
  )٨( أشعة من مشس حممد
  
  
  
  
  
  

  النيب اإلنسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دار الكتاب احلديث                     نور الدين أبو حلية  
  
  

  



 ٢

  /fr.free.noursalam://http: موقع املؤلف
  com.hotmail@nouresalam: بريد املؤلف

  
  

  

  

  الطبعة األولى

  قوق الطبع محفوظةح
                        

                                                                   
  

 الربيد االلكتروين  الفاكس  اهلاتف  العنوان  الفرع
 ٧٥٧٩ب .ص القاهرة

البریدي 
مدینة  ١١٧٦٢

 –نصر 
شارع ٩٤

  عباس العقاد

٠٠٢٠٢٢٢٧٥٢٩٩٠  
  

٠٠٢٠٢٢٢٧٥٢٩٩٢  dkh_cairo@yahoo.com 

شارع  ١٣٠٨٨ الكويت
الھاللي برج 
ب .الصدیق ص
٢٢٧٥٤   

٠٠٩٦٥٢٤٦٠٦٢٨  ٠٠٩٦٥٢٤٦٠٦٣٤  kw.moc.ncc@ktbhades  

 ٠٦١ص ب  اجلزائر
دراریة الجزائر 

   ٣٤عمارة 

٢١٣٥٣٠٥٥  ٢١٣٥٤١٠٥  com.hotmail@dkhadith  



 ٣

  من القرآن الكرمي
﴿ كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنسح نمو كَانَ لجراللَّ يه موالْيو 

رالَْآخ ذَكَرو ا اللَّهري٢١:حزاباأل(                         ﴾ كَث(  

لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَال ينازِعنك في الْأَمرِ وادع إِلَى  ﴿

  )٦٧:احلج(                ﴾  ربك إِنك لَعلَى هدى مستقيمٍ

   )٤:القلم(                 ﴾  وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴿

﴿  كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسر اَءكُمج لَقَد

يمحر وفؤر نِنيمؤ١٢٨:التوبة(                ﴾  بِالْم(   

 

  

  



 ٤

  تنبيه 
  

  :ا يليحنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة مل
ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، واجلدال باليت هي  ١

ولكن الكثري من  ..أحسن، فقد اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغل
 ..ض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصلاملعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغر

   ..فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش
فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات 

  .أساسية تيسر عليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلومات
ق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية ـ أنا مل تم كثريا بتوثي ٢

أما سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف  ..واملسيحية
   ..إليها هذه الرواية

وهلذا نكتفي  ..ذه الناحية باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت
  .بذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل

أو على األنبياء، وعدم الترضي عن  ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا  ٣
واضع، أو يف كثري منها، وذلك الصحابة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض امل

والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حىت ال  ..ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني
واألنبياء كلما  وال حرج على القارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا  ..يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين
   ..ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع  ٤
  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء ..اجلانب الفين الواقعي

، وإمنا اجلانب العلمي ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية ..وحنن نقدر هذا النقد
  .وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعة ..منها

  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصل
  



 ٥

  املقدمة
   ..يل خاطر مألين نشوة وسعادة وسرورا يف صباح اليوم الثامن من زيارة البابا يل خطر

وأن هذه  ..لقد تذكرت أن هذه األرض اليت أسري عليها هي نفس األرض اليت سار عليها رسول اهللا 
، وكانت تغطيه السماء اليت أستظل بظلها، وألتحف غطاءها هي نفس السماء اليت كانت تظلل رسول اهللا 

  .شعتها هي نفس الشمس اليت غمرت بأشعتها رسول اهللا وأن هذه الشمس اليت تغمرين أ ..بلحافها
ورمبا تنعم  ..أبشري يا نفس، فلرمبا تنعمت رئتاك بنفس اهلواء الذي استنشقه رسول اهللا: وقلت لنفسي

ولرمبا ذقت نفس الطعام الذي ذاقه، أو وطئت قدماك نفس املواطئ اليت وطئتها  ..جوفك بنفس املاء الذي شربه
  .نه الشريفتاقدما

فاحملب ال  ..كف عن هذه اهلمة الدنية: ، وهي تعتتصر أملايل تقولولكن نفسي عادت لتتأمل من جديد، 
واحلبيب الذي رضي من احلبيب مبا ترضى ال يستحق أن يكون حبيه  ..يرضيه من احلبيب إال كل احلبيب

  .ال حيبه إال أصحاب اهلمم العالية فرسول اهللا  ..رسول اهللا
  أصحاب اهلمم العالية؟ومن : قلت هلا
  .سهم وأرواحهم وأسرارهم امسا إال اسم حممدونفنأولئك الذي مل يرتضوا ل: قالت

  .سأغري امسي ليصري كاسم احلبيب ..فاألمر هني إذن: قلت هلا
  .ولكن الشأن أن تغري مسماك ،ليس الشأن أن تغري امسك: قالت

  . واحد يف هذا الوجودفمحمد ليس إال ..مسماي يستحيل أن يصري حممدا: قلت هلا
   ..فهمتك الدنية أبعد من أن جتعلك أهال حلب احلبيب ..ما دمت كذلك: قالت

وأيقنت مدى االحنطاط الذي كنت أعيشه حني  ..ين به نفسيتالذي أجابالقاسي تأملت هلذا اجلواب 
 لفحتهموفكل أهل األرض ضمتهم األرض، وغطتهم السماء،  ..كنت أرضى ما يرضى به كل أهل األرض

  .بأشعتها الشمس
ومن له القدرة على أن يزاحم تلك األنوار اليت اجتمعت يف رسول  :..وبقوة ..لكين رددت على نفسي

  .إن من يفعل ذلك يوشك أن حيترق ..حىت صار مشسا ال تدانيها أي مشس اهللا 
ومن ظن  ..وال احتراق ..عامل األنوار ال مزامحة فيه: قالت يل نفسي، وبنفس القوة اليت صرخت ا فيها

  .أن هناك مزامحة أو أن هناك احتراقا، فهو مل خيرج من نفسه األمارة بالسوء
  فكيف أخرج من نفسي األمارة بالسوء ألصري حممدا؟: قلت
ذلك هو لباب العلوم وأصلها وسر أسرارها، ومن ظفر به ظفر باإلكسري األمحر الذي ينفخ يف طني : قالت

  .اإلنسان روح اإلنسان
  ففي أي جامعة أتعلم هذه العلوم؟: قلت
  .حمل من حمال الدنياأي وال يف  ..هذه العلوم ال تعلم يف اجلامعات: قالت
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  فكيف أصل إليها؟: قلت
  .بالبحث عن أهلها: قالت
  ومن أهلها؟: قلت
   ..الورثة: قالت
  ومن الورثة؟: قلت
 ..ئك هم الذين نفخ فيهم روح اإلنسانأول ..ستظلوا يف الدنيا بغري أشعة حممد يهم الذين مل : قالت

  .خليفة اهللا يف أرضه
  وكيف أصل إليهم؟: قلت
  .ورمبا جتدهم أقرب إليك من نفسك ..عندما متتلئ شوقا إليهم ستصل إليهم: قالت

***  
: ما استتم هذا اخلاطر على خاطري حىت مسعت صوت البابا يناديين، فأسرعت أحث خطاي إليه، فقال

  ، فكيف تأخرت علي؟)النيب اإلنسان(تاقا للحديث عن لقد كنت أحسبك مش
  .أتنعم بهنعيما كنت نغصت وكدرت علي صفوا كنت أجده، و ..لقد حبستين نفسي: قلت
  .وكل نعيم قيدك، فاآلالم خري منه ..فالكدورة خري منه ،كل صفو حبسك: قال
   ..مل أفهم ما الذي ترمز إليه: قلت
   .القرار ه، والفرار ميتنع مع)٥٠من اآلية: الذريات)(إِلَى اللَّهفَفروا ﴿ :لقد قال تعاىل: قال
  .لكأين ا ال تعلم من هو حممد ..إن نفسي تطالبين أن أصري حممدا: قلت
  .ال ميكن للمحب أن يكتمل حبه حىت يتحول إىل حبيبه الذي أحبه: قال
   .لكأين بك تردد قوهلا: قلت
  . احلقيقةوهي مل تقل إال ..لقد صدقتك نفسك: قال
  أهذا خاص مبحمد، أم عام لكل حمبوب؟: قلت
  .١فال ميكن أن تبقى يف احملب بقية لغري حمبوبه ..بل هو عام لكل حمبوب: قال

                                                
فذكروا أن من شروط صدق احلب أن يتوحد احلب .. حتدث علماء املسلمني على ما يسمى بتوحيد احلب، واحملبوب) ١(

  .بوبهوتوحيد احلب أن ال يبقى يف قلبه بقية حب حىت يبذهلا حمل ،فتوحيد احملبوب أن ال يتعدد حمبوبهواحملبوب، 
وقد قال يف .. الذي اعترب هذا النوع من احلب شهوة نفسية وليس حبا حقيقيا) ابن حزم( هذا الباب فقيه احلب وممن اشتد يف

  : ذلك شعرا يقول فيه
  كذب املدعي هوى اثنني حتما

   
  مثل ما يف األصول أكذب ماين

    
  ليس يف القلب موضع حلبيبني

   
  وال أحدث األمور اثنان

    
  ريفكما العقل واحد ليس يد

   
  خالقا غري واحد رمحان
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  فإن بقيت؟: قلت
احملبة تقتضي الذوبان يف احملبوب، والفناء عن  ..كان ذلك عالمة عدم اكتمال اإلخالص يف احملبة: قال

  أمل تسمع حديث عمر؟ ..بوبالذات استغراقا يف ذات احمل
فقال النيب  ،ألنت أحب إيل من كل شيء، إال من نفسي ،يارسول اهللا :تقصد قوله لرسول اهللا : قلت

:) ألنت أحب  ،واهللا ،فإنه اآلن :، فقال له عمر)حىت أكون أحب إليك من نفسك ،والذي نفسي بيده ،ال
  ١ )عمر اآلن يا:(  فقال النيب ،إيل من نفسي

  أتدري مل كان األمر كذلك؟: ت إيل، وقالالتف
  مل كان كذلك؟ : قلت
فهو مكون من جسد .. ٢هو مثل أي بنيان ..الشك أنك تعلم أن اإلنسان عبارة عن جمموعة أركان: قال

وقد ال يفطن هلا،  ..ولطائف كثرية يكتشفها كلما ترقى يف سلوكه وترفعه ومسوه ..ونفس وعقل وروح وسر
  .ودة فيهولكنها مع ذلك موج

وقد حتدث علماء النفس املسلمني عن الرباهني الدالة على وجود هذه اللطائف والقوى  ..أعلم هذا: قلت
  .واللبنات اليت يتكون منها اإلنسان

   ..التخلقالتحقق ولقد جعل اهللا هلذه اللطائف مراتب خمتلفة يف : قال
وما ﴿ :س األمارة اليت ذكرها اهللا يف قولهفمنها النف ..وقد ذكر القرآن للنفس مراتب ..أعلم هذا: قلت

يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روِء إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسفِْسي إِنَّ النن ئرومنها النفس  ..)٥٣:يوسف) (أُب
ومنها النفس املطمئنة اليت ذكرها اهللا  ..)٢:لقيامةا) (وال أُقِْسم بِالنفْسِ اللَّوامة﴿ :اللوامة اليت ذكرها اهللا يف قوله

  ) ٢٧:الفجر) (يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ﴿ :يف قوله
   ..وهناك العقل املطمئن املوقن ..وهناك العقل اللوام اادل ..وكذلك هناك العقل األمار املخادع: قال

  .اإلنسانوهكذا كل لطائف  ..وهكذا الروح ..وهكذا اجلسد 
  فما عالقته مبا حنن فيه؟ ..وعيت هذا : قلت
  .فليس من السهولة أن تفهم هذه احلقائق العالية ..اصرب علي: قال

                                                                                                                                 
  فكذا القلب واحد ليس يقوى

   
  غري فرد مباعد أو مدان

    
  هو يف شرعة املودة ذو شك

   
  بعيد من صحة اإلميان

    
  وكذا الدين واحد مستقيم

   
  وكفور من عنده دينان

    
..  يقوم عليها االستنان بسنة رسول اهللا وقد استوحينا هذا املعىن يف هذا احلوار الذي أردنا من خالله تبيان األصول اليت

 .فالسنة ليست جمرد حركات مقلدين، وإمنا هي حركات حمبني فانني يف حبهم عن أنفسهم
 .والبخاري أمحدرواه ) ١(
 )عيون احلقائق(من جمموعة ) بنيان اهللا(شرحنا بتفصيل األركان اليت يتكون منها اإلنسان يف رسالة ) ٢(



 ٨

  ؟)٧:التكوير) (وإِذَا النفُوس زوجت﴿ :أال تعرف معىن قوله تعاىل: قال سكت قليال، مث
فَأَقم ﴿ :وله تعاىل، وق)١٤:الروم( )ةُ يومئذ يتفَرقُونَويوم تقُوم الساع﴿ :هذه اآلية مثل قوله تعاىل: قلت

  )٤٣:الروم()وجهك للدينِ الْقَيمِ من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال مرد لَه من اللَّه يومئذ يصدعونَ
يتميز كل صنف يف حمال خاصة به فهذه اآليات مجيعا تشري إىل أنه يف القيامة حيصل تصدع عظيم حبيث 

  .ال ينازعه فيها سائر األصناف
وامتازوا الْيوم أَيها ﴿ :وهلذا يقال يف ذلك اليوم للمجرمني الذين يطمعون أن جيالسوا املؤمنني

  )٢٨من اآلية: يونس() مكَانكُم أَنتم وشركَاؤكُم ﴿:، ويقال هلم)٥٩:يس()الْمجرِمونَ
ارجِعوا وراَءكُم فَالْتمسوا نوراً فَضرِب  ﴿:ما يطمع املنافقون أن يقتبسوا من أنوار املؤمنني يقال هلموعند

ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس مهني١٣:احلديد() ب(  
، )٢٢من اآلية: الصافات( )احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم﴿ :وإىل هذا التميز اإلشارة بقوله تعاىل

  )١٣:الفرقان()وإِذَا أُلْقُوا منها مكَاناً ضيقاً مقَرنِني دعوا هنالك ثُبوراً﴿ :وبقوله تعاىل
اجلمع بني النظراء فقد ورد يف تفسري هذه اآليات عن السلف الصاحل ـ رضي اهللا عنهم ـ أن املراد منه 

  .١أو األشكال منهم كل صنف إىل صنف
وقال عمر بن ، )يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله:( وقد ورد يف احلديث قوله 

وقال ابن عباس ـ رضي ، )يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن الصاحل مع الصاحل( :اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ
وأصحاب اليمني زوج،  -يعين صنفا  -اس أزواجا ثالثة، السابقون زوج ذلك حني يكون الن( :اهللا عنه ـ

قرن كل شكل بشكله من أهل اجلنة وأهل النار، فيضم املربز يف الطاعة ( :وعنه أيضا، )وأصحاب الشمال زوج
ليهود، اليهود با: أحلق كل امرئ بشيعته( :وقال احلسن، )إىل مثله، واملتوسط إىل مثله، وأهل املعصية إىل مثله 

والنصاري بالنصارى، واوس باوس، وكل من كان يعبد شيئا من دون اهللا يلحق بعضهم ببعض، واملنافقون 
لو أن رجالً قام بني الركن واملقام ( :وهلذا قال ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ، )باملنافقني، واملؤمنون باملؤمنني 

  )ع من حيب يعبد اهللا سبعني سنة لبعثه اهللا يوم القيامة م
  .فأنت حتفظ كل ما قيل يف اآلية ..بورك فيك: قال
  .ولكين أريد أن أطبقه على ما حنن فيه: قلت
وفيها  ..وفيها الفضة ..ففيها الذهب ..أرأيت لو أن مادة من املواد تتركب من معادن خمتلفة: قال
  .وفيها أنواع الشوائب املختلفة ..احلديد

فهل  ..وعرضناها على مغناطيس جيذب احلديد فقط ..عناصرها املختلفة مث قمنا بتحليل هذه املادة إىل
  ستنجذب سائر العناصر؟

  .فيستحيل أن ينجذب النظري لغري نظريه ..ستبقى يف حماهلا ..ال: قلت
   ..فهكذا عامل اللطائف اليت يتكون منها اإلنسان: قال

                                                
 .٨/٤٢٩:الدر املنثور: ص يفانظر هذه النصو) ١(
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مث عالقة ذلك حبب رسول اهللا  ..ولكين مل أفهم سر عالقة ذلك باحلب ..فهمت كل ما ذكرت: قلت
.  

وقد يكون حبا ال  ..وقد يكون من الروح ..وقد يكون من العقل ..احلب قد يكون من النفس: قال
  .وقد يكون حبا طاغيا حبيث يشمل هذه اللطائف مجيعا ..يتجاوز اجلسد

  ؟ !هو احلب الذي يشمل اللطائف مجيعافاحلب احلقيقي : قلت
  .اليت ذكرها القرآنالتامة أن يكون إال بعد حصول املزاوجة وهو ال ميكن  ..أجل: قال
  ؟ !ولكن القرآن ذكر ذلك يف اآلخرة: قلت
 ..خرة إال ما حصل نظريه يف الدنيافال حيصل يف اآل ..عامل اآلخرة هو نتيجة حتمية لعامل الدنيا: قال

  ؟ !أليست اآلخرة حصاد ما زرع يف الدنيا
  .يف الدنياقبل ذلك القرآن حصوهلا يف اآلخرة كانت قد حصلت  تقصد أن الزوجية اليت ذكر: قلت
من و ..ومن اقترن عقله بأي عقل حشر معه ..فمن اقترنت نفسه بأي نفس حشرت معها ..أجل: قال

  .هكذاو ..اقترنت روحه بأي روح حشرت معها
  فاإلنسان يتشتت بذلك إذن؟: قلت
  ؟)٤٤:احلجر) (أَبوابٍ لكُلِّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم لَها سبعةُ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل ..أجل: قال
   ..بلى: قلت
يف  اقترن برسول اهللا  ..أو تأسى به يف جانب من اجلوانب ..فلذلك من أحب رسول اهللا : قال

   ..بل حجب عنه يف سائر اجلوانب ..وابتعد عنه يف سائر اجلوانب ..ذلك اجلانب
  .فتكون بعض لطائفه لرسول اهللا، وبعضها أليب جهل ..الواحد عدوان لدودانبل قد جيتمع يف الشخص 

   ..وجدا ..وجدا: ت فرحاحص
  ما وجدت؟: قال
فيختلف الناس  ..ويزعمون أن ذلك هو السنة ..أرى كثريا من الناس يقتنعون ببعض مظاهر السنة: قلت

أن يلوموهم يف بعض ما ثبتت سنيته عن رسو  أما الورعون، فيتوقفون يف أمرهم خشية ..بسبب ذلك يف شأم
  ..اهللا 

فسنة رسول اهللا أعظم من أن ميثلها  ..أن يدخل هذا الباب البارد وال ينبغي للورع ..ما قلته صحيح: قال
   ..أحد من الناس

يأيت يف آخر الزمان حدثاء االسنان سفهاء ( :ذلك ونبه عليه، بل حذر منه، فقال لقد ذكر رسول اهللا 
من قول خري الربية ال يتجاوز حناجرهم ميرقون من الدين : حالم يقرأون القرآن ال يتجاوز تراقيهم، يقولوناال

   ١)كما ميرق السهم من الرمية، فإذا رأيتموهم، فاقتلوهم فان قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة
وذكر أم  ..ري الربيةأن هؤالء يقولون من قول خ لقد ذكر رسول اهللا  ..انظر: التفت إيل، وقال

                                                
 .واه البخاري ومسلم) ١(
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  .مث أمر بعد ذلك مبا أمر به ..يقرأون القرآن ال يتجاوز تراقيهم
  إذن؟ فسبب ذلك أم مل يتوحدوا يف رسول اهللا : قلت
فراحوا يعمرون ا  ..بلباسه، وحليته، وقراءته ..بظاهره لقد اكتفوا من رسول اهللا  ..أجل: قال
  .احهم وأسرارهم، فقد أسلموها األيب جهل وإخوان أيب جهلأما قلوم وعقوهلم وأرو ..أجسادهم
، فال يبقى يف شخصه حظ من أمر عمر إذن بأن يفىن شخصه يف شخص رسول اهللا فرسول اهللا : قلت

  ؟نفسه
ل اوال ميكن لشخص أن يصل إىل الكم ..هو النموذج األعلى لإلنسان ألن رسول اهللا  ..أجل: قال

  .بعد أن يتحول قالبه إىل القالب الذي كان عليه رسول اهللا  يف أي لطيفة من لطائفه إال
  ؟أال ترى أن ما تقوله خطري أو مناف لعقيدتنا يف رسول اهللا : قلت
لَقَد كَانَ ﴿ :فاهللا تعاىل جعل رسوله أسوة، قال تعاىل ..هذا هو لب العقيدة يف رسول اهللا  ..ال: قال

ةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف رياًلَكُمكَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنأال ترى  ..)٢١:األحزاب) (س
  فلم حتدد موضع األسوة؟ ..أن اآلية جاءت مطلقة

   ..أجل: قلت
 ولذلك كان من حصر التأسي يف حال من األحوال أو عمل من األعمال بعيدا عن رسول اهللا : قال
وال  ..ال ختصيص بدون خمصص(أمل تسمع األصوليون، وهم يرددون كل حني  ..صره وبقدر بعدهبقدر ح

  )تقييد بدون مقيد
   ..بلى: قلت
فمن حصر سنة رسول اهللا اليت متثل شخص رسول اهللا يف بعض الظواهر املبتورة عن احلقائق اليت : قال

فال يزيد الناس  ..من صبغ مسا بصورة دواءبل هو ك ..أعظم تشويه تنطلق منها يكون قد شوه رسول اهللا 
  .إال مرضا
  ؟ولكن كيف يضع اإلنسان نفسه يف القالب الذي كان عليه رسول اهللا : قلت
بل حفظت حياة كل تفاصيل  ..أنت تعلم أنه ليس هناك إنسان يف الدنيا حفظت كل تفاصيل حياته: قال

  .رآن والسنة والسرية كل ما يرتبط برسول اهللا فقد حفظ اهللا يف الق ..لطائفه مجيعا مثل رسول اهللا 
  .أعلم ذلك ..أجل: قلت
 ..فقد أقام اهللا احلجة على عباده ووضع هلم الصورة املثالية لإلنسان ليعيشوها ويتقولبوا يف قالبها: قال

  .ليتحقق فيهم مراد اهللا من خلق اإلنسان
فمن  ..لقد ذكرت يل نفسي الورثة: أن أشعر شعرت بقناعة تغمرين ملا قاله، لكين وجدتين أسأله من غري

  الورثة؟
   ..حىت صار دليال عليه بغ بصبغة رسول اهللا طالوارث هو الذي اص: قال
  هل ميكن أن يصل الشخص إىل هذه املرتبة؟: قلت
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فاهللا تعاىل قد جعل حبكمته ورمحته ولطفه  ..بل إن مثل هؤالء ال ميكن أن ختلو منهم األرض ..أجل: قال
وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت ﴿ :ليتحقق بذلك قوله تعاىل ده من ميثل يف كل زمن من األزمان رسول اهللا بعبا

  )٣٣:ألنفال) (فيهِم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ
هلذا ال تقوم الساعة حىت ال و ..وهكذا وجود ورثته ..أمانا لألرض فقد جعل اهللا وجود رسول اهللا 

   ١)اهللا اهللا(يقال يف األرض 
  ؟علمك علومهافمن  ..أراك تتحدث عن حقائق عالية: قلت
  .الوارث: قال
  هل ظفرت به؟ ..؟!الوارث: قلت
  .وهداين إليه ..لقد أظفرين اهللا به: قال
   ..فحدثين حديث ذلك: قلت

فلذلك دعنا نؤجل احلديث عن  ..)يب اإلنسانالن(إن حديثنا اليوم عن  ..نسيت: مث استدركت أقول
  .الوارث إىل ما بعد االنتهاء من رحلتك إىل مشس حممد 

ولذلك  ..كما كان احلكيم دليلي إىل النيب املعصوم ..لقد كان الوارث هو دليلي إىل النيب اإلنسان: قال
هو أعرف الناس بكماالت بل إن الوارث  ..فإن حديثي عن الوارث ال خيرج عن احلديث عن رسول اهللا 

  .ولذلك ال يصح أن ننال معارفنا عن رسول اهللا من غريه ..رسول اهللا
   ..فحدثين حديث ذلك: قلت

****  
بعد أن : مستغرقا يف كل ذلك، مث قال وصلى وسلم على نبيه  ،اعتدل البابا يف جلسته، ومحد اهللا

أو  ..ا أو خادعا أو مستغال أو ظاملا أو مستكربايستحيل أن يكون كاذبا أو مدعي امتألت قناعة بأن حممدا 
   ..٢كل تلك الشبهات اليت كانت متأل أرجاء عقلي وقليب

من : هو الطهر والصفاء والسمو والرفعة رحت أحبث عنه، وقلت لنفسي وبعد أن أيقنت أن حممدا 
س، ومل يكدر بأي اخلطأ العظيم أن تنشغلي بكل شيء، وال تنشغلي بالبحث عن الذي مل يتدنس بأي دن

  .كدورة
   ..ولكين ـ بعد هذا اليقني ـ مل أجد السبيل اليت أحبث فيها عن رسول اهللا 

   ..وزادين أملا ما عليه املسلمون من تشويه لشخص نبيهم
 ..ويف ظل تلك اآلالم ذهبت إىل الغابة اليت كنت أذهب إليها ألمسح من آالمي ما عساه ميكن أن ميسح

   ..ذلك الذي ال ينطق لسانه إال باحلكمةفيها وكنت أرجو أن أجد 
لقد كانت كل رحليت السابقة تطوف : وأقول لنفسي ..على عشب مروجها استلقيت أنظر إىل الشمس

                                                
 .رواه مسلم والترمذي وغريمها) اهللا اهللا: األرضال تقوم الساعة حىت ال يقال يف :( نص احلديث) ١(
 ).النيب املعصوم(كما سبق الرد عليها يف رسالة ) ٢(
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فأىن يل أن أصل إليها ألعرف حقيقتها  ..وها أنا قد وجدت من برد اليقني ما يدل عليها ..حبثا عن الشمس
   ..ودوا كل هول

ا، إىل أن شعرت حبركة قريبة مين، فوقفت ألنظر من هو، فوجدت صاحبك معلم بقيت كذلك مستغرق
  .السالم يقف أمام بركة ماء صافية كصفاء الآللئ، وهو يتأمل فيها مستغرقا يف تأمالته

اقتربت منه ألنظر ما الذي شغله كل ذلك الشغل، فإذا يب أراه ينظر إىل الشمس على صفحة املاء 
   ..الصافية

أال ترى كيف حتكي هذه املياه الصافية مجال : سه إيل، بل بقي مستغرقا يف نظراته، وقالمل يرفع رأ
  الشمس؟
  .بل هي تصورها تصويرا بديعا يعجز أي فنان يف الدنيا على حماكاا فيه ..بلى: قلت

  .فأخذت الشمس اليت كانت تزينها تتراقص مع األمواج املتراقصة ..أخذ حصاة صغرية ورماها يف الربكة
  أال ترى أن الشمس اليت يف الربكة اآلن ختتلف عن الشمس اليت يف السماء؟: رفع رأسه إيل، وقال

فلو تركت للربكة صفاءها حلكت الشمس، وصح هلا أن تعرب عنها،  ..وأنت سبب ذلك ..بلى: قلت
  .وتقرب حقيقتها

ن للمستنقعات أن فال ميك ..فاحبث عن بركة صافية مل تتدنس ..فإن أردت أن تعرف الشمس: قال
  .ترتسم على صفحاا األسنة أشعة الشمس اجلميلة

  ما الذي تقصد؟ ..أراك تنتقل من مشس السماء إىل مشس أخرى: قلت
  .ومن عرب احلس وصل إىل املعىن ..ولكل حقيقة أشعتها ..لكل مساء مشسها: قال
  .فحدثين مبا أفهمه ..ليس يل لطافة املعىن ..أنا كثيف: قلت
  .س ال تطيق الوصول إليها ميكنك أن تعرب إليها من خالل من يدل عليهاكل مش: قال
ولكين قد أقع على مستنقعات أسنة، أو بركة متراقصة، فأىن يل أن أصل إيل الشمس اليت ال ميكنين : قلت

  . الوصول إليها
  .إن ربك الذي خلق هذه الربكة يف عامل احلس ال يعجز أن خيلق مثلها يف عامل املعىن: قال
  أتقصد أن هناك من ميكن أن ميثل بصفائه وائه ونوره أشعة الشمس اليت ال تغرب؟: قلت
   ..فرمحة الرحيم ال تنطق إال بذلك ..أجل: قال
  فكيف أصل إىل ذلك؟: قلت
  .ولن يصل إال الصادقون ..فلم يصل إال الصادقون ..اصدق يف حبثك: قال

 ..ين أفكر تفكريا واقعيا يف البحث عن ورثة رسول اهللاولكنه جعل ..قال ذلك، مث راح يسري، كعهدي به
  .إال ورثته فال ميثل رسول اهللا 

  ؟إىل البحث عن ورثة رسول اهللا إذن دعاك ذلك  لقد: قلت
كاملة مل  لقد كنت أحبث عن الوارث الكامل الذي جتلت على مرآته مشس رسول اهللا  ..أجل: قال
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  .يؤثر فيها كسوف، ومل حيجبها غمام
  فهل ظفرت بذلك الوارث؟: لتق

ولكن مشوس أكثرهم كانت حمجوبة بغمام كثري جعل  ..قبل أن أظفر به سقطت على ورثة كثريين: قال
  .تبدو يف مرائيهم باهتة تكاد حتتضر حممد مشس 

  فهل حتدثين عنهم؟: قلت
دهرا  بني حممد وقف بيين وكثيفا بل إم كانوا حجابا  ..ولن تفيدك معرفتهم شيئا ..هم كثري: قال
   ..من الزمان
أو حىت ال تتشوه مشس حممد  ،لئال يقفوا حجابا بيين وبني مشس حممد و ،فحدثين عنهم ألتقيهم: قلت

 عندما أنظر إليها من خالل مرائيهم.  
آتاه اهللا بسطة يف اجلسم، ولكن املسكني مل  ..مشغوفا مبظهره كان لقد كان أوهلم رجال: ابتسم، وقال

وسأعرف حممدا من  ..ال شك أن هذا وارث حملمد: لقد رأيته فهبته، وقلت لنفسي ..ها يف العقليؤت مثل
   ..)السنة متشي( وقد نشطين لصحبته أين مسعت أصحابه يذكرون أنه  ..خالله

  فماذا وجدت؟: قلت
منا جاء ليعل وكأن رسول اهللا  ..وجدته ال يعرف رسول اهللا إال حلية وقميصا وكحال وخامتا: قال

  .كيف نلتحي، وماذا نلبس، وأين نضع اخلوامت يف أصابعنا
  كيف وجدا؟ ..وحقيقته اليت متثل سره: قلت
ال تكاد االبتسامة خترج من فمه ألحد من  ،فهو حقود غليظ القلب ..مزبلة لألحقاد القد وجد: قال
  .الناس

  ؟رسول اهللا  فما الذي حال بينه وبني االبتسامة، وقد كانت االبتسامة سنة: قلت
 ..وقميص كقميصه، وخامت كخامته ،لقد كانت االبتسامة عنده حمصورة فيمن كان له حلية كلحيته: قال

وقد رأيته مرة يهجر صاحبا له هجرا شديدا، بل يذمه ذما قبيحا، بل حيذر منه القاصي والداين، ألن صاحبه 
  .املسكني جترأ، فقصر حليته، وأطال قميصه

  فهل هناك غريه؟ ..وأعرف أمثال هذا ..هذا أوهلم: قلت
وال حيفظ  ..إال غزواته وكان ال حيفظ من سرية رسول اهللا  ..منهم رجل اختذ سيفا ..همكثريون : قال

   ..وال يتصور شيئا يف الدنيا ميكن أن يتحقق من غري قعقعة السيوف  ..من حديثه إال أحاديث اجلهاد
  .فهو حيمل أحقادا مثل الذي سبقه: قلت

  )براءة من أعداء اهللا(، و)والء هللا( اهو يسميه ..أحقادا اهو ال يسميه: الق
  فكيف تعرفت على هذا؟: قلت
 ..وكان يتصور أنه النموذج األكمل حملمد  ..كان يعرفه ..كان يل صديق رسام من الدامنارك: قال

  ..وقد ذهبت معه إىل هذا الرجل لنبحث مجيعا عن حقيقة حممد
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أعظم من أن خيتصر يف جلبابه  ن يل من العقل ما جعلين أنفر منه، وأعلم أن حممدا أما أنا، فقد كا 
  . وسيفه

وأما صاحيب الرسام الدامناركي، فلم يكن له من القدرة العقلية، وال من طاقة البحث ما جيعله يتأين، فراح 
  .يستوحي من أحاديثه ومن مغازيه ما يشوه به مجال مشس حممد

فالرسام الدامنركي املسكني مل يكن منبع رسوماته حقدا يكنه لرسول اهللا  ..ذنعرفت القصة إ: صحت
..  وإمنا منبعه تشويه بلغه عن رسول اهللا.  

