك يف أن تراها َّ
لعل اهلل يفتح

عليك باجلواب؟».
قال« :نعم».

قال« :رس معي إىل املشيخة».

قال« :باسم اهلل».

ودخلوا عىل ناموس املشيخة (سكرتريها) ،فسأله الشيخ إسامعيل عن املسألة
فرفع رأسه فق َّلب برصه فيه بازدراء ،ومل تكن هيئة الشيخ بالتي تُرضيِ  ،ثم ألقاها

إليه وانرصف إىل عمله ،فأخرج الشيخ نظارته فوضعها عىل عينه فقرأ املسألة ثم
أخرج من ِمنطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلامء وطلبة
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العلم للكتابة وللدفاع عن النفس ،فاستخرج منها قصبة فرباها ،وأخذ املقطع

سود عرش صفحات
فقطعها ،وجلس يكتب اجلواب بخط نسخي مجيل حتى َّ
ما رجع يف كلمة منها إىل كتاب ،ودفعها إىل الناموس ،ودفع إليه عنوان منزله

ورسورا.
وذهب ،فلام محلها الناموس إىل شيخ اإلسالم وقرأها ،كاد يقيض دهشة
ً
 -وقال له« :وحيك! من كتب ،هذا اجلواب؟».

 -قال« :شيخ شامي من صفته َك ْي َت و َك ْي َت.»...

«عيل به».
 -قالَّ :

َفدَ َع ْوه ،وجعلوا ُي َع ِّلمونه كيف يس ِّلم عىل شيخ اإلسالم ،وأن عليه أن يشري

بالتحية واض ًعا يده عىل صدره ،منحن ًيا ،ثم يميش متباط ًئا حتى يقوم بني يديه...
إىل غري ذلك من هذه األعامل الطويلة التي نسيها الشيخ ،ومل حيفظ منها شي ًئا.
ودخل عىل شيخ اإلسالم ،فقال له:

« -السالم عليكم ورمحة اهلل» ،وذهب فجلس يف أقرب املجالس إليه،

س هبذه التحية اإلسالمية،
وعجب احلارضون من عمله ،ولكن شيخ اإلسالم رُ َّ

وأقبل عليه يسأله حتى قال له:
« -سلني حاجتك؟».

 -قال« :إفتاء الشام وتدريس الق َّبة».

عل غدً ا!».
 -قال« :مها لك ،فا ْغدُ يَ َّ

وكيسا فيه ألف دينار.
فلام كان من الغد ذهب إليه ،فأعطاه فرمان التولية،
ً

وعاد الشيخ إىل دمشق فركب أتانه ،ودار حتى َم َّر بدار العامديني فإذا
صاحبنا عىل الباب ،فسخر منه كام ِ
سخر ،وقال:
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« -من أين يا شيخ؟».

 -فقال الشيخ« :من هنا ،من اسطنبول ،أتيت بتولية اإلفتاء كام أمرتني».

َ
الشيخ عم َله يف حفلة
ثم ذهب إىل القرص فقابل الوايل بالفرمان ،وس َّلم

حافلة.

الرجال إذا َم َض ْت مل يث ِنها
ِهم ُم
ِ

(((

(((
ِخ َد ُع الثنا ِء وال عوادي
الذام
ِ

 -ومن هذا الباب قصة الشيخ «عىل كزبر» ،وقد كان خيا ًطا يف سوق

املسكية عىل باب اجلامع األموي ،فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس يف احللقة
التي حتت القبة فاستمع إىل الشيخ حتى يقوم فيلحق به فيخدمه ،وكان الشيخ

يعطف عليه ملا يرى من خدمته إياه ،فيشجعه وحيثه عىل القراءة ،فقرأ ودأب عىل
املطالعة ،حتى صار يقرأ بني يدي الشيخ يف احللقة ،ولبث عىل ذلك أمدً ا وهو

ال يفارق دكَّانه ،وال يدع عمله ،حتى صار مقد ًما يف كافة العلوم.

فلام مات الشيخ حرض يف احللقة الوايل واألعيان والكرباء ليحرضوا أول

للمدرس اجلديد ،فافتقدوا املعيد فلم جيدوه ،ففتشوا عليه فإذا هو يف دكانه
درس
ِّ
رشحا ُأعجب به احلارضون وطربوا له،
خييط ،فجاؤوا به ،فقرأ الدرس ،ورشحه ً

در ًسا ،ولبث مخسة عرش عا ًما يدرس حتت قبة النرس ،وبقيت اخلطبة يف
ف ُعينِّ َ ُم ِّ
أحفاده إىل اليوم(((.

( )1العوادي :مجع عادية ،وعوادي الدهر :نوائبه ،وعادية فالن :ظلمه ورشه.
(َّ )2
الذأم :العيب ،يقالَ :ذأمه ذأ ًما :عابه وح َّقره.
ِ
( )3انظر« :فكَر ومباحث» للشيخ عيل الطنطاوي (ص.)134-128
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أعظم املصاب زوال نعمة الشباب
بضدها تُعرف األشياء ،وبالشيبة تُعرف نعمة الشبيبة ،فإذا أردت أن تدرك

قيمة الشباب ،فتأمل حال من غربت شمس شبابه ،فمأل النواحي بالنواح ،وقد
مها ال ينقيض ،وحرسة ال تنتهي.
أسال الشيب َعربته ،وأشجى فؤاده ،وأورثه ًّ

لقد حفل األدب العريب وبخاصة الشعر بكنوز من القصائد البليغة بكى

فيها الشعراء شباهبم بكا ًء ما َبك َْوه عىل سواه اللهم إال أن يكون رثاء األموات،
ومها يف احلقيقة غرض واحد ،إذ يقول ابن األثري « :Vال شك أن للناس

موتتني ،موتة الشباب ،وموتة األجساد ،وما إحدامها أعظم من األخرى يف أمل

االفتقاد».

ُ
يرحل َّ
دار أق��ام بها
ال
الش ْي ُب عن ٍ

الدار
��ب
حتى ي��رح َ��ل عنها ص��اح ُ
ِ

والشيب إح���دى امليتتني تقدَّمت

أُواله�����م�����ا وت�����أخ�����رت أُخ���راه���م���ا

فالشيب موت معجل ي ِ
نذر باقرتاب ا ُمل َؤ َّجل:
ُ َ َّ ُ
وقال البحرتي:

ومي ُ
حيا
������وت ال��ف��ت��ى وإن ك����ان ًّ

ح�ي�ن ي��س��ت��ك��م��ل ال���ن���ف���ا َد شبابُه

وال خري يف حياة تق َّلصت عنها ظالل الشباب:
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قال ظافر احلداد (ت529هـ):

فأطيب عيش امل���رء عصر شبابه

وم���ن َس ْ���ع���د ِه ل��و م���ات ح�ين ي ُ
���زول
ِ

ف�ل�ا حت َّ
��س�بن ال��ع��م��ر ب��ع��د شبيب ٍة

ف���ك���ل ح����ي����ا ٍة ب���ع���د ذاك فضول

إذا الشيخ أث��رى فهو أفقر ُم ْع ِدم

وقال بعضهم:

����ص����ب����ا
وال�����ش�����ي�����ب م������ن ب����ع����د ال ِّ

ُ
عليل
���ح بعد الشيب فهو
وإن َص َّ

ك����ال����ف����ق����ر م������ن ب����ع����د ال���غ���ن���ى

واملشيب علة ال تُداوى ،وخطر ال يمكن درؤه:

ويف حديث أسامة بن رشيك  :Iقال رسول اهلل « :Hإن اهلل

مل ُينزل -أو مل يضع -دا ًء إال أنزل له شفا ًء ،غري دا ٍء واحد :ا َ
هل َرم» احلديث(((.