  .فاحلقيقة ال ميكن أن نعرفها من خالل كوة واحدة ..ولكين مع ذلك ملته كثريا ..هو كذلك ..نعم: قال
  فبم أجابك؟: قلت
وقد زاد يف حجابه سلوك املسلمني جتاهه  ..لى البحث يف مثل هذامل يكن للمسكني قدرة كبرية ع: قال
بل صارت اهلستريا تصيبه كلما مسع اسم حممد، أو مسع اسم الدين  ..فصار حقده مضاعفا ..لدمه موهدره

  .الذي جاء به حممد
  فهل رأيت غري هذا الوارث؟: قلت
 ..وكان يرتدي فوق ذلك بذلة عصريةمل يكن ملتحيا، ..رأيت رجال هو نقيض الرجل األول ..أجل: قال

  .وله مكتب مكيف ..وميتطي سيارة فارهة
  ؟وليس فيه من املظاهر ما يربطه مبحمد  ..فكيف عرفت أنه وارث: قلت
لن : فقلت لنفسي ..لقد كان زعيما سياسيا، وكان يدعو إىل تأسيس احلكومة اليت يقودها حممد : قال

  .ان حممديايدعو أحد إىل حكومة حممد إال إذا ك
  فكيف وجدته؟: قلت
فراح يعمل  ..لقد كان ركون املسكني للدنيا، واستغراقه فيها حجابا عظيما حال بينه وبني حممد : قال

  .ودين حممد  ،عقله، وأهواءه، ويصور ا حممدا 
  فكيف انصرفت عنه؟: قلت
رفع ما جيعله يزهد يف تلك لقد قدر له أن يفوز يف بعض االنتخابات، ومل يكن للمسكني من الت: قال

فلذلك راح  ..ما جيعله حيتذي حذوه ومل يكن له من املعرفة مبحمد  ..املكاسب املغرية اليت كانت تلوح له
   ..أهواءه جبميع أنواع امللذاتوبكل ما أويت من م وجشع وحرص ميأل نفسه 

ظه، فلم يبق له منه غري فان حيوقد نسي املسكني يف غمرة تلك اللذات اليت فتحت عليه القرآن الذي ك
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي ﴿ :، وقوله تعاىل)٧٧من اآلية: القصص)(وال تنس نصيبك من الدنيا ﴿ :قوله تعاىل

  )٣٢من اآلية: ألعراف)(أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ
كان حيفظ أحاديثها عن ظهر قلب إال حديث واحد كان يردده يف كل ومل يبق له من السنة اليت 

   ١)حيب أن يرى أثر نعمته على عبدهتعاىل إن اهللا ( :االس
                                                

 .رواه الترمذي واحلاكم) ١(



 ١٥

  فقد زهدت فيه إذن ألجل ذلك؟: قلت
وأول من زهد فيه املستضعفون الذين كانوا ينظرون  ..بل زهد فيه الكل ..مل أزهد فيه أنا وحدي: قال

  .عن الكل هلكن املسكني خيب آماهلم، فشغلته نفس ..ستضعفون ينظرون إىل حممد إليه كما كان امل
  ؟فهل حبثت عن وارث آخر لرسول اهللا : قلت
فهرعت إليه، ووتد األوتاد،  رأيت رجال مسعت أنه قطب األقطاب، وغوث األغواث، لقد  ..أجل: قال
  .دث يف األعماق، وال يكتفي بالظواهرفهو يتح ..ولن ميثله إال رجل كهذا ،لن يفهم حممدا : وقلت

  فكيف وجدته؟: قلت
  .لقد كان حجابا عظيما حال بيين وبني مشس حممد : قال
  وقد زعمت أنه قطب األقطاب، ولن يصري املرء قطبا حىت يكون وارثا؟ ..كيف ذلك: قلت
  .ه أسرار القطبيةن جده، وقد تركته يعلم ولدعن أبيه، وأبوه ورثها علقد ورث املسكني القطبية : قال
  وما أسرارها؟: قلت
  . وناس يتمسحون بقدمه وحذائه وفتات خبزه ..جاه عريض، وأموال يكسبها من حلها وحرامها: قال
  ذلك ما ناله، فما الذي أعطاه حىت يظفر بكل هذا؟: قلت
 صورة مشوهة قد خنقتها األساطري ايف ذهنه، فوجد لقد صحبته مدة أحبث عن صورة حممد : قال
وال ميكن ملن تشوشت بركته هذا التشويش أن ميثل حقيقة مشس  ..بل الكون كله مشوه يف ذهنه ..واخلرافات

  .حممد 
  هؤالء يف طريقك للبحث عن الوارث؟ لقد مررت بكل: قلت
وقد رأيت نفرا كثريا من املسلمني ومن قومي توقفوا عند آحادهم،  ..ومررت بكثري غريهم ..أجل: قال

  .ن اهللا علي لكنت اآلن حمجوبا باحلجب اليت عرضت هلمولوال أن م
  فهل ظفرت بالوارث الكامل؟: قلت
  .من مثار صحبيت لهأتزود  إىل اآلن ال أزالو ..وقد صحبته دهرا من الزمن ..لقد من اهللا علي بذلك: قال
  فهل ستحكي يل قصتك معه؟: قلت
ومنها ما ال تستطيع مجيع وديان  ..يعرب عنهمن قصيت معه ما ميكن أن حيكى، وما ميكن للسان أن : قال

  .البالغة أن تعرب عنه
  .فحدثين مبا أطقت أن حتدثين عنه، وقرب يل ما مل تستطع التعبري عنه: قلت
كاملة غري حمجوبة  بعد أن امتألت يأسا من أن أجد الوارث الذي تتجلى يف مرآته مشس حممد : قال
ال تترقى به الدرجات يف سلم الكنيسة ـ يأمرين فيه بأن أسري جاءين خطاب من أخي ـ الذي ال ز ..بشيء

اختلطت فيها األديان واملذاهب  .. إىل أرض من بالد اهللا هي أشبه بالد اهللا بالبالد اليت ولد فيها حممد 
  .والفلسفات حىت صارت، وكأا متحف هلا

  فما الوظيفة اليت ندبك إليها يف هذه البالد؟: قلت



 ١٦

 يف رسالته أن بتلك البالد رجل من املسلمني هو أشبه الناس باملغناطيس الذي تنجذب لقد ذكر يل: قال
  .مع أنه مل يكن يتكلم كثريا ..له القلوب والعقول واألرواح

  هل أرسلك إليه لتبشره باملسيح؟: قلت
  .ة ذلكولكنه كان يعلم استحال ..كم ود أخي أن حيصل ذلك: قال
  فلماذا أرسلك إذن؟: قلت
   ..رسلين إليه ألدرسهأ: قال
  ؟!لتدرسه: قلت
  .ليعرف مواطن اجلذب والتأثري اليت كان ميلكها ..أجل: قال
  وما الذي يفيده معرفتها؟: قلت
وقد  ..لقد نسيت أن أذكر لك بأن وظيفة أخي يف الكنيسة تشبه وظيفة املستشارين االستراتيجيني: قال

ولذلك  ..طار العامل بأساليب ختتلف عن أساليبها التقليديةكان حيمل مشروعا ضخما لنشر املسيحية يف مجيع أق
أسباب التأثري وأساليبه ووسائله ليستفيد من كل ذلك يف املشروع الذي هو  اكان يرسل من يثق فيه ليدرسو

  .بصدده
  يف هذا السبيل؟ كفهل أرسلك وحد: قلت
   ..االثننييف وال  ..الواحديف أخي ال يثق  ..ال: قال
  ل عشرة إذن؟فقد أرس: قلت
كل له ختصصه الذي يتقنه غاية اإلتقان،  ..لقد أرسل معي عشرة من رجال العلم والدين ..أجل: قال

  .ويفىن فيه غاية الفناء
  ؟وذهبتم إىل هذه البالد اليت هي أشبه بالد اهللا ببالد حممد : قلت
ام ما جعلنا ال نتميز وقد حفظنا من أساليب حي ..وقد ذهبنا متنكرين يف زي املسلمني ..أجل: قال

  .عنهم بشيء
  .فحدثين كيف التقيتم به: قلت

وقد غمره نور عظيم حىت صار وكأنه قطعة من الشمس، مث قال،  ..سكت البابا بعد أن طلبت منه هذا
ولكين عندما رأيته مل خيطر  ..يف الطريق إليه كنت أتصوره رجال مثل من ذكرت لك: وكأنه يشاهد ما يقول

وقد كان أشبه الناس باحلكيم الذي عرفنا قصته يف الرحلة املاضية،  ..د يف الدنيا غري حممد على بايل أح
  ألست احلكيم الذي قامت الدنيا كلها تبحث عنه؟: ولذلك قلت له

  .ولست أرى أحدا يبحث عين ..أنا حممد: قال
  أو ليشوه حممدا؟ ..ليصحب حممدا ..بل كلهم يبحث عن حممد: قلت
  .فمحمد الذي يلقب بالوارث ،أما أنا ..الذي يلقب برسول اهللا ذاك حممد: قال
  .لكين كنت كمن يبحث يف حميط عن إبرة ..لقد ظللت زمنا طويال أحبث عن الوارث ..؟!الوارث: قلت



 ١٧

فربك قسم  ..بل ال تلم أحدا من الناس ..ولذلك ال تلمهم ..ما أصعب أن يرث املرء إنسانا كامال: قال
  .١مكما قسم بينهم مواريث أمواهل ..خالقهمبني خلقه مواريث أ

  فأنت تقول باجلرب إذن؟: قلت
  .مث يؤاخذه ،واحلكيم ال جيرب أحدا ..الرحيم ال جيرب أحدا على أن يعصيه: قال
  فكيف اعتربت اإلرث قسمة كقسمة املال؟: لتق

  ..يء مدبر، ولكل شوربك بكل شيء حميط ..املال يقسم بأسبابه، واألخالق تقسم بأسباا: قال
  فمن أين تراك اكتسبتها؟ ..أراك تتحدث باحلكمة: قلت
   ..من مل يتعلم احلكمة من رسول اهللا مل تزده األيام إال جهال: قال
  .حممدفمعلمك هو : قلت
 ..ولكن من الناس من يتعرض هلا ..هو كالشمس اليت تطل على الكل ..هو معلم الكل حممد : قال

ولكنه يضع احلجب الكثرية بينه وبينها، فال تصله أشعتها إال ، م من يتعرض هلاومنه ..ومنهم من ينحجب عنها
  .باهتة فانية ميتة

  ومل تنحجب عنها بأي حجاب؟ ..فأنت تعرضت هلا تعرضا كليا: قلت
وظن أنه قد استغىن واكتفى مبا عنده فهو أجهل ما  ، ال يزال الرجل عاملاً ما تعلم فإذا ترك التعلم: قال

  أال تعلم أنه ال مستقر إال عند ربك؟ ..فمن زعم أنه كما وصفت، فهو حمجوب بقدر زعمه .. ٢يكون
  ولكن كيف كان هناك ورثة إذن؟ ..بلى: قلت
ومن سار خلف املورث، فلن يتخلف عن  ..الوارث سائر خلف املورث ..الوارث ال يعين املورث:  قال
  .املورث

  أميكن للشخص أن يتخلف عن مورثه؟: قلت
عمر عندما رآه حيمل الصحيفة أن  لقد أمر رسول اهللا  ..إن اختار أن يسري خلف غريه ..جلأ: قال

  .كان يفرغهم، مث ميلؤهم أن رسول اهللا  وقد أخرب الذين تربوا على يد رسول اهللا  ..يوحد وجهته
  مل؟: قلت
  .ليهفال ميكن للوارث أن يرث من مل تصح نسبته إ ..لتصح نسبتهم إىل رسول اهللا: قال
  .لقد ورثت اإلسالم كابرا عن كابر، فلذلك أتيح لك ما مل يتح لغريك ..طوىب لك: قلت
  .فإين مل أمسع بأن أحد آبائي كان مسلما ..وإن شئت أن أحدثك عن نفسي ..اإلسالم ال يورث: قال

                                                
ينكم أرزاقكم، وإن اهللا تعاىل يعطي الدنيا  عزوجل قسم بينكم أخالقكم كما قسم إن اهللا تعاىل:( أشري بذلك إىل قوله ) ١(

ال يسلم عبد حىت يسلم ! من حيب ومن ال حيب، وال يعطي الدين، إال من أحب، ومن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده
 من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، وال يتصدق قلبه ولسانه، وال يؤمن حىت يأمن جاره بوائقه غشمه وظلمه، وال يكسب عبد ماال

خلف ظهره إال كان زاده إىل النار، إن اهللا ال ميحو السيئ بالسيئ ولكن ميحو السيئ باحلسن، إن اخلبيث  به فيقبل منه، وال يتركه
 .عن ابن مسعودرواه أمحد واحلاكم والبيهقي )ال ميحو اخلبيث

 .روي هذا عن سعيد بن جبري وغريه) ٢(



 ١٨

  على أي دين كانوا؟: تعجبت كثريا ملا قال، وقلت
   ..البلدان لقد تقلبت م األديان كما تقلبت م: قال
  وأنت؟: قلت
ان مطليب األعلى أن أحتقق باإلنسانية اليت هي غاية ك ..منذ ريعان شباين كنت أحبث عن اإلنسان: قال
   ..وجودي

  على أي دين كنت؟: قلت
 ..وقد بدأت بأقدم األديان أحبث فيها عن اإلنسان ..يف البدء مل أكن على أي دين من األديان: قال

   ..أن ضمين دين اإلسالم فمررت ا مجيعا إىل
  أمل يستطع بوذا أن جيعلك إنسانا؟: قلت
  .ولكن ما وصلنا عن بوذا مل يكف ليجعلين إنسانا ..لقد كان بوذا عظيما: قال
  وزرداشت؟: قلت
  .ولكن ما وصلنا عنه مل يكف ليجعلين إنسانا ..لقد كان عظيما ..مثله: قال
  وكونفوشيوس؟: قلت
  .ولكن ما وصلنا عنه مل يكف ليجعلين إنسانا ..يمالقد كان عظ ..مثلهما: قال
  ذلك الذي امتأل بالطهر والكمال؟ ..واملسيح: قلت
  .ولكين مل أجد يف األناجيل ما أمتسك به ألصري إنسانا ..لقد كان عظيما: قال
  فلم جتد غايتك إال عند حممد؟: قلت
   ..وكل أسراري غذيت بأسراره ..كل لطائفي غذيت بلطائفه ..لقد وجدت كل شيء عنده ..أجل: قال

  .لقد وجدت فيه العارف الذي انفتحت له مفاتيح أسرار الوجود، فهو ينهل منها، ويرتوي من عيوا
   ..ووجدت فيه العابد الذي مأل كل أركانه عبادة وتسبيحا وذكرا

  .ووجدت فيه الزاهد الذي راوده كل شيء عن نفسه، فلم تزع عينه ومل تطغ
  .ع الذي مل تنحرف به أهواؤه ليزاحم ا أوامر اهللاووجدت فيه الور

  .كما فقه قبلها أسرار الوجود ..ووجدت فيه العامل الذي فقه أسرار احلياة 
   ..ووجدت فيه اإلمام الذي استطاع أن يؤسس دولة الروح

   ..ووجدت فيه القائد الذي استطاع أن يؤسس دولة األجساد
  .سنا آالم الكآبة، وكدورات االضطرابووجدت فيه الطبيب الذي ميسح عن نفو

   ..ووجدته مع ذلك كله بشرا كالبشر يأكل ويشرب ويسري يف األسواق
  .ووجدته فوق ذلك كله رسوال له من العالقات مع السماء ما يفوق عالقاته مع األرض

  .ولكين مل أمسعهم يذكرون ما ذكرت ..لقد صحبت رجاال من ورثة حممد: قلت
  .ن يف مرياثهم بقدر اختالفهم يف أنسامالناس خمتلفو: قال



 ١٩

  رأيت بعضهم يركز على العرفان؟: قلت
واإلمام  ..فحجبوا بالعارف عن العابد والزاهد والعامل ..ألم مل يروا يف رسول اهللا إال العارف: قال
  .والقائد

  ورأيت بعضهم يركزون على السياسة؟: قلت
  .ول اإلمام والرسول العارفلقد حجب هؤالء بالرسول القائد عن الرس: قال
  ورأيت بعضهم يركز على مظاهر معينة خيتصر فيها السنة؟: قلت
  .فهؤالء حجبوا بالرسول البشر عن الرسول الذي اجتمعت فيه كل خصائص الكمال اإلنساين: قال
  ؟فهل تأذن يل يف صحبتك ألتعلم منك كيف كان رسول اهللا : قلت
  .ما أنا إال بركة صغرية تريد أن تضم الشمس على صفحتها .. أنا أحقر من أن أمثل رسول اهللا: قال
  .فأذن يل أن أتفرج من خالل صفحتك على مشس رسول اهللا: قلت
 ..ولكين لن أرضى منك أن تقلدين يف شيء ..فلن أمنع شخصا من السري معي ..سر معي كما تشاء: قال

  .عليك به، وإن كان مين فال أنصحك بهفلذلك سلين عن كل ما أفعله، فإن كان من مشس رسول اهللا ف
   ..هذا لقد ذكر كل ورثة رسول اهللا 

رمبا تقع يف نفسي النكتة من نكت القوم  :قال، حني أبو سليمان الداراينفالعارفون رددوا مجيعا ما قاله 
  .أياما فال أقبل منه إال بشاهدين عدلني الكتاب والسنة

لو نظرمت إىل رجل أعطي من الكرامات حىت يرتفع يف اهلواء (:قالحني البسطامي ورددوا ما قاله أبو يزيد 
من ادعى باطن علم :(، وحني قال)فال تغتروا به حىت تنظروا كيف جتدونه عند األمر والنهي وحفظ احلدود

  )ينقض ظاهر حكم فهو غالط
علمنا منوط  (:ل، وحني قا)مذهبنا هذا مقيد باألصول الكتاب والسنة(: قالورددوا ما ذكره اجلنيد حني 

  )بالكتاب والسنة من مل حيفظ الكتاب ويكتب احلديث ومل يتفقه ال يقتدى به
ـ كان  رضي اهللا عنهـ ابن عباسٍ ف ..والعلماء واحلكماء رددوا هذامن الفقهاء  وورثة رسول اهللا 

عليكم حجارة  يوشك أن ترتل:(يعاتب أصحابهوقال ) ليس منا إال ويؤخذ من قوله ويدع غري النيب (:يقول
  ) وتقولون قال أبو بكر وعمر من السماء أقول قال رسول اهللا 

، )إذا قلت قوالً كتاب اهللا خيالفه فاتركوا قويل لكتاب اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـ كان يقولأبو حنيفة و
  ) اتركوا قويل خلرب رسول اهللا :( ، قال)خيالفه إذا كان قول رسول اهللا : (له قيلف

  ) الحيل ألحد أن يقول مقالتنا حىت يعلم من أين قلنا: (يوسف وقال أبو
وكل  ،فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ،إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب:(وقال مالك

  )  ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب :( وقال ،)ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 
، )مل يكن له أن يدعها لقول أحد أمجع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول اهللا :(فعيوقال الشا

  ) إذا صح احلديث مبا خيالف قويل فاضربوا بقويل عرض احلائط ( :وقال
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ال تقلدين وال تقلد مالكاً وال الثوري وال :( ، وقال)من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال( :وقال أمحد
  )وخذ من حيث أخذوا األوزاعي

  . ١كلهم ردد هذا وحث عليه ..وغريهم كثري
***  

  .فقد ضحيت هذا الرجل الفاضل إذن مدة من الزمن: قلت
لقد رأيت فيه من مسات  ..لقد كان من أعظم منن اهللا علي أن أنالين صحبة هذا الوارث ..أجل: قال

 تقف مجيع الشياطني لتحول بني هذا الرجل ولو مل ..ورثة النبوة ما جعلين كلما أذكره أذكر رسول اهللا 
فيكفيهم ما يرونه منهم ليستدلوا على  ..وأمثاله والوصول إىل الناس ملا احتاج الناس من يعرفهم برسول اهللا

  .عظمة النبوة
  .فحدثين عن صحبتك له: قلت
   ..لن أقص عليك من صحبيت له إال اليوم األخري الذي أردت أن أودعه فيه: قال
  .قصه عليف: قلت
يف ذلك اليوم اجتمعت به ـ مع أصحايب العشرة، وحنن يف زي املسلمني ـ ويف بيته، أقبل إلينا : قال

  .لعلكم مل ترتعجوا من صحبتكم يل هذه املدة: بوجه بشوش، وقال
   ..حساننك إال اإلبل مل نر م ..ال: قال أحدنا
  .ا حتململ نكن نتصور أن هناك بشرا حيمل من اإلنسانية م: قال آخر

حقائق عاشوها كان منبعها ، بل كاذبة كان أصحايب صادقني يف هذه الكلمات، فلم يكن منبعها جماملة
   ..بكل كيام

 ..حنن صحبناك طول هذه املدة ..أال تذكر لنا سرك؟: وكان مشهورا بالفضول قال ..لكن أحد أصحابنا
  ؟اأختشى من بث سرك لن ..ولكنا مل نعرف عنك قليال وال كثريا

  وأي سر ترون أين أكتمه؟: قال الوارث
وال  ..وال شهرة ..وال جاه ..نراك كاملغناطيس الذي تنجذب له القلوب مع أنه ال مال لك: قال الرجل

   ..شيء مما يطلبه الناس من دنياهم
ونرى  ..ومل يتوقف األمر عند ذلك، بل إنا نرى املسيحي املمعن يف مسيحيته يترك كنيسته ليصحبك

   ..ونرى أهل الدنيا يتركون جاههم ..دي يترك بيعتهاليهو
   ..وال يضيق قلبك بأحد من الناس ..وحتمل الكل ..وأنت تستقبل الكل

  وما سرك؟ ..فمن أنت
 ..بل حنن من رجال الدين املسيحيني ..أصدقك القول، حنن لسنا من املسلمني: قاطعت صاحيب، وقلت

                                                
 .١٧١/ ٢) إعالم املوقعني(، و١٣٢/ ٢) جامع بيان العلم وفضله( انظر ) ١(
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  .١رنا يف زي املسلمني لنبصر بأعيننا سر جاذبيتكوتنك ..وقد قدمنا إىل هنا ملا مسعنا عنك
لقد : دهش أصحايب ملا قلت، لكن الوارث مل يندهش، بل نظر إلينا واالبتسامة ال تزال تغمر وجهه، وقال

   ..ولكين مل أشأ أن أحرجكم ..كنت أعلم ذلك
  .ولكنك كنت تعاملنا خبلق رفيع وأدب جم مل جنده بني إخواننا: قال بعض أصحايب

   ..وصاحب اخللق ال يكيل إال مبكيال واحد جلميع اخللق ..اخللق ال ينقسم: ل الوارثقا
  .لقد مارست دهرا من عمري ما متارسونه أنتم اليوم ..؟أتدرون: سكت قليال، مث قال

لكين مل أجد فيها  ..لقد كان آخر دين استقررت فيه املسيحية ..أجل: اندهشت اجلماعة من قوله، فقال
    ..ولذلك سرت إىل بالد املسلمني أحبث عن اإلنسان ..كامل الذي أحبث عنهاإلنسان ال

كل واحد منهم أمكث يف صحبته زمنا  ..ويف ذلك البحث التقيت عشرة من املسلمني من ورثة حممد 
إىل أن اكتمل يل صحبة عشرة من املسلمني من ورثة رسول اهللا  ..٢أمره ما يشاءأمري وإىل أن يقضي اهللا يف 

..   
  .ولعل يف ثناياه السر الذي جئتم تطلبونه ..وإن شئتم قصصت عليكم حديثي معهم

   ..سررنا كثريا لقوله هذا
بعد أن تاهت يب امللل والنحل : مستغرقا يف كل ذلك، مث قال محد الوارث اهللا، وصلى وسلم على نبيه 

    ..سرت إىل بالد املسلمني ،عن اإلنسان حبثا
  

                                                
كنا يوماً جلوساً عند : ـ رضي اهللا عنه ـ قال أنسعن  والنسائي أمحد رواهاستوحينا هذا املعىن من احلديث الذي ) ١(

من األنصار ينفض حليته من وضوئه فطلع رجل : قال ،)يطلع عليكم اآلن من هذا الفج رجل من أهل اجلنة( :فقال رسول اهللا 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل، وقاله يف اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل،  قد علق نعليه يف يده الشمال فسلم، فلما كان الغد قال 

أن تؤويين  فإن رأيت ،إين الحيت أيب فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالثاً :تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال له فلما قام النيب 
فلم يره يقوم من الليل شيئاً غري أنه إذا انقلب على فراشه  ،، فبات عنده ثالث ليال)نعم( :إليك حىت متضي الثالث فعلت، فقال

: غري أين ما مسعته يقول إال خرياً فلما مضت الثالث وكدت أن أحتقر عمله قلت: لصالة الفجر، قالإال ذكر اهللا تعاىل، ومل يقم 
 ،فأردت أن أعرف عملك ،يقول كذا وكذا  مل يكن بيين وبني والدي غضب وال هجرة، ولكين مسعت رسول اهللا يا عبد اهللا

ما هو إال ما رأيت غري : ما هو إال ما رأيت، فلما وليت دعاين فقال: فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال ،فلم أرك تعمل عمالً كثرياً
فقلت له هي اليت بلغت بك : وال حسداً على خري أعطاه اهللا إياه، قال عبد اهللا أين ال أجد على أحد من املسلمني يف نفسي غشاً

 .وهي اليت ال نطيق
 .استوحينا هذا املعىن من قصة سلمان الفارسي ـ رضي اهللا عنه ـ وتردده بني مجاعة من أحبار املسيحية) ٢(
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  أوال ـ العارف
وذلك قبل أن تتدنس بالصراع وباملصارعني  ..)القدس(هي بلدة حدثتين نفسي بالرتول فيها أول  تكان

الذين قدموا هلا من مجيع أطراف العامل، ليقتلوا السالم الذي فاح عطره يف جنباا منذ امتألت بأهل اهللا من 
  .ورثة األنبياء

بل  ..وهو الوارث الذي تعلمت منه ..ل الورثةالتقيت بأو ، وجبوار املسجد األقصى،يف تلك البلدة الطيبة
وأنه اكتمل له من املعرفة ما ال يكتمل إال لإلنسان الكامل  ..، وأكملهم١هو أعظم العارفني أيقنت أن حممدا 

   ..الذي أنيطت به أعظم وظيفة يف األرض
مت والوقار واهليبة ما وقد كان له من الس ..٢لكن الناس مل يكونوا ينادونه إال الصادقوامسه جعفر،  كان

ولعل حاجيت  ..إن هلذا الرجل لشأنا: قلتفلذلك ما إن رأيته حىت  ..امتألت به جوانح نفسي وعقلي وقليب
  .عنده

فاقتربت منه، وأصغيت إليه، وهو حيدث رجال ال يكاد يقل عنه هيبة، ولكنه كان خياطبه كما خياطب 
 ،إذا أنعم اهللا عليك بنعمة ..يا سفيان:( ٣ عته يقول لهالشيخ مريده، أو كما خياطب األستاذ تلميذه، مس

لَئن شكَرتم ﴿ :فإن اهللا عز وجل قال يف كتابه ،كثر من احلمد والشكر عليهاأف ،فأحببت بقاءها ودوامها
 كُمن٧من اآلية: ابراهيم)(لَأَزِيد(  

استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا ﴿ :بهكثر من االستغفار فإن اهللا تعاىل قال يف كتاأوإذا استبطأت الرزق ف
ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم ) ١١(يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا ) ١٠(

  )نوح(﴾)١٢(أَنهارا
فإا مفتاح الفرج  )ال حول وال قوة إال باهللا(قول  كثر منأف ،يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غريه

  )وكرت من كنوز اجلنة
   ..انصرف الرجل الذي كان يقف جبانبه كاملريد شاكرا

ومما حفظت من حديثهما أن  ..فتبعته، فإذا برجل آخر ال يقل عنهما هيبة، يقدم عليه، ويقف بني يديه
  منذ كم صحبتين؟  ..يا حامت: قائال له ٤سأل هذا الرجل اصاحيب جعفر

                                                
أصنعه فو اهللا إين  شيءل أقوام يترتهون عن الما با:( إىل هذه الناحية يف شخصه الكرمي، فقال أشار رسول اهللا ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) علمهم باهللا، وأشدهم له خشيةأل

ـ رضي اهللا عنه ـ، وقد اخترناه يف هذا احملل ) جعفر الصادق( أشري به إىل اإلمام العارف احملقق حفيد رسول اهللا ) ٢(
ولكنهم  ،واهللا لقد جتلى اهللا عز وجل خللقه يف كالمه:( قوله عن القرآنباعتباره مرجعا كبريا من مراجع العرفان، وقد روي عنه 

:( فلما سري عنه قيل له يف ذلك فقالـ  قته يف الصالة حىت خر مغشياً عليهحلوقد سألوه عن حالة ـ وقال  ،)ال يبصرون
 .ومروياته يف هذا الباب كثرية.. )فلم يثبت جسمي ملعاينة قدرته ،امازلت أردد اآلية على قليب حىت مسعتها من املتكلم 

 اخلطاب يف الرواية األصلية من جعفر الصادق لسفيان الثوري ـ رضي اهللا عنهما ـ )  ٣(
ـ رضي اهللا عنهما ـ وقد اخترنا هذا احلوار هنا حامت األصم وتلميذه عن شقيق البلخي  احلديث يف األصل مروي) ٤(

 )العارف(لداللته على املعىن املراد من 
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  .منذ ثالث وثالثني سنة: قال حامت
  فما تعلمت مين يف هذه املدة؟ : جعفر قال
  .مثان مسائل: حامت قال

ميكث متعلما طول هذه املدة،  ..هذا الرجل بالدةما أعظم : تعجبت كثريا من قوله هذا، وقلت يف نفسي
   ..مث ال يتعلم إال مثاين مسائل

لكن فضويل دفعين ألن أمسع هذه املسائل الثمانية اليت استغرق تعلمها طول  ..زهدا فيهعنه كدت أنصرف 
  .١هذه املدة

  فما املسألة األوىل؟: قال جعفر
فإذا وصل إىل  ،فرأيت كل واحد حيب حمبوباً فهو مع حمبوبه إىل القرب ،نظرت إىل هذا اخللق: قال حامت