الصنوبري:
قال َّ

صحيحا وبي من َشيبيت مرض
دعى
أُ َ
ً

وذو ال��ش��ي��ب م��ري ٌ
��ض م��ا ب��ه َو َج��� ُع

وقد استثقل الشعراء محل الشيب ،واشتعال ال َف ْو َدين بالشعر األبيض يف

ليل الرأس األسود:

ْ
�����������������د َت ي��������ا ي������������و َم م������و ِل������دي
ُع

َ
��������������دت ي��������ا أي�������ه�������ا ال�����ش����� ِق�����ي
ع

�������ص�������ب�������ا ض������������اع م���������ن ي������دي
ال ِّ

وغ�������������زا ال������ش������ي������ب َم ْ
������رق������ي
������ف ِ

وقال عيل بن جبلة:

أل��ق��ى ع��ص��اه وأرخ���ى م��ن عمامته

وقال :ضيف ،فقلت :الشيب ،قال :أجل

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)278/4وابن ماجه [ ،]3436وغريمها ،وصححه الشيخ شعيب
األرناؤوط  Vيف حتقيق «رشح السنة» (« ،)139/12واهلرمِ :
الكبرَ  ،وقد َه ِرم يهَ ْ َرم فهو َه ِرم،
تشبيها به ،ألن املوت يعقبه كاألدواء» اهـ .من «النهاية» (.)261/5
جعل اهل َ َرم دا ًء
ً

745
أخطأت دار احلي ،قال :و ْ
َ
فقلت:
لمِ
فما شجيت بشيء ما شجيت به

آخر:

مضت لك األربعون ال َو ْف ُر ثم َن َز ْل
جب َبل
كأمنا اع�� َت َّ��م منه َم ْ��ف ِ��رق��ي َ

وزائ������ر ٍة ل��ل��ش��ي��ب الح���ت مبفرقي

بالنتف
احلتف
فعاجل ُتها خو ًفا من
ِ
ِ

ووحدتي
فقالت :على ضعفي تقويت ِ

ُ
ُر َويدَك حتى َ
اجليش من خلفي
يلحق

وحاول اإلمام ابن دقيق العيد -إذ هو شاب َفتِ ٌّي -أن ينظر للشيب من

زاوية إجيابية ،فقال :V

��اج َ
مت��ن��ي ُ
��ل ِل َّمتى
��ت أن ال��ش��ي��ب ع َ
َ
نشاطه
آلخ�� َذ م��ن عصر الشباب

�������رب م��ن�ي يف ص����ب َ
����اي م�������زا َر ْه
وق َّ
وآخ َ
��ب وق���اره
�����ذ م���ن ع��ص ِ��ر امل��ش��ي ِ

وكان أول ما سبق إىل خاطر ورقة بن نوفل

I

ملا لقي رسول اهلل

 Hأول نزول الوحي أن متنى املستحيل :متنى عودة الشباب لينرص رسول اهلل
 :Hفقد جاء يف حديث أم املؤمنني عائشة  Jيف بدء الوحي:

 ...فرجع هبا رسول اهلل  Hيرجف فؤاده ،فدخل عىل خدجية بنت

خويلد  Jفقال :زملوين زملوين ،فزملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقال خلدجية
وأخربها اخلرب« :لقد خشيت على نفسي» ،فقالت خدجية :كال واهلل ما خيزيك

اهلل أبدً ا ،إنك لتصل الرحم ،وحتمل الك ََّل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف،
وت ُِعني عىل نوائب احلق .فانطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد
ابن عبد العزى -اب َن عم خدجية -وكان امرأ قد تنرص((( يف اجلاهلية ،وكان

غري ا ُمل َح َّر َفة -يف التوحيد( )1كان ورقة من أعيان احلنفاء يف اجلاهلية ،وانظر بيان أنه اتبع النرصانية
َ
ال التثليث ،يف «فطرية الدين» للمؤلف (ص.)107-100
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يكتب الكتاب العرباين ،فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب،

وكان ً
كبريا قد عمي ،فقالت له خدجية :يابن عم اسمع من ابن أخيك.
شيخا ً
فقال له ورقة :يابن أخي ماذا ترى؟

(((

فأخربه رسول اهلل  Hخرب ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس

الذي ن ََّز َل اهللُ عىل موسى ،يا ليتني فيها َج َذ ًعا((( ،ليتني أكون ح ًّيا إذ خيرجك

قومك ،فقال رسول اهلل « :Hأَ َو مخُ ْ ِر ِج َّي ُه ْم؟» قال :نعم ،مل يأت رجل
(((
مؤزرا(((.
نصرا
جئت به إال عودي ،وإن يدركْني يو ُمك
قط بمثل ما َ
ً
أنصرك ً
ْ

ثم مل ينشب((( ورقة أن ت ُُوفيِّ وفرت الوحي(((.

( )1الناموس هنا :جربيل .S
جذعا :خرب (كان) املقدرة ،و«فيها» الضمري يعود عىل أيام الدعوة ،وقال احلافظ« :واجلذع بفتح
(ً )2
اجليم والذال املعجمة هو :الصغري من البهائم ،كأنه متنى أن يكون عند ظهور الدعاء إىل اإلسالم
كبريا أعمى» اهـ .من «فتح الباري»
شا ًّبا ليكون أمكن لنرصه ،وهبذا يتبني رس وصفه بكونه كان ً
(.)60/1
يومك :أي يوم اإلخراج.
(ُ )3
( )4م��ؤز ًرا :أي قو ًّيا ،مأخوذ من األزر ،وهو القوة ،أو من شد اإلزار :أي التشمري يف نرصته ،قال
األخطل« :قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم».
( )5مل ينشب :مل يلبث.
( )6رواه البخاري [.]3
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اغتنم شبابك قبل َه َر ِمك
وأحر
حينام تكون الشمس يف كبد السامء ،يف رابعة النهار ،تكون أقوى
َّ
ما تكون ،إهنا مرحلة العطاء والبذل والقدرة عىل حتمل األعباء ،مرحلة الفتوة

واحليوية والبناء.

ِب���� َق����در ال���� َك ِّ
����د ُت���ع���ط���ى م����ا ت����روم

وأي����������ام َ
احل�������داث�������ة فاغتنمها

ف���م���ن رام ال����� ُع��ل��ا ل����ي��ًل�اً ي���ق���وم
أال إن احل��������داث��������ة ال ت�������دوم

إن من حتدثه نفسه وقد فاته قطار الشباب بأنه سيدرك مسرية تلكم الكوكبة

الشبابية وقد انطلقت إىل رهبا متمسكة بدينها؛ كأنه يريد أن يمسك بقرص
الشمس ،وقد بدا إرشاقها ،ليدرك صالة الصبح ،وقد كان نائماً !
قال اجلاحظ:

أت����رج����و أن ت����ك����ون وأن�������ت شيخ
نفسك ليس ثوب
لقد ك��ذب�� ْت��ك ُ

ك��م��ا ق���د ك���ن َ
الشباب
���ت أي������ا َم
ِ
َخ��ل��ي��ق ك���اجل���دي���د م���ن الثياب

وقال بعض السلف« :اغتنم وقت الشباب ،فإنام تقبل الطينة اخلتم ما دامت

رطبة».

وقال خلف األمحر:

ُ
القضيب إذ كان َر ْط ًبا
عطف
ليس
ِ

�����س�����ا ب����س����واء
وإذا ك��������ان ي�����اب ً
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الشباب هو زمن العمل؛ ألنه فرتة القوة بني ضعفني ،ضعف الطفولة
ِ
مخسا قبل
وضعف الشيخوخة((( ،فمن َث َّم قال رسول اهلل « :Hاغتنم ً

مخس :شبابك قبل َه َرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك

شبهت الشباب إال
قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك»((( ،قال اإلمام أمحد« :ما
ُ

بيشء كان يف ك ُِّمي فسقط».

وكان حممد بن حسان يقول« :ال تطلب من نفسك العمل يف هذه السنة َ
مثل

عملها يف السنة التي قبلها ،ألن اإلنسان كل يوم يف نقص».