  . رب دخل حمبويب معيفإذا دخلت الق ،فجعلت احلسنات حمبويب ،القرب فارقه
  فما الثانية؟  ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
فَإِنَّ ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى ﴿ :نظرت يف قول اهللا عز وجل: حامت قال

فأجهدت نفسي يف دفع اهلوى  ،فعلمت أن قوله سبحانه وتعاىل هو احلق، )النازعات(﴾)٤١(الْجنةَ هي الْمأْوى 
  .حىت استقرت على طاعة اهللا تعاىل

  ة؟ لثفما الثا ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه مث نظرت إىل قول : حامت قال

فكلما وقع معي شيء له قيمة  ،)٩٦من اآلية: لنحلا)(ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ ﴿ :اهللا عز وجل
  . ومقدار وجهته إىل اهللا ليبقى عنده حمفوظاً

  ؟ الرابعةفما  ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
 ،فرأيت كل واحد منهم يرجع إىل املال وإىل احلسب والشرف والنسب ،نظرت إىل هذا اخللق: حامت قال

من : احلجرات)(إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم ﴿ :ول اهللا تعاىلفنظرت فيها فإذا هي ال شيء مث نظرت إىل ق
  . فعملت يف التقوى حىت أكون عند اهللا كرمياً ،)١٣اآلية

  ؟ اخلامسةفما  ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
وأصل هذا كله  ،ويلعن بعضهم بعضاً ،نظرت إىل هذا اخللق وهم يطعن بعضهم يف بعض: حامت قال

من : الزخرف)(نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ﴿ :مث نظرت إىل قول اهللا عز وجل ،داحلس
  . وعلمت أن القسمة من عند اهللا سبحانه وتعاىل فتركت عداوة اخللق عين ،سدفتركت احل ،)٣٢اآلية

  ؟ السادسةفما  ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
ويقاتل بعضهم بعضاً فرجعت إىل قول اهللا عز  ،إىل هذا اخللق يبغي بعضهم على بعض نظرت: حامت قال

                                                
يا : حامت قالفإنا هللا وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ومل تتعلم إال مثاين مسائل؟ : شقيققال : يف الرواية األصلية) ١(

 .هات هذه الثماين مسائل حىت أمسعها :أستاذ مل أتعلم غريها وإين ال أحب أن أكذب، فقال
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واجتهدت يف أخذ حذري  ،فعاديته وحده ،)٦من اآلية: فاطر)(إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدواً ﴿ :وجل
   .فتركت عداوة اخللق غريه ،منه ألن اهللا تعاىل شهد عليه أنه عدو يل

  ؟ السابعةفما  ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
ويدخل  ،فيذل فيها نفسه ،فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة ،نظرت إىل هذا اخللق: حامت قال

 ،)٦من اآلية: هود)(وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ﴿ :مث نظرت إىل قوله تعاىل ،فيما ال حيل له
  . فاشتغلت مبا هللا تعاىل علي وتركت ما يل عنده ،لمت أين واحد من هذه الدواب اليت على اهللا رزقهافع

  ؟ الثامنةفما  ،أحسنت يا حامت: جعفر قال
وهذا على صحة  ..هذا على ضيعته ..نظرت إىل هذا اخللق فرأيتهم كلهم متوكلني على خملوق: حامت قال

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه ﴿ :فرجعت إىل قوله تعاىل ،مثلهوكل خملوق متوكل على خملوق  ..بدنه
   .فتوكلت على اهللا عز وجل فهو حسيب ،)٣من اآلية: الطالق)(

  ..لقد عرفت فالزم ..يا حامتوفقك اهللا : جعفر قال
وكأنه  .. متامافرأيت رجال شابا يقطع طريقه، كان يشبهينفسرت خلفه،  ..أعجبتين أحاديث هذا الرجل

بل كان فوق ذلك يورد ما  ..ومن العجب أنه كان يستعمل نفس أسلوب جدايل وحديثي ..كان نسخة مين
  .وكأنه أنا قد خرج من جلبايب ليمتطي جلبابه ..يف نفسي من الشبهات واجلدل

الناس إال لكين ال أرى و ..وتفرق بني العارف والعامل ..أراك تفرق بني املعرفة والعلم: قال الشاب
  .خيلطون بني العارف والعامل، فال يرون العامل إال عارفا، وال العارف إال عاملا

  .العلم ما استعمل عقلك، واملعرفة ما استعمل كيانك: فأجابه
  .مل أفهم: قال الشاب

   ..الشك أنك تعلم أن النار حترق: جعفر قال
  .يشك فيهوال أظن أن أحدا من الناس  ..ال أشك يف ذلك : قال الشاب
التذكر والتحليل  وهو جمموعة حقائق تستوطن عقلك مبا فيه من أجهزة ..فذلك علم :قال جعفر

  .والتركيب والعبور
  واملعرفة؟ : قال الشاب
حينها تصري عارفا بأن النار  ..عندما تضع يدك على النار، ويصيبك من هليبها ما يصيبك :قال جعفر

  .حترق
  معايشة للمعلوم؟تقصد أن املعرفة  : قال الشاب
   ..هي معايشة تنطلق من يقني :قال جعفر
  فلم كانت املعرفة أكمل من العلم؟ : قال الشاب
ألن العلم قد ال يترك أي أثر فيك إال األثر الذي يتركه يف ذلك احليز الضيق من عقلك، بينما  :قال جعفر

  .ال حتت إشارااملعرفة تستعمرك استعمارا، وحتتل كل لطائفك، فال تتصرف أي تصرف إ
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أال ترى أن السكري املدمن على سكره قد يكون يف عقله من العلوم املرتبطة مبضار اخلمر ما ليس عند من 
  عفي من السكر؟
ولكن املسكني حبيس شهوته ونفسه األمارة بالسوء، فلذلك مل تستطع  ..ذلك صحيح: قال الشاب

  .معارفه املرتبطة مبضار السكر أن حتدث أثرها فيه
  .ولو صارت معارف لتحكمت يف كل كيانه ..ألن معلوماته مل تصر معارف :ال جعفرق

  فكيف تصري علومه معارف؟: قال الشاب
فحينذاك تتوحد نفسه وعقله وقلبه  ..إذا اندجمت مع كيانه، أو صارت هلا السلطة على كيانه :قال جعفر

  .وروحه وكل لطائفه على مقتضيات معرفته
 القرآن إىل هذا، فذكر أن الكفار مل يقف بينهم وبني اإلميان برسول اهللا  لقد أشار : قال الشاب

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي ﴿ :قال تعاىلحجب من الشبهات، بل وقف بينهم وبينها حجب من الشهوات، ف
  ) ٣٣:األنعام) (ه يجحدونَيقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللَّ

إن أكثرهم ال  ..وهكذا الكثري ممن تراهم يشنون الغارات على النبوة وما جاءت به النبوة :قال جعفر
لقد  ..وإمنا يصدرون عن شهوات جاحمة ال ميكن السيطرة عليها ..يصدر يف ذلك عن شبهة حمترمة قد تناقش

   ..يت منهم ما رأيترأو ..هؤالءالكثري من لتقي أأن  أتيح يل
 ،فاملعرفة إذن يقني : الشاب أن يغري جمرى احلديث، فقالدت اأرفقال ذلك بأمل يكاد يعتصره اعتصارا، 

  ؟ !تنطلق منه معايشة
فال ميكن لليقني الذي مأل كيانك إال أن ميأل جوارحك، فال تتحرك إال بصحبته، وال  ..أجل :قال جعفر

  .تسري إال على هديه
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  اليقنيـ  ١
  .فحدثين عن الركن األول من أركان املعرفة: قال الشاب
  :معربا عنه الشاعر الصاحلقال لقد  :قال جعفر

  قلوب العارفني هلا عيون        ترى ما ال يرى للناظرين
ال أرى الناس إال يشتركون يف أبصارهم، وال أرى األبصار إال تشترك فيما تراه، بل إن من  : قال الشاب
  .ترع من األجهزة ما استطاع به أن يبصر ما ال يراه املوقنوناجلاحدين من اخ
فَإِنها ال تعمى الْأَبصار ولكن الشأن يف أن ترى ببصريتك ﴿  ..ليس الشأن يف أن ترى ببصرك :قال جعفر

  )٤٦من اآلية: احلج)(ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
  البصرية؟ أميكن أن تعمى : قال الشاب
  .تضع احلجب بينها وبني احلقائق اجللية، أو حني تصرف وجهها عنهاحني  ..أجل :قال جعفر
  .ويوقنون به ..العامة من الناس يدركون ذلك : قال الشاب
  .وليس للعارف منها إال أكملها ..١عني البصرية هلا درجات ومراتب كدرجات البصر ومراتبه :قال جعفر
  ها؟فما أكمل : قال الشاب
   ..أن ترى ما تعرفه :قال جعفر

وقد حيل بينها وبني حتوهلا إىل رؤية،  ..وأكمل املعارف وغايتها معرفة اهللا ..كيف ذلك : قال الشاب
  )١٠٣:األنعام) (ال تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِري﴿ :تعاىلكما قال 

أن تعبد اهللا كأنك تراه؛ فإن مل تكن تراه فإنه ( :عندما سئل عن اإلحسان قال النيب وقد  :قال جعفر
واذكر اهللا عند كل  ،واعدد نفسك يف املوتى ،اعبد اهللا كأنك تراه( :وقال ملعاذ ـ رضي اهللا عنه ـ ،٢)يراك

                                                
  :ذكر العلماء لليقني أربع مقامات)١(

تصديق والتكذيب، كما إذا سئلت عن شخص معني، أن اهللا تعاىل يعاقبه أم ال؟ وهو جمهول الشك، وهو أن يعتدل ال: األول
  .احلال عندك، فإن نفسك ال متيل إىل احلكم فيه بإثبات وال نفى، بل يستوي عندك إمكان األمرين

نع ترجيح األول، كما إذا الظن، وهو أن متيل نفسك إىل أحد األمرين مع الشعور بإمكان نقيضه، ولكنه إمكان ال مي: الثاين
سئلت عن رجل تعرفه بالصالح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه احلالة هل يعاقب؟ فإن نفسك متيل إىل أنه ال يعاقب أكثر من 

ومع هذا فأنت جتوز اختفاء أمر موجب للعقاب يف باطنه وسريرته فهذا . ميلها إىل العقاب وذلك لظهور عالمات الصالح
   .و لذلك امليل ولكنه غري دافع رجحانهالتجويز مسا
أن متيل النفس إىل التصديق بشيء حبيث يغلب عليها وال خيطر بالبال غريه ولو خطر بالبال تأىب النفس عن قبوله، : الثالث

ويز، ولكن ليس ذلك من معرفة حمققة، إذ لو أحس صاحب هذا املقام التأمل واإلصغاء إىل التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتج
  .وهذا يسمى اعتقاداً مقارباً لليقني

  .املعرفة احلقيقية احلاصلة بطريق الربهان الذي ال يشك فيه وال يتصور الشك فيه. الرابع
ثُم لَتسأَلُن ) ٧(ن الْيقنيِ ثُم لَترونها عي) ٦(لَترونَّ الْجحيم ) ٥(كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقنيِ ﴿ :ويشري إىل هذه املراتب قوله تعاىل

 )١٥من اآلية: احلجرات)(إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا﴿ :، وقوله تعاىل)التكاثر(﴾ )٨(يومئذ عنِ النعيمِ 
 .رواه مسلم) ٢(
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   ١)ة والعالنية بالعالني ،السر بالسر ،وإذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة ،حجر وكل شجر
  ؟نياحلديثهذين و ،أال ترى أن هناك تناقضا بني اآلية : قال الشاب
إِنْ هو إِلَّا ) ٣(ما ينطق عنِ الْهوى ﴿  فمحمد  ..يستحيل أن حيصل التناقض بني الوحيني :قال جعفر

  )النجم(﴾ وحي يوحى 
ع عدم إمكانيتها اليت نصت عليها فكيف تفسر إمكانية الرؤية اليت نص عليها احلديث م : قال الشاب

  اآلية؟
تضع املرئي يف حيز حمدود تضيق عليه ا اخلناق،  وهي الرؤية مقيدة، رؤية : الرؤية رؤيتان :قال جعفر 

وطالب هذه  ..٢)١٥٣من اآلية: النساء)(أَرِنا اللَّه جهرةً ﴿ :اليت طلبها بنو إسرائيل حني قالوا ملوسى 
وإىل هذه الرؤية  ..وال يرتهه من يطلب مثل هذه الرؤية ..ألن اهللا ال يعرفه إال من يرتهه ..الرؤية ال يعرف اهللا
  )١٠٣:األنعام) (ال تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِري﴿ :اإلشارة بقوله تعاىل

ولكن احلقائق ـ مع ذلك ـ  ..رتيه والتعظيموهي رؤية يصاحبها الت ..ةال حمدود ..مطلقةورؤية 
  .ها انكشافا أعظم من انكشاف البصر، وإىل هذه الرؤية اإلشارة باألحاديث اليت نصت على ذلكتنكشف عند

  أهناك انكشاف أعظم من انكشاف البصر؟ : قال الشاب
لبصرية ال يصيبها كل ولكن ا ..وقد يتوهم اخليال حقيقة ..وقد يشوه املرئي ..البصر قد خيطئ :قال جعفر

  .فأنوار احلقائق حتول بينها وبني ذلك ..ذلك
  فاملوقن ال يرى إال األنوار إذن؟ : قال الشاب
ال أنوار اخليال، فاخليال قد يصور لك من األنوار ما يكون حجابا بينك وبني  ..أنوار احلقائق :قال جعفر

  .٣فتنشغل باحلس عن املعىن ..احلقائق
  ؟كان يقني رسول اهللا أهكذا  : قال الشاب
وما حنن إال  ..٤فال يعرف النيب إال نيب ..ال ميكن أن يعرب عن أحوال رسول اهللا إال رسول اهللا :قال جعفر

                                                
 .رواه الطرباين بإسناد جيد) ١(
قَالُوا أَرِنا اللَّه جهرةً يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كتاباً من السماِء فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَ﴿ :اآليةنص ) ٢(

) تهم الْبينات فَعفَونا عن ذَلك وآتينا موسى سلْطَاناً مبِيناًفَأَخذَتهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم ثُم اتخذُوا الْعجلَ من بعد ما جاَء
 )١٥٣:النساء(

السراج الطوسى ولذلك، فإن العارفني ينبهون املريدين إىل أن ما يلوح هلم من أنوار احلس ال عربة به، قال ) ٣(
ية بالقلوب ىف دار الدنيا، كالرؤية بالعيان ىف دار اآلخرة، ومل بلغىن عن مجاعة من أهل الشام، أم يدعون الرؤ( ):هـ٣٨٧:ت(

أشاروا برؤية القلوب، إىل التصديق العارفني ، مث يبني أن )أر أحدا منهم، وال بلغىن عن إنسان، أنه رأى منهم رجال له حمصول
ىف الدنيا من األنوار، أن ذلك خملوق، ليس بينه  واملشاهدة باإلميان وحقيقة اليقني، وأنه ينبغى أن يعلم العبد أن كل شئ رأته العيون

 )٥٤٥اللمع (وبني اهللا تعاىل شبه، وليس ذلك صفة من صفات اهللا، بل مجيع ذلك خملوق 
وأا خاصية موجودة  ،وأما من ال نبوة له فال يعرف من النبوة إال امسها ،يستحيل أن يعرف النيب غري النيب:( قال الغزايل) ٤(

املقصد األسىن يف شرح : انظر) (ولكن ال يعرف ماهية تلك اخلاصية إال بالتشبيه بصفات نفسه ،رق من ليس نبياإلنسان ا يفا
 )٥٣، للغزايل، صمعاين أمساء اهللا احلسىن
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  .ظالل باهتة حتاول أن تقتفي آثار رسول اهللا
  فكيف عرفت أن لرسول اهللا من اليقني ما ذكرت؟ : قال الشاب
مل جيتمع  ها تدل على أن اليقني الذي كان عليه رسول اهللا واآلثار كل ..لكل حقيقة أثرها :قال جعفر

  .ألحد كاجتماعه له
  .فحدثين عن اآلثار ألعرف من خالهلا احلقائق : قال الشاب
ا إال من أويت من م، ال ميكن أن يثبت فيهالرجال ا أقداممتتزلزل فيه موطننيسأذكر لك  :قال جعفر

  .اليقني ما تندك له اجلبال
  :اخلوف
  ا؟مفما أوهل : لشابقال ا

فاخلائف الذي زلزل اخلوف قلبه ينسى احلقائق  ..فأول امتحان لليقني هو اخلوف ..اخلوف :قال جعفر
  .اليت ال تعمر إال عقله

  .فاضرب يل مثاال على ذلك من حياة رسول اهللا  : قال الشاب
وقف هجرته من مكة إىل م الشك أنك تعلم أن من أخطر املواقف اليت مر ا رسول اهللا  :قال جعفر

يف ذلك  لكن رسول اهللا  ..حيث تعقبه املشركون يريدون قتله، وأرصدوا لذلك اجلوائز اجلزيلة ..املدينة
عند ذلك،  لقد ذكر اهللا تعاىل حال رسول اهللا  ..املوقف الشديد مل يهتز له عرق، ومل تصبه أي خمافة

ه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال إِالّ تنصروه فَقَد نصره اللَّ﴿ :فقال
سفْلَى وكَلمةُ اللَّه الَّذين كَفَروا ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تروها وجعلَ كَلمةَ

يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع ي٤٠:التوبة) (ه (  
 :يف الغار، فرفعت رأسى فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت كنت مع النيب  :أنس عن أيب بكر قالوقد حدث 

ما ظنك :( ، ويف لفظ)لثهما اسكت يا أبا بكر، اثنان، اهللا ثا(  :قال ،يا نيب اهللا، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا
   ١)يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهما

إن هذا املوقف الشديد ال ميكن أن يقفه إال إنسان عمر الشعور حبضور اهللا كيانه كله، فلذلك مل يعد يف 
  .صدره أي خوف من أي شيء

  .ن معارفففي املخاوف قد ينسى أحدنا ما تعلمه من علوم، وما عرفه م ..صحيح هذا : قال الشاب
ففي الطائف اليت ذهب إليها رسول اهللا غريبا بني  ..يف كل حياته وهكذا كان رسول اهللا  :قال جعفر

عشرة أيام، ال يدع أحدا من أشرافهم إال جاءه ومكث معهم  ..قوم قساة ال يعملون عقال، وال يعرفون رمحة
أراد اخلروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه وأغروا به سفهاءهم، فلما  ،اخرج من بالدنا :قالواحىت وكلمه، 

وجعلوا يرمونه باحلجارة، وبكلمات من السفه،  ،ويصيحون به، حىت اجتمع عليه الناس، فوقفوا له صفني
  .ورمجوا عراقيبه، حىت اختضب نعاله بالدماء

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
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 من غضب اهللا وعند جلوئه إىل اهللا مل يتعوذ إال ..إال إىل اهللا يف ذلك املوقف الشديد مل يلتجئ حممد 
اللهم إليك أشكو ضعف قُوتى، وقلة حيلىت، وهوإين على (: لقد راح يقول خبشوع ال ميكن تصوره ..عليه

أم إىل عدو  ؟إىل بعيد يتجهمنِى ؟الناس، يا أرحم الرامحني، أنت رب املستضعفني، وأنت ريب، إىل من تكلُىن
أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي إن مل يكن بك علي غضب فال  ؟ملكته أمري

أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ترتل يب غضبك، أو حيل علي سخطُك، لك العتبى 
  )حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك

أي  صب رسول اهللا يف ذلك املوقف الشديد مل ت ..وهكذا حينما أراد بعضهم أن يغتال رسول اهللا 
  .  بل أيقن بأن اهللا الذي وعده أن يعصمه سيعصمه ال حمالة ..رعدة خوف

قفل معهم فأدركتهم  فلما قفل رسول اهللا  ،قبل جند أنه غزا مع النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر 
حتت  ول اهللا ونزل رس ،وتفرق الناس يستظلون بالشجر فرتل رسول اهللا  ،القائلة يف واد كثري العضاه

 ،إن هذا اخترط علي سيفي :قال ،وإذا عنده أعرايب ،يدعونا ومننا نومة فإذا رسول اهللا  ،فعلق ا سيفه ،مسرة
  . ١ومل يعاقبه وجلس ..اهللا اهللاهللا  :قلت ؟من مينعك مين: فاستيقظت وهو يف يده صلتا قال ،وأنا نائم

يا أَيها الَّذين ﴿ : اهللا تعاىل عن شدا على املؤمنني، فقالتلك الغزوة اليت أخرب ..وهكذا يف غزوة األحزاب
ورت ا لَمودنجا ورِحي هِملَيا علْنسفَأَر ودنج كُماَءتإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعوا اذْكُرنلُونَ َآممعا تبِم كَانَ اللَّها وه

ه م من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّإِذْ جاُءوكُ) ٩(بصريا 
  )األحزاب(﴾ )١١(هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شديدا ) ١٠(الظُّنونا 

بل بقي يف ثباته كالطود األشم، بل يف ذلك املوقف الشديد كان  ..ل اهللا يف ذلك احلني مل يزلزل رسو
   ..يبشر أمته مبا يفتح اهللا عليها من فتوح

عن خباب بن األرت ف ..حني شكا إليه الصحابة ما أصام من اضطهاد يف مكة املكرمة وهذا موقفه 
له يف ظل الكعبة، وقد لقينا من املشركني  ةوهو متوسد برد شكونا إىل رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ 

فيحفر له يف األرض فيجعل  ،قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل:( أال تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ فقال: فقلنا ،شدة
فيها، مث يؤتى باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه، ما 

  )يصده ذلك عن دينه
واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف ( :ال بعدها مطمئنا لهمث ق

   ٢)ولكنكم تستعجلون ،إال اهللا والذئب على غنمه
  :وأخذ يصيح يف الناس ،يف ذلك احلني ثبت رسول اهللا  ..وهكذا يف غزوة حنني حينما ازم الناس

                                                
لسيف من فسقط ا ،اهللا :من مينعك مين؟ قال: ويف رواية أيب بكر اإلمساعيلي يف صحيحه فقالرواه البخاري ومسلم، ) ١(
، )تشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا؟:( فقال. كن خري آخذ: من مينعك مين؟ فقال: السيف فقال فأخذ رسول اهللا  ،يده
جئتكم من عند خري ( :فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال. .وال أكون مع قوم يقاتلونك ،ال ولكين أعاهدك أن ال أقاتلك: قال
 )الناس
 .رواه البخاري)٢(



 ٣٠

  املطلبأنا ابن عبد =نا النيب ال كذب أ
وإن  ،ولقد كنا إذا محى البأس نتقى برسول اهللا : قال الرباء ،)اللهم نزل نصرك ( :مث أخذ يقول

  .١الشجاع الذى حياذي به
  :الفاقة

  فما املوطن الثاين الذي يتجلى فيه اليقني؟ : قال الشاب
أي شيء لديه ليدخره أال ترى الذي أصابته الفاقة واحلاجة كيف حيرص على  ..الفاقة واحلاجة :قال جعفر
  وقت حاجته؟

   ..ذلك صحيح : قال الشاب
بل كانت متر األهلة متواترة، وال يوقد يف  ..الذي أصابته مجيع أنواع احلاجات ولكن النيب  :قال جعفر

وكل ذلك يقينا منه  ..ومع ذلك كان كالريح املرسلة ال ميسك دينارا وال درمها، وال طعاما وال ثوبا ..٢بيته نار
  .ا عند اهللامب

ما عندي شئ أعطيك، : فقال جاء رجل إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب 
ما كلفك اهللا هذا، أعطيت ما عندك، فإذا مل يكن عندك : ولكن استقرض، حىت يأتينا شئ فنعطيك، فقال عمر

يا رسول اهللا، بأيب وأمي : جلقول عمر، حىت عرف يف وجهه، فقال الر فكره رسول اهللا : فال تكلف، قال
   ٣)ذا أمرت: (وقال أنت، فأعط، وال ختش من ذي العرش إقالال، فتبسم وجه رسول اهللا 

فوجد عنده  ،على بالل دخل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ويف حديث آخر 
ك يا بالل، أو ما ختاف أن يكون له خبار وحي: (متر أدخره، فقال: فقال) ؟ما هذا يا بالل: (صربة من متر، فقال

   ٤)يف النار؟ انفق يا بالل، وال ختش من ذي العرش إقالال
مل يكن يالحظ قلة الرزق اليت يف يده، أو يف يد املؤمنني، ولكنه كان  فهذه النصوص تبني أن الرسول 

ا ال يعجز أن يسد فاقته إن هو ينظر إىل أن صاحب العرش العظيم الذي ال تساوي كل أموال الدنيا أمامه شيئ
  .احتاج

وهو يف ذلك يشبه صاحب بنك ضخم ممتلئ جبميع أصناف األموال، فهو ال خيشى على جيبه إن فرغ ما 
  .فيه من مال، ألنه يعلم أن لديه من العوض ما ميأل جيبه وجيوب غريه مجيعا

  .تشري إليه رسول اهللا هذا، وال أحسبين أحتاج إىل أدلة عليه، فكل حياة  وعيت : قال الشاب
فال ينتفع مبعرفة احلقائق إال من  ..فاعرب من ظاهر األدلة إىل بواطنها، ومن صورها إىل خربها: قال جعفر

  .عرب منها وهلا، كما ال يدخل اجلنة إال من جاوز السراط

                                                
 .رواه مسلم) ١(
 .من هذه الرسالة) الزاهد(فصل : انظر) ٢(
 .الترمذي واخلرائطيرواه ) ٣(
 .البيهقي، والبزار، والطرباين، وأبو يعلىرواه ) ٤(



 ٣١

 .. الذاتأرى من الناس من ال يعتربون العارف إال من حتدث عن الفناء يف: قليال، مث قال الشابسكت 
  .ال حظ العارفني ،وكل ذلك حظ السالكني ..ويعتربون كل ما ذكرته فناء يف األفعال أو فناء يف الصفات

كذب من حدثك عن  ..كذب من حدثك عن الذات :، وقال بقوةجعفرظهر الغضب على وجه 
  )٦٧من اآلية: الزمر)(حق قَدرِه  وما قَدروا اللَّه﴿  ..ال يعرف اهللا إال اهللا ..ال يعرف اهللا إال اهللا ..الذات

) سبحِ اسم ربك الْأَعلَى﴿ :اهللا وهو يقول واسمعيأمل  ..ليس حظنا من معرفة اهللا إال معرفة األمساء
وللَّه ﴿ :، أمل يسمعوه، وهو يقول)١٥:ألعلىا) (وذَكَر اسم ربه فَصلَّى﴿ :، أمل يسمعوه، وهو يقول)١:األعلى(

، )١٨٠:ألعراف) (الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  )٨:طـه) (اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماُء الْحسنى﴿ :أمل يسمعوه، وهو يقول

  .وأشبعوا كتب املعارف حديثا ..يف ذلك ولكنهم حتدثوا : قال الشاب
وأولئك سالكون وقف م سلوكهم يف تلك  ..ال حقائق املعارف ..تلك شطحات األحوال :قال جعفر

  .األحوال، فاحنجبوا ا عن حقيقة احلال
  .إن القائلني ا عارفون هلم حظهم يف املعرفة : قال الشاب
إم خلطوا أحواهلم مبعارف اكتسبوها  ..مصادر ما قالواوعرفت  ..لقد مررت بتلك األحوال :قال جعفر

  .١من أهواء الفلسفات، فلذلك حجبوا ا عن احلقائق اجلليات
  
  
   

  

                                                
توضح مصادر االحنراف اليت أصابت بعض املعارف اليت ) عيون العارفني(هناك رسالة خاصة ذا من رسائل السالم امسها ) ١(

 .وفيةيتحدث عنها الص



 ٣٢

  ـ الصحبة ٢
كتجلي املبصرات  ،وهو جتلي احلقائق يف البصائر ..عرفت الركن األول من أركان العرفان : قال الشاب

  فما الصحبة؟ ..لألبصار
   ..وال ميكنك أن تصاحب من ال يسمعه وال يسمعك ..أن تصاحب من ال ترى ال ميكنك :قال جعفر
  تقصد أن مثرة اليقني الصحبة؟ : قال الشاب
ويشعر  ..فمن عرف اهللا مل حيد إال أن يصحبه ويلجأ إليه ويستعيذ به ويدعوه ويناجيه ..أجل :قال جعفر

  .أنه أقرب إليه من كل شيء
نكم إف ،يها الناس أربعوا على أنفسكمأ( :فقال ،ون أصوام بالتكبرييرفع بعض أصحابه لقد رأى النيب 

   ١)ن الذى تدعونه أقرب اىل أحدكم من عنق راحلتهإ ..منا تدعون مسيعا قريباإ ،ال تدعون أصم وال غائبا
بل إن بعضهم  ..لقد رأيت بعض من هجم م اليقني على حقيقة العلم يصيحون ويزعقون : قال الشاب

ومن مل حيصل له  ..وبعضهم يزعم أن هذا من مظاهر العرفان ..بكالم يستعيذ منه إن هو عاد إىل حاله قد يتفوه
  .هذا ال حظ له من اسم العارف

وأحسن ما يقال فيها إن كان أصحاا من الصادقني أا دليل  ..ذلك الشطح، وتلك الطامات :قال جعفر
وصاح معربا عن  ..فهاله ما فيها ..اخليام دخل مدينة صغريةعلى نقص حاهلم، فهم كبدوي مل ير يف حياته إال 

   ..ذلك
سكونه وقلة فهم أرفع من أن يصيحوا مبثل ذلك، وقد روي أن اجلنيد قال ملن سأله عن سر  ..أما الكمل

   )٨٨:النمل(﴾  وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ﴿ :اضطراب جوارحه عند السماع
﴿ :فقد ذكر اهللا حاله بعد أن عاين ما عاين يف رحلة املعراج، فقال ..وأما الكامل األعظم رسول اهللا 

  )١٧:لنجم) (ما زاغَ الْبصر وما طَغى
ومن صاحب أحدا البد أن حيفظ حديثه  ..إن من ذاق شيئا البد أن يعرب عن تأثريه فيه : قال الشاب

  .حبة رسول اهللا هللافحدثين عن ص ..معه
    ٢)اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل( :عن ذلك، فقال لقد عرب رسول اهللا  :قال جعفر
  بالصحبة السفر؟ لقد خص رسول اهللا  : قال الشاب
ما يل وللدنيا؟ ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل ( :أمل تسمع قوله  ..والدنيا كلها سفر :قال جعفر

   ٣)شجرة مث راح وتركها حتت
  .هللا فحدثين عن صحبة رسول اهللا  : قال الشاب

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه احلاكم وابن جرير وغريمها) ٢(
 .والترمذي واحلاكم وابن ماجة أمحدرواه ) ٣(



 ٣٣

   ..ولن يطيق أحد يف الدنيا ذلك ..إنك لن تطيق ذلك :قال جعفر
  .فاختصر يل ما ييسر علي فهم ذلك : قال الشاب
ل ولكنك لن ترثه حىت تندمج فيه بك ..سأحدثك من ذلك ما ميكن أن ترثه، وينفعك اهللا به :قال جعفر

فإياك أن يكون حظك من سنة  ..قوما بأم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم فقد ذم رسول اهللا  ..كيانك
  .نبيك لسانك

  فستحدثين عن ذلك اآلن؟: قال الشاب
وهناك  ..ولذلك تعال معي إىل الزاوية ..إن مثل هذه األحاديث ال ميكن أن تلقى يف األسواق: قال جعفر

  .هسأعلمك علوم ما سألت
ولدي من احلرص على املعرفة ما  ..أنا غريب ذه الديار: خشيت أن يفلت مين، فأسرعت إليه، وقلت

فهل تأذن يل يف  ..لكأنه كان ينطق بلساين عما يكن ضمريي ..ولدي من األسئلة ما لديه ..لدى هذا الشاب
  صحبتك وصحبته إىل الزاوية؟

اين بشبايب حني كان البحث عن اإلنسان الكامل أنت وصاحبك تذكر ..يسرين ذلك ..أجل: قال جعفر
  .هو غاية غايايت، ومقصد مقاصدي

  أأنت أيضا قد الح لك ما الح يل البحث عنه؟ ..عجبا ما تقول: قلت
إن  ..البد أن خيطر على باله ما خطر على بالك ..إن كل من عرف حقيقة هذا الوجود: قال جعفر

  .يهديها ليس إال واحدألن الذي  ..األرواح تتآلف على مثل هذا
  فهل وجدته؟: قلت

  .اإلنسان الذي اجتمعت فيه حقائق اإلنسان اليت أردها اهللا من اإلنسان ..إنه حممد ..أجل: قال جعفر
  فستعرفين مبحمد إذن؟: قلت
 ..ولكين سأعلمك ـ مع صاحبك ـ بعض ما وصلت إليه عن حممد ..ال يعرف حممدا إال حممد: قال

  . تلك الصحبة املنطلقة من معرفة حممد باهللا وهو صحبة حممد هللا،



 ٣٤

  الذكر
لقد كانت بناء بسيطا، ليس  ..مل أكن أتصور أا بتلك البساطة ..سرت مع جعفر والشاب إىل الزاوية

ولكن روائح اإلميان كانت ـ مع ذلك ـ تفوح من جنباا، لتمأل ما  ..فيه أي تكلف وال زخرفة، وال تطاول
  .ل األنوارحوهلا بأنوار دوا ك

ومة واحدة ما ورد عن  ..وبقلب واحد ..دخلنا الزاوية، فرأينا قوما جمتمعني يرددون بصوت واحد
  .من أذكار نبيهم 

  من هؤالء؟: سألت جعفرا، فقلت
أن انشغلوا باهللا عما سواه، فمأل قلوم باألنس الذي ال ميكن  ..هؤالء ورثة من ورثة رسول اهللا: قال

  .، وال ناد من نواديهامن أسواق الدنياجتده يف أي سوق 
  فمن الذي بعث فيهم هذه اهلمة؟: قلت

، فعلموا أن )١٥٢:البقرة( ﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي وال تكْفُرون ﴿:لقد قرأوا قوله تعاىل: قال 
فراحوا يوفرون . .االستعداد لترتله ذكر اهللا هلم معلق على ذكرهم له، فال ينال ما عند اهللا إال من وفر يف نفسه

  .هذا االستعداد
فعلموا أن اهللا ال يريد من  ،)٤٥من اآلية: العنكبوت)(ولَذكْر اللَّه أَكْبر  ﴿:وقرأوا قوله تعاىل

لَن  ﴿:العبادات صورها وال طقوسها وجسومها، وإمنا يريد منها ما حتمله من نفحات ذكره، كما قال تعاىل
  )٣٧من اآلية: احلج)(ه لُحومها وال دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُمينالَ اللَّ

واذْكُر ﴿ :وقوله تعاىل ،ً )٤١:األحزاب) (يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثرياً﴿  :وقرأوا قوله تعاىل
يشبِالْع حبسرياً وكَث كبكَارِ رالْإِبوا ﴿ :، وقوله تعاىل)٤١من اآلية: آل عمران)(وفَاذْكُر كَكُماسنم متيفَإِذَا قَض

فعلموا أن الترتالت املعلقة على ذكر اهللا لن تنال ) ٢٠٠من اآلية: البقرة)(اللَّه كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ذكْراً 
  .إال من أدمن على الذكر وأكثر منه

إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني ﴿  :وقرأوا قوله تعاىل
ات والصائمني والصائمات والصادقَات والصابِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعات والْمتصدقني والْمتصدقَ

)  وأَجراً عظيماًوالْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثرياً والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً
، فلهذا انتهت به اآلية اليت ، فعلموا أن ذكر اهللا وامتالء القلب به هو غاية غايات السالكني)٣٥:األحزاب(

  .تصف مراتب املؤمنني
واذْكُر ربك في نفِْسك تضرعاً وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغدو والْآصالِ وال ﴿ :وقرأوا قوله تعاىل

نيلافالْغ نم كُنولن يصاحبه . . يصاحبه التضرع، فعلموا أن الذكر لن يؤيت مثاره حىت)٢٠٥:ألعراف) (ت
التضرع حىت ميتلئ به القلب والكيان، فلذلك طولب املؤمنون برفع أصوات قلوم وخفض أصوات ألسنتهم، 

  .فليس الشأن فيما ينطق به لسان اجلوارح، وإمنا الشأن فيما ينطق به لسان القلب



 ٣٥

وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً ﴿ :وقرأوا قوله تعاىل
، فعلموا أن أكمل الذكر ما )١٩١:آل عمران) (والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

فهو يذكر اهللا على كل . .حوال عن ذكر اهللاصاحبه الفكر، وأن الذاكر الكامل هو من ال حيجبه حال من األ
  .حاالته

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تلْهِكُم أَموالُكُم وال أَوالدكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك ﴿ :وقرأوا قوله تعاىل
وأفدح اخلسارة أن ينشغل اإلنسان عن ذكر اهللا  ، فعلموا أن أعظم الغنب،)٩:املنافقون) (فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

  .بأي شاغل حىت لو كان ماله وولده
قال ذلك، مث اقترب بنا من حلقة من احللقات، أشار إلينا أن جنلس فيها، وجلس معنا، وقد كان اتمعون 

كان، وكأا يف غاية اخلشوع والرقة، وكانت األنوار حتيط م من كل جانب، وكانت روائح غريبة متأل امل
  .روائح من السماء ال من األرض

ال . .غاية النصح حني اعترب حياتنا متوقفة على ذكر اهللا لقد نصحنا رسول اهللا : قال رجل من احللقة
فاملاء واهلواء يغذيان الطني، وميداا باحلياة، أما ذكر اهللا، فهو . .على ما نتنفسه من هواء، أو نشربه من ماء

مثل الذي يذكر ربه والذي ال  (:يذكر ذلك لقد قال . .ها، وال حياة ملن مل حتيا روحهغذاء الروح ومدد
   ١ )يذكر ربه مثل احلي وامليت

ال يقعد قوم :( الراغبني يف جوائز اهللا عن جوائز الذاكرين، فقال لقد أخرب رسول اهللا : قال آخر
  ٢ )يهم السكينة، وذكرهم اهللا فيمن عندهيذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عل

يسري يف طريق  كان رسول اهللا . .وأخرب املتنافسني على السبق أنه ال يسبق إال الذاكرون: قال آخر
وما املفردون يا رسول : قالوا ،)سريوا هذا مجدان، سبق املفردون(: فمر على جبل يقال له مجدان فقال ،مكة

  ٣ )ريا والذاكراتالذاكرون اهللا كث(: اهللا؟ قال
من أصحاب احلوائج أنه ال تقضى حاجام بشيء كما تقضى بذكر اهللا،  اهللا وأخرب الفقراء إىل: قال آخر

هلموا إىل : إن هللا مالئكة، يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا( :فقال
ما يقول  :فيسأهلم رم عز وجل وهو أعلم منهم :الدنيا، قالفيحفوم بأجنحتهم إىل السماء : حاجتكم، قال
 :هل رأوين؟ قال :فيقول عز وجل :يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك، قال :يقولون: عبادي؟ قال

لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد : يقولون: كيف لو رأوين؟ قال :فيقول :ال واهللا ما رأوك، قال :فيقولون
 ؟وهل رأوها :يقول :يسألونك اجلنة، قال :قال ؟فما يسألوين: فيقول :وأكثر لك تسبيحا، قاللك متجيدا، 

كانوا أشد عليها حرصا، : يقولون: فكيف لو رأوها؟ قال: يقول: ال واهللا يا رب ما رأوها، قال :فيقولون :قال
 :قال ؟وهل رأوها :يقول :قال من النار، :يقولون :قال ؟فمم يتعوذون :وأشد هلا طلبا، وأعظم فيها رغبة، قال

                                                
 )مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل احلي وامليت (: ولفظ مسلمرواه البخاري ومسلم، ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
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كانوا أشد منها فرارا، وأشد  :يقولون :قال ؟فكيف لو رأوها :يقول :ال واهللا يا رب ما رأوها، قال :فيقولون
منهم، إمنا  فيهم فالن ليس :يقول ملك من املالئكة :قال .فأشهدكم أين قد غفرت هلم :فيقول :هلا خمافة، قال

  ١)هم اجللساء ال يشقى م جليسهم :عاىلفيقول اهللا ت :جاء حلاجة، قال
وأخرب الفقراء إىل اهللا الذين ال يريدون من اهللا إال اهللا أن اهللا يذكرهم حاملا يذكرونه، وكيفما : قال آخر
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف  :قال اهللا عز وجل (:يذكرونه، فقال

  ٢)يف مأل ذكرته يف مأل خري منهمنفسي، وإن ذكرين 
لقد جاءه رجل، . .وأرشد من يريد من األشياء عصارا، ومن الطرق أخصرها إىل ذكر اهللا: قال آخر

ال يزال لسانك رطبا  (:قال ،إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي، فأخربين بشيء أتشبث به! يا رسول اهللا :قالف
  ٣)من ذكر اهللا

ن يظفر باخلري جبميع أصنافه، وبالصالح جبميع أنواعه، وباحلسنات جبميع وأرشد من يريد أ: قال آخر
أال أنبئكم خبري أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري ( :أشكاهلا إىل ذكر اهللا، فقال

 :والكم من إنفاق الذهب والورق، وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال
   ٤)ذكر اهللا تعاىل :بلى، قال

  . .وأرشد: قال آخر
وما باهلم جيلسون هذه اجللسة، ويتحدثون هذه . .من هؤالء؟: أشار إلينا جعفر أن نقوم، فقمنا، فسألته

  األحاديث؟
مريد سالك خياطب نفسه ويرغبها يف ذكر اهللا، ويعدها مبا تطلبه النفوس من : هؤالء أحد اثنني: قال
  .ليشرب منه حبسب طاقته، مث يروي املريدين صل يردد كالم حبيبه ووا. .أغراض

  لو أن هؤالء انضم إليهم ثالث حلسن احلال؟: قلت
  ومن الثالث؟: قال
  .فلو أم مسعوا مثل هذه األحاديث لالن منهم ما كان قاسيا. .العامة البسطاء الذين قست قلوم: قلت
فلوال أن اهللا أراده ما جلس هذا الس، واختاره . .مريداكل من جيلس هذه احللقة يسمى عندنا : قال

  .على ما سواه من االس
  :أذكار عامةـ  ١

مث . .ولكنهم كانوا يقرأون أحاديث. .سرنا يف الزاوية إىل ركن من أركاا قد جلس فيه قوم كاألولني
  .يرددون بعدها أذكارا يستغرقون فيها

                                                
 .ه البخاري ومسلمروا) ١(
 .البخاري ومسلم رواه ) ٢(
 ..الترمذي وابن ماجه رواه ) ٣(
 .الترمذي وابن ماجهرواه ) ٤(
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كانوا يرددون بصوت روحاين عذب . .لسنا، من غري أن يشعروا بناأشار إلينا جعفر أن جنلس إليهم، فج
لقد : ، وميتزجون فيها ويطربون، مث فجأة يتوقفون، ويتحدث أحدهم، ويقول)سبحان اهللا وحبمده(هذه العبارة 

: إن أحب الكالم إىل اهللا( :مث يقول له ،)أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا؟ (:أيب ذرلصاحبه  قال رسول اهللا 
  ١)سبحان اهللا وحبمده

ومجعتا كل ما حيتاجه . .إن سبحان اهللا واحلمد هللا مجعتا كل ما حيتاجه العارف من معرفة اهللا: قال آخر
  . .السالك للتحقق مبعرفة اهللا

واملريد السالك هو الذي يبدأ فيرته اهللا عن كل ما ال . .ترتيه هللا عن كل ما ال يليق به) سبحان اهللا(فـ 
  .فال ميكن أن يتحقق مبعرفة اهللا من حيمل يف وعيه بذور التشبيه والشرك اليت تدنس حمل اإلميان من قلبهيليق به، 
  .فال ميكن أن يعرف اهللا من ال يعرف كمال اهللا. .إثبات الكماالت هللا بشموهلا ومتامها) احلمد هللا(و

أعرف العارفني باهللا لتقطعي من بالدنس تطهري ذه الوصفة اليت وصفها  ةفيا نفوسنا اململوء: آخر قال
  .جذورك كل ما حيجبك عن اهللا من سوء املعرفة باهللا

  .، وتستغرق فيها)سبحان اهللا وحبمده(وتلهج بـ . .ما إن قال ذلك حىت راحت اجلماعة تعاود الكرة
له سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إ(تركناهم، وانتقلنا إىل مجاعة أخرى كانت تردد بصوت روحاين عذب 

لقد كان أعرف العارفني باهللا : ، مث تتوقف هي األخرى، ويتحدث أحد أفرادها، ويقول)إال اهللا، واهللا أكرب
ألن أقول سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب أحب إيل مما طلعت عليه :( يقول عن هذا الذكر

  ٢)الشمس
ة، فكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، من أحدكم صدق ٣يصبح على كل سالمى:( وكان يقول

وكل ليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وي عن املنكر صدقة، وجيزئ من ذلك ركعتان 
   ٤)يركعهما من الضحى

باألجور،  ٥يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور: قالوا للنيب  أن ناسا من أصحاب رسول اهللا وروي 
أوليس قد جعل اهللا لكم ما : قال ،يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلميصلون كما نصلي، و

تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وأمر باملعروف 
فيها  يا رسول اهللا، أيأيت أحدنا شهوته فيكون له :قالوا .صدقة، وي عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة

  ٦)فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر ؟أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر :قال ؟أجر
  .وال يعرف اهللا من مل يرتهه. .سبحان اهللا ترتيه هللا: قال آخر

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .املفاصل اليت تكون بني العظام: السالمى، أي )٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 .مجع دثر، وهو املال الكثري: الدثور) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(
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فكل . .وال يعرف اهللا من مل يدرك أنه ال يستحق أحد ثناء إال اهللا. .واحلمد هللا ثناء على اهللا: قال آخر
  .خري من اهللا وباهللا
وال يعرف اهللا من ال يعلم أنه ال خالق وال رازق وال مدبر وال . .وال إله إال اهللا توحيد اهللا: قال آخر

  .حاكم وال معبود وال من اكتمل له الوجود إال اهللا
وأكرب  وال يعرف اهللا من مل يعتقد أن اهللا أكرب من أن يدرك، وأكرب من أن يعرف،. .واهللا أكرب: قال آخر
ومن ترك األكرب ونزل إىل األصغر احندر إىل . .ولذلك ال تطلب مهة العارف العالية إال اهللا. .من أن حياط به
  .أسفل سافلني

  .كل مسودوا بروحانية ومسو دوا كل روحانية و هقالوا ذلك، مث انصرفوا إىل ذكرهم يرددون
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، اهللا (ذا الذكر تركناهم، وانصرفنا إىل حلقة أخرى مسعناهم يلهجون

، مث يتوقفون، )أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، سبحان اهللا رب العاملني، ال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم
 ال إله إال اهللا وحده ال( :قل :علمين كالما أقوله؟ قال :فقال جاء أعرايب إىل رسول اهللا لقد : ويقول أحدهم

، )شريك له، اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، سبحان اهللا رب العاملني، ال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم
  ١)اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين:( قل: فهؤالء لريب، فما يل؟ قال: قال

فأثىن . . وعظمة اهللافمن عرف وحدانية اهللا. .لقد مجعت هذه الكلمات الطيبات كل املعارف: قال آخر
  .على اهللا ونزهه واستعاذ من حول نفسه وقوته ليعتمد على حول اهللا وقوته، فقد اكتملت معرفته

  . .قالوا ذلك، مث انصرفوا إىل ذكرهم يغيبون فيه
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا ( :تركناهم، وانصرفنا إىل مجع آخر كان يردد بأحلان عذبة

يا حممد  :فقال ،لقيت إبراهيم ليلة أسري يب:( رسول اهللا انتظرنا حىت توقفوا ليذكر أحدهم قول . .)كربأ
سبحان اهللا،  :، وأن غراسها٢أقرئ أمتك مين السالم، وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة، عذبة املاء، وأا قيعان

   ٣)واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب
إا وصية أبينا إبراهيم، . .وا قيمة هذه الكلمات الطيبات الاليت مجعن املعرفة الكاملة باهللانظر: قال آخر

  .فاحرصوا عليها، فلم نر إبراهيم إال ناصحا
، ) ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا(تركناهم وانصرفنا إىل حلقة أخرى كانوا يرددون 

ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة  :ما على األرض أحد يقول( :اهللا قال رسول : مث قال أحدهم

                                                
: فقال جاء رجل إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن أيب أوىف يف حديث آخر قريب منه وسلم، رواه م) ١(

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال : قل:( قال ،إين ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمين ما جيزئين منه
، فلما قام )اللهم ارمحين وارزقين وعافين واهدين: قل( :ا رسول اهللا، هذا هللا عز وجل، فما يل؟ قالي: قال ،)حول وال قوة إال باهللا

 .رواه أبو داود )أما هذا فقد مأل يده من اخلري:( قال هكذا بيده، فقال رسول اهللا 
 .مجع قاع، وهو املكان الواسع: قيعان) ٢(
 .رواه الترمذي) ٣(
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  ١)ولو كانت مثل زبد البحر  ،إال باهللا، إال كفرت عنه خطاياه
فال يتوكل على . .تصل بني الترتيه والتعظيم والتوكل إن هذه الوصفة املعرفية من رسول اهللا : قال آخر

وال يعرف عظمة اهللا إال من مجع يف معرفته . .وال يثق يف اهللا إال من عرف عظمة اهللا ..اهللا إال من وثق يف اهللا
  .بني الترتيه والتعظيم، ومل ينحجب بإحدامها عن األخرى

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو (تركناهم، وانصرفنا إىل مجع آخر كان يردد 
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ( :رسول اهللا قال : ليقول أحدهم ، مث توقفوا)على كل شيء قدير

له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة 
 حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما

  ٢)جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك
وقد عرب أبو . .لقد اعترب العارفون هذا الذكر مفتاح التوكل على اهللا: قال آخر، وقد فتح كتابا ينظر إليه

ومجيع أبواب اإلميان ال تنتظم إال بعلم  ،اعلم أن التوكل من باب اإلميان( :حامد الغزايل عن سر ذلك، فقال
 ،وحال هو املراد باسم التوكل ،وعمل هو الثمرة ،ينتظم من علم هو األصل والتوكل كذلك ،وحال وعمل

وكل تصديق  ،إذ اإلميان هو التصديق ،فلنبدأ ببيان العلم الذي هو األصل وهو املسمى إميانا يف أصل اللسان
نبىن عليه وحنن إمنا حنتاج منها إىل ما  ،ولكن أبواب اليقني كثرية ،وإذا قوى مسى يقينا ،بالقلب فهو علم

واإلميان بالقدرة اليت يترجم عنها  ،)ال إله إال اهللا وحده ال شريك له(وهو التوحيد الذى يترمجه قولك  ،التوكل
ال إله إال اهللا وحده (فمن قال  ،)وله احلمد(واإلميان باجلود واحلكمة الذي يدل عليه قولك  ،)له امللك(قولك 

أعىن أن يصري  ،مت له اإلميان الذي هو أصل التوكل )كل شىء قديرال شريك له له امللك وله احلمد وهو على 
  ٣)غالبا عليه ،معىن هذا القول وصفا الزما لقلبه

سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا (تركناهم، وانصرفنا إىل فئة أخرى كانت تردد بصوت مجيل عذب 
للسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل كلمتان خفيفتان على ا( :، مث حيدثهم أحدهم بقول رسول اهللا )العظيم
  ٤)سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: الرمحن

  . .مث حيدثهم آخر عما فتح عليه من فهمها
، مث حيدثهم أحدهم عن قوله )ال حول وال قوة إال باهللا(تركناهم، وانصرفنا إىل فئة أخرى كانت تردد 

: )ا :قلكرت من كنوز اجلنة ال حول وال قوة إال باهللا فإ(وبقوله ٥ ،: ) أكثروا من قول ال حول وال قوة
  ٦)إال باهللا، فإا كرت من كنوز اجلنة

                                                
 .أمحد والترمذيرواه ) ١(
 .البخاري ومسلمرواه  )٢(
 .اإلحياء) ٣(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٤(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(



 ٤٠

ونسمع من الفهوم املستوحاة من . .وهكذا مررنا على احللقات مجيعا نسمع منها الذكر بألوانه وأصنافه
وال ملة من  ،أوراد أي دين من األديان الذكر ما ميتلئ به القلب والعقل ومجيع الوجدان مما مل أحلظ مثله يف

  .امللل
استطاع أن يعرب عن املعارف العظيمة اليت تنقطع للوصول إليها أعناق الرجال،  لقد شعرت أن حممدا 

وتشح دون التعبري عنها أودية البالغة يف مجل قصرية يسرية لذيذة، حتمل من روعة البيان واملوسيقى ما ينسجم 
  .مع معانيها الرفيعة

وشعرت يف نفس الوقت بالفرق العظيم بني تلك األلغاز والشطحات اليت قد يتفوه ا من يدرك معانيها 
. .ومن ال يدرك وبني التعابري النبوية الواضحة اليت ينهل منها اخلواص والعوام كل حبسب طاقته، وحبسب مهته

  . والشارب متعدد. .فاملاء واحد
فلم أجد نفسي إال واقفا مثل . .الس حىت أذن املؤذن لصالة العصرما انتهينا من الطواف على تلك ا

أم كنت جمرد . .ومل أدر حينها هل كنت مسلما كاملسلمني. .املسلمني أصلي كما يصلون، وأقرأ كما يقرأون
ولكن الذي أدريه أين بعد استماعي لكل تلك . .ممثل حياول أن ميارس كل طرق االحتيال للوصول إىل غايته

وكأن تلك األذكار الراقية ممهدات تعلمنا . .ر صار يل من الشفافية الروحية ما أدرك به قيمة الصالةاألذكا
  .كيف نتصل باهللا، وكيف نتأدب بني يديه

  :أذكار خاصةـ  ٢
كيف جتمعوا، وقد . .ما هذا: فسألت جعفرا. .رأيت القوم جيبتمعون يف حلقة واحدة. .بعد صالة العصر

  كانوا مفترقني؟
فالذكر العام ال وقت حمدد له، وال صيغة حتكمه، فهو نوع . .لقد كانوا مفترقني حبسب الذكر العام :قال

ومن غلب عليه . .فمن غلب عليه التشبيه أكثر من التسبيح. .من الدواء يتناسب مع حاجات القلوب املختلفة
ومن أراد أن ميأله بفضل اهللا عليه . .بريومن أراد أن ميأل قلبه بعظمة اهللا أكثر من التك. .الشرك أكثر من التهليل

ومن أراد غري ذلك وجد يف . .ومن أراد أن حيصل كل ذلك مجع كل ذلك. .وعلى كل شيء أكثر من احلمد
  .األذكار النبوية ما يشفي غليله، ويسد حاجته

  . .لقد رأيت ذلك يف تلك التعابري اجلميلة اليت كانوا ينطقوا: قلت
  .فال تداوى القلوب إال بذكر اهللا. .اويداوون قلوم : قال
  فما سر اجتماعهم؟. .حدثتين عن سر افتراقهم: قلت
وهم اآلن جيتمعون ليؤدوا . .ويفترقون على ذكر اهللا. .جيتمعون على ذكر اهللا. .هم إخوان يف اهللا: قال

  .تتحقق السنة إال بأدائها فيهاأوقاتا معينة، أو أحواال معينة، ال  ذكرا من األذكار اخلاصة اليت سن هلا النيب 
  :املساء
  فما الوقت واحلال الذي اجتمعوا عليه؟: قلت
، )٤٢:األحزاب) (وسبحوه بكْرةً وأَصيالً﴿  :هو أحد الوقتني اللذين أمر اهللا مبراعاما، فقال: قال



 ٤١

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك  ﴿:، وقال)٢٥:االنسان) (واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصيالً ﴿:وقال
قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَالثَةَ  ﴿:، وقال)٣٩:ق) (قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ

بسرياً وكَث كبر اذْكُرزاً ومامٍ إِلَّا ركَارِأَيالْإِبو يشبِالْع وقال)٤١:آل عمران) (ح ،:﴿  قح اللَّه دعإِنَّ و بِرفَاص
فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ  ﴿:، وقال)٥٥:غافر) (واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْأبكَارِ

لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه  ﴿:، وقال)١١:مرمي) (نْ سبحوا بكْرةً وعشياًفَأَوحى إِلَيهِم أَ
  )١٧:الروم) (فَسبحانَ اللَّه حني تمسونَ وحني تصبِحونَ ﴿:، وقال)٩:الفتح) (بكْرةً وأَصيالً

وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة  ﴿:للذين أخرب اهللا عن مراعاة الصاحلني هلما، فقالوهو أحد الوقتني ا
 ههجونَ ورِيدي يشالْعاقِ ﴿:، وقال)٥٢من اآلية: األنعام)(ورشالْأو يشبِالْع نحبسي هعالَ ما الْجِبنرخا سإِن (

)١٨:ص(  
لقد كنت أحسبه جمرد نافلة مل ترق ألن . .أكل هذه النصوص تتحدث عن هذا الذكر اخلاص: تقل

  يذكرها القرآن، ويرفع شأا؟
فكل . .أما العارفون فالفرائض والنوافل عندهم سواء. .الغفلة هي اليت تفرق بني النوافل والفرائض: قال

  .حمبوب هللا عندهم فرض الزم
  واملكروه واحلرام؟: قلت
ولذلك فاملكروه واحلرام عند أهل اهللا سواء ما دام . .ومن فعل هللا ترك هللا. .من أحب هللا أبغض هللا: لقا

  .كالمها ال يرضيان اهللا
بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه (بعد أن التف اجلمع، واكتملت احللقة، أخذ اجلمع بصوت واحد يردد 

  )شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم
ما من عبد يقول يف صباح كل ( :إن هؤالء يستنون يف هذا مبا ورد يف احلديث من قوله : ل يل جعفرقا

بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم، ثالث : يوم ومساء كل ليلة
   ١)مرات، مل يضره شيء

  ؟ولكن املرء قد يقوهلا، ومع ذلك يصيبه الضرر: قلت
  .فلن يصيبه أي ضرر ،من قاهلا بيقني كما أخرب رسول اهللا : قال
  يقوهلا بيقني أتراه يعمر عمر نوح؟فلنفرض أن إنسانا عجوزا حيتضر ظل : قلت
  ومل يعمر عمر نوح؟: قال
  أمل تذكر أنه ال يصيبه ضرر؟: قلت
  . .لقد قلت ذلك. .بلى: قال
  وهل ينسجم املوت مع الضرر؟: قلت
فمن كان داعيا  ،ال تدعوا باملوت وال تتمنوه( :أمل تسمع قوله . .املوت هو دواء الضرر قد يكون: قال

                                                
 .الترمذيرواه ) ١(



 ٤٢

   ١)وتوفىن إذا كانت الوفاة خريا يل ،اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل: البد فليقل
بأن وطلب أن ندعو اهللا . .كما اعترب احلياة خريا. .يف هذا احلديث املوت خريا لقد اعترب رسول اهللا 

  .خري احلياة، أو خري املوت: حييينا يف أحد اخلريين
والدليل على ذلك أن من البشر من يلجأ إىل االنتحار . .سلمت لك بأن املوت قد يكون خريا: قلت

فهل ترى . .وأشياء كثرية. .الفقرو هناك املرض. .ولكن هناك أضرار أخرى غري هذا. .ليهرب من آالم احلياة
  يكفي لصد هذه األضرار مجيعا؟أن يف ذلك الذكر ما 

  . .وصدق رسول اهللا . .أجل: قال
  .أنا أسألك عن سر ذلك: قلت
فقد يضرك ما تظن أنه ينفعك، وقد ينفعك ما تظن أنه يضرك . .والنفع درجات. .الضرر درجات: قال

ال مجيع آثار أال ترى أنه ال نفع ملريض استبد به الداء مثل جراحة يقوم ا جراح ماهر من أجل استئص. .
  الداء؟

  . .بلى: قلت
فاهللا تعاىل حبكمته ورمحته قد جيري على حياتنا بعض هذه العمليات البسيطة اليت تترفع ا أرواحنا، : قال

  .بل هي نفع حمض. .وال ميكن أن نعترب هذه العمليات ضررا. .وتتطهر ا قلوبنا، وتصفو ا نفوسنا
أعوذ (عبارة انتقلوا إىل عبارة أخرى يرددوا بصوت عذب مجيل بعد أن انتهى اجلمع من ترديد تلك ال

  )خلق بكلمات اهللا التامات من شر ما
يا : فقال ،إىل النيب   جاء رجالإن هؤالء يستنون يف هذا مبا ورد يف احلديث من أن : قال يل جعفر

عوذ بكلمات اهللا التامات أ(أما لو قلت حني أمسيت (: ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة، قال !رسول اهللا
  ٢)مل تضرك )من شر ما خلق

  أهذا كذاك؟: قلت
وهو ال يعين ـ عند السالكني ـ الذين ال يطلبون من اهللا إال اهللا إال تربية قلوم على . .هو مثله: قال

  .اللجوء إىل اهللا، فاهللا الذي خلق اخللق هو احلصن احلصني الذي ال جيد املتحصنون حصنا أوثق منه
  ؟٣ومعناه اآلخر: قلت
وهم واثقون من أن أوثق حرز هو ما علمهم إياه أعرف . .هم حيترزون مبا أمروا أن حيترزوا به: قال

  .العارفني باهللا
  أال ميكن أن يؤدي هذا إىل التساهل يف التحصن؟: قلت

                                                
 .رواه النسائي) ١(
أعود بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، مل يضره : من قال حني ميسي ثالث مرات( :ويف رواية للترمذيرواه مسلم، ) ٢(

 .لدغة كل ذي سم كالعقرب وحنوها: احلمة، و)محة تلك الليلة
 .وهو عدم حصول الضرر ملن قاهلا) ٣(



 ٤٣

  .بل إن العارفني يفهمون من هذا إرشادا إىل التحصن. .ال: قال
  كيف فهموا ذلك؟: قلت
ألن . .ويف ذلك متام التحذير. .يف احلديث خيربنا أن من خلق اهللا من يريد الشر خبلق اهللا ن النيب إ: قال

  .. من يردد هذه الصيغة صباح مساء سيمتلئ مبعناها، وسيعيش به
بعدها انتقل اجلمع يقرأ يصوت عذب حنون سور اإلخالص والفلق والناس، فسألت جعفرا عن ذلك، 

: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن خبيب ف. .ن سنة من سنن رسول اهللا إن هؤالء يطبقو: فقال
فلم أقل شيئا، مث . .قل: ليصلي لنا، فأدركته، فقال خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول اهللا 

، واملعوذتني )ه أَحدقُلْ هو اللَّ ﴿:قل :قال ؟ما أقول! يا رسول اهللا :قلت. .قل :فلم أقل شيئا، مث قال. .قل :قال
   ١)حني متسي وحني تصبح ثالث مرات، تكفيك من كل شيء

  فما سر ذلك؟: قلت
ولذلك . .إن هذه السور الكرمية حتمل احلقائق العالية اليت تربط املؤمن باهللا، ومتلؤه ثقة يف حفظ اهللا: قال

ويتزود منها كذلك ما يقطعه عن كل ثغرة ناسب أن تذكر يف احملال املختلفة ليتزود منها املسلم ما يصله بربه، 
  .قد يتسرب الشيطان ومن معه من املشعوذين إليه من خالهلا