إن الشباب هو وقت القدرة عىل الطاعة ،وهو ضيف رسيع الرحيل:

أذان امل������ر ِء ح�ي�ن ال���ط���ف ُ
ُ
���ل يأتي
دل�������ي ٌ
َ�����س��ي��ر
م��������ي��������اه ي
�������ل أن حَ ْ
ٌ

����ات
وت�����أخ��ي��ر ال�����ص��ل��اة إىل امل����م ِ
األذان إىل ال���ص�ل�ا ِة
ك��م��ا ب�ي�ن
ِ

فإن مل يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعدُ حرسات:

مل أق�����ل ل���ل���ش���ب���اب يف ذم�����ة اللـ

ـ����ه وال ِح ْ
���ظ���ه َغ��������دا َة استقال
���ف ِ

زائ������������ر زارن���������������ا أق������������ام ق����ل����ي��ًلً

�����ود ال��ص��ح َ
��ف ب���ال���ذن���وب وول
س َّ

ِ
يسأل اهلل َّ D
فمن َث َّم ُ
رصفه،
كل عبد من عباده عن نعمة الشباب كيف َّ

وبم أباله ،قال « :Hال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه ،حتى

( )1وقد قيل لشيخ :كيف حالك؟ فقال« :صار يسبقني من هو معي ،ويدركني من هو خلفي ،ورصت
أنسى كل يشء سمعته من اخلري ،ورصت إذا قمت دنت مني األرض ،وإذا قعدت تباعدت،
كنت أحب أنه يبيض ،وأبيض مني ما كنت أحب أنه
ورصت أبرص الواحد اثنني ،واسو َّد مني ما ُ
يسود ،واشتد مني ما كنت أحب أنه يلني ،والن مني ما كنت أحب أنه يشتد».
( )2رواه احلاكم ،وصححه ،ووافقه الذهبي.
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مخس :عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين
ُيسأل عن
ٍ

اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟»(((.

وعدَّ  Hيف السبعة الذين ُيظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:

«شابًّا نشأ يف عبادة اهلل» احلديث(((.

وعن ابن عباس  Lقال« :ما آتى اهلل  Dعبدً ا علماً إال شا ًّبا ،واخلري

كله يف الشباب ،ثم تال قوله [ :Dﭣ ﭤ ﭥ((( ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ]
(((

[األنبياء ،]60:وقوله تعاىل[ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]

[الكهف ،(((]13:وقوله تعاىل[ :ﭖ ﭗ ﭘ] [مريم .]12:اهـ.
ووصف اهلل تعاىل أنصار كليمه موسى

S

بالشباب ،فقال :D

[ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ]
[يونس ،]83:وقال يف طالوت[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ] [البقرة.]247:

( )1رواه الرتمذي ،وقال« :حديث غريب» ،وهو حسن لشواهده ،وانظر« :الصحيحة» رقم [.]946
( )2متفق عليه.
( )3أي :يف سن الفتوة والشباب.
( )4أي :أشداء يف عقيدهتم وعزمهم ،وأشداء يف أجسامهم.
( )5قال احلافظ ابن كثري  Vيف تفسري هذه اآلية« :ذكر تعاىل أهنم فتية وهم الشباب ،وهم ُ
أقبل
للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا -أي :كربوا ،يقال للعود إذا يبس:

عسى يعسو -يف دين الباطل ،وهلذا كان أكثر املستجيبني هلل تعاىل ولرسوله  Hشبا ًبا ،وأما
املشايخ من قريش فعامتهم بقوا عىل دينهم ،ومل ي ِ
سلم منهم إال القليل ،وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن
ُ
أصحاب الكهف أهنم كانوا فتية شبا ًبا» اهـ .من «تفسري القرآن العظيم» (.)146/5
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لقد اعتاد الناس عند ذكر األجماد واإلنجازات أن يرضبوا األمثلة برجال من

عامل الكهول والكبار((( ،يف حني أن النامذج الفذة من الشباب هم الكثرة الكاثرة.

إن الشباب هم احلارض ،وهم ُصنَّاع املستقبل ،وهكذا نظر إليهم املسلمون

دو ًما:

فقد كان أبو سعيد  Iإذا رأى طلبة العلم من الشباب قال« :مرح ًبا

نوسع لكم يف
بوصية رسول اهلل  ،Hأوصانا رسول اهلل  Hأن ِّ
املجلس ،وأن نفقهكم ،فأنتم ُخلوفنا ،وأهل احلديث بعدنا».

و َم َّر رجل عىل حذيفة بن اليامن  Lوحوله فتيان جلوس فقال :ما هلؤالء

األحداث حولك؟ فقال« :وهل اخلري إال يف الشباب؟ أما سمعت قول اهلل تعاىل:

[ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] [األنبياء ،]60:وقوله تعاىل[ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ] [الكهف ،]13:وقوله تعاىل[ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [الكهف،]62:
وإن اهلل مل يبعث نب ًّيا إال وهو شاب».

وقال الفريايب :كان سفيان الثوري يصيل ،ثم يلتفت إىل الشباب ،فيقول:

«إذا مل تصلوا اليوم فمتى؟».

ُ
الروض أمسى مجُ ْ ِدبًا يف ربيعه
إذا

ففي ِّ
ري ويخُ ْ ِص ُب
ح�ين يستن ُ
أي ٍ

وقالت حفصة بنت سريين« :يا معرش الشباب اعملوا ،فإنام العمل يف

«السو َد ُد مع السواد»(((.
الشباب» ،وقال األحنف بن قيسُّ :

( )1وأعظم إنجازات الكبار -غال ًبا -ما حققوه يف فرتة شباهبم.
يسد مع احلداثة مل َي ُسد مع
( )2السواد هنا حيتمل معاين منها :أن يراد به سواد الشعر ،يقول :من مل ُ
الشيخوخة.
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وهل كان صحابة رسول اهلل  Hالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه

واتبعوا النور الذي أنزل معه إال شبا ًبا؟!

ِ
الرجل الثاين يف اإلسالم أيب بكر الصديق  Iيوم أسلم
 -فقد كان ُع ُم ُر

سب ًعا وثالثني سنة.

 -و ُع ُمر الفاروق عمر ِ Iستًّا وعرشين سنة.

 -وعثامن  Iعرشين سنة.

 -وكان عيل بن أيب طالب  Iدون عرش سنوات ،ومثله الزبري بن

العوام .I

 وجعفر بن أيب طالب  Iثامين عرشة سنة. وسعد بن أيب وقاص  Iسبع عرشة سنة. وصهيب الرومي  Iتسع عرشة سنة. -وزيد بن حارثة  Iعرشين سنة.

 -وأيب عبيدة عامر بن اجلراح  Iسب ًعا وعرشين سنة.

 وعبد الرمحن بن عوف  Iثالثني سنة. -وبالل بن رباح  Iثالثني سنة.

 واألرقم بن أيب األرقم -الذي تأسست يف داره أول ِدار عل ٍم يف اإلسالم-

كان عمره  Iإحدى عرشة سنة.

عيل  Iراية بدر وعمره عرشون سنة ،وكذا محل الراية يوم
لقد محل ٌّ

خيرب .واستشهد عمري بن أيب وقاص يف بدر وله ست عرشة سنة.
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عتاب بن َأ ِسيد عىل مكة ملا سار إىل ُحنني،
واستعمل النبي H
َ

وعمره نيف وعرشون سنة ،واستعمل عمرو بن حزم اخلزرجي عىل نجران وهو

ابن سبع عرشة سنة.

داعي اجلهاد ،ونال
وخرج حنظلة «غسيل املالئكة» ليلة عرسه ُم َلب ًيا
َ
الشهادة ،ويف معركة «حديقة املوت» :شهد الرباء بن مالك قتال املرتدين ،وملا

محي الوطيس ناداه خالد ابن الوليد « :Iإليهم يا فتى األنصار!».
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دعني أستمتع من قوتي وشبابي!
مجعت القرآن ،فقرأتُه ك َّله يف ليلة ،فقال
عن عبد اهلل بن عمرو ،قال:
ُ

قلت :يا رسول اهلل ،دعني أستمتع من
رسول اهلل « :Hاقرأ ُه يف شهر»ُ .

قلت :دعني أستمتع ،قال« :اقرأه يف سبع
ُق َّويت وشبايب .قال« :اقرأه يف عشرين» ُ

قلت :دعني يا رسول اهلل أستمتع .قال :فأبى(((.
ليال»ُ .