  .أرى أن كل هذه األذكار تتفق حول درء املخاوف وأسباا: قلت
  .وال ميكن خلائف أن يستقر يف نفسه معرفة. .ال ميكن للحياة أن تستقر خلائفف. .أجل: قال

ويف يد قائدهم سبحة من ذوات املائة ) سبحان اهللا وحبمده(صوت عذب حنون بعدها انتقل اجلمع يردد ي
من قال حني ( :إن هؤالء يطبقون ما ورد األمر به يف قوله : يعد ا الذكر، فسألت جعفرا عن ذلك، فقال

قال مثل مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إال أحد  )سبحان اهللا وحبمده(يصبح وحني ميسي 
   ٢)ما قال أو زاد عليه

  .لقد مسعت هذا الذكر يف األذكار العامة: قلت
فلذلك تراه يف كل حمل، بل إن اهللا تعاىل أخربنا أن كل . .ألن هذا الذكر مجع مجيع املعارف اإلهلية: قال

ومن فيهِن وإِنْ من شيٍء إِلَّا يسبح  تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض﴿  :شيء يف الكون يلهج به، قال تعاىل
، وأخرب عن هلج املالئكة ـ عليهم )٤٤:االسراء) (بِحمده ولَكن ال تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حليماً غَفُوراً

ي جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِن ﴿:السالم ـ ذا النوع من الذكر، فقال
  )٣٠:البقرة) (مونَمن يفِْسد فيها ويسفك الدماَء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَ

فَاصبِر علَى ﴿ :خاصة يف الصباح واملساء، قال تعاىلبل إن القرآن يأمر مبراعاة هذا الذكر يف كل احملال، و
طْراف النهارِ لَعلَّك ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها ومن آناِء اللَّيلِ فَسبح وأَ

عد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي فَاصبِر إِنَّ و﴿ :، وقال تعاىل)١٣٠:طـه) (ترضى
                                                

 .أبو داود والترمذيرواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(



 ٤٤

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ ﴿ :، وقال تعاىل)٥٥:غافر) (والْأبكَارِ
) بِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وسبح بِحمد ربك حني تقُومواص﴿ :، وقال تعاىل)٣٩:ق) (الْغروبِ

  ) ٣:النصر) (فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ تواباً﴿ :، وقال تعاىل)٤٨:الطور(
  وعيت هذا، فما سر املائة؟: قلت
  قيت ومقادير؟أال ترى الطبيب يصف للدواء موا: قال
  فما عالقته ذا؟. .بلى: قلت
إن هذه األذكار وصفات ربانية من أعرف العارفني باهللا تعاجل القلوب لتجعل حمال صاحلة حملبة اهللا : قال

أال ترى أن اهللا مل . .وهي لن تتحق بكل ذلك إال إذا أدمنت على ذكر اهللا. .واألنس به والثقة فيه والتوكل عليه
  من شيء كما أمر باإلكثار من ذكر اهللا؟يأمر باإلكثار 

  وملاذا املائة بالضبط؟: قلت
مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إال (فلذلك ذكر أنه . .املائة حدا أدىن لقد اعترب النيب : قال

  )أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه
  فلم املائة؟: قلت
ولألعداد عند ربك أسرار ال . .ل على كمال الكمالالعشرة تدل على الكمال، وعشر العشرة يد: قال

  .ونسلم ألعرف العارفني باهللا. .فلذلك نسلم هللا. .نطيق فهمها
  .لقد كان حممد يعقد بأصابعه، وأرى هؤالء يستعملون مسبحة: قلت
  وهؤالء يسجدون على سجادة؟. .يسحد على تراب األرض وقد كان حممد : قال
  الفون سنة رسول اهللا؟أهم خي. .وما يعين ذلك: قلت
أما السجادة واملسبحة فهي وسائل تعني على ذكر . .والصالة هللا. .سنة رسول اهللا هي ذكر اهللا: قال

  .وشريعة أعرف العارفني باهللا أوسع من أن تضيق مبثل هذه الوسائل. .اهللا
  . .ولكن هناك: قلت

لقد قال . .ع من أن يضيقه أحد من الناسفذكر اهللا أوس. .دعنا من اجلدل، ومن اادلني: قالقاطعين، و
. .)١٩١من اآلية: آل عمران)(الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم  ﴿:اهللا تعاىل يف صفة الذاكرين

 وقد فهم العارفون من هذا أن ذكر اهللا مطلوب يف كل األوقات، ويف كل احلاالت، وبكل الوسائل، وجبميع
  .الصيغ

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا (انتقل اجلمع يقول بصوت واحد ممتلئ بالرمحانية 
لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنيب فاغفر  ١على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء

، سيد االستغفارأن هذا الذكر هو  د أخرب لق: ، فسألت جعفرا عنه، فقال)يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
من قاهلا من النهار موقنا ا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل :( وقال يف اجلزاء الذي أناطه اهللا به

                                                
 .أقر وأعترف: أبوء، أي) ١(



 ٤٥

   ١)اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن ا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة
  ذه األوقات؟مل كان هذا سيد االستغفار، ومل خص : قلت
هذا الذكر والدعاء مجع ، وقد ومطالعة عيب النفس ،مشاهدة املنة: جبناحنييسري إىل اهللا العارف : قال

  .مشاهدة املنة ومطالعة عيب النفس والعمل )أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب( :في قوله ف. .٢بينهما مجيعا
  ومقامات السلوك كثرية؟. .كيف كان هذان جناحان: قلت
ومطالعة عيب النفس  ،مشاهدة املنة توجب له احملبة واحلمد والشكر لويل النعم واإلحسانألن : قال

وأقرب باب . .وأن ال يرى نفسه إال مفلسا ،والعمل توجب له الذل واالنكسار واالفتقار والتوبة يف كل وقت
وال وسيلة منه  ،وال سببا يتعلق به ،فال يرى لنفسه حاال وال مقاما ،دخل منه العبد على اهللا تعاىل هو اإلفالس

واالفالس احملض دخول من كسر الفقر واملسكنة  ،بل يدخل على اهللا تعاىل من باب االفتقار الصرف. .مين ا
وشهد ضرورته إىل ربه  ،ومشلته الكسرة من كل جهاته ،فانصدع ،قلبه حىت وصلت تلك الكسرة إىل سويدائه

وأن يف كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إىل ربه  ،جل وكمال فاقته وفقره إليهو عز
وأنه إن ختلى عنه طرفة عني هلك وخسر خسارة ال جترب إال أن يعود اهللا تعاىل عليه ويتداركه  ،تبارك وتعاىل

   .برمحته
ال إله إال اهللا وحده أمسينا وأمسى امللك هللا، واحلمد هللا، ( :أخذ اجلمع يردد بصوت واحد ممتلئ خشوعا

ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها، 
وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب، رب أعوذ بك من 

  )عذاب يف النار، وعذاب يف القرب
 فقد كان رسول اهللا . .إن هؤالء يطبقون سنة من سنن رسول اهللا : ذا، فقالسألت جعفرا عن ه

  .٣يقول إذا أمسى هذا الدعاء، ويقوله كذلك إذا أصبح
  فما سره؟: قلت
إن أعظم ما ميأل اإلنسان طغيانا شعوره بأنه ميلك وحيكم ويتصرف يف ملك اهللا كما متلي عليه نفسه : قال
نسان عبودية هللا وتواضعا بني يديه شعوره بأن اهللا هو امللك وهو املالك وهو وأعظم ما ميأل اإل. .وأهواؤه

  . .احلاكم وهو املدبر لكل شيء
وهذا الذكر يذكر املؤمن صباح مساء . .إن هذه املشاعر الرقيقة هي اليت جتعله مطمئنا متواضعا ممتلئا أدبا

ها بعد ذلك اتصاال باهللا مالك كل شيء واملتصرف يف ليبين منها سلوكا صاحلا، ويبين من. .ذه املعارف اجلليلة
  .كل شيء، ليأخذ منه ما يريد من غري أن يتذلل لغريه، أو يسكن لغريه

  .إن حممدا يف هذا الذكر يستعيذ من الكسل: قلت
                                                

 .البخاريرواه ) ١(
 .١٥:الوابل الصيب: انظر) ٢(
 .رواه مسلم )أصبحنا وأصبح امللك هللا  :(:مع تبديل الصيغة بقوله) ٣(



 ٤٦

وليس هناك شيء يقف بني . .واإلرادة مفتاحها ااهدة. .ألن اإلرادة هي مفتاح السلوك إىل اهللا: قال
  .كما أنه ليس هناك من يقف بني اإلنسان ومجيع مصاحله مثل الكسل. .والسلوك إىل ربه كالكسلالعبد 

إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصالة  ﴿:وهلذا وصف اهللا املنافقني به، فقال
  ) ١٤٢:النساء) (يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليالً قَاموا كُسالَى يراؤونَ الناس وال

اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك حنيا، وبك منوت، وإليك  (أخذ اجلمع يردد بصوت واحد 
فقد كان . .هذا الذكر وما تضمنه من دعاء سنة من سنن رسول اهللا : ، فسألت جعفر عنه، فقال)املصري

  .١، ويعلمه ألصحابهذا أمسىيقوله إذا أصبح، وإ رسول اهللا 
  فما سر هذا الذكر؟: قلت
أنت لست أنت الذي يقوم : إنه يقول لذاكره. .أال ترى املعاين اجلليلة اليت يتضمنها هذا الذكر: قال

  . .بل أنت عبد القيوم الذي قام كل شيء بقيوميته. .وحده
خالل اخلري تتضمنها هذه املشاعر كل بل إن . .كما ميلؤه تواضعا وأدبا. .وهو بذلك ميللؤه سعادة وأمنا

  . .الراقية
فإن مثاله مثال ابن له أب غين قوي ملك، . .وهللا املثل األعلى. .ولو أردت تشبيها يقرب لك صورة هذا

وهو مع ذلك يف منتهى احلزم حبيث ال يسمح حىت لولده أن يتجاوز حدوده، فإن هذا الولد بتذكره والده وما 
وهكذا . .وبتذكره حزمه ميتلئ أدبا. .وبتذكره غناه ميتلئ غىن، وميتلئ بعدها كرما. .مناعنده من القوة ميتلئ أ

  .تترتل عليه مواهب الصفات بقدر ما اكتسب من املعارف
اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب والشهادة، رب كل شيء (أخذ اجلمع يردد بصوت واحد 

وأن أقترف على نفسي ، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك
  )سوءا، أو أجره إىل مسلم

يا رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ أن أبا بكر الصديق لقد روى احملدثون : فسألت جعفر عنه، فقال
اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب : قل( :قال. مرين بكلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا أمسيت

، ٢والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه
قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت (: قال )وأن أقترف على نفسي سوءا، أو أجره إىل مسلم

  ٣)مضجعك
  وما أثره؟. .فما سر هذا: قلت
بل هو من . .ومل يولد من فراغ. .كون ليس قائما بذاتهفال. .إن هذا الذكر يرجع باألمر إىل أصله: قال

                                                
اللهم بك أصبحنا، : إذا أصبح أحدكم فليقل: كان يعلم أصحابه يقول أن النيب : ـرضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ف) ١(

اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك حنيا، وبك منوت، : وبك أمسينا، وبك حنيا، وبك منوت، وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل
 .رواه أبو داود وابن ماجه )وإليك املصري

 .حبائله: ما يدعو إليه من الشرك، ويروى بفتح الشني والراء: وشركه)٢(
 .الترمذي وأبو داودرواه ) ٣(



 ٤٧

  . .إبداع خلق مبدع
  فما احلاجة إىل ترديدها كل حني؟. .إن هذه حقيقة ال شك فيها: قلت
وبذلك تأيت هذه . .ألن الغفلة حتمل بسيفها على احلقائق فتذحبها أو جتعلها مشلولة ال حراك هلا: قال

  .للكون صورته اجلميلة اليت ولد ا وعاش ا وتعيد. .األذكار لتعيد هلا احلياة
  .إن هذا الذكر ضم إىل االستعاذة من الشيطان االستعاذة من شر النفس: قلت
إن الشيطان ال ميكن أن يؤدي وظيفته . .ألنه لوال مراعي النفوس ما استطاع الشيطان أن يوسوس: قال

  .جرة اليت ي عنها آدمإال أذا وجد نفسا راغبة أو راهبة، ووجد معها شجرة كالش
  هل ميكن للنفس أن جتر السوء إىل نفسها؟: قلت
لقد قال اهللا . .ال ميكن ألحد أن جير سوءا ألحد أعظم من السوء الذي جتره النفس على صاحبها: قال

 ﴿:، وقال)٩:البقرة) (ا يشعرونَيخادعونَ اللَّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وم ﴿:تعاىل يذكر هذا
و اكُمقْنزا رم اتبطَي نى كُلُوا ملْوالسو نالْم كُملَيا علْنزأَنو اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْنوا وكَان نلَكا وونا ظَلَمم

ا بِه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغياً أَنْ ينزلَ اللَّه من بِئْسما اشترو ﴿:، وقال)٥٧:البقرة) (أَنفُسهم يظْلمونَ
هِنيم ذَابع رِينلْكَافلبٍ ولَى غَضبٍ عضاُءوا بِغفَب هادبع ناُء مشي نلَى مع هلوقال)٩٠:البقرة) (فَض ،:﴿  تدو

وال  ﴿:، وقال)٦٩:آل عمران) (لْكتابِ لَو يضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَطَائفَةٌ من أَهلِ ا
انظُر كَيف  ﴿:، وقال)١٠٧:النساء) (تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ خواناً أَثيماً

  )٢٤:األنعام) (كَذَبوا علَى أَنفُِسهِم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ
اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين (أخذ اجلمع يردد 

، ومن خلفي، وعن مييين، ودنياي وأهلي ومايل، اللهم استر عورايت، وآمن روعايت، اللهم احفظين من بني يدي
  )وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت 

حيرص على  فقد كان رسول اهللا . .هذا الدعاء سنة من سنن رسول اهللا : سألت جعفر عنه، فقال
  .١قوله صباح مساء

  فما سره؟: قلت
  .مل يفتقر لغريهمن عرف أن بيد اهللا كل مقاليد األشياء جلأ إليه، وطلب منه، و: قال
  .أرى العفو والعافية يرددان يف هذا الدعاء: قلت
إن العفو يضمن لك األمن من عذاب اهللا، والعافية جتعلك حمفوظا . .ألنه ال حياة بال عفو وال عافية: قال

  .يف حفظ اهللا
  فهذا دعاء احلفظ إذن؟: قلت
  .من مل حيفظه احلفيظ تربص به كل شيء، وقضى عليه: قال

                                                
وذكره، . ).يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح مل يكن رسول اهللا : قالـ  رضي اهللا عنهـ عن ابن عمر ) ١(

 .رواه أبو داود وابن ماجه



 ٤٨

  )ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير(مع يردد أخذ اجل
  .لقد مسعت مثل هذا يف األذكار العامة: قلت
فلذلك حيتاج املؤمن إىل ترديده كل حني ليقهر به جنود . .ألن هذا الذكر أصل أصول املعرفة: قال

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك،  :ن قال إذا أصبحم :(يوصي به، فعنه قال ولذلك كان . .الغفلة
وله احلمد، وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إمساعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه 
عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يف حرز من الشيطان حىت ميسي، وإن قاهلا إذا أمسى كان له مثل 

  ١)ذلك حىت يصبح
  أكل هذه األجور معدة لذاكر هذا؟: قلت
لقد قال تعاىل يذكر . .أال تعلم أن اهللا شكور حليم جيازي باحلسنة الواحدة احلسنات الكثرية: قال

بلَة مائَةُ حبة واللَّه مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سن ﴿:ذلك
يملع عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعضوقال)٢٦١:البقرة) (ي ،:﴿  رفغيو لَكُم فْهاعضناً يسضاً حقَر وا اللَّهقْرِضإِنْ ت

يملح كُورش اللَّهو وقال)١٧:التغابن) (لَكُم ،:﴿ نآمو ابت نإِلَّا م  لُ اللَّهدبي كحاً فَأُولَئالالً صملَ عمعو
والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَنكَفِّرنَّ  ﴿:، وقال)٧٠:الفرقان) (سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً

الَّذ نسأَح مهنزِيجلَنو هِمئَاتيس مهنلُونَعمعوا يوقال)٧:العنكبوت) (ي كَان ،:﴿  مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كأُولَئ
  )١٦:االحقاف) (أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ

، فسألت جعفر عنه، )بك من فجاءة اخلري، وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إين أعوذ( :أخذ اجلمع يردد
كان يدعو ذه الدعوات إذا أصبح، وإذا  هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا لقد حدث أبو : فقال
  ٢)اللهم إين أعوذ بك من فجاءة اخلري، وأعوذ بك من فجاءة الشر: (أمسى

  ؟وكيف يستعاذ من اخلري. .فما سره؟: قلت
من رمحة اهللا تعاىل بنا أنه بىن الكون على مقادير متدرجة مترتبة يف مراتب متناسقة يؤدي بعضها إىل : قال

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق ﴿ :فاهللا مع قدرته العظيمة خلق السموات واألرض يف ستة أيام، قال تعاىل. .بعض
أَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومذه املراحل الست حىت وصل إىل . .)٥٤من اآلية: ألعراف)(امٍالس وهلذا فإن الكون

  .وهكذا يف كل األمور. .ما وصل إليه
  ولكن ما خطر املفاجأة؟: قلت
  . .االندحار أو االنبهار: قال
  .مل أفهم: قلت
وإذا . .ليهاوقد ال تصرب ع. .إذا أملت بك املصائب دفعة واحدة من غري مقدمات اندحرت أمامها: قال

أال ترى كيف انبهرت حضارم . .وقد يؤدي بك االنبهار إىل الطغيان. .نزلت بك النعم دفعة واحدة انبهرت
                                                

 .وابن ماجه أبو داودرواه ) ١(
 .أبو يعليرواه ) ٢(



 ٤٩

  فراحت تؤرخ العلم بدل اهللا؟. .يف بدايتها مبا فتح عليها من خزائن العلم
  .ولكنهم سرعان ما اكتشفوا مبلغ اخلطأ الذي وقعوا فيه. .ذلك صحيح: قلت
  ؟فما سره: قال
  .تسارع الفتوح: قلت
فاخلري الذي يأتيك فجأة قد يطغيك، كما أن الشر . .بالفجاءة وذلك عينه ما عرب عنه رسول اهللا : قال

  .الذي يأتيك فجأة قد يدحرك، وميأل قلبك بالوساوس
اللهم إنك أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغى، وأرأف من ملك، وأجود (أخذ اجلمع يردد 

وأوسع من أعطى، أنت امللك ال شريك لك، والفرد ال يهلك، كل شئ هالك إال وجهك، لن تطاع  من سئل،
إال بإذنك، ولن تعصى إال بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد، وأدىن حفيظ، حلت دون 

احلالل  التصور، وأخذت بالنواصي، وكتبت اآلثار ونسخت اآلجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك عالنية،
ما أحللت، واحلرام ما أحرمت، والدين ما أشرعت، واألمر ما قضيت، واخللق خلقك، والعبد عبدك، وأنت اهللا 
رؤوف رحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السموات واألرض، بكل حق هو لك، وحبق السائلني 

  )ر بقدرتكعليك، أن تقبلين ذه القراءة، أو يف هذه العيشة، وأن جتريين من النا
  .١أمسىإذا إذا أصبح ويردد هذا الدعاء  لقد كان رسول اهللا : سألت جعفر عنه، فقال

  .أراه دعاء رقيقا حيوي معارف جليلة: قلت
. .إن العارف حيلق عند ترديده هلذا الدعاء يف مسوات من املعرفة واحملبة ال ميكن التعبري عنها. .أجل: قال

  .ء يقطع كل العالئق والعوائق اليت تريد أن حتول بينه وبني االتصال مبوالهوإن املريد بترديده هلذا الدعا
أمسينا وأمسى امللك هللا الواحد القهار، احلمد هللا الذي ذهب بالنهار، وجاء بالليل وحنن (أخذ اجلمع يردد 

ة فتقبلها، يف عافية، اللهم هذا خلقك قد جاء، فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها، وما عملت فيه من حسن
وضعفها أضعافا مضاعفة، اللهم إنك جبميع حاجيت عامل، وإنك على جنحها قادر، اللهم أجنح الليلة كل حاجة 

  )يل، وال تزدين يف دنياي، وال تنقصين يف آخريت
  .٢وإذا أصبح ،إذا أمسىيقول هذا الدعاء  رسول اهللا لقد كان : سألت جعفر عنه، فقال

  فما سره؟: قلت
وهو . .حىت ال ينحجب املؤمن بصباحه أو مسائه عن ربه. .رجوع إىل اهللا واللجوء إىل اهللاهو ال: قال

فيقبل على احلياة، وهو يعلم أنه . .بذللك الدعاء الذي يستغرق احلاجات ميأل املؤمن بالطمأنينة والسكينة واألمل
  .قيف محى إله رحيم يتكفل حباجاته ومطالبه، فيحققها له أوىف ما يكون التحقي

  :السفر
وكان من . .بعد أن ردد ذلك اجلمع الطيب تلك األذكار اخلاشعة، انصرف كل إىل سبيل من السبل

                                                
 .الطرباينرواه ) ١(
 .الطرباينرواه ) ٢(



 ٥٠

بينهم مجع انصرفوا إىل شيخ جلس يف ركن من أركان الزاوية، وقد كان ذلك اجلمع حيمل حقائب تدل على 
  .كوم على أهبة سفر

يذكر اهللا يف  علمهم كيف كان رسول اهللا سرت مع جعفر حيث ساروا، فرأيناهم جيتمعون إىل شيخ ي
  . .سفره

ويف السفر الذي تتشعب فيه أودية . .يذكر اهللا يف كل أحواله لقد كان رسول اهللا : قال الشيخ
  . .جيتمع على ذكر اهللا ودعائه ومناجاته اإلنسان ولطائفه كان رسول اهللا 

علي ـ رضي اهللا عنه ـ ؤمنني وباب مدينة العلم ومما حفظت لنا السنة يف هذا اال ما حدث به أمري امل
 ١)اللهم بك أصول، وبك أجول، وبك أسري: (إذا أراد سفرا قال كان رسول اهللا : قالعندما 

كان إذا أراد رسول اهللا : قاليف ذلك، ف عن سنته ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ وحدث حرب األمة 
 يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بك الضبنة يف  اللهم أنت الصاحب: (أن خيرج يف السفر قال

  ٢)السفر، اللهم إين أعوذ بك من وعث السفر، كآبة املنقلب، اللهم اقبض لنا األرض، وهون علينا السفر
اللهم بلغ بالغا يبلغ : (إذا خرج إىل سفر قال كان رسول اهللا : الرباء ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث 
ة منك ورضوانا، بيدك اخلري، إنك على كل شئ قدير، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف خريا، ومغفر

  ٣)األهل، اللهم هون علينا السفر، واطو لنا األرض، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنقلب
حني ينهض من سفرا قط إال قال  مل يرد رسول اهللا : أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث 

اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت رجائي، اللهم اكفين ما أمهين، وما : (جلوسه
  ٤)ال أهتم له، وما أنت أعلم به مين، وزودين التقوى، واغفر يل ذنيب، ووجهين للخري حيث ما توجهت

  فما سر هذه األذكار؟: قال رجل من اجلمع
ولن يستطيع أحد من الناس أن حيصي . .ولن أستطيع. .كار لباب املعارف ومثراايف هذه األذ: قال الشيخ

ولذلك يشرب منها كل واحد ما أطاق، أو ما هو . .من احلقائق واملعاين اجلليلة ما يف كالم رسول اهللا 
  .حباجة إليه

مجل أن يصاحب فما أ. .لذة عظيمة) اللهم أنت الصاحب يف السفر(:إين أشعر أن يف قوله : قال آخر
  .املسافر ربه

فلذلك نصحنا . .فإن أكثر ما يؤمل املسافر تغيبه عمن تعود صحبتهم. .ونعم ما قلت. .أجل: قال الشيخ
 فمن اكتفى بصحبة اهللا مل حيتج إىل غريه. .أن نقول هذا لنذهب بكل أمل.  

، فإن املسافر ال )يفة يف األهلواخلل(يف هذه األدعية  وأنا أشعر بالطمأنية اليت حيملها قوله : قال آخر

                                                
 .برجال ثقات -البزار، وأمحد رواه ) ١(
 .أمحد، والطرباين، والبزارومسدد وابن أيب شيبة رواه ) ٢(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٣(
 .أبو يعلىرواه ) ٤(



 ٥١

  .يؤمله شيء كما يؤمله خوفه على أهله من أن يصيبهم مكروه بعده
اللهم هون علينا السفر، واطو لنا األرض، اللهم إين ( :وأنا أشعر بالقيمة اليت حيملها قوله : قال آخر

إىل  فلذلك جلأ رسول اهللا . .، فإن املسافر ال يؤمله شيء كما تؤمله مشقة السفر)أعوذ بك من وعثاء السفر
  .اهللا يف وينها عليه

إىل ربه ما ميأل النفس طمأنينة وثقة، فتقدم  وأنا أشعر أن يف ذلك التوجه الرقيق من الرسول : قال آخر
  .على ما تقدم عليه يف عزمية كاملة وتوكل تام

املراكب اليت كتب له أن  وقد حدث الرواة عن الصفة اليت كان يركب ا رسول اهللا : قال الشيخ
 عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ففي احلديث . .يركبها، واألذكار اليت كان يقوهلا حينها

سبحان الذي : (كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل سفر محد اهللا عز وجل، وسبح، وكرب ثالثا، مث قال
اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل  ،نقلبونسخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا مل

ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعد األرض، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل 
  ١)آيبون عابدون، لربنا ساجدون(: ، وإذا رجع قاهلن، وزاد فيهن)واملال

  ؟فما سر ذلك: قال رجل من اجلمع
فاملؤمن عندما يركب الدابة ال . .يدعونا إىل التأدب مع اهللا، ومع خلق اهللا إن رسول اهللا : قال الشيخ

وكأنه يقول هلا . .يركبها، وهو يتصور أن ركوا وإذالهلا بذلك حق له، وإمنا يركبها باسم اهللا، وبتسخري اهللا
. .ولكين أركبك ألن اهللا أذن يل أن أفعل ذلك. .اعذريين أيتها الدابة فأنا ال أركبك بنفسي: بأدب وتواضع

  .٢واهللا شكور حليم، وسيجزيك عن توطئة ظهرك يل خري اجلزاء
  . .عند ركوبه هو التسبيح والتكبري لقد ذكرت أن أول ما يفعله : قال رجل من اجلمع

ك التسبيحات يكتفي بتل ومل يكن . .فال خري يف عمل ال يصحبه التسبيح والتكبري. .نعم: قال الشيخ
إذا (كانوا وجيوشه  النيب وقد روي يف احلديث أن . .والتكبريات، بل كان يشغل لسانه يف كل سفره بذلك

  ٣)علوا الثنايا كربوا، وإذا هبطوا سجدوا فوضعت الصالة على هذا
اللهم لك : (إذا عال نشزا من األرض يقول كان رسول اهللا : أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث 

  ٤)ف على كل شرف، ولك احلمد على كل حالالشر
شيء يف درء تلك  فهل أثر عن النيب . .إن املسافر قد يتعرض للمخاوف يف سفره: قال رجل من اجلمع

  املخاوف، ومأل القلب باألمن والطمأنينة؟
هو أمل تسمع اهللا، و. .أن يدع حاجة من احلاجات إال وبلغها وما كان لرسول اهللا . .أجل: قال الشيخ

                                                
 .أمحد، والبخاري ومسلمرواه ) ١(
 )عيون احلقائق(من سلسلة ) أكوان اهللا(مل مع احليوانات يف رسالة انظر اآلداب املرتبطة بالتعا) ٢(
 .الترمذيرواه ) ٣(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٤(



 ٥٢

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم  ﴿:يذكر حرصه على تعليم أمته كل ما ينفعها، لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك
يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيز١٢٨:التوبة) (ع(  

ريب وربك اهللا، : يا أرض( :ما قد حتمله من املخاوفيقول خماطبا األرض، و ويف هذا كان رسول اهللا 
أعوذ باهللا من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما دب عليك، أعوذ باهللا من شر كل أسد، 

   ١)وأسود، وحيه، وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وما ولد
وقد أشار . .تنتشر، وال زالتيقضي ذا على خرافات كثرية كانت  إن النيب : قال رجل من اجلمع

) وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً﴿ :إليها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
  ٢)٦:اجلـن(

  شيء يف ذلك؟ فهل أثر عن رسول اهللا . .إن املسافر ال بد أن حيط عصا الترحال: قال آخر 
  . .وكما كان يبدأ سفره بذكر اهللا كان ينهيه بذكره. .سيد الذاكرين لقد كان رسول اهللا . .أجل: قال

كان إذا رأى قرية يريد  ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ومما روي يف ذلك ما حدث به 
لها، وحبب صاحل أهلها اللهم بارك لنا فيها ثالث مرات، اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إىل أه: (دخوهلا قال

  ٣)إلينا
كان إذا أراد أن يدخل قرية  أن رسول اهللا  ـ ماصهيب ـ رضي اهللا عنهولبابة ومن ذلك ما رواه أبو 

اللهم رب السموات السبع وما أظللت، ورب األرضني السبع وما أقلت ورب ( :مل يدخلها حىت يقول
 هذه القرية، وخري أهلها وأعوذ بك من شرها، الشياطني وما أضلت ورب الرياح وما ذرت إين أسألك خري

  ٤ )اقدموا باسم اهللا( :مث يقول ألصحابه ،)وشر ما فيها
إذا تزل مرتال يف سفر أو  كان رسول اهللا : فضالة بن عبيد ـ رضي اهللا عنه ـ قالومن ذلك ما رواه 

  .٥دخل بيته مل جيلس حىت يركع ركعتني
إذا أنزل مرتال مل يرحتل منه  كان رسول اهللا :  عنه ـ قالأنس ـ رضي اهللاومثل ذلك ذلك ما رواه 

  .٦حىت يودعه بركعتني
  .يف وداع املسافر فعلمنا ما يقوله . .حنن اآلن نزمع على سفر. .يا شيخنا: قال رجل من اجلمع

وهي تبني تلك الروحانية العميقة اليت كانت حتكم . .لقد وردت أحاديث جليلة يف ذلك: قال الشيخ

                                                
.. إذا سافر، فأدركه الليل قال كان رسول اهللا : عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قال، ونص احلديث اخلرائطيرواه ) ١(

 .وذكره
 من الوادي هذا بسيد أعوذ: فيقول فيرتهلا األرض فيأيت بأهله خيرج الرجل كان: قوله يالسد وقد روي يف تفسريها عن) ٢(
 .ذلك عند األذى اجلن رهقَتهم اهللا، دون من م عاذ فإذا: قال ماشييت، أو ولدي أو مايل أو فيه أنا أضر أن اجلن
 .أمحد، وأبو داود، والطرباين بسند جيدرواه ) ٣(
 .جيد وأبو يعلى والنسائي يف الكربى الطرباين بسندرواه ) ٤(
 .الطرباينرواه ) ٥(
 .ابن أيب شيبة، وأبو يعلى، والبيهقي يف الكربى، واحلاكم من طريقني، واخلرائطيرواه ) ٦(



 ٥٣

ولذلك ال يعرف من كلمات الوداع إال الكلمات . .فهو جمتمع جيتمع هللا، ويفترق هللا. .مع رسول اهللا جمت
  .اليت تصله باهللا

  فحدثنا عن بعض ما ورد من ذلك؟: قال الرجل
: ودع رجال، فقال رجل من األنصار ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا لقد حدث :قال الشيخ

  ١)ك، ويسر لك اخلري حيث ما كنتزودك اهللا التقوى، وغفر ل(
أرسلين رسول اهللا ـ ويف رواية عنه ـ  يودعنا كان النيب : ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث 

 ٢)أستودع اهللا دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك: (يف حاجة يل فأخذ بيدي، وقال  
لى قومي أخذت بيده فودعته، ع ملا عقد يل رسول اهللا : عن قتادة الرهاوي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ٣)جعل اهللا التقوى رداءك، وغفر ذنبك، ووجهك للخري حيث ما توجهت: (فقال رسول اهللا 
إين أريد هذه الناحية للحج، : فقال جاء غالم إىل رسول اهللا : عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

زودك اهللا التقوى، ووجهك يف اخلري، وكفاك يا غالم : (، فرفع رأسه إليه، فقالفمشى معه رسول اهللا : قال
  ٤)اهلم

استودعك اهللا الذي ال تضيع : (، فقالودعين رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  ٥)ودائعه
عليك بتقوى اهللا، والتكبري على : (إين أريد أن أسافر فأوصين، قال: أن رجال قال لرسول اهللا  هعنو

  ٦)اللهم اطوله البعيد، وهون عليه السفر: (رجل قال، فما وىل ال)كل شرف
: ، قال)زودك اهللا التقوى: (أريد سفرا فزودين قال يا رسول اهللا : فقال جاء رجل إىل رسول اهللا 

  ٧)ويسر لك اخلري حيث ما كنت: (زودين، بأيب أنت وأمي، قال: ، قال)وغفر ذنبك: (زودين قال
ـ أن عمر  ماعن أنس وابن عمر ـ رضي اهللا عنهه يف سفره، فيطلب من املسافر أن يدعو ل وكان 

  ٨)أشركنا يف صاحل دعائك، وال تنسنا: يا أخي: (يف العمرة، فأذن له، وقال استأذن رسول اهللا 
من عمر ـ  فلذلك طلب رسول اهللا . .وقد ورد يف النصوص ما يدل على أن دعاء املسافر مستجاب

  .رضي اهللا عنه ـ أن يدعو له
ابن عمر ومما روي يف ذلك ما حدث به . .أن يسلم على من عاد من سفر ان من سنة رسول اهللا وك

                                                
 .مسددرواه ) ١(
 .أمحد، وأبو داود، والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي، واحلاكم، والبيهقيرواه ) ٢(
 .قاتالطرباين برجال ثرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .ابن ماجهرواه ) ٥(
 .أمحد، والترمذي وحسنه والنسائيرواه ) ٦(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٧(
 .وابن ماجه -وقال حسن صحيح  -أمحد، وأبو داود، والترمذي رواه ) ٨(



 ٥٤

يا غالم قبل اهللا : (، فرفع رأسه إليه، وقالـ رضي اهللا عنه ـ أن غالما حج، فلما قدم سلم على رسول اهللا 
  ١)حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك

  .يف هذا الباب من سننه  فحدثنا عن أسرار ما ذكرته: قال رجل من اجلمع
فالعالقات . .اليت جاء اإلسالم لترسيخها ٢إن هذه اآلداب تبني بعض تطبيقات الروحانية االجتماعية: قال

 كان :قالـ رضي اهللا عنه ـ  الدرداء ىبأ عنوقد ورد يف احلديث . .فالعالقات بني املسلمني عالقات يف اهللا
 جملس هذا(: يقول مث ،فنتذاكر فنجلس ،ساعة نتذاكر لساج عومير يا ىل قال لقيين إذا رواحة بن اهللا عبد

 تقلبا سرعأ القلبو نزعته إذ لبسته قد إنك وبينا لبسته إذ نزعته قد نكإ بينا قميصك مثل اإلميان مثل. .االميان
  ٣)غلياا استجمعت إذا القدر من

وهي نصائح تربطه باهللا، وتدعوه نصائح يزود ا املسافر، : وهلذا، فإن كل هذه اآلثار تدور بني ثالثة أمور
أو هي طلبات من املسافر أن يدعو اهللا . .أو أدعية توجه إىل اهللا ليحقق هلذا املسافر حاجاته. .إىل التمسك حببله

  . .للمقيم
  . .يف هذه األدعية لقد ذكر رسول اهللا : قال آخر

يسألونه اجلمع مع الشيخ  وتركنا. .فسرت معه. .أشار إيل جعفر أن نسري خارج الزاوية حلاجة له
  .وجييبهم

ليس له من  ،إن هذه الزاوية بيت من بيوت اهللا: وعن أهل هذه الزاوية، فقال. .سألت جعفر عن هؤالء
  .وتربية القلوب عليه. .دور إال تعليم اإلميان

  . .ال أرى يف هذه الزاوية حمال لتعليم الفقه أو العقيدة أو غريها من العلوم اإلسالمية: قلت
ولكن هذا احملل . .وهي حمال قد خيتلف الناس فيها. .لذلك حماله من املدارس واملعاهد واجلامعات: قال

  .وال أحد خيالف يف ذلك. .فهو حمل لربط القلوب ومجعها على اهللا. .خصوصا ال خيتلف أي مؤمن فيه
نها، وال حمل يصلح إن هذه الزاوية تضم طوائف خمتلفة وفرقا متباينة يغذي بعض املغرضني الصراع بي

  . .الجتماع قلوا مثل هذه الزاوية
إن هذه الزاوية تضم اجلعفري والزيدي واإلباضي والظاهري واملالكي والشافعي واحلنفي واحلنبلى 

. .واحلركات مبختلف توجهاا. .وتضم إىل جنبهم الطرق الصوفية املختلفة. .واملعتزيل واألشعري واملاتريدي
  . .حمل كما جيتمع يف هذا احملل فالكل ال جيتمع يف

  فكيف ظهر لكم أن تؤسسوها؟: قلت
فهو الرسول الذي . .أما مؤسسها، فهو حممد رسول اهللا . .حنن جددناها فقط. .حنن مل نؤسسها: قال

  .وكلمة التآخي يف اهللا ال تتحقق إال يف ظالل ذكر اهللا. .دعانا إىل التآخي يف اهللا
                                                

 .الطرباينرواه ) ١(
 .هذه السلسلة من) الكلمات املقدسة(حتدثنا عن هذا النوع من الروحانية يف رسالة ) ٢(
 .رواه ابن عساكر) ٣(



 ٥٥

: كان جيتمع فيها قوم من الذاكرين غابوا يف ذكرهم عن مجيع ما حوهلم، وقالأشار إىل ناحية يف الزاوية 
  أتبصر هؤالء؟

  .أراهم قد غابوا يف ذكرهم عن كل ما حوهلم. .أجل: قلت
إن هؤالء الذي تراهم مجعوا مجيع فرق األمة وطوائفها، ومع ذلك ال ينكر بعضهم على بعض، وال : قال

  . .يؤذي بعضهم بعضا
  ذلك؟فما سر : قلت
من عرف مواله، فشغل لسانه بذكره، وقلبه حببه، وعقله بالتعرف عليه، ونفسه بالتأدب بني يديه، : قال

  . .لن يفكر فيما يفكر فيه البلهاء الغافلون
  فهل ابتدع هؤالء هذه اجللسة، أم هم مقتدون فيها بسنة من سنن حممد؟: قلت
  ؟..أهل هذه الزاوية وراثة ورثوها عن النيب كل ما يفعله . .ما كان ملثلهم أن يبتدع شيئا: قال
  فما سندهم يف هذا؟: قلت
ألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا عز وجل من صالة العصر إىل أن  (:لقد ورد يف احلديث قوله : قال

  ١)تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق مثانية من ولد إمساعيل
  :السوق

فقال . .فسار يب حىت وصلنا إىل السوق. .ه عن وجهتناومل أشأ أن أسأل. .خرجت مع جعفر من الزاوية
باسم اهللا اللهم إين أسألك خري هذه السوق وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها : (بروحانية عميقة يف مدخلها

: ، فقال، فسألته عن هذا الدعاء)اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها ميينا فاجرة أو صفقة خاسرة ،وشر ما فيها
  .٢إذا دخل السوقيقول هذا  ن رسول اهللا كالقد كان 
  فما سره؟: قلت
فلذلك يسأله أن يفيض عليه من . .٣العارف باهللا هو الذي يرى أن الفاعل الوحيد يف الكون هو اهللا: قال

   .كل خري حيتاجه، ويقيه من كل شر يتربص به
. .السالم من أمساء اهللا: فسألته عن ذلك، فقال. .سرنا داخل السوق، فرأيته يسلم على كل من لقيه

وائتمارا  اقتداء بسنة رسول اهللا بني كل الناس، ويفشونه  ،والعارفون باهللا ينشرون هذا االسم يف كل احملال
بعيادة املريض : بسبع أمرنا رسول اهللا (: قالـ  رضي اهللا عنهـ الرباء بن عازب ففي احلديث عن . .بأمره

  )الضعيف وعون املظلوم وإفشاء السالم وإبرار القسم واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ونصر
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا ( :ويف حديث آخر قال 

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود وابن السين) ١(
 .رواه الترمذي وابن ماجة واحلاكم) ٢(
 )عيون احلقائق(من سلسلة ) أسرار األقدار(انظر أدلة هذا وأسراره، ومدى اتفاقه مع العدل والرمحة يف رسالة ) ٣(



 ٥٦

  ١)أفشوا السالم بينكم ؟فعلتموه حتاببتم
م وصلوا والناس يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحا( :ويف حديث آخر قال  

  ٢)نيام تدخلوا اجلنة بسالم
ذا، وعرفوا قيمتة، فكان عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا  سر اهتمامه  وقد فهم تالميذ رسول اهللا 

الطُّفيلَ بن أُيب بن كعب أنه كان يأيت عبد اللّه عنه ـ يقصد السوق ال لشراء أو بيع، وإمنا إلفشاء السالم، فعن 
فإذَا غدونا إىل السوق مل مير بنا عبد اللّه على سقَّاط وال صاحبِ بيعة وال  :عه إىل السوق قالبن عمر فيغدو م

ما : فجئت عبد اللّه بن عمر يوماً فاستتبعين إىل السوق فقلت له :مسكني وال أحد إالَّ سلَّم عليه قال الطُّفيلُ
: قال ؟ألُ عن السلعِ وال تسوم وال جتلس يف جمالس السوقتصنع بالسوق وأنت ال تقف على البيعِ وال تس
إمنا نغدو من أجل ـ وكان الطفيلُ ذا بطن ـ يا أبا بطن  :وأقولُ اجلس بنا هاهنا نتحدثْ فقال يل ابن عمر

  .٣السالم نسلِّم على من لقيناه
اإلنصاف من  :ميانثالث من مجعهن فقد مجع اإل (:بن ياسر ـ رضي اهللا عنه ـ يقولعمار وهذا 

   ٤)واإلنفاق من اإلقتار ،وبذل السالم للعامل ،نفسك
خريات  مجيعيف هذه الكلمات النجيب ـ  ـ تلميذ حممد  ٥عمارمجع  لقد: سكت قليال، مث قال

وجيتنب مجيع ما اه  ،فإن اإلنصاف يقتضي أن يؤدي إىل اهللا تعاىل مجيع حقوقه وما أمره به ،اآلخرة والدنيا
  .فال يوقعها يف قبيح أصال ،وأن ينصف أيضا نفسه ،وال يطلب ما ليس له ،وأن يؤدي إىل الناس حقوقهم ،عنه

وأن ال يكون بينه وبني أحد  ،فمعناه جلميع الناس فيتضمن أن ال يتكرب على أحد ،وأما بذل السالم للعامل
  .جفاء ميتنع من السالم عليه بسببه

  .٦ل الوثوق باهللا تعاىل والتوكل عليه والشفقة على املسلمنيوأما اإلنفاق من اإلقتار فيقتضي كما
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت (سرنا يف السوق، فكان يكثر من قول 

أباعتباره من األذكار . .أراك تردد هذا الذكر: ، فقلت)وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير
  ؟اليت تقرأ يف كل احملال، أم باعتباره من األذكار اخلاصة اليت تقال يف هذا احملل خصوصاالعامة 

وأما االعتبار الثاين، فقد ورد يف احلديث قوله . .أما االعتبار األول فقد علمته. .أقوله لالعتبارين: قال
: )د حييي ومييت وهو حي ال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلم :من دخل السوق فقال

كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف  :ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

                                                
 .  رواه مسلم) ١(
 .يحححديث ص: قال الترمذيو ،ا بأسانيد جيدةريمهالترمذي وابن ماجه وغرواه ) ٢(
 .رواه مالك) ٣(
 .رواه البخاري، وروي مرفوعا يف غري البخاري) ٤(
 .باعتبار احلديث موقوفا) ٥(
 .األذكار للنووي: انظر) ٦(



 ٥٧

  ١)ألف درجة
  مل اختلف أجرها العام عن أجرها اخلاص؟: قلت
مذكرا  ولذلك كان ذكر اهللا فيه. .وقد يكون حمال ملعاصي كثرية. .إن السوق حمل غفلة عن اهللا: قال

  .ويف التذكري باهللا ما يرفع الغفلة، وميأل النفس بالورع عن املعصية. .باهللا
  :البيت

سار يب جعفر إىل بيته املتواضع الذي كان يف ضاحية من ضواحي القدس، وقد كان بيتا متواضعا بسيطا، 
  .ولكن روائح اإلميان كانت تفوح من جنباته كما يفوح العطر من احلقول املزهرة

اللهم إين أسألك خري املوجل وخري املخرج ( :أذن على أهل بيته، فأذنوا له، فدخل برجله اليمىن، وقالفاست
احلمد هللا الذي كفاين وآواين واحلمد هللا :( ، مث قال)باسم اهللا وجلنا وباسم اهللا خرجنا وعلى اهللا ربنا توكلنا

، مث سلم على من استقبلنا من ٢)من النار الذي أطعمين وسقاين واحلمد هللا الذي من علي أسألك أن جتريين
  .أوالده

فقد كان يبدأ باالستئذان، مث يدخل . .يفعل ما رأيته مين لقد كان رسول اهللا : مث التفت إيل، وقال
  . .٣برجله اليمىن، ويقول ما مسعت من الدعاء، مث يسلم على أهله

فَإِذَا دخلْتم بيوتاً  ﴿ :خول، قال تعاىلوقد ورد يف القرآن الكرمي األمر بالسالم على األهل حال الد
وقد رود يف احلديث يف فضل  ،)٦١من اآلية: النور)(فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تحيةً من عند اللَّه مباركَةً طَيبةً

اهللا عز وجل  رجل خرج غازيا يف سبيل :على اهللا عز وجل ٤ثالثة كلهم ضامن( :السالم على األهل قوله 
ورجل راح إىل املسجد  ،فهو ضامن على اهللا عز وجل حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر وغنيمة

ورجل دخل بيته بسالم فهو  ،فهو ضامن على اهللا تعاىل حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر وغنيمة
   ٥)ضامن على اهللا سبحانه وتعاىل

فذكر اهللا تعاىل عند دخوله  ،إذا دخل الرجل بيته( :ضل ذكر اهللا عند دخول البيت قوله وورد يف ف
 :وإذا دخل فلم يذكر اهللا تعاىل عند دخوله قال الشيطان ،ال مبيت لكم وال عشاء: وعند طعامه قال الشيطان

                                                
فقدمت : لراويقال ا: وفيه من الزيادة ،)وبىن له بيتا يف اجلنة(احلاكم من طرق كثرية وزاد فيه يف بعض طرقه رواه ) ١(

أتيتك دية فحدثته باحلديث فكان قتيبة بن مسلم يركب يف موكبه حىت يأيت السوق : خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت
ويف الباب عن جابر وأيب هريرة وبريدة : قال احلاكم ورواه احلاكم أيضا من رواية ابن عمر عن النيب  ،فيقوهلا مث ينصرف
 .ا من شرائط هذا الكتاب حديث بريدةوأقر: األسلمي وأنس قال

احلمد هللا الذي كفاين وآواين واحلمد هللا الذي (: إذا رجع من النهار إىل بيته يقول كان رسول اهللا : ففي احلديث)٢(
 .إسناده ضعيف :ذكره النووي يف األذكار، وقال) أطعمين وسقاين واحلمد هللا الذي من علي أسألك أن جتريين من النار

اللهم إين أسألك خري املوجل وخري املخرج باسم اهللا وجلنا وباسم اهللا خرجنا : إذا وجل الرجل بيته فليقل:( ي احلديثفف) ٣(
 .أبو داود رواه) وعلى اهللا ربنا توكلنا مث ليسلم على أهله

فمعناه  ،متر ولنبأي صاحب : تامر والبن: الرعاية للشيء كما يقال: أي صاحب ضمان والضمان: ضامن على اهللا تعاىل) ٤(
 .أنه يف رعاية اهللا تعاىل

 .أبو داود بإسناد حسنرواه ) ٥(



 ٥٨

  ١)أدركتم املبيت والعشاء :أدركتم املبيت وإذا مل يذكر اهللا تعاىل عند طعامه قال
  فما سره؟. .عرفت هذا: قلت
. .إن الذي يصحب اهللا، ويصحب ذكر اهللا يف كل احملال ال ينبغي أن حيرم بيته من بركات ذكر اهللا: قال

  .وال راحة يف غري مناجاة اهللا. .وال سكينة يف غري ذكر اهللا. .فالبيت هو مستقر اإلنسان وحمل راحته وسكينته
  :الصالة

لقد أكملت اليوم ـ يا جدي ـ حفظ كل : بأدب، مث قال جلعفر ٢ابن صغريعند دخولنا البيت استقبلنا 
  .ما طلبته مين من أذكار الصالة، فإن شئت أن متتحنين فيها كما امتحنتين يف غريها فعلت

  .، ويترك ضيفهألهلهفال ينبغي للمضيف أن يتفرغ لنفسه و. .إن أذن ضيفنا فعلت: ، وقالجعفر نظر إيل
  .فأنا ما صحبتك إال لذلك. .بل يسرين ذلك: قلت

  .فقد أذن لنا ضيفنا، فهلم حدثنا عن أنواع أذكار الصالة: قال جعفر
، ومنها ما منها ما نص العلماء على فرضيته. .للصالة ثالثة أنواع من األذكار ال تكمل إال ا: قال الصيب

  .لهم عن نبيهم يعتقدونه فرضا الزمالكن العارفني ال يفرقون بني األمرين، فكل ما وص. .اكتفوا بالقول بسنيته
  فما هي؟: قال جعفر
  .أذكار تقال قبل الصالة متهد هلا، وأذكار تقال أثناءها تتم ا، وأذكار تقال بعدها تكملها: قال الصيب
  .فحدثنا عن اليت تقال قبلها: قال جعفر
لفة يف بعض ألفاظها، وقد ورد فيها نصوص خمت. .لقد شرع اهللا لذلك ما يسمى باإلقامة: قال الصيب

  .وكلها شريعة يصح العمل ا
  .فاذكر يل من صيغها ما يدلنا على املعاين اليت على املصلي أن يالحظها قبل دخوله الصالة: قال جعفر
أُمر بالل أن يشفع األذان وأن يوتر ( :ـ رضي اهللا عنه ـ قالأنس من ذلك ما حدث به : قال الصيب

 أشهد أن ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب،:( ، وهيكلمات اإلقامة عشريدل على أن  ، فهذا احلديث٣)اإلقامة
ال إله  اهللا أكرب، اهللا أكرب، قد قامت الصالة، حي على الفالح، حي على الصالة، أشهد أن حممداً رسول اهللا،

  )إال اهللا
  أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب،اهللا( ، وهي كلمات اإلقامة سبع عشرة كلمةومنها ما يدل على أن 

حي على  أشهد أن حممداً رسول اهللا، أشهد أن حممداً رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا،
اهللا أكرب،  قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، الصالة، حي على الصالة،

                                                
 .رواه مسلم) ١(
وحنن نشري ذا .. يرى القارئ هلذه الرسالة أن من أبطال بعض فصول هذه الرحلة صبية صغارا ملمني بكثري من احلقائق) ٢(

فخري من مثل الفطرة براءة .. هؤالء الصبية هي حقائق الفطرةوأن احلقائق اليت يتحدث عنها .. إىل أن هذا الدين دين الفطرة
بواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة يمة أما من مولود إال ولد على الفطرة ف:( الطفولة، كما قال رسول اهللا 

 .رواه البخاري ومسلم) مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء
 .مسلم والبخاريرواه ) ٣(
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  )ال إله إال اهللا  أكرب،اهللا
  فما سر هذا االختالف؟: قال جعفر
إحدامها ألهل العزمية، واألخرى ألهل : سنتني لقد سن لنا النيب . .هذا ليس اختالفا: قال الصيب

فإن كان مستغجال أخذ باألوىل، . .ويصح لكل مسلم أن يأخذ منهما يف األحوال املختلفة ما يراه. .الرخصة
  .ة أخذ بالثانيةوإن كان يف سع
  .دعنا من العدد، وحدثنا عن سر الكلمات: قال جعفر
  .أال ترى الداخلني على امللوك كيف ينبهون إىل مراعاة األدب قبل دخوهلم: قال الصيب
  . .بلى: قال جعفر
إياك أن تعتقد أن هناك من هو : إن اإلقامة، وقبلها األذان تقول للمصلي. .فهكذا الصالة: قال الصيب

وإن الذي علمك هذه الصالة هو نبيك ورسول . .إنه إله واحد: مث تقول له. .من موالك الذي تناجيه أكرب
مث تعود لتذكره بعظمة . .باعتبارها مفتاح الفالح. .مث تذكره باإلقبال على الصالة مة وعزمية وصدق. .ربك

  .اهللا ووحدانيته ليدخل الصالة خايل البال من غري مواله
  يدخل الصالة؟ فبم: قال جعفر
مفتاح الصالة الطُّهور، وحترميها : (لقد قال رسول اهللا . .ال حيل أن يدخلها بغري تكبري: قال الصيب

  ١)التكبري، وحتليلها التسليم
  فما سر ذلك؟: قال جعفر
رب فاهللا أك. .أن يكون يف ذهنه غري اهللا. .ولسان يناجي اهللا. .ال حيل لقلب جيلس بني يدي اهللا: قال الصيب

  .من أن يشرك معه غريه
  فماذا يقول بعدها؟: قال جعفر
  املستعجل أم غري املستعجل؟: قال الصيب
  . .كالمها: قال جعفر
  .فأعظم ما يناجى به اهللا كالمه. .فيبدأ مباشرة بكالم ربه. .أما املستعجل: قال الصيب

  . .يم اليت يئه للصالةكلمات متأل قلبه مبعاين التعظ فقد سن له النيب . .وأما غري املستعجل
  ؟بدعاء االستفتاحتقصد ما يسمى : قال جعفر
  .فقد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل عليه. .أجل: قال الصيب

  فما صيغته؟: جعفر: قال
  للمستعجل أم لغري املستعجل؟: قال الصيب
  .لكليهما: قال جعفر
ولغريه أن . .يتخرب منها أخصرهاوللمستعجل أن .. وردت يف السنةصيغ ة ستسأذكر لك : قال الصيب

                                                
 .أمحد رواه) ١(
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  .ولو أتى ا مجيعا، فقد أحسن، على أال يكون إماما لئال يكون ذلك فتنة. .يأيت مبا شاء منها
  فما أوهلا؟: قال جعفر
إذا كبر يف  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عندما هريرة هي ما حدث به أبو : قال الصيب

يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ما : يقرأ، فقلت الصالة سكت هنيةً قبل أن
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقِّين من خطاياي (: تقول؟ قال أقول

  ١)كما ينقَّى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج واملاء والبرد
  ؟افما سره: قال جعفر
والواقف بني . .الواقف بني يدي ربه يستحي من ذنوبه، فلذلك يقدم االستغفار على املناجاة: قال الصيب

والواقف بني يدي ربه . .يدي ربه يعلم أنه يقف بني يدي غفور رحيم، فلذلك ينتهز الفرصة فيستغفر من ذنوبه
والواقف بني يدي ربه يستحيي أن يطلب منه . .، فيستغفر ربهيرى عظمة ربه، وتقصريه يف حقه، فيذكر ذنوبه

  .شيئا، وهو ال يزال ملطخا بذنوبه، فلذلك يقدم االستغفار بني يدي حاجته
  فما الثانية؟: قال جعفر
إذا افتتح  كان رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد اخلدري هي ما حدث به أبو : قال الصيب

  ٢)لهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريكسبحانك ال(: الصالة قال
  فما سرها؟: قال جعفر
من وقف بني يدي ربه، ومل يصحبه الترتيه والتعظيم والثناء والتمجيد مل يزده وقوفه بني يديه : قال الصيب

  .ولذلك علمنا أعرف العارفني باهللا ما نقوله لنثبت تلك احلقائق العالية. .إال بعدا
  فما ثالثها؟: رقال جعف

سبحانك (: إذا قام من الليل فكبر قال كان رسول اهللا  :سعيد قالهي ما حدث به أبو : قال الصيب
اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك، أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزِه 

فخهون فثه٣مث يستفتح صالته )ون.  
  فما سرها؟: قال جعفر
فالواقف بني يدي ربه تتربص به مجيع شياطني . .هذا تعظيم وترتيه وثناء مصحوب باستعاذة: قال الصيب

  .اإلنس واجلن لتحول بينه وبني ذلك الوقوف، فلذلك احتاج إىل االستعاذة منها
  فما رابعها؟: قال جعفر
إذا قام من الليل  كان النيب  :قالتـ رضي اهللا عنها ـ عندما عائشة هي ما حدثت به : قال الصيب

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عالم الغيب والشهادة، أنت (: افتتح صالته
                                                

 .مسلمرواه ) ١(
 .الطرباين يف كتاب الدعاءرواه ) ٢(
 .الدارميرواه ) ٣(
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حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك دي من تشاء إىل صراط 
  ١)مستقيم

  سرها؟ فما: قال جعفر
. .من وقف بني يدي ربه احتاج ألن يتعرف على عظمة من يقف بني يديه ليحسن أدبه أمامه: قال الصيب

  .فال خيلق العظيم إال العظيم. .فلذلك افتقر إىل التعرف على خملوقات اهللا العظيمة، ليعرب منها إىل خالقها
  فلم سأل اهللا أن يهديه للحق املختلف فيه؟: قال جعفر
ألنه ال يعلمه إال الراسخون يف العلم الذين يزنون األمور مبوازين اهللا، ويضعون كل شيء فيما : قال الصيب

ولن يهتدي ملا اختلف فيه اخللق من احلق إال .. ولن يكون املرء راسخا يف العلم حىت يرسخه اهللا. .وضعه اهللا
  .داية اهللا

  فما خامسها؟: قال جعفر
أنه كان إذا قام  عن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ن أيب طالب علي بهي ما حدث به : قال الصيب
وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً وما أنا من املشركني، إن صاليت ونسكي :( إىل الصالة قال

إال أنت، وحمياي وممايت هللا رب العاملني، ال شريك له وبذلك أُمرت وأنا من املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله 
أنت ريب وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنيب، فاغفر يل ذنويب مجيعاً إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدين 
ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئَها ال يصرف عين سيئَها إال أنت، لبيك 

   ٢)إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليكوسعديك واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك، أنا بك و
  فما سرها؟: قال جعفر
ولن يكون املسلم مسلما حىت يوجه وجهه وصالته ونسكه . .هذا دعاء التسليم املطلق هللا: قال الصيب
. .هافيسارع لالستغفار من. .فإن فعل ذلك وأدين من مواله كان أول ما خيطر على باله ذنوبه. .وحمياه ومماته هللا

  . مث خيطر على باله العصمة منها، فيسأل اهللا من اخللق ما يقيه سيئها، وحيققه حبسنها
  فما سادسها؟: قال جعفر
بينما حنن نصلي مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عندما ابن عمر هي ما حدث به : قال الصيب

، كرة وأصيالًاهللا أكرب كبرياً واحلمد هللا كثرياً (: إذ قال رجل من القومفقال رسول اهللا )وسبحان اهللا ب ،: 
عجبت هلا فُتحت هلا أبواب السماء، : قال ،أنا يا رسول اهللا: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم

  .٣يقول ذلك فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا : قال ابن عمر
  فما سرها؟: قال جعفر
وقد كان ملا قاله . .ال من جالل اهللا وعظمته ما جعله يصيح مبا صاح بهلقد ال ح هلذا الرج: قال الصيب

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
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  .من النور ما فتحت به أبواب السماء
  أله ذلك؟. .أترى لو أن رجال الح له من جالل اهللا وعظمته ما الح فراح يعرب مبا الح له: قال جعفر
كونه ابتدع هذا الذكر يف هذا  مل ينه الرجل مع فالنيب . .يف هذا احلديث دليل على ذلك: قال الصيب

  .احملل ابتداعا
  أليس يف الصالة التوقيف؟: قال جعفر
وربك الواسع الرحيم أعظم من أن يضيق على . .وفيها ما هو سعة. .يف الصالة ما هو توقيف: قال الصيب

  .عباده جمال مناجاته
  .ولكين أرى الناس يعتربون األصل يف الصالة التوقيف: قال جعفر
فله . .فالصالة قالب ميكن للمصلي أن ميأله مبا يشاء. .بل األصل الذي رأيته فيها هو السعة: يبقال الص

وهو أن حيافظ على . .بشرط واحد. .احلرية يف أن يقرأ أي سورة، وأن يدعو أي دعاء، وأن يذكر أي ذكر
  .تلك اهليئة اليت علمناها أعرف اخللق باهللا، وأعظمهم أدبا مع اهللا

  .الركوعفحدثين عن . .وأنا ال أرى إال ما رأيت. .حسنت يف هذاأ: قال جعفر
  .من امتأل مبعاين القرآن اليت قرأ يف قيامه سينحين ال حمالة تواضعا لربه: قال الصيب
أال وإين نهيت أن : (قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد ورد يف احلديث عن : قال جعفر

فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فَقَمن أن  ،داًأقرأ القرآن راكعاً أو ساج
  فما سر النهي عن القراءة يف الركوع والسجود؟. .١)يستجاب لكم

  ..أرفع األماكن وأشرفهايف وكالم اهللا ال يقرأ إال . .كالم اهللا يعلو وال يعلى عليه: قال الصيب
  يف الركوع؟لنقوهلا اليت سنها لنا أعرف اخللق باهللا فما األذكار : قال جعفر
ـ رضي عن عقبة بن عامر وهي مقتبسة من القرآن الكرمي، ف، )سبحان ريب العظيم(أشهرها : قال الصيب

اجعلوها يف ( :، قال لنا رسول اهللا )٧٤:الواقعة(﴾فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ ﴿:ملا نزلت: قالاهللا عنه ـ 
  ٢)اجعلوها يف سجودكم(: قال، )١:األعلى(﴾  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى ﴿:، فلما نزلت)مركوعك

ثالثاً،  )سبحان ريب العظيم(كان يسبح يف ركوعه  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ بكْرة وعن أيب 
  ٣)سبحان ريب األعلى(ويف سجوده 

، )سبحان ريب العظيم(: يقول إذا ركع ع رسول اهللا أنه مسـ رضي اهللا عنه ـ عن حذيفة بن اليمان و
  .٤، ثالث مرات)سبحان ريب األعلى(: ثالث مرات، وإذا سجد قال

                                                
، ومن النصوص الواردة يف هذا املعىن أيضا ما روي ورواه ابن خزمية وأبو داود وأمحد وابن حبان قريباً منه ،مسلمرواه ) ١(

رواه ( ى عن لبس القَسي، وعن ختتمِ الذهب، وعن قراءة القرآن يف الركوع سول اهللا رأن عنه ـ ـ رضي اهللا عن علي 
 )رواه مسلم( عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد اين رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عنه ، و) مالك
 .أمحد وابن ماجة وابن حبانرواه ) ٢(
 .البزاررواه ) ٣(
 .ابن ماجة وابن حبان وأمحد والنسائي والطيالسيرواه ) ٤(
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يقول  كان رسول اهللا  :قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ومن الصيغ غري هذه الصيغة ما حدثت به 
  ١)سبوح قُدوس رب املالئكة والروح(: يف ركوعه