وعن أيب سلمة عن عبد اهلل بن عمرو ،قال :دخل رسول اهلل  Hبيتي

هذا ،فقال« :يا عبد اهلل! أمل أُ ْخبرَ ْ َّأن َك َّ
وص َيا َم َّ
قلت:
النهار؟» ُ
تكل ْف َت قيا َم الليل ِ

ُ
ألفعل .فقالَّ « :
شهر ثالث َة أيام ،فاحلسن ُة
إين
إن من َح ْس ِبك أَ ْن ُ
تصو َم من كل ٍ

َّه َر ُ
بعشر أمثاهلا ،فكأ ّن َك َق ْد ُص َ
مت الد ْ
قوةً،
ك َّله» ُ
قلت :يا رسول اهلل ،إين أجدُ َّ
ِ
قوةً .قال« :سبعة
ب أن تَزيدين .فقال« :فخمسة أيام» ُ
قلت :إين أجدُ َّ
وإين ُأح ُّ

نصف الدهرَّ « :
إن
أيام» .فجعل يستزيدُ ه ،ويزيدُ ه حتى بلغ النصف .وأن يصوم
َ

حقا ،وإن لضيفك عليك ًّ
وإن لعبدك عليك ًّ
ألهلك عليك ًّ
حقاَّ ،
حقا» فكان بعد
( )1رواه النسائي ،وقال حمقق «سري أعالم النبالء»« :رجاله ثقات غري حييى بن حكيم بن صفوان ،فلم
يوثقه غري ابن حبان ،وأخرج البخاري )84/9( :يف «فضائل القرآن» ،ومسلم []184[ ]1159

من طريق أيب سلمة ،عن عبد اهلل بن عمرو  Lقال :قال يل رسول اهلل « :Hاقرأ القرآن
قلت :إين أجد قوة ،قال:
قلت :إين أجد قوة ،قال« :فاقرأه يف عرشين ليلة» قالُ :
يف كل شهر» قالُ :

«فاقرأه يف سبع ،وال تزد عىل ذلك» اهـ (.)84 ،83/3
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أحب إ َّيل من أهيل
ما كرب وأس َّن يقول :أال كنت ُ
قبلت رخص َة النبي ُّ H
ومايل(((.

(« )1إسناده حسن ،وهو يف (املسند) ( )200/2من طريق عبد الوهاب بن عطاء هبذا اإلسناد» اهـ.
من حتقيق «سري أعالم النبالء» (.)91/3
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الشاب القائد
أسامة بن زيد L
ِ
ِ
ب أسامة بن زيد  Lمثلاً حيتذى يف علو اهلمة وسائر
ب اب ُن احل ِّ
كان احل ُّ

الفضائل ،وقد جتلت َخصيصة اإلسالم -يف وزن الناس بأعامهلم ال بصورهم-

يف املكانة التي حظي هبا أسامة وأبوه  Lيف قلب سيد ولد آدم .H

سوى اإلسالم بني الناس مساواة مطلقة يف اإلنسانية ،قال اهلل تعاىل:
لقد َّ

[ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ] [احلجرات.]13:

وأعلن القرآن وحدة املنشأ واألصل اإلنساين[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] [النساء ،]1:فال امتياز لشعب عىل آخر ،وال تفاضل بني

الناس يف األنساب واألصول والدماء واأللوان واألحساب ،وأكد النبي الكريم

صلوات اهلل وسالمه عليه هذا املعنى يف حجة الوداع ،إذ قال« :أيها الناس ،إن

دماءكم وأموالكم وأعراضكم ح��رام عليكم ...أيها الناس إن ربكم واح��د ،وإن
أباكم واحد ،كلكم آلدم ،وآدم من تراب ،إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،وليس

لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى».
وأما فيام عدا ذلك ،فإن املساواة مقيدة يف اإلسالم بإطار من العدل،

وسياج من العاطفة والرمحة بني الناس ،فال يستوي العامل واجلاهل ،واملؤمن
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وغري املؤمن ،والتقي والفاسق أو الرب والفاجر ،أو املنتج والعاطل ،واملجاهد

والقاعد ،أي أن هناك تفاوتًا يف املواهب والصفات ،واإلنتاج والعطاء ،والعمل

والبناء وصالح األعامل[ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] [الزمر.]9:
[ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ] [املجادلة[ ،]11:ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ[ ]...النساء.]95:
قال رسول اهلل « :Hإن اهلل تعاىل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم،

ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم»(((.

كان أسامة  Iكأمه احلبشية ،أفطس األنف ،أسود مثل الليل.
وعن هشام بن عروة ،عن أبيه ،أن النبي َّ H
أخر اإلفاضة من عرفة

من أجل أسامة ينتظره ،فجاء غالم أسود أفطس ،فقال أهل اليمن :إنام جلسنا
هلذا! فلذلك ارتدوا .يعني أيام الر َّدة.

سواه رسول اهلل  Hباحلسن بن عيل  ،Lوأحبه كحبه
لقد َّ

 Hألبيه زيد بن حارثة  ،Iوأماط بيده الرشيفة الدم واألذى عن
وزوجه امرأة قرشية كام فعل مع أبيه حني زوجه زينب
جبهته ،وكساه ُبردتهَّ ،

بنت جحش  Jوكان رسول اهلل  Hإذا مل يغز أعطى سالحه عل ًّيا

أو أسامة.

( )1رواه مسلم.
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 -حرص أسامة عىل املشاركة يف غزوة ُأ ُحد (3هـ) لكن الرسول H

رده لصغر سنه ،ويف غزوة اخلندق (5هـ) تكررت حماولته للمشاركة يف اجلهاد،

وجعل يرفع قامته ليجيزه رسول اهلل َّ ،H
فرق له  ،Hوأجازه
بعد أن بلغ مخس عرشة سنة.

وشارك يف سائر غزوات النبي  ،Hإال يف غزوة مؤتة (8هـ)،

فتحت إمرة أبيه زيد  ،Lوكان سنه إذ ذاك ثامين عرشة سنة.

 -وحني اهنزم املسلمون يف حنني (8هـ شوال) ثبت أسامة ضمن من ثبت

مع رسول اهلل .H

 -ويف حادثة اإلفك :استشار النبي

H

أسامة ،فأثنى عىل أم

خريا،
خريا ،ثم قال« :يا رسول اهلل أهلك ،وال نعلم منهم إال ً
املؤمنني عائشة ً
الكذب والباطل».
وهذا
ُ

قال عبد اهلل بن عمر :بعث رسول اهلل َ Hب ْع ًثا ،وأ َّمر عليهم أسامة

ابن زيد ،فطعن بعض الناس يف إمارته ،فقال رسول اهلل « :Hإن تطعنوا

يف إمارته ،فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل ،واي ُم اهلل ،إن كان خللي ًقا

إلي بعده».
إلي ،وإن هذا ملن أحب الناس َّ
باإلمارة ،وإن كان ملن أحب الناس َّ

وكان مما أوىص به النبي  Hوهو ينتقل إىل الرفيق األعىل« :أنفذوا

بعث أسامة» .لقد ع رسول اهلل  Hأسامة قائدً ا للجيش وسنه ِ
ثامن
ينَّ
عرشة سنة ،وقام خليفة رسول اهلل  Hأبو بكر  Iبتشييعه بنفسه،
ٍ
ماش ،وأسامة راكب ،وعبد الرمحن بن عوف يقود دابة أيب بكر.
وهو
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فقال له أسامة :يا خليفة رسول اهلل ،لرتكب َّن أو ألنزل َّن ،فقال أبو بكر :واهلل

عيل أن أغبرِّ قدمي ساعة يف سبيل اهلل ،فإن للغازي
ال تنزل ،وواهلل ال
ُ
أركب ،وما َّ
بكل خطوة خيطوها سبعامئة حسنة تكتب له ،وسبعامئة درجة ترفع له ،و ُيمحى

عنه سبعامئة خطيئة.

ثم قال ألسامة :أستودع اهلل دينك ،وأمانتك ،وخواتيم عملك ،وأوصيك
رت به،
بإنفاذ ما أمرك به رسول اهلل ،امض يا أسامة يف جيشك للوجه الذي ُأ ِم َ

ثم اغز حيث أمرك رسول اهلل  Hمن ناحية فلسطني وعىل أهل مؤتة،

فإن اهلل سيكفي ما تركت ،ولكن إن رأيت أن تُعينني بعمر بن اخلطاب فإنه ذو

رأي ومناصح لإلسالم ،فافعل .فأذن له بالبقاء.

وقد ُروي عن أمري املؤمنني عمر الفاروق  Iأنه مل يلق أسامة قط إال

عيل
قال« :السالم عليك أهيا األمري ورمحة اهلل! تويف رسول اهلل  Hوأنت َّ

أمري».

وحني عاد أسامة بجيشه الظافر املنترص ،وسمع املسلمون بقدومهم ،خرج

وسوا
أبو بكر مع املهاجرين ،وخرج أهل املدينة ،حتى العواتق (أي الشابات) ،رُ
بسالمة أسامة ومن معه من املسلمني ،ودخل يومئذ عىل فرسه «سبحة» كأنام

خرج من ذي خشب (موضع) ،عليه الدرع ،واللواء أمامه حيمله ُب َر ْيدة ،حتى
انتهى به إىل املسجد النبوي ،فدخل ،فصىل ركعتني ،وانرصف إىل بيته ،ومعه

اللواء ،فامزال معقو ًدا يف بيته حتى تويف.
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ويف هذا االستقبال احلافل ردد الناس قول النبي  Hيف أسامة« :إنه

خلليق لإلمارة ،وإن كان أبوه خللي ًقا هلا».

 وقال حييى بن معني ألمحد بن حنبل وقد رآه يميش خلف بغلة الشافعي:

َ
َ
بعلوه ،ومتيش خلف بغلة هذا الفتى وتسمع
حديث
تركت
«يا أبا عبد اهلل
َ
سفيان ِّ

عرفت لكنت متيش من اجلانب اآلخرَّ ،
إن علم سفيان
منه؟» ،فقال له أمحد« :لو
َ
إن فاتني ب ُع ُل ٍّو أدركتُه بنزول ،وإن عقل هذا الشاب إن فاتني مل أدركه بِ ُع ُل ٍّو
وال نزول».

 قدم وفد عىل عمر بن عبد العزيز من العراق ،فنظر إىل شاب منهم

يتحوز يريد الكالم ،فقال عمر« :كبرِّ وا كربوا» ،فقال الفتى« :يا أمري املؤمنني
َّ
إن األمر ليس بالسن ،ولو كان كذلك كان يف املسلمني من هو أس ُّن منك» ،قال:

«صدقت ،فتكلم».
َ

يف حني رأى شاعر أن األمر جيب أن يكون لك َْهل فقال:

هل���� ْل ُ
إمن����ا ا ُ
���ر
����ك أن يُ���س���اس���وا ِب��� ِغ
ٍّ

مل ُت����� ِع����� ْره األي��������ام رأيً��������ا وثيقا

 وحكى املسعودي يف «رشح املقامات» أن املهدي ملا دخل البرصة رأى

إياس ابن معاوية وهو صبي ،وخلفه أربعامئة من العلامء وأصحاب الطيالسة،

وإياس يقدمهم ،فقال املهدي« :أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غري هذا احلدث؟»،
ثم إن املهدي التفت إليه ،وقال« :كم سنك يا فتى؟» ،فقال« :سني -أطال اهلل

بقاء األمري -سن أسامة بن زيد بن حارثة ملا ولاَّ ه رسول اهلل ً H
جيشا

فيهم أبو بكر وعمر» ،فقال له« :تقدم بارك اهلل فيك».
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 وذكر اخلطيب يف «تاريخ بغداد» :أن حييى بن أكثم ويل قضاء البرصة

ِ
وسنُّه عرشون سنة ونحوها ،فاستصغره ُ
أهل البرصة ،فقالوا :كم سن القايض؟،
ِ
ِ
ِ
وجه به النبي
فعلم أنه قد است ُْصغ َر ،فقال :أنا أكرب من عتَّاب بن َأسيد الذي َّ
 Hقاض ًيا عىل مكة يوم الفتح((( ،وأنا أكرب من معاذ بن جبل الذي وجه

وجه
به النبي  Hقاض ًيا عىل أهل اليمن ،وأنا أكرب من كعب بن سور الذي َّ
احتجاجا(((.
به عمر بن اخلطاب  Iقاض ًيا عىل أهل البرصة ،فجعل جوا َبه
ً

 وقال أبو اليقظان :ولىَّ
احلجاج حممدَ ب َن القاسم بن حممد بن احلكم
ُ

السند ،فافتتح السند واهلند،
الثقفي قتال األكراد بفارس ،فأباد منهم ،ثم ولاَّ ه ِّ

وقاد اجليوش وهو ابن سبع عرشة سنة ،فقال فيه الشاعر:
إن ال��س��م��اح�� َة وامل�������روء َة والندى

لسبع ع��ش��ر َة ِحج ًة
ق��اد اجل��ي��وش
َ

حممد
����م ب����ن
ِ
حمل���م ِ
���د ب ِ
�����ن ق����اس ِ

لد
ي��ا ُق����� ْر َب ذل���ك ُس�����وددًا م��ن َم ْو ِ

و ُيروى :يا قرب ذلك ُسورة من مولد ،والسورة :املنزلة الرفيعة.

 وملا جيء بـ«حطيط الزيات» إىل احلجاج قال له احلجاج« :أنت حطيط؟»،

عاهدت اهلل عند املقام عىل ثالث خصال :إن
قال« :نعم  ..سل ما بدا لك ،فإين
ُ

سئلت ألصدقن ،وإن ابتُليت ألصربن ،وإن عوفيت ألشكرن» ،فقال احلجاج:
«فام تقول َّيف؟» ،قال حطيط« :أقول :إنك من أعداء اهلل يف األرض ،تنتهك
( )1كان رسول اهلل  Hقد ولىَّ عتاب بن أسيد مكة بعد فتحها وله إحدى وعرشون سنة،
وقيل ثالث وعرشون ،وكان إسالمه يوم فتح مكة ،وقال لرسول اهلل  :Hأصحبك
وأكون معك ،فقال« :أو ما ترىض أن أستعملك عىل آل اهلل تعاىل؟» فلم يزل عليهم حتى ُقبض
رسول اهلل .H
(« )2وفيات األعيان» (.)149/6
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املحارم ،وتقتل بالظنة» ،قال احلجاج« :فام تقول يف أمري املؤمنني عبد امللك بن

مروان؟» قال« :أقول :إنه أعظم ُجر ًما منك ،وإنام أنت خطيئة من خطاياه».

فأمر احلجاج بتعذيبه ،حتى انتهى به العذاب إىل أن يشقق له القصب ،ثم

جعلوه عىل حلمه وشدوه باحلبال ،ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا

حلمه ،فام سمعوه يقول شي ًئا ،وال بدا عليه جزع أو ضعف.

ُفأخرب احلجاج بأمره ،وأنه يف الرمق األخري ،فقال« :أخرجوه فارموا به يف

السوق» ،ووقف عليه رجل وهو بني احلياة واملوت يسأله« :ألك حاجة؟» فام

كان من «حطيط» إال أن قال« :ما يل من حاجة يف دنياكم إال رشبة ماء» ،فأتوه

برشبة رشهبا ،ثم مات ،وكان ابن ثامين عرشة سنة.

 وويل ُعبيد اهلل بن زياد ُخراسان وهو ابن ثالث وعرشين سنة ،وليها

ملعاوية  Iوويل معاذ اليمن وهو ابن أقل من ثالثني سنة.

 -وتوجه عبد اهلل بن عامر بن كريز القائد األموي إىل فتح خراسان وعمره

مخس وعرشون سنة.

الناس عن إبراهيم النخعي وهو ابن ثامين عرشة سنة.
 -ومحل ُ

 -وأفتى الشافعي وهو ابن مخس عرشة سنة.

 -وبرع اإلمام أمحد يف احلديث وعمره ست عرشة سنة.

 -وبدأ أبو الفرج ابن اجلوزي جمالسه يف الوعظ وله ثالث عرشة سنة.

 -وتفوق ابن تيمية يف علوم عرصه ،وخلف أباه يف درسه ،وأفتى وله أقل

من تسع عرشة سنة.
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سنة.

ِ
سيبويه إمام النحو ،وحجة العرب ،وله من العمر اثنتان وثالثون
 ومات
قال البحرتي:

ال تنظرن إىل العباس م��ن ِص َغ ٍر
ُ
���ق أصغ ُرها
إن النجو َم جن��و َم األ ْف ِ

يف السن ،وانظر إىل اجملد الذي شادا
العني أبعدُها يف اجلِّ��و إصعادا
يف
ِ

إن الشباب هم الرشحية الفعالة يف األمة ،وهم عمودها ِ
الف ْق ِر ُّي ،وجهازها
ٍ
دعوة ال تقوم عىل
نجاح
َصو ُر
ُ
العضيل ،وروحها احلية ،وطليعتها الوثابة ،وال ُيت َّ
محاس الشباب وقوته.