ليلة، فلما ركع  قُمت مع رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عوف بن مالك به ومنها ما حدث 
  ٢)سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة(: مكث قدر سورة البقرة يقول يف ركوعه

اللهم لك (: كان إذا ركع قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ علي بن أيب طالب ومنها ما حدث به 
وبك آمنت به  ركعت أنت ريب، خشع مسعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب وما استقَلَّت ،ولك أسلمت
  ٣)قدمي هللا رب العاملني

يكثر أن يقول يف ركوعه  كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـ قالتعائشة ومنها ما حدثت به 
  ٤)سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل(: وسجوده

   تنوعت؟ومل. .فما سرها؟: قال جعفر
  .فناسب أن يذكر يف الركوع ما يتناسب مع ذلك. .الركوع حمل تسليم وتعظيم هللا: قال الصيب
  .ولكن الصيغة األخرية اليت ذكرا حوت دعاء: قال جعفر

تنفيذا ملا أمر أن يقوله يف آخر عمره بعد ما فتح اهللا  لقد كان هذا الدعاء من رسول اهللا : قال الصيب 
: يكثر أن يقول قبل أن ميوت كان رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنها ـ قالتعائشة حدثت . .عليه، ونصره

يا رسول اهللا ما هذه الكلمات اليت أراك أَحدثْتها : ، قالت قلت)سبحانك وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك(
فالرسول ، ٥)ىل آخر السورةجعلت يل عالمةٌ يف أُميت إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر اهللا والفتح، إ: تقوهلا؟ قال

 سورة النصر اليت ورد فيهاعليه ت ما قال هذه الصيغة إال عندما نزل:﴿  هإِن هرفغتاسو كبر دمبِح حبفَس
  )٣:النصر) (كَانَ تواباً

  إذن؟ فهي خاصة برسول اهللا : قال جعفر
وال . .هي النموذج األكمل لكل إنسان  فحياة رسول اهللا. .هي عامة لكل األمة. .ال: قال الصيب

  .يصح أن خنصص يف حياته شيئا بدون خمصص
  فمن ترى يقول ذلك؟: قال جعفر
  .أرى رأيا أسأل اهللا أن يغفر يل إن أخطأت فيه: قال الصيب
  ما هو؟: قال جعفر

                                                
 )يقول يف ركوعه وسجوده(ورواه أمحد وابن حبان ومسلم وأبو داود بلفظ ، النسائيرواه ) ١(
وقف ليلةً فقام فقرأ سورة البقرة، ال مير بآية رمحة إال  قمت مع رسول اهللا (ورواه أبو داود بلفظ ، النسائيرواه ) ٢(

سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء : فسأل، وال مير بآية عذاب إال وقف فتعوذ، قال مث ركع بقدر قيامه يقول يف ركوعه
 )والعظمة، مث سجد بقدر قيامه مث قال يف سجوده مثل ذلك، مث قام فقرأ بآل عمران، مث قرأ سورة سورة

 .أمحد وابن حبان وابن خزميةرواه ) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
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إليه صاحب  ولكن قد يضم. .والبد يف الركوع من التعظيم. .األصل يف الركوع هو التعظيم: قال الصيب
  .الضرورة ما حيتاجه يف ضرورته

  مثل ماذا؟: قال جعفر
. .وصاحب الضر قد يسأل كشف ضره. .واملبتلى قد يسأل عافية. .املريض قد يسأل شفاء: قال الصيب

  .فيتاح هلم يف الركوع من سؤال احلاجة ما ال يتاح لغريهم
  أقياس هذا؟: قال جعفر
ولكين رأيت أن التعظيم قد يظهر يف صورة االفتقار للمعظم . .ن اهللاما كان يل أن أقيس يف دي: قال الصيب
  . .والتذلل بني يديه
  فما عدد التسبيحات؟: قال جعفر
  للمستعجل أم لغري املستعجل؟: قال الصيب
  .لكليهما: قال جعفر
. .تهأما املستعجل فيكفيه ما ورد يف النصوص من األعداد املختلفة اليت تتفاوت حسب حاج: قال الصيب

  .وأما غري املستعجل، فله أن يسبح اهللا ما الن له لسانه
  فما عدد التسبيحات الواردة يف النصوص؟: قال جعفر
قل عن ثالث، فهذا هو أدىن التمام، فإن ينبغي أن تعدد التسبيحات يف الركوع الواحد ال : قال الصيب

عن أنس بن ف. .قاهلا مرة أو مرتني ول قيلت مرة أو مرتني أجزأت مع نقص الفضل، إذ مل يعرف أن الرس
يعين عمر بن عبد  ـمن هذا الغالم  ما رأيت أحداً أشبه صالةً برسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ مالك 
  .١فحزرنا يف الركوع عشر تسبيحات، ويف السجود عشر تسبيحات :قال ـالعزيز 

  .٢الرفع من الركوعفحدثين عن . .أحسنت يف هذا: قال جعفر
ومن محد اهللا . .ومن أحىن رأسه هللا أمره اهللا برفعه. .ومن تذلل هللا أعزه. .من تواضع هللا رفعه: قال الصيب
  .مسع اهللا محده

  فما األذكار اليت تقال يف هذه احلال؟: قال جعفر
  للمستعجل أم لغري املستعجل؟: قال الصيب
  .لكليهما: قال جعفر
مسع اهللا (لإلمام وللمنفرد أن يقوال عند الرفع من الركوع  نيب السن فقد . .أما املستعجل: قال الصيب

اللهم ربنا (أو  )اللهم ربنا ولك احلمد(وال يسن ذلك للمأموم، ويسن للثالثة أن يقولوا عقب ذلك  ،)ملن محده

                                                
 .ورواه أبو داود قريباً منه. أمحدرواه ) ١(
تعين متام انتصاب الظهر بعد الركوع، وهو ركن من أركان وهي ظهر من الركوع، الالرفع من الركوع هو إقامة ) ٢(

ال يقيم الرجل فيها صلْبه يف الركوع  ال تجزئ صالةٌ:( قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ الصالة، فعن أيب مسعود 
 .رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن خزمية )والسجود
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 أخرب  مما وردت النصوص ا، وقدهذه الصيغ فكل  )ربنا لك احلمد(أو  )ربنا ولك احلمد(أو  )لك احلمد
اللهم ربنا لك احلمد، فإنه من وافق قولُه قولَ : ذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولواإ:( عن أجر ذلك، فقال

  ١)املالئكة غُفر له ما تقدم من ذنبه
عن علي بن أيب  وأما غري املستعجل، فيمكنه أن يضيف ما ورد يف السنة إضافته، ومن ذلك ما روي

اللهم ربنا لك : وإذا رفع قال. .:أنه كان إذا قام إىل الصالة قال عن رسول اهللا ه ـ ـ رضي اهللا عنطالب 
من شئ بعد ٢)..احلمد، ملَء السموات وملَء األرض وملَء ما بينهما، وملَء ما شئت  

إذا رفع رأسه من  كان رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب سعيد اخلدري ما روي  ومنها
ربنا لك احلمد ملَء السموات وملَء األرض وملَء ما شئت من شئ بعد، أهلَ الثَّناِء واد، أحق  :الركوع قال

منك اجلَد وال ينفع ذا اجلَد ،وال معطي ملا منعت ٤)٣ما قال العبد وكلُّنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت  
  فما سر ذلك؟: قال جعفر
وقوف بني يديه امتأل بفضل اهللا، فراح حيمد اهللا على فضله، وهو يعلم أن اهللا من شرفه اهللا بال: قال الصيب

  .يسمع ملن محده، ويرضى عمن محده
  فما ترى يف ذلك؟. .أرى بعضهم يقول كالم يف تعديد احلمد: قال جعفر
كنا يوماً  :قالـ رضي اهللا عنه ـ رفاعة بن رافع الزرقي فعن . .لقد وردت الرخصة به: قال الصيب

ربنا ولك احلمد : مسع اهللا ملن محده، قال رجل وراءه: ، فلما رفع رأسه من الركعة قالنصلي وراء النيب 
رأيت بضعة وثالثني ملَكاً يبتدروا (: قال ،أنا: من املتكلم؟ قال: محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال

  ٥)أيهم يكتبها أولَ
هذه الكلمات، ولكنه راح يعدد ـ بعد أن امتأل بفضل اهللا، وشعر أن  يب فهذا الرجل مل يسمع من الن

  .محدا واحدا ال يكفي ـ مبا يعرف، وما يطيق
  .فحدثين عن السجود. .وأصبت. .أحسنت يف هذا: قال جعفر
  .وتتحقق عبودية اهللا يف أرفع درجاا. .يف السجود يلتحم املؤمن مع الكون الساجد هللا: قال الصيب

  مل؟: عفرقال ج
أقرب ما يكون العبد من ربه :( لقد قال رسول اهللا . .أىب اهللا إال أن يقرب من تواضع له: قال الصيب

أال وإين نهيت أن .. : (قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس  ، عن٦)فأكثروا الدعاء ،وهو ساجد
رب، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقَمن أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظِّموا فيه ال

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(
)٣(منك اجلَد صاحب احلظ والغىن ال ينفعه حظه وغناه من أمرك وقضائك فيه: وال ينفع ذا اجلَد. 
 .أمحد وابن حبان وابن خزمية، باختالفات يسرية يف األلفاظالدارمي ومسلم ورواه ) ٤(
 .البخاريرواه ) ٥(
 .مسلم والنسائي وأبو داود وابن حبانرواه ) ٦(
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  ١)يستجاب لكم
  فما سر قرب الساجد من اهللا؟: قال جعفر
ألن من راغم الشيطان، وراغم نفسه األمارة بالسوء، ورفع كل احلجب اليت حتول بينه وبني : قال الصيب

  .مواله استحق أن يقربه اهللا
  فلم سن فيه الدعاء؟: قال جعفر
وال يتحقق العبد باملسكنة يف . .والطلب ال يكون إال من الفقراء واملساكني. .الدعاء طلب: قال الصيب

  .موضع كما يتحقق به حال سجوده
  يف سجوده؟ فما حتفظ من سنة رسول اهللا : قال جعفر
  )سبحان ريب األعلى(لقد أمرنا أعرف العارفني باهللا أن نقول حال سجودنا : قال الصيب
  ذلك؟فما سر : قال جعفر
وذلك ال يتحقق . .ال يعرف العبد كمال علو مواله إال عندما يكون يف أوضع أحوال عبوديته: قال الصيب

  .يف حمل كما يتحقق يف السجود
  غري هذه الصيغة؟ فهل ورد يف سنة رسول اهللا : قال جعفر
ي اجلَبروت واملَلَكُوت سبحان ذ(، ومنها )سبوح قُدوس رب املالئكة والروح(منها . .أجل: قال الصيب

  )والكربياِء والعظَمة
ذات ليلة يف الفراش،  فقدت رسول اهللا  :قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ومنها ما روي 

اللهم إين أعوذ برضاك من (: فجعلت أطلبه بيدي، فوقعت يدي على باطن قدميه ومها منتصبتان، فسمعته يقول
قوبتك، وأعوذ بك منك، ال أُحصى ثناًء عليك، أنت كما أثنيت على سخطك، وأعوذ مبعافاتك من ع

  ٢)نفسك
اللهم اغفر يل ذنيب ( :كان يقول يف سجوده أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ومنها ما روي 

  ٣)كلَّه دقَّه وجِلَّه وأولَه وآخره وعالنيته وسره
مث  :ذكر مجلة من أفعال رسول اهللا بعد قال أنه  ـ رضي اهللا عنه ـعن ابن عباس ومنها ما روي 

اللهم اجعل يف قليب نوراً، ويف مسعي نوراً، ويف (: خرج إىل الصالة فصلَّى، فجعل يقول يف صالته أو يف سجوده
بصري نوراً، وعن مييين نوراً، وعن شمايل نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، وفوقي نوراً، وحتيت نوراً، واجعل 

  ٤)واجعلين نوراً:  نوراً، أو قاليل

                                                
 .ورواه أمحد وابن خزمية وأبو داود وابن حبان باختالف يف األلفاظ ،مسلمرواه ) ١(
 .ابن خزمية وابن حبان والنسائيرواه ) ٢(
 .أبو داود وابن حبان وابن خزميةرواه ) ٣(
الترتيب يف هذا الدعاء ليس و، )واجعلين نوراً:( ومل يذكر )أَعظم يل نوراً( :ويف رواية له من طريق ابن عباس، مسلمرواه ) ٤(

اللهم : كان يقول يف سجودهمث قام يصلي و( :بالزم، فروايات مسلم مل تلتزم ترتيباً واحداً، مث إن النسائي جاءت روايته هكذا
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اللهم (: إذا سجد قال (كان  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن علي بن أيب طالب ومنها ما روي 
لك سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق مسعه وبصره، 

  ١)فتبارك اهللا أحسن اخلالقني
  اد من هذه الصيغ احلصر؟فهل ير: قال جعفر
  . .من الغنب أن ترغب عما ناجى به أعرف العارفني ربه: قال الصيب
  ؟افأنت تنكر على من يترك هذه الصيغ لغريه: قال جعفر
كما أنكر على أصدقائي من التالميذ الذين يرغبون عن مراجعة دروسهم من كتب أساتذم، : قال الصيب

  .ويكتفون بكراريس زمالئهم
  مل؟: فرقال جع

فكيف إذا ما كان أستاذه نيب األنبياء، وسيد . .التلميذ مهما جنب، فلن يكون كأستاذه: قال الصيب
  ؟!األولياء، وأعرف العارفني

  .بني السجدتني اجللسةيف  أحسنت يف هذا، فأخربين عن سنته : قال جعفر
  .جللوسومن عبد اهللا بالسجود أكرمه اهللا با. .من تواضع هللا رفعه: قال الصيب
  فما يقول يف اجللوس؟: قال جعفر
رب اغفر يل وارمحين واجبرين وارزقين : (فقد كان يقول. .ما كان يقوله أعرف العارفني باهللا: قال الصيب

  ٣)رب اغفر يل، رب اغفر يل: (وكان يقول ،٢)وارفعين
  فما سره؟: قال جعفر
وليس من أدب العبد أن يسأل مواله غري . .سألهمن أكرمه اهللا باجللوس بني يديه أباح له أن ي: قال الصيب

  .وليس حيجبه عن مواله غري ذنوبه. .رفع ما حيجبه عنه
  وحاجاته؟: قال جعفر
  . .من تاب هللا بصدق أعطاه اهللا كل ما يتمىن، فما نزل بالء إال بذنب، وال رفع إال بتوبة: قال الصيب
  .التشهدفحدثين عن : قال جعفر
عن . .فلذلك ختتم ا عبوديته. .امللوك اليت تتاح للعبد بعد ما يتحقق بعبوديته تلك جلسة: قال الصيب

                                                                                                                                 
اجعل يف قليب نوراً، واجعل يف مسعي نوراً، واجعل يف بصري نوراً، واجعل من حتيت نوراً، واجعل من فوقي نوراً، وعن مييين نوراً، 

 )الةوعن يساري نوراً، واجعل أمامي نوراً، واجعل خلفي نوراً، وأَعظم يل نوراً، مث نام حىت نفخ، فأتاه بالل فأيقظه للص
اللهم (والترتيب يف هذا الدعاء ليس بالزم، فقد رواه النسائي بغري الترتيب يف رواية أمحد، وهو هكذا ، أمحدرواه أمحد، ) ١(

لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صورته، وشق مسعه وبصره، تبارك اهللا احسن 
 )اخلالقني

يقول بني السجدتني يف صالة  كان رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس نص احلديث ، وابن ماجةرواه ) ٢(
رب اغفر يل وارمحين وارفعين وارزقين : قال بني السجدتني يف صالة الليل إن رسول اهللا (ورواه أمحد بلفظ وذكره، . .الليل

 )اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واهدين وارزقين: سجدتنيكان يقول بني ال إن النيب (ورواه أبو داود بلفظ  ،)واهدين
 .ابن ماجة والنسائي واحلاكم وصححهرواه ) ٣(
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 :يعلِّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول كان النيب ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا 
  ١)تعلَّموها، فإنه ال صالة إال بتشهد

  ؟فما كان يقول فيها أعرف العارفني باهللا: قال جعفر
فاهللا مل يضيق على . .آثارا تدل على ما راعاه من سعة التعبد هللا لقد ورد يف ذلك عن النيب : قال الصيب
  :عباده يف عبادته

: قلنا كنا إذا صلينا مع النيب  :ـ رضي اهللا عنه ـ يف قولهعبد اهللا بن مسعود ومن ذلك ما نص عليه 
 السالم على ميكائيل، السالم على فالن، فلما انصرف النيب السالم على اهللا قبل عباده، السالم على جربيل، 

التحيات هللا والصلوات (: إن اهللا هو السالم، فإذا جلس أحدكم يف الصالة فلْيقل: أقبل علينا بوجهه فقال
قال ذلك والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، فإنه إذا 

أصاب كلَّ عبد صاحل يف السماء واألرض، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، مث ليتخري 
  ٢)بعد من الكالم ما شاء

خطبنا، فبني لنا  إن رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ موسى األشعري  ومن ذلك ما حدث به أبو
التحيات الطيبات الصلوات : وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم:(.. سنتنا وعلَّمنا صالتنا فقال

هللا، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، 
  ٣)وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
يعلمنا التشهد كما يعلمنا  كان رسول اهللا  :قال ـ رضي اهللا عنه ـابن عباس ومن ذلك ما حدث به 

التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا (: السورة من القرآن، فكان يقول
  ٤)وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً رسول اهللا

  :وقد وردت صيغ أخرى للتشهد غري هذه الصيغ الثالث
بسم اهللا وباهللا، التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، : (منها

  ٥)السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
لتحيات هللا الصلوات الطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى ا: (ومنها

  ٦)عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله

                                                
 .ووثَّق اهليثمي رجال سنده. البزاررواه ) ١(
 .ورواه أمحد والنسائي وأبو داود. البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .ورواه النسائي وأبو داود وابن ماجة وأمحد. مسلمرواه ) ٣(
 .مسلم وأبو داودرواه ) ٤(
وردت هذه الصيغة يف رواية للنسائي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، كما وردت يف رواية البن ماجة ولكن بزيادة ) ٥(

 ]والطيبات[عقب ] هللا[
يف رواية،  )حده ال شريك لهو(كما رواها الطحاوي بدون  ،هذه الصيغة يف رواية أليب داود من طريق ابن عمروردت )٦(

 .وا يف رواية ثانية
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 وحده ال شريك له، وأن حممداً التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا: (ومنها
عبده ورسوله، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، السالم 

  ،وغريها. .١)عليكم
  فما سرها؟: قال جعفر
 ومن. .ومن أدب من فتحت له األبواب أن حييي من يراه. .من أدمن طرق الباب فتح له: قال الصيب

. .فلذلك كان من األدب السالم عليهم، وإرسال التحية الصادقة هلم. .فتحت له أبواب اهللا مل ير إال أولياء اهللا
  .فلذلك قدم أعرف العارفني ربه. .وليس من األدب أن يبدأ م قبل ربه

ن أن أال ميك. .بصيغة اخلطاب لقد ذكرت يف مجيع الصيغ اليت قرأا السالم على النيب : قال جعفر
  ؟٢يكون ذلك خاصا حبياته

  .اخلطاب ال يكون إال حلي حاضر. .نعم: قال الصيب
  فهل ترى تبديلها اآلن يصيغة الغياب بدل اخلطاب؟: قال جعفر
. .غائبا عنه معتقدا وفاته، فال حرج عليه أن خياطبه بصيغة الغياب من كان بعيدا عن حممد : قال الصيب

فإنه ال ميلك إال أن خياطبه مبا خياطب به احلي احلاضر . .ضرا يف قلبهحيا قريبا حا أما من كان حممد 
  .٣القريب

                                                
 .هذه الصيغة مالك عن عائشة موقوفةً عليها، وقد جاء فيها التشهد مقدماً على السالم على النيب روى ) ١(
، وأن هذه الصيغة يف حياة الرسول بأن صيغة اخلطاب كان معموالً ا الذين ذكروا الفقهاء نص على ذلك بعض ) ٢(

يواستدلوا على ذلك مبا يليبعد وفاته،  )السالم على النيب ورمحة اهللا وبركاته(بة حتولت إىل صيغة الغ:  
: التشهد، كفِّي بني كفَّيه،كما يعلِّمين السورة من القرآن علَّمين رسول اهللا (عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  -١

اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة 
رواه ابن أيب شيبة والبخاري ) السالم على النيب: إله إال اهللا وأشهد أن حممداًً عبده ورسوله، وهو بني ظهرانينا، فلما قُبض قلنا

  .والبيهقي
يات هللا، الصلوات هللا، الزاكيات هللا، السالم على النيب بسم اهللا، التح(عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يتشهد فيقول  -٢

  .رواه مالك..) ورمحة اهللا وبركاته
التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هللا، : كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشري بيدها تقول(عن القاسم بن حممد قال  -٣

  .رواه البيهقي..) السالم على النيب ورمحة اهللا وبركاته
التحيات املباركات هللا، الصلوات الطيبات هللا، : مسعت ابن عباس وابن الزبري يقوالن يف التشهد يف الصالة( عن عطاء قال  -٤

  .رواه عبد الرزاق.. ) السالم على النيب ورمحة اهللا وبركاته
رواه عبد ) رمحة اهللا وبركاتهالسالم عليك أيها النيب و: حي كانوا يسلِّمون والنيب  أن أصحاب النيب (عن عطاء  -٥
 .الرزاق
  : من األدلة اليت استدل ا العلماء على ترجيح رواية اخلطاب) ٣(
، ولو كانت أن مجيع رواة األحاديث عرب العصور قد استمروا يف رواية صيغة اخلطاب دون أن يقيدوها حبياة النيب  -١

  .حياته عليه الصالة والسالم قيداًً هلا لذكروه
صيغةً يقولوا وهو حي، وصيغةً يقولوا بعد موته، وإمنا علمهم صيغة : قد علَّم املسلمني صيغتني يرو أن الرسول  مل - ٢

  .واحدة هي صيغة اخلطاب، ومل يأمرهم بتركها واألخذ بصيغة الغيبة إذا مات
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  فهل هناك غريها؟. .هذه التحية: قال جعفر
فهو واسطة اهلداية، وسراج . .من أدب املؤمن، ومن شكر اهللا أن يصلي على رسول اهللا: قال الصيب

  . .الداللة
  فما يقول؟: قال جعفر
 :قالـ رضي اهللا عنه ـ فعن أيب مسعود عقبة بن عامر . .ما نقول ول اهللا لقد علمنا رس: قال الصيب

فكيف  ،يا رسول اهللا، أما السالم فقد عرفناه: وحنن عنده فقال أقبل رجل حىت جلس بني يدي رسول اهللا 
: له، مث قالفصمت حىت أحببنا أن الرجل مل يسأ :نصلي عليك إذا حنن صلينا يف صالتنا صلَّى اهللا عليك؟ قال

اللهم صلِّ على حممد النيب اُألمي وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى (: إذا أنتم صليتم علي فقولوا
وبارك على حممد النيب اُألمي وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك  ،آل إبراهيم
  ١)محيد جميد

  أم أن هناك غريها؟. .زمةأهذه الصيغة الوحيدة املل: قال جعفر
  .فرمحة اهللا أوسع من أن تضيق علينا شيئا. .بل هناك غريها: قال الصيب
  .فاذكر يل بعضها: قال جعفر
صحابة، بل وردت عدة صيغ عدد من العن  لرسول اهللا كثرية مرفوعة قد وردت صيغ ل: قال الصيب

أكثر من ـ رضي اهللا عنه ـ ن عجرة من طريق الصحايب الواحد من هؤالء، فقد رويت من طريق كعب ب
وأكثر من ذلك من طريق أيب ـ رضي اهللا عنه ـ ثالث صيغ، ومثل ذلك من طريق أيب حميد الساعدي 

  .للعمل اطرق صاحلة  هاوكلـ رضي اهللا عنه ـ مسعود األنصاري عقبة بن عامر 
من سره أن يكتال باملكيال ( :قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ أبو هريرة فمن الصيغ ما حدث به 

اللهم صلِّ على حممد النيب وأزواجِه أُمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته، : األوىف إذا صلى علينا أهل البيت فليقل
  ٢)كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

  وآله؟ فما ترى من سر الصالة على رسول اهللا : قال جعفر
وأعظم أهل اهللا وأقرم إىل اهللا هو رسول . .هي اليت تربطك باهللا، وبأهل اهللا الصالة الكاملة: قال الصيب

فال سعادة، وال كمال إال . .بالرفيق األعلى فلذلك ينضم املؤمن عند صالته على رسول اهللا . .اهللا 
  .باالنضمام إليه
  فبم خيتم التشهد؟: قال جعفر

                                                                                                                                 
بة، وأن ذلك حصل منه بعد وفاة ذكر صيغة اخلطاب على املنرب أمام الصحاـ رضي اهللا عنه ـ أن عمر بن اخلطاب  - ٣

املوطأ عن عبد الرمحن بن عبد القاري أنه مسع عمر بن اخلطاب وهو على املنرب يعلِّم  ففي، فلم ينكر عليه أحد منهم، رسول اهللا 
رمحة اهللا وبركاته، السالم التحيات هللا، الزاكيات هللا، الطيبات الصلوات هللا، السالم عليك أيها النيب و: قولوا :الناس التشهد، يقول

 )علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
 .ورواه أمحد واحلاكم قريباً منه. ابن خزميةرواه ) ١(
 .أبو داودرواه ) ٢(
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  .بغي أن يغفل عن االلتجاء إىل اهللا والتحصن باهللامن أتيح له مثل ذلك الس، فال ين: قال الصيب
  ممن؟: قال جعفر
  .من كل من يقف بينه وبني اهللا، أو بينه وبني السالم الذي مأل اهللا به وجوده: قال الصيب
  فما يقول؟: قال جعفر
  :ما نقول لقد علمنا رسول اهللا : قال الصيب

من عذاب جهنم، ومن عذاب : ليتعوذ باهللا من أربعإذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر ف:( ومن ذلك قوله
  ١)القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر املسيح الدجال

اللهم إين أعوذ  :يدعو كان رسول اهللا ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة ومن ذلك ما حدث به أبو 
  ٢)تنة املسيح الدجالبك من عذاب القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن ف

اللهم (كان يدعو يف الصالة  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ من عائشة ومن ذلك ما حدثت به 
إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات، اللهم إين 

إن الرجل إذا غرم حدث (: أكثر ما تستعيذ من املَغرم، فقالما : ، فقال له قائل)أعوذ بك من املأمث واملَغرم
  ٣)فكذب ووعد فأخلف

  فهل يكتفي ذا؟: قال جعفر
وخري ما دعا العبد ربه به ما علمه إياه أعرف العارفني . .من كان له حاجة إىل اهللا دعا ا: قال الصيب

  .ففي كلماته الدنيا واآلخرة. .باهللا
  .ما ورد يف ذلك فاذكر يل بعض: قال جعفر
فاغفر يل مغفرة من  ،اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت( منها : قال الصيب

  ٤)عندك وارمحين، إنك أنت الغفور الرحيم
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخلَلْق أَحيين ما علمت احلياة خرياً يل، وتوفَّين إذا علمت الوفاة (ومنها 

يل، اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك كلمةَ احلق يف الرضا والغضب، وأسألك القصد  خرياً
يف الفقر والغىن، وأسألك نعيماً ال ينفد، وأسألك قُرةَ عنيٍ ال تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد 

قائك، يف غري ضراَء مضرة وال فتنة مضلَّة، العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل ل

                                                
 .داودرواه أبو ) ١(
 .أمحد وأبو داودو البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .ري ومسلم وأمحد والنسائي بزيادة التعوذ من املأمث واملغرم، إال أنه سقط التعوذ من عذاب النارالبخارواه ) ٣(
اللهم إين (: علِّمين دعاًء أدعو به يف صاليت، قال قل( :أنه قال لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ فعن أيب بكر الصديق )٤(

رواه البخاري  )ت، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين، إنك أنت الغفور الرحيمظلمت نفسي ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أن
 .والنسائي وأمحد والترمذي
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  ١)اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداةً مهديني
  فبم خيتم املؤمن صالته؟: قال جعفر
  . .فال ميكن للعبد أن يقترب من اهللا شربا، ونفسه مملوءة بالصراع. .بالسالم: قال الصيب
  مل خص السالم بذلك الوقت؟: قال جعفر

ومن األدب أن . .فإذا ما خرج منها استقبله اخللق. .لقد كان العبد عند صالته يف حضرة ربه: ال الصيبق
  .وال حتية يف اإلسالم إال السالم. .يلقي عليهم التحية

أو أن العبد يف صالته تطهر من الصراع الذي كان يضع احلجب بينه وبني خلق اهللا، فلذلك يبادر فيلقي 
  .ا بنهاية الصراععليهم السالم مؤذن

  ٢)مفتاح الصالة الطُّهور، وحترميها التكبري، وحتليلُها التسليم( :يشري إىل ذلك لقد قال رسول اهللا 
  فما يقول يف سالمه؟: قال جعفر
  للمستعجل أم لغري املستعجل؟: قال الصيب
  .لكليهما: قال جعفر
ـ رضي اهللا عنه عائشة ، ففي احلديث عن فيمكنه أن يتحلل بتسليمة واحدة. .أما املستعجل: قال الصيب

السالم عليكم،  :مث جيلس فيتشهد ويدعو، مث يسلم تسليمة واحدة.. ( :قالت يف صفة صالة رسول اهللا ـ 
  ٣)..يرفع ا صوته حىت يوقظنا

وأبو بكر وعمر  كان رسول اهللا  :أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس بن مالك  ويف احلديث
  ٤)ويسلمون تسليمة) ٢:الفاحتة(﴾  الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿:ة بـيفتتحون القراء

  .٥سلَّم تسليمة أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس  ويف احلديث
 صليت مع النيب  :قالـ رضي اهللا عنه ـ فعن وائل . .أما غري املستعجل، فيمكنه أن يتحلل بتسليمتني

  .٦السالم عليكم ورمحة اهللا: م عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وعن مشالهالسال: فكان يسلِّم عن ميينه
: كان يسلِّم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خده أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا  وعن

  .٧السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                

: لقد خفَّفت أو أوجزت الصالة، فقال: صلى بنا عمار بن ياسر صالةً فأوجز فيها، فقال له بعض القوم :عن السائب قال)١(
، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أُيب غري أنه كىن عن نفسه، ن رسول اهللا أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات مسعتهن م

 ،رواه النسائي )واجعلنا هداةً مهديني.. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أَحيِين: فسأله عن الدعاء، مث جاء فأخرب به القوم
 .ورواه أمحد ولكن سقطت منه عدة ألفاظ

 .وأبو داود أمحد والترمذيرواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .).رجاله رجال الصحيح( :البزار وقال اهليثميرواه ) ٤(
 .ابن أيب شيبةرواه ) ٥(
 .أبو داودرواه ) ٦(
 .ابن حبانرواه ) ٧(



 ٧٣

  فما يقال بعدها؟. .عرفنا ما يقال أثناء الصالة: قال جعفر
أال ترى املسافر الذي أقام مدة يف . .من امتأل مبعاين العبودية يف الصالة ظهر أثرها عليه بعدها: قال الصيب

  بلدة كيف تؤثر عليه طباع أهلها وهلجتهم؟
  .فما األثر الذي تتركه الصالة بعدها. .بلى: قال جعفر
ليكمل من الصالة ما . .اء والتجاء يكمل بعدهاكل ما قيل يف الصالة من قراءة وذكر ودع: قال الصيب