هم ِة
أثر ُع ُل ّو ا ِل َّ
الف ْر ِد ُ
إص اَل ِح َ
واأل َّم ِة
في ْ
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الف ْر ِد ُ
إص اَل ِح َ
واأل َّم ِة
أثر ُع ُل ّو ا ِل َّ
هم ِة في ْ
قد الح فيام مىض كيف أن اهلمة العالية هي ُس َّلم الرقي إىل الكامل املمكن يف
كل أبواب الرب ،ال سيام العلم واجلهاد َ
اللذ ْي ِن مها سبب ارتفاع الدرجات ،فمن

حتلىَّ هبا الن له كل صعب ،واستطاع أن يعيد هذه األمة إىل احلياة مهام ضمرت
فيها معاين اإليامن ،إذ إن «مهم الرجال تزيل اجلبال»:
����رممَ����ا
ه���م���م األح���������رار حت���ي���ي ال ِّ

ن��ف��خ��ة األب���������رار حت���ي���ي ُ
األممُ َ �������ا

إن أصحاب اهلمة العالية فحسب هم الذين يقوون عىل البذل يف سبيل

املقصد األعىل ،وهم الذين يبدلون أفكار العامل ،ويغريون جمرى احلياة بجهادهم

وتضحياهتم((( ،ومن ثم فهم القلة التي تنقذ املوقف ،وهم الصفوة التي تبارش
مهمة «االنتشال الرسيع» من وحل الوهن ،ووهدة اإلحباط.

 -قال الشيخ حممد اخلرض حسني � مبينًا أثر «علو اهلمة»:

«يسمو هذا اخلُ ُل ُق بصاحبه ،فيتوجه به إىل النهايات من معايل األمور؛ فهو

الذي ينهض بالضعيف ُيضطهد ،أو ُيزدرى ،فإذا هو عزيز كريم ،وهو الذي

( )1وهؤالء بخالف من قال فيهم املودودي :V
«من دواعي األسف أن الذين عندهم نصيب من القوى الفكرية والقلبية من النوع األعىل من
أفراد أمتنا هم مولعون بإحراز الرتقيات الدنيوية ،جاهدون يف سبيلها ليل هنار ،وال يقبلون يف
السوق إال عىل من يساومهم بأثامن مرتفعة ،وما بلغوا من تعلقهم بالدعوة إىل االستعداد للتضحية
يف سبيلها بمنافعهم ،بل وال بمجرد إمكانيات منافعهم ،فإذا كنتم ترجون -معتمدين عىل هذه
العاطفة الباردة للتضحية -أن تتغلبوا يف احلرب عىل أولئك املفسدين يف األرض الذين يضحون
باملاليني من اجلنيهات كل يوم يف سبيل غايتهم الباطلة ،فام ذلك إال محاقة» اهـ .من «تذكرة دعاة
اإلسالم» (ص.)56
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يرفع القوم من سقوط ،و ُي ْب ِدلهُ م باخلمول نباهة ،وباالضطهاد حرية ،وبالطاعة

العمياء شجاعة أدبية.

هذا اخللق هو الذي حيمي اجلامعة من أن تتملق خصمها...،

أما صغري اهلمة فإنه يبرص بخصومه يف قوة وسطوة ،فيذوب أمامهم رهبة،
ويطرق إليهم رأسه ِح َّطة ،ثم ال يلبث أن يسري يف رحيهم ،ويسابق إىل حيث تنحط

أهواؤهم »..اهـ(((.

ويف ُجن ِْح هذا الظالم احلالك والليل األليل ،تكاد تفتقد أمتنا البدر املنري،

وترتقب جميء «رجل الساعة» ،واملصلح املنتظر ،وحيدوها األمل يف طلوع فجر

قريب يؤذن ببعث املجدِّ د املرتقب الذي برش به الصادق املصدوق يف قوله« :إن

اهلل تعاىل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة َم ْن جيدد هلا دينها»(((.
ي��ا ل��ي َ��ل أم�� ِت��ن��ا ال��ط��وي��ل متى نرى

ف����ج���� ًرا ت����غ����رد ف����و َق����ه األجم�������ا ُد

أج����دادن����ا ك��ت��ب��وا م���آث��� َر ِعزها

ف��م��ح��ا م����آث���� َر ع ِّ
����زه����ا األح����ف����ا ُد

دع���ن���ا ن���س���اف���ر يف دروب إبائنا

ول���ن���ا م���ن اهل���م���م ال��ع��ظ��ي��م��ة زاد

فيا شباب اإلسالم :قد ُفتح باب الرتشيح ،فه َّيا تسابقوا إىل العال ،وتنافسوا

يف جنة عرضها الساموات واألرض ،واختطوا ألنفسكم طريق املجد ،فتاهلل ما

ارتفع صوت احلادي يو ًما لرفقة أويل َص َمم ،وال ارتفع الفلك األعىل لغري أهل
الشموخ َّ
والش َمم.

(« )1من رسائل اإلصالح» (.)88/2
( )2رواه أبو داود ،واحلاكم ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)601
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س������ت������ع������ل������م أم��������� ُت���������ن���������ا أن������ن������ا

���ام���ا بها
����وب ُه���ي ً
رك���ب���ن���ا اخل����ط َ
ِ

وإن َن���� ْل َ
ِّم ْ
����ت
����ق ح��ت�� ًف��ا ف��ق��د ُق����د َ

�����������ؤوس امل�����ن�����اي�����ا ل ُ
����راب����ه����ا
ك
ُ
����ش َّ

ف�������إن حن������ن ُف������ ْزن������ا ف����ي����ا ط���امل���ا

������اب ل ُ
���ط�َّل�اَّ ب���ه���ا
������ص������ع ُ
������������ذ ُّل ال ِّ
َت ِ

فمن منكم ينتدب نفسه هلذه املهمة اجلسيمة التي قال فيها املجدِّ ُد ال َع َل ُم،

أمرا ال ُيعني
واجلبل األشم أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز « :Vإين أعالج ً

وفصح عليه األعجمي،
عليه إال اهلل ،قد فني عليه الكبري ،وكرب عليه الصغريُ ،
غريه»؟!
وهاجر عليه األعرايب ،حتى حسبوه دينًا ال يرون َّ
احلق َ

من منكم -ممن يعرف قدر نفسه بال َوك ٍ
أهلاً هلذه
ْس وال شطط -يراها ْ

الوظيفة املقدسة؟

من منكم «يوسف» هذه األحالم ،الذي يرضب صدره يف ثقة وشموخ

قائلاً « :أنا هلا  ..أنا هلا»؟

فإن كنت -عن جدارة واستحقاقُ -ح ْز َت « ُم َس ِّوغات» هذا الرتشيح،
ِ
ِ
وحذار أن
فامض عىل بصرية« ،وال تلتفت إىل الوراء حتى يفتح اهلل عليك»،

تغفل ولو «حلظة»:

تغفل
حل����ظ���� ًة ي����ا ص����اح��ب�ي إن
ِ
���وك ِح��ي�� ًن��ا رج ُ
رام ن���ق َ
���ل
���ش ال���ش ِ

أل َ
����زل
����ل زاد ب ْ
ُ�����ع����� ُد امل����ن ِ
�������ف م����ي ٍ
ْ ُ (((
فاختفى ع��ن ناظريه احمل َمل

تائها يف مفازة يميش عىل قدميه ،فشهد عىل بعد منه حمملاً
( )1ومناسبة هذا الشعر (أن إنسانًا كان ً
أ َّمل فيه أسباب النجاة ،فأرسع متعجلاً يقصده حاف ًيا ،فأصاب الشوك قدميه ،فرصف برصه عن
املحمل حلظة لنزع الشوكة من قدمه ،فغاب عنه املحمل! ومات أمله ولبسته احلرسات) اهـ .من
«رسالة املسرتشدين» للمحاسبي ،بتحقيق أيب غدة (ص.)115
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ِ
ِ
َ
قوافل العظامء املجددين من السلف واخللف،
وساعدَ ْي َك
وزاحم بكتفيك

وال تؤجل فـ(ليس من تأجيل ،فإن مرور الزمن ليس من صاحلك ،وإن الطغيان

تأصلت يف نفوس املتميعني معاين االستخذاء ،وال بد من
كلام طال أمده ،كلام َّ
مبادرة تنتشل ،ما دام يف الذين جرفهم التيار بقي ُة ِع ْر ٍق ينبض ،وبذرة فطرة

كامنة)(((.

����ر ل���و ف��ط��ن َ
��ت له
ق���د ه َّ���ي���ؤوك ألم ٍ

فاربأ بنفسك أن ترعى مع ا َ
هل َم ِل

وال يظن َّن ٌّ
ظان أن حديثنا عن علو مهة أسالفنا العظام يعني االنطواء يف

املايض وقطع الصلة باحلارض واملستقبل ،وإال رصنا كالرتجمُ ان الذي يتوقف أمام
اآلثار ،و ُي ِشيدُ باملايض فحسب ،دون أن يقدم شي ًئا للحارض َب ْل َه املستقبل(((.
(« )1املنطلق» (ص.)59

( )2وما أحسن ما قاله الدكتور عبد الكريم بكار  9حينام انتقد الغلو يف العودة إىل املايض« :بعض
ملتبسا ،حيث إنك جتد الواحد منهم يقيض عمره وهو يرسد
الغارقني يف الرتاث يكون موقفهم
ً
أجماد السابقني وبطوالهتم دون أن يتعلم أو يبذل أي جهد يف فهم كيفية توظيف دالالهتا الرمزية

يف النهوض بأحوالنا .إنه مل يدرك املعنى العميق لقول اهلل تعاىل[ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] [البقرة .]134:بعض هؤالء جتده وقد أفنى زهرة شبابه
وهو ينتقل من كتاب إىل كتاب ،ومن شيخ إىل شيخ ..وبعد عرشين أو ثالثني سنة من هذه احلالة،

ال يعرف ماذا يفعل بام حصله من علم ،ألنه يعتقد أنه ما نضج بعد ،ولديه هاجس دائم من أن

يوجه ...ألنه ال يعرف أن النفع األسايس
يتزبب قبل أن يتحرصم! إنه ال يؤلف وال يدِّ رس ،وال ِّ

ألي علم ال يظهر إال إذا اتصل بحياة الناس ،وساعدهم عىل إصالح أمور دينهم ومعاشهم،
معرضا عن حماولة
وكثري من هؤالء جتده غار ًقا يف مسائل جزئية يف العقيدة والفقه والتجويد...
ً
فهم كثري من النوازل التي حتتاج إىل فقه واجتهاد وفتوى .واحلجة اجلاهزة هي أن هذه األمور

صعبة ،أو حتتاج إىل جممع فقهي أو جلان ودعم مادي ...وما درى أن عمل املجامع ال يقوم من
			
غري األفكار واآلراء التي يقدمها األفراد عرب جهودهم الشخصية.

=
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ال ت����ق����ل ق�����د َذ َه������� َب ْ
�������ت أرب�����ابُ�����ه

ك��ل م��ن س��ار على ال���درب َو َص ْ
���ل

وال يظن َّن ٌّ
ظان أننا هبذا احلديث عن علو مهة السلف الصالح نرجع إىل

الوراء يف زمن تتسابق فيه األمم نحو املستقبل ،فإن اقتداءنا بخري أمة أخرجت

للناس هو ٍّ
ترق وصعود وارتفاع إىل مستوى ذلك اجليل الفريد الذي مل تعرف

نظريا ،وإن إبراز هذه النامذج احلية أقرب طريق إىل إيقاظ اهلمم نحو
البرشية له ً
إصالح هذه األمة التى ال يصلح ِ
آخرها إال بام صلح به أوهلا [ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ] [األنبياء ،]10:وباب املجد واملكرمات مل يزل

مفتوحا يرحب بكل راغب.
ً

ٍ
منطو عىل نفسه معرض عن اجلديد ،ألن الزمان زمان جهل
= وبعض الغالني يف التمسك باملايض
وفتن ومصالح ،وزمان هرج ومرج؛ والناس حيتاجون إىل إخالص وتقوى ،وليسوا يف حاجة
إىل اجتهادات وفتاوى جديدة ..وعالقة هذا الفريق باملايض مضطربة ومبهمة ،إنه ال يعرف ماذا
يأخذ ،وماذا يدع ،كام ال يعرف ملاذا أخذ ما أخذه ،وملاذا ترك ما تركه .والتشاؤم لديه ،والشكوى
من كل يشء هو سيد املوقف!
 ...نحن أمة ذات غنى كبري يف تراثها عىل مقدار ما هي فقرية يف حارضها .وال شك يف أن الفرق
كبري بني أمة تقود العامل قرونًا وبني أمة تأيت يف مؤخرة القافلة يف أمور غري قليلة ،وهلذا فإننا بحاجة
إىل تواصل مستمر مع ماضينا ومع تراثنا ال ألننا أرسى احلنني لأليام احللوة ،وال ألننا نعتقد أن
االنشداد إىل املايض أفضل أو أنفع من االنخراط يف احلارض ومعاناة شؤونه وشجونه ،وإنام ألن
كثريا من تراثنا يقدم األصول والقواعد األساسية للثقافة التي ينبغي أن نتشبع هبا .كام أننا نريد
ً
أن نفهم جذور الواقع الذي نعيش فيه ،كام نريد أن نعرف األسباب احلقيقية وراء حركة التاريخ
والصانعة هلا .إننا ال نستطيع أن نفهم أي يشء عىل نحو دقيق إال إذا فهمنا تارخيه .هذا يعني أن
العودة إىل الرتاث ال ينبغي أن تكون من أجل االهتامم برسده وترديده والتغني به ،وإنام من أجل
فحصه وحتليله وفهم نقاط قوته ونقاط ضعفه.
 ...يلزمنا أن نتعلم متى نصغي إىل صوت املايض ،ونحتفي به ،ومتى نتجاهله .ونحن قادرون
عىل هذا بام نملكه من تعاليم الرشع احلنيف .علينا أال نسمح للطريق القديم ومدلوالته بأن يمنعنا
من شق طريق جديد حيقق اخلري لألمة ،وخيدم مقاصد الرشيعة ،وال يتناىف يف الوقت ذاته مع
ثوابتها وأحكامها القطعية» اهـ .من «جتديد اخلطاب اإلسالمي» (ص )59-57بترصف.
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قال الطاهر بن احلسني:

���ك ِخ�����ص ُ
إذا أع���ج���ب��� ْت َ
�����رئ
�����ال ام ٍ
���ات
ف��ل��ي��س ع��ل��ى
اجمل�����د وامل���ك��� ُرم ِ
ِ

ْ
َف��� ُك��� ْن��� ُه يَ��� ُك ْ
ُعجبك
���ن م��ن��ك م���ا ي
���ج��� ُب ْ
���ك
إذا ِج��� ْئ��� َت���ه���ا ح���اج ٌ
���ب يحَ ْ ُ

فيا من يروم ولوج هذا الباب واجه احلقائق ،وتبرص موقع قدمك،

وال تفزع إىل انتظار خراب العامل عىل أمل أن ينهض املسلمون عىل أنقاضه(((،

وال هترب إىل افرتاض حصول خوارق للسنن التي ال حتايب من ال حيرتمها ،قال

تعاىل[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [الرعد ،]11:وتذكر يوم بدر

حني (خرج الثالثة من كفار قريش يطلبون املبارزة ،فأخرج هلم النبي H

ثالثة من األنصار ،فقالوا« :واهلل ال نطعن يف أحساهبم وال أنساهبم ،ولكن أخرج

لنا أكفاءنا من قريش» ،فأخرج هلم عل ًّيا ومحزة وأبا سفيان بن احلارث ،فقتلوهم،

وكذلك الناس دو ًما ،حتب املكافأة حتى إ ْذ هم ُيقتلون ،والقرشية اليوم تتمثل
يف الرصوح العلمية ،واملجامع األدبية ..،واملؤسسات الصحافية ،واملعاهد
السياسية ،والدور الوثائقية ،والرشكات الصناعية ،.. ،وعىل دعاة اإلسالم اليوم

أن ينطلقوا منها للمبارزة)(((.