  .كان ناقصا، ويطهر من القلب ما بقي مدنسا
  فبم ترى يبدأ املصلي أذكار ما بعد صالته؟: قال جعفر
فلذلك يبادر املصلي يستغفر ربه من تقصريه . .فحق اهللا أعظم من أن يؤدى. .باالستغفار: قال الصيب

: إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاً، وقال كان رسول اهللا  :قالعنه ـ ـ رضي اهللا عن ثَوبان . .وتفريطه
  ١)..اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واإلكرام(

  فكيف يستغفر؟: قال جعفر
ففي احلديث يكررها ثالثاً، ) أستغفر اهللا(يصح االستغفار بأية صيغة من الصيغ، كأن يقول : قال الصيب

  ٢)يعجبه أن يدعو ثالثاً، ويستغفر ثالثاً كان النيب ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ عود عن ابن مس
  .يكررها ثالثاً) أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه( :أو يقول
عوذُ اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أ( :أو يقول

يكررها ) بك من شر ما صنعت، أبوُء لك بنعمتك علي وأبوُء بذنيب، فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
  . ثالثاً

  فما يقول بعد االستغفار؟: قال جعفر
اللهم : كان إذا سلَّم من الصالة قال أن رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنها ـعائشة حدثت : قال الصيب
  ٣)منك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرامأنت السالم و

  فما يقول بعدها؟: قال جعفر
  .يتحصن حبصون اهللا من كل من يهم به: قال الصيب
  فهل علمنا أعرف العارفني كيف نتحصن؟: قال جعفر
  .كل ما ينفعنا يف ديننا ودنيانا لقد علمنا رسول اهللا : قال الصيب
  .لمناها رسول اهللا فصف يل بعض احلصون اليت ع: قال جعفر
كان يقول يف دبر كل  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ بكرة من ذلك ما حدث به أبو : قال الصيب

                                                
 )يا ذا اجلالل واإلكرام(ورواه أمحد وابن خزمية والنسائي بلفظ . مسلمرواه ) ١(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٢(
 .أمحد ومسلمه روا) ٣(



 ٧٤

  ١)..اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب(: صالة
كان سعد يعلِّم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم  :عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون األزدي قاالو

اللهم إين أعوذ بك من البخل، وأعوذ (: كان يتعوذ ن دبر الصالة إن رسول اهللا : يقول ٢تب الغلمانَاملك
  ٣)بك من اجلنب، وأعوذ بك من أن أُرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القرب

  فما هللا، مما يعرف العبد مبواله؟. .هذه للعبد: قال جعفر
  :وقد ورد جبميعه النصوص. .كثري: قال الصيب

أفضل الكالم بعد القرآن أربع وهي ( :قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سمرة بن جندب ف
  ٤)سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب: من القرآن ال يضرك بأيهن بدأت

وما : استكثروا من الباقيات الصاحلات، قيل:( قال سول اهللا عن رـ رضي اهللا عنه ـ سعيد وعن أيب 
  ٥)التكبري والتحميد والتسبيح وال حول وال قوة إال باهللا: هي يا رسول اهللا؟ قال

  .لنمتلئ مبعرفة اهللا. .الكلمات عقب الصلواتعلمنا رسول اهللا أن نقول هذه قد ف
  فما عددها؟: قال جعفر
  املستعجل؟للمستعجل أم لغري : قال الصيب
  .لكليهما: قال جعفر
  . .فال عليه أن يذكر اهللا ما الن به لسانه. .أما غري املستعجل: قال الصيب

  : فقد ورد يف النصوص أعداد خمتلفة ميكن أن خيتار منها ما يتناسب مع حاله. .أما املستعجل
خلَّتان ال ( :اهللا  قال رسول: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن عمرو ف: منها ما نص على عشر

الصلوات : قال رسول اهللا : يحصيهما رجلٌ مسلم إال دخل اجلنة، ومها يسري ومن يعمل ما قليل، قال
اخلمس يسبح أحدكم يف دبر كلِّ صالة عشراً، وحيمد عشراً، ويكبر عشراً، فهي مخسون ومائة يف اللسان، 

  ٧)..يعقدهن بيده ل اهللا ، وأنا رأيت رسو٦وألف ومخسمائة يف امليزان
هو وفاطمة يطلبان خادماً من السيب خيفف عنهما  وقد جاء إىل النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و

: أَالَ أُخربكما خبريٍ مما سألتماين؟ قاال(هلما  مث قال النيب : بعض العمل، فأىب عليهما ذلك فذكر قصة، قال
                                                

 .أمحد وابن خزمية والترمذي والنسائيرواه ) ١(
 .أي كما يعلم املعلم الغلمان: كما يعلم املكتب الغلمان)٢(
 .ابن خزمية وأمحد والبخاري والترمذيرواه ) ٣(
 )وهي من القرآن(وقد خلت رواية مسلم من ، امحد ومسلم والنسائي وابن ماجةرواه ) ٤(
 .د وأبو يعلىأمحرواه ) ٥(
الكلمات الثالث تقال عشر مرات عقب كل صالة من الصلوات اخلمس، فيكون اموع  هذهأنَّ كل واحدة من أي ) ٦(

مخسني كلمة، وحيث أا ثالث كلمات فيصبح جمموعها كلِّها مائة ومخسني كلمة، ويف يوم القيامة يضاعفها اهللا سبحانه الواحدة 
 .ئةبعشرٍ، فتصبح ألفاً ومخسما

وذكر احلديث اخلَلَّة الثانية وهي التسبيح والتكبري والتحميد ، النسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وأبو داودرواه ) ٧(
 .مائة مرة عند النوم



 ٧٥

تسبحان يف دبر كل صالة عشراً وحتمدان عشراً : جربيل عليه السالم فقالكلمات علمنيهن : بلى، فقال
  ١)..وتكبران عشراً

من قال يف دبر صالة الفجر وهو ثان رجليه قبل : (قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب ذر و
يت وهو على كل شئ قدير، عشر ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومي: أن يتكلم

مرات، كُتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كلَّه يف 
  ٢)حرزٍ من كل مكروه، وحرس من الشيطان، مل ينبغ لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الشرك باهللا

ال (: من قال إذا صلى الصبح( :ول اهللا قال رس: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أيوب األنصاري و
عشر مرات كن كعدل أربع رقاب،  )إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير

وكتب له ن عشر حسنات، ومحي عنه ن عشر سيئات، ورفع له ن عشر درجات، وكن له حرساً من 
  ٣)إذا قاهلا بعد املغرب فمثل ذلكالشيطان حىت ميسي، و

تشتكي إليه  جاءت إىل نيب اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ أن فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة و
، أطحن مرة وأعجن مرة، فقال هلا رسول اهللا ٤يا رسول اهللا واهللا لقد مجِلَت يدي من الرحى: اخلدمة فقالت

 :)اهللا شيئاً يأتك، و على خري من ذلكإنْ يرزقْك صالةَ الصبح فقويل ..سأدلُّك ال إله إال اهللا : وإذا صليت
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شئ قدير، عشر مرات بعد صالة 

لذنب  الصبح، وعشر مرات بعد صالة املغرب، فإن كل واحدة منهن كعتقِ رقبة من ولَد إمساعيل، وال حيل
كُسب ذلك اليوم أن يدركه إال أن يكون الشرك ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وهو حرسك ما بني أن 

  ٥)تقوليه غدوةً إىل أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء
 جاء الفقراء إىل النيب  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ف: وثالثنيومنها ما نص على ثالث 

ذهب أهل الدثُور من األموال بالدرجات العال والنعيم املقيم، يصلُّون كما نصلي ويصومون كما : افقالو
أال أُحدثكم مبا إنْ أخذمت به : نصوم، وهلم فضلٌ من أموالٍ حيجون ا ويعتمرون، وجياهدون ويتصدقون، قال

تم بني ظَهرانِيهِم إال من عمل مثله؟ تسبحون أدركتم من سبقكم ومل يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خري من أن
نسبح ثالثاً وثالثني، وحنمد ثالثاً : وحتمدون وتكبرون خلف كل صالة ثالثاً وثالثني، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا

 سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب، حىت يكون منهن: وثالثني، ونكرب أربعاً وثالثني، فرجعت إليه فقال تقول
  ٦)كلهن ثالثاً وثالثني

من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثاً وثالثني، ومحد اهللا ثالثاً وثالثني، ( :قال رسول اهللا : قالوعنه 
                                                

 .أمحد والبخاري ومسلمرواه ) ١(
 .الترمذيرواه ) ٢(
 .أمحد وابن حبانرواه ) ٣(
 .طحن احلبوب بالطاحونة ي وصارت خشنة من كثرةأي يبست يد: مجِلت يدي من الرحى) ٤(
 .ورواه الطرباين خمتصراً ،أمحدرواه ) ٥(
 .البخاري ومسلم وابن خزميةرواه ) ٦(



 ٧٦

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله : وكبر اهللا ثالثاً وثالثني، فتلك تسعة وتسعون، وقال متام املائة
  ١)ر، غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحراحلمد وهو على كل شئ قدي

، وهناك أحاديث ذكرت التكبري أربعاً وثالثني، وأبقت على التسبيح والتحميد ثالثاً وثالثني ثالثاً وثالثني
معقِّبات ال خييب قائلُهن أو ( :قال عن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ كعب بن عجرة حدث به منها ما 

  ٢)وثالث وثالثون حتميدة، وأربع وثالثون تكبرية ،ثالث وثالثون تسبيحة: الة مكتوبةفاعلُهن دبر كل ص
أُمرنا أن نسبح يف دبر ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن زيد بن ثابت ف: مخس وعشرينومنها ما نص على 

إنه أَمركم :  منامه فقيل لهكل صالة ثالثاً وثالثني، وحنمد ثالثاً وثالثني، ونكبر أربعاً وثالثني، فأُيتَ رجلٌ يف
: حممد أن تسبحوا يف دبر كل صالة ثالثاً وثالثني، وحتمدوا ثالثاً وثالثني، وتكبروا أربعاً وثالثني؟ قال نعم، قال

: فأخربه، فقال رسول اهللا  اجعلوها مخساً وعشرين، واجعلوا فيه التهليل، فلما أصبح أتى رسول اهللا 
  ٣)فافعلوه

سعد بن أيب فعليه أن يقول بعد هذا ما ورد يف هذا احلديث الذي حدث به . .اد وفرة األجورومن أر
 ،على امرأة وبني يديها نوى أو حصى تسبح به أنه دخل مع رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ من وقاص 
لسماء، وسبحان اهللا سبحان اهللا عدد ما خلق يف ا(: أُخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال: فقال

عدد ما خلق يف األرض، وسبحان اهللا عدد ما خلق بني ذلك، وسبحان اهللا عدد ما هو خالق، واهللا أكرب مثل 
  ٤)ذلك، واحلمد هللا مثل ذلك، وال إله إال اهللا مثل ذلك، وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك

خرج من عندها  أن النيب (اهللا عنها ـ من  ـ رضيجويرية وجيمع بينه وبني هذا احلديث الذي روته 
ما زلت على احلال اليت : بكرةً حني صلى الصبح وهي يف مسجدها، مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات، لو وزنت مبا قُلت منذ اليوم : نعم، قال النيب : فارقتك ا؟ قالت
  ٥)وحبمده عدد خلقه ورِضا نفِسه وزِنةَ عرشه ومداد كلماته سبحان اهللا: لوزنتهن

سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا رضا نفسه، سبحان اهللا زنةَ عرشه، سبحان اهللا مداد  (ويف رواية 
   ٦)كلماته

ا سبحان اهللا رض. سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا عدد خلقه(ويف رواية 
سبحان اهللا زِنةَ عرشه، سبحان اهللا زِنةَ عرشه، سبحان . نفسه، سبحان اهللا رضا نفسه، سبحان اهللا رضا نفسه

                                                
 .مسلم وأمحد وابن خزمية وابن حبان ومالكرواه ) ١(
 .مسلم وابن حبان والنسائيرواه ) ٢(
)٣ (مية وأمحد والنزان وابن خبسائي كذلك من طريق ابن عمر، وجاء فيه ،سائيرواه ابن حورواه الن: ) ًحوا مخساسب

 )وعشرين، وامحدوا مخساً وعشرين، وكبروا مخساً وعشرين، وهلِّلُوا مخساً وعشرين، فتلك مائة 
 .أبو داود والنسائي وابن ماجةرواه ) ٤(
 .مسلم وابن خزمية وأمحد وأبو داودرواه ) ٥(
 .مسلمرواه ) ٦(



 ٧٧

  ١)سبحان اهللا مداد كلماته، سبحان اهللا مداد كلماته، سبحان اهللا مداد كلماته. اهللا زِنةَ عرشه
 د النص عليه يف هذا احلديث الذيوميكن للراغب يف األجور املضاعفة أن يضيف إىل هذه األذكار ما ور

ماذا تقول : مر به وهو حيرك شفتيه فقال أن رسول اهللا (ـ رضي اهللا عنه ـ من أبو أمامة الباهلي حدث به 
من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع  ـأو أفضل  ـأذكر ريب، قال أفال أُخربك بأكثر : يا أبا أُمامة؟ قال
اهللا عدد ما خلق، وسبحان اهللا ملَء ما خلق، وسبحان اهللا عدد ما يف األرض سبحان (: الليل؟ أن تقول

والسماء، وسبحان اهللا ملَء ما يف األرض والسماء، وسبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه، وسبحان اهللا عدد كلِّ 
  ٢)شئ، وسبحان اهللا ملَء كلِّ شئ، وتقول احلمد مثل ذلك

  فهل هناك غري هذا؟: قال جعفر
  أليس يف الصالة قراءة القرآن؟. .أجل: ل الصيبقا

  . .بلى: قال جعفر
  .فلذلك من اآلثار اليت تتركها الصالة يف املصلي أن يقرأ بعض القرآن بعدها: قال الصيب
  فما يقرأ؟: قال جعفر
  :يف ذلك سننا لقد سن لنا النيب : قال الصيب

من قرأ آية الكرسي دبر كل ( رسول اهللا  قال: ـ رضي اهللا عنه ـأُمامة فمن ذلك ما حدث به أبو 
  ٣)صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت

من قرأ آية الكرسي يف دبر الصالة ( :قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن احلسن بن علي 
  ٤)املكتوبة كان يف ذمة اهللا إىل الصالة األخرى

  ٥)أن أقرأ املعوذات دبر كل صالة أمرين رسول اهللا ( :قالنه ـ ـ رضي اهللا عوعن عقبة بن عامر 
  فهل هناك غري ما ذكرت؟: قال جعفر
  أليس يف الصالة دعاء؟: قال الصيب
  .ودعوات كثرية. .بلى: قال جعفر
  .فلذلك للمصلي بعد أن ينتهي من صالته وأذكاره أن يدعو مبا شاء: قال الصيب
  يف ذلك شيئا؟ فهل سن لنا النيب : قال جعفر
  :وهي كثرية. .أجل: قال الصيب

يا معاذ إين : أخذ بيده يوماً مث قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ من معاذ بن جبل منها ما حدث به 
أُوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل : بأيب أنت وأُمي يا رسول اهللا وأنا أُحبك، قال: ُألحبك، فقال له معاذ

                                                
 .النسائي والترمذيرواه ) ١(
 .ابن خزميةرواه ) ٢(
 .الطرباين والنسائي وابن حبانرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .النسائي وأمحد وأبو داود والطرباين وابن خزميةرواه ) ٥(
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  ١)اللهم أعني على ذكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتك(: صالة أن تقول
فإذا سلَّم من الصالة ( :قال يف صفة صالة رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ علي ومنها ما حدث به 

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مين، أنت : قال
  ٢)املؤخر ال إله إال أنتاملقدم وأنت 

أحببنا أن نكون  كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ الرباء ومنها ما حدث به 
  ٣)رب قنِي عذابك يوم تبعث أو جتمع عبادك(: عن ميينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول

: حلارث بن مسلم التميمي أن أباه حدثه قالاما حدث به عقب صاليت الصبح واملغرب خاصة ومما يقال 
اللهم أجِرين من النار، سبع مرات، فإنك إن : إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلِّم أحداً( :قال رسول اهللا 

مت من يومك ذلك كتب اهللا عز وجلَّ لك جِواراً من النار، وإذا صليت املغرب فقل مثل ذلك، فإنك إن مت 
  ٤) عز وجلَّ لك جِواراً من النارمن ليلتك كتب اهللا

  : الطعام
يا علي، تعال لتقدم الطعام : ما استتم الصيب حديثه هذا حىت مسعنا صوتا المرأة من داخل الدار تصيح

  .جلدك ولضيفه، فقد أطلنا عليهم
  .فقد آن أوانه. .دعنا نصلي املغرب أوال. .انتظر يا علي: قال جعفر

، وصلى معنا الصيب، وكنت أرمقه بطرف بصري، وهو يصلي، فرأيت من صلينا املغرب يف مسجد قريب
  .اخلشوع يف صالته ما ال يضاهيه فيه إال جده

  .فلو سخرا يف العلم. .لقد من اهللا عليك بذاكرة: اقتربت منه، وقلت
  .ال خري يف عامل ال يبدأ بالتعرف على مواله: قال
  فأنت تريد أن تبدأ بالتعرف على موالك؟: قلت
ومن تعرف على مواله . .من مل يتعرف على مواله عاش يف جهل، ولو حفظ مجيع دواوين الدنيا: قال

  .علمه من العلوم ما ال تستطيع مجيع دواوين الدنيا أن تستوعبه، أو حتيط به
  .وحنن يف عصر كثرت فيه العلوم وتفرعت. .العلوم كثرية: قلت
  .فصنعة موالي تدل عليه. .ه، وشوقا لهوأنا أتعلمها من موالي، فأزداد معرفة ب: قال
  .اهللا هو معلم الكل. .وهل هناك من يتعلمها من غريه؟: قلت
هناك اجلاحدون الذين يتعلمون الصنعة، وينكرون الصانع، ويبصرون اجلمال، وينكرون اجلميل، : قال

  .ويتنعمون باإلبداع، ويسبون املبدع

                                                
 .أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبانرواه ) ١(
 .ورواه مسلم إال أنه ذكر هذا الدعاء بني التشهد والتسليم وليس بعده، زمية وابن حبان والترمذيأمحد وابن خرواه ) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .الطرباين وأمحد وأبو داود والنسائي وابن حبانرواه ) ٤(
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مث . .بعدها رفع يديه إىل السماء يدعو اهللا. .ع وفناءقال ذلك، مث انصرف إىل تسبيحاته يقوهلا خبشو
  .خرجنا مجيعا إىل البيت، حيث نشرت السفرة، وقدم الطعام

  .اليت كان يقوهلا عند الطعام حدثنا يا علي عن أذكار رسول اهللا : قال جعفر خماطبا حفيده
الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما يا أَيها ﴿  :أذكار الطعام كلها نبع من فيض قوله تعاىل: قال الصيب

  )١٧٢:البقرة) (رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
  فكيف اجتمعت يف هذه اآلية؟. .وهي ال تقتصر على احلمد. .أذكار الطعام كثرية: قال جعفر
إن اهللا لريضى عن ( :ا، واحلمد منتهاها، وقد قال فاحلمد مبتدأه. .كلها تؤول إىل احلمد: قال الصيب

  ١)العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها
  فما أوهلا؟: قال جعفر
فالقلب الذي يرى النعمة، وميتلئ بفضل اهللا عند نظره إليها، البد أن ينطق . .ذكر القلب: قال الصيب

  .وباهللا، وأنه لوال اهللا ما كانت، ولوال اهللا ما امتدت اليد إليها لسانه بالشهادة هلا بأا من اهللا
  تقصد التسمية؟: قال جعفر
 ﴿ :فإذا فاض ا كان منفذا لقوله تعاىل. .إذا امتأل القلب مبعىن التسمية فاض اللسان ا: قال الصيب

هلَيع اللَّه موا اساذْكُرو كُملَيع كْنسا أَممابِ فَكُلُوا مسالْح رِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوقوله )٤من اآلية: املائدة)(و ،
  )١١٨:األنعام) (فَكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه إِنْ كُنتم بِآياته مؤمنِني﴿ :تعاىل

وله فإن نسي أن يذكر اسم ذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا تعاىل يف أإ( :وكان منفذا بعد ذلك لقوله 
قال يل رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـقال عمر بن أيب سلمة ، ٢)بسم اهللا أوله وآخره :اهللا تعاىل يف أوله فليقل

: )٣)يا بين سم اهللا تعاىل وكل بيمينك وكل مما يليك  
  فما سر التسمية، وما سر بركاا؟: قال جعفر
فلذلك يعطى من بركات اهللا، ومن خزائن الغيب ما . .وبإذن اهللا املسمي يأكل من فضل اهللا،: قال الصيب
  .ال تراه األبصار
  وغريه؟: قال جعفر
يغري على فضل اهللا كما يغري اللصوص من غري استئذان، فلذلك، يأكل وال يشبع، ويدخل يف : قال الصيب

  .جوفه الطعام، وال يدخل يف جوفه بركته
  ألك شاهد على ذلك؟: قال جعفر

كان يأكل الطعام يف ستة نفر من  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة لقد حدثت : صيبقال ال
نه لو مسى لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر إأما : (أصحابه فجاء أعرايب فأكله بلقمتني، فقال رسول اهللا 

                                                
 .رواه مسلم) ١(
 .حديث حسن صحيح: وقالالترمذي رواه ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
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   ١)باسم اهللا أوله وآخره: اسم اهللا، فإن نسي أن يذكر اسم اهللا فليقل
يا رسول اهللا إنا نأكل وال نشبع، : قالوا أن أصحاب رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ مثة عن أيب رو

 اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم اهللا تبارك وتعاىل يبارك لكم(: نعم، قال: ، قالوا)لعلكم تتفرقون: (قال
  ٢)فيه

يضع أحد منا يده حىت  طعاما مل حضرنا مع رسول اهللا  كنا إذا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن حذيفة و
فذهبت لتضع يدها يف  ،فيضع يده، ولقد حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأا تدفع يبدأ رسول اهللا 

يدها مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام فأخذ بيده، فقال  الطعام، فأخد رسول اهللا 
حل الطعام الذي ال يذكر اسم اهللا عليه، وإنه جاء ذه إن الشيطان يست: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يستحل ا، فأخذت بيدها، فجاء هذا األعرايب يستحل بفأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده يف يدي مع 
   ٣)أيديهما

جالسا ورجل يأكل فلم يسم حىت مل يبق  كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أمية بن خمشى 
ما زال ( :مث قال فضحك النيب  ،)بسم اهللا أوله وآخره( :فلما رفعها إىل فيه قال ،لقيمة من طعامه إال

  ٤)الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم اهللا تعاىل استقاء ما يف بطنه
  فإذا ما انتهى من الطعام ماذا يقول؟: قال جعفر
  .ما يقوله من اكتملت له النعمة: قال الصيب
  .نعمة شكر صاحبهامن اكتملت له ال: قال جعفر
اعملُوا آلَ داود ﴿  :قال تعاىل. .ومن محد اهللا رضي عنه. .ومن ارتوى من فضل اهللا محد اهللا: قال الصيب

كُورالش يادبع نيلٌ مقَلكْراً و١٣من اآلية: سـبأ)(ش(  
  فما يقول؟: قال جعفر
من أكل أو شرب :( منها قوله . .دىيف ذلك سننا من سنن اهل لقد علمنا رسول اهللا : قال الصيب

  ٥)احلمد هللا الذي أطعمين هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه :فقال
احلمد هللا ( :ىل كان إذا فرغ من طعامه قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ سعيد ومنها ما حدث به أبو 

  ٦)الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني
 ،)بسم اهللا(إذا قرب إليه طعامه يقول  أنه كان يسمع النيب ( رجل خدم النيب ومنها ما روي عن 

اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك احلمد على ما (وإذا فرغ من طعامه قال 
                                                

 .أمحد وابن ماجهاه رو) ١(
 .أمحد وأبو داود وابن ماجهرواه ) ٢(
 .أمحد ومسلم وأبو داودرواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .حديث حسن :، وقالالترمذيرواه ) ٥(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٦(



 ٨١

   ١)أعطيت
احلمد هللا كثريا ( :ته قالكان إذا رفع مائد أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أمامة ومنها ما روي 

  ٢)طيبا مباركا فيه غري مكفي وال مودع وال مستغين عنه ربنا
  فما سر هذه األذكار؟: قال جعفر
ومن مل ينس اهللا وهو ميارس ما تتطلبه حياته . .من حجبه عن اهللا طعامه مل يزده أكله إال بعدا: قال الصيب

  .الطينية من مطالب مل يزدد من اهللا إال قربا
احلمد هللا كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي وال ( :يف احلديث الذي ذكرته ما سر قوله : جعفر قال

  ؟)٣مودع وال مستغين عنه ربنا
أما الطعام، فقد انتهيت منه، . .يا رب( :يقول لربه ـ بعد أن أى أكله ـ إن نبينا : قال الصيب

  )حاجايت إليك ال تنتهيفإن . .أما أنت يارب. .واكتفيت، ومل أعد حباجة إليه
  فما هي هذه احلاجات؟: قال جعفر
ومن كان اهللا غاية مطالبه أناله . .فاهللا هو غاية مطالبهم. .أهل اهللا ال يطلبون من اهللا إال اهللا: قال الصيب

  .اهللا من احلظوظ ما ال ميكن ألحد أن حيلم به
وهو يريد منك أن تعلمه ما يقوله . .اإن هذا ضيف حل بن: بعد أن انتهينا من األكل، قال جعفر للصيب

  . .الضيف ملضيفه بعد أكله
فأكل  ،فقربنا إليه طعاما ووطبة ،على أيب نزل رسول اهللا  :عبد اهللا بن بسر قالحدث : قال الصيب

فشربه مث ناوله  ،مث أيت بشراب ،منها مث أيت بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بني أصبعيه وجيمع السبابة والوسطى
اللهم بارك هلم فيما رزقتهم ( :لنا فقال ،ادع اهللا تعاىل :ـوأخذ بلجام دابته ـ ذي عن ميينه قال فقال أيب ال

  ٤)واغفر هلم وارمحهم
جاء إىل سعد بن عبادة فجاء خببز  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ أنس وحدث : فقال. .قلت ما ذكره

                                                
 .النسائيرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
املراد ذا املذكور كله : مطالع األنوار يف تفسري هذا احلديث ال صاحباختلف شراح احلديث يف املراد ذا الدعاء، فق) ٣(

غري (أو لعدمه وقوله  )غري مستغىن عنه( :اِإلناء املقلوب لالستغاء عنه كما قال: فاملكفي: قال احلريب ،الطعام وإليه يعود الضمري
   .االعتراف ا واحلمد عليهابل مشكورة غري مستور  ،أي غري جمحود نِعم اللّه سبحانه وتعاىل فيه: )مكفور

أنه : وأن معىن قوله غري مكفي ،وأن الضمري يعود إليه ،وذهب اخلطايب إىل أن املراد ذا الدعاء كله البارىء سبحانه وتعاىل
، ن معني وظهريأي إن اللّه تعاىل مستغنٍ ع: يطْعم وال يطْعم كأنه على هذا من الكفاية وإىل هذا ذهب غريه يف تفسري هذا احلديث

أي غري متروك الطلب منه والرغبة إليه وهو مبعىن املستغىن عنه وينتصب ربنا على هذا باالختصاص أو املدح أو : وقوله ال مودع
أي أنت ربنا : ذلك ربنا: يا ربنا امسع محدنا ودعاءنا ومن رفعه قطعه وجعله خرباً وكذا قيده األصيلي كأنه قال: بالنداء كأنه قال

  .ح فيه الكسر على البدل من االسم يف قوله احلمد للّهويص
 .مسلمرواه ) ٤(
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  ١)ن وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكةأفطر عندكم الصائمو( :مث قال النيب  ،وبزيت فأكل
طعاما  صنع أبو اهليثم بن التيهان للنيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر وحدث : فقال. .قلت ما ذكره

إن الرجل إذا ( :قال ؟وما إثابته ،يا رسول اهللا :أثيبوا أخاكم قالوا :قال ،فلما فرغوا ،وأصحابه فدعا النيب 
  ٢)فادعوا له فذلك إثابته ،امه وشرابهدخل بيته فأكل طع

  فما أقول يف هذه؟. .علمت ما أقول يف األوليني: قلت
  .قل ما حتب أن يقال لك، وادع لغريك مبا حتب أن يدعى لك: قال الصيب

   :النوم
مث عدنا إىل البيت، فوجدنا الفراش قد . .بعد أن انتهينا من أكلنا ذهبنا إىل املسجد حيث صلينا العشاء

فليس . .رويدك: فأسرعت إيل فراشي ورميت نفسي بعد أن أخذ مين التعب كل مأخذ، فقال جعفر. .لنا هيئ
  .أن ننام على غفلة من سنة النيب 

  فما نقول؟: قلت
  .يا علي، أخرب عمك ما يقول إذا أوى إىل فراشه: نادى جعفر على على، وقال

به، وليذكر أن للنوم أخا البد أن يأيت يف يوم من إذا أوى إىل فراشه، فلري نعمة اهللا عليه : قال الصيب
  .األيام

  ما امسه؟. .؟!أللنوم أخ: قلت
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم  ﴿:لقد قال اهللا تعاىل جيمع بينهما. .املوت أخو النوم. .املوت: قال

علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ تمت في منامها فَيمِسك الَّتي قَضى 
  ) ٤٢:الزمر) (يتفَكَّرونَ
  أتريد مين أن أنغص نومي بذكر املوت؟: قلت
بذكره،  إمنا ينغض نومه من كان موته قنطرة إىل جهنم، أما من كان موته قنطرة إىل اجلنة، فإن يتلذذ: قال
  .ويتنعم به
  ذلك غيب ال ميكن أن ندركه ما دمنا يف هذه الدار؟. .وما أدراين أين حملي: قلت
  . .ولكنا ميكن أن منارس من األسباب ما ندرك به مصرينا: قال
  .مل أفهم: قلت
  .وقوانني هذه الدار هي قوانني تلك الدار. .إن رب هذه الدار هو رب تلك الدار: قال
  ا؟وما يف هذ: قلت
وكان له من األسباب ما يبين به أحسن مأوى، ولكنه كان يرفض أن . .أرأيت رجال ليس له مأوى: قال

  أترى مصريه بيده، أم بيد غريه؟. .يفكر يف ذلك
                                                

 .أبو داودرواه ) ١(
 .أبو داودرواه ) ٢(
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ولو كنت بدله لفكرت ليل ار، واستعملت كل األسباب للظفر باملأوى الذي . .بل هو بيده: قلت
  .يأويين

  .ت الذي مصريه إىل اخلراب اعمله للبيت الذي ال يصيبه اخلرابفما عملته يف هذا البي: قال
  وما عالقة ذلك بالنوم؟: قلت
وأنه قد ال يستيقط من نومه حياسب نفسه، فيبذل احلقوق ألصحاا، فينام . .النائم إذا ذكر املوت: قال

  .مرتاحا مطمئنا، ليس لغريه عليه خصومة قد حيتج ا عليه عند اهللا
  ته عالقة باألذكار اليت كان يقوهلا حممد عند نومه؟أملا ذكر: قلت
  . .والبذور البد هلا من تربة صاحلة تستنبت فيها. .مبثابة البذور فذكر اهللا. .أجل: قال
  أهذه هي تربتها؟: قلت
 تبارك الَّذي بِيده، ﴿ )السجدة()امل تنزِيلُ﴿ :ال ينام حىت يقرأ وهلذا كان رسول اهللا . .أجل: قال
لْكوهي سور تتحدث عن يوم القيامة وما ينتظر العباد فيها. .١)١من اآلية: امللك)(الْم.  

  أهذا كل ما