�����وس َ
�����ط عنده
ه������ذا زم���������ا ٌن ال ت ُّ
ُ
��اب�� ًق��ا ف��ي��ه أو اب َ
ك ْ
مبعز ٍل
ْ����ق ِ
���ن س ِ

يَ��� ْب��� ِغ���ي امل���غ���ام��� َر ع���ال��� ًي���ا وجليال

ل��ي��س ال���ت���وس ُ
���ط ل��ل��ن��ب��وغ سبيال

وأنت أنت أهيا املصلح املرت َقب ،واملجدد املنتظر ،ستخرج إىل احلياة

بإذن اهلل مهام حاول الفرعون أن يتقيك ،ومهام وأد من الصبية كي يبدل وعد اهلل
ي َلف:
الذي ال خُ ْ

( )1انظر« :فقه أرشاط الساعة» للمؤلف (ص.)310-301
(« )2صناعة احلياة» (ص( )51بترصف).
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���ون ال يخَ��دع َ
ِف��� ْر َع ُ
��ك وه ُ��م��ك أنين

(((

أبصرت ِط اً
فل يف مِح َ
ُ
اك رضيعا

ويا نجماً يف سامء هذا الليل الذي طال واستطال :قد تكون اآلن كامنًا يف

ضمري الغيب ،أو حقيقة يف عامل الشهادة ،قد تكون رضي ًعا يف املهد ،أو لعلك

نش ٌء تقرأ اآلن هذه السطور:

أن������ت َن ْ
�����������ش ٌء وك��ل��ام�����ي ُش��� َع���ل

�����ل��ب��ي إال أن أرى
ل����ي����س يف ق َ

َع َّ
���ض ِ���ر ٌم ف��ي َ
����دوي ُم ْ
���ل َش ْ
��ك حريقا
ق��ط��ر ًة ف��ي��ك َغ����� َد ْت حب���� ًرا عميقا

ال َع������ َرى ال�������رو َح ه�������دو ٌء ،ولتكن

(((

حب��ي��اة ال��� َك ِّ
���د وال���ك���دح خليقا

إن أمتك املسلمة ترتقب منك جذبة « ُع َم ِر ِّية» توقد يف قلبها مصباح اهلمة يف

دجيور هذه الغفلة املدهلمة ،وتنتظر منك صيحة «أيوبية» تغرس بذرة األمل ،يف

بيداء اليأس ،وعىل قدر ا َمل ُؤونة؛ تأيت من اهلل املعونة ،فاستعن باهلل وال تعجز.
يَ��������ا َن ْ
�������������ش ُء أَ ْن َ
�������������ت َر َج��������ا ُؤ َن��������ا

َو ِب َ
�������د ا ْق����َت���رَ ْب
����������ك ال َّ
�����ص����� َب�����ا ُح َق ِ

ُخ ْ
������ح������ َي������ا ِة ِس���َل��اَ َح������هَ������ا
����������ذ ِل������ل َ

اخل ُ
���������ض ُ
َ���ب
������ط َ
������وب َولاَ َت���ه ْ
َو ُخ ِ
اص���������� ُد ْم َم ْ
���ب
�����ان َو ْ
�����ن َغ َ
���ص ْ
إِ ْح َ
�����س ِ

�������وس ال َّ
������ظ������المِِ َ
���ي��ن
َوأَ ِذ ْق ُن������� ُف َ
������وس َ
����ام����دي َ
َو ْ
����ن
اه������������� ُز ْز ُن������ ُف َ
اجل ِ

������ب
������ر َه ْ
�������س َّ
ال ُّ
�������م يمُ ْ���������������� َز ُج ِب������ال َّ

��������������ع َم������ َن������ا َر ال������� َع ْ
�������د ِل َوال������ـ
َوا ْر َف ْ

��������ع ُج������������� ُذو َر َ
اخل�����ا ِئ����� ِن َ
��ي��ن
َوا ْق�������� َل ْ

�����������ل ال����� َع َ
ك ُّ
������م������ ْن������هُ������ ُم ُ
�����ب
�����ط ْ
َف ِ

�������������ي َ
اخل َ
��������ب
��������ش ْ
َف������������ ُربمَّ َ������������ا َح َّ



( )1من قصيدة «رسالة إىل فرعون» للشاعر صالح العشاموي ،وقوله( :طفلاً ) يعني :ليس هو يف
احلقيقة طفلاً  ،لكنه املستقبل ا ُملن ِْقذ رغم أنفك.
(« )2املنطلق» (ص.)38
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يَ���������ا َق�������������و ُم َه������������� َذا َن ْ
�����ش ُ
�����ؤك�����م
ُ
ك��������و ُن��������وا َل���������� ُه يَ������� ُك ْ
�����م
�������ن َل����� ُك ْ
���������������ذا ِن َ
َه َ
����������ظ����������ا ُم َح������ َي������ا ِت������ َن������ا
َح َّ
�������ت�������ى يَ���������� ُع����������و َد ِل������ َق������ ْوم������ َن������ا

َوإِلىَ املَ������ َع������ا ِل������ي َق ْ
���������ب
���������د َو َث ْ
َ
َوإِلىَ
�����������������ام اب��������ن َوأَ ْب
األ َم
ِ
������ور ُخ َّ
���������ط َو ِب�����ال َّ
ِب������ال ُّ
َ�����ب
�����ل�����ه ْ
������ن ِ
(((

����د ِه����م َم����ا َق ْ
�������ب
����د َذ َه ْ
ِم����ن مجَ ْ ِ

قال تعاىل[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ] [الشورى ،]28:وقال رسول اهلل « :Hمثل أميت مثل املطر،
آخ ُره خري أم َّأو ُله»((( ،وقال « :Hال يزال اهلل يغرس يف هذا الدين
ال ُي ْد َرى ِ

غرسا ،يستعملهم فيه بطاعته إىل يوم القيامة»((( ،وقال « :Hإن اهلل َز َوى
ً

َ
ُ
فرأيت مشارقها ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ُم ْل ُكها ما ُز ِو َي لي منها»(((،
األرض،
لي
ُ
الليل والنهار ،وال يبقى ُ
بيت َم َد ٍر
وقال « :Hليبلغن هذا األم ُر ما بلغ
عزيز ،أو ِّ
بذل ذليلًّ ،
عزا ُي ِع ُّز اهلل به اإلسالمَ،
َر إال أدخله اهلل هذا الدين ب ِع
ٍّز ٍ
وال َوب ٍ

و ُذلاًّ ُي ِذ َّل به الكف َر»(((.

َ
الس ْفر ،إن
ولتكن هذه املبرشات
مسك اخلتام ،ويا أهيا الناظر يف هذا ِّ
ِ
ِ
التجاوز
باب
ظفرت بفائدة فادع جلامعه بالتجاوز واملغفرة ،أو بزلة قل ٍم فافتح هلا َ
واملعذرة.

( )1من قصيدة «شعب اجلزائر مسلم» لإلمام عبد احلميد بن باديس .V
( )2رواه اإلمام أمحد والرتمذي ،وحسنه ،وكذا حسنه احلافظ.
( )3رواه اإلمام أمحد ،وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)231/6
( )4صدر حديث رواه مسلم من حديث ثوبان .I
( )5رواه اإلمام أمحد ،والطرباين يف «الكبري» ،واحلاكم ،وصححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي،
وكذا صححه ابن حبان.
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����ب ف�����إن جتدنه
ف��ل�اب����د م����ن ع����ي ٍ
فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الـ

فسامح وكن بالسرت أعظم ُم ْف ِض ِل

مرس ِل
حماسن قد متت ،سوى خري َ

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد ،وعىل آله الطيبني،

وأصحابه الغر امليامني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

اإلسكندرية يف
السابع من ربيع اآلخر 1416هـ
املوافق  3سبتمرب 1995م
وكان الفراغ من زيادته وتهذيبه يف
االثنني  23من مجادى األوىل 1438هـ
املوافق  20من فرباير 2017م

واحلمد هلل رب العاملني
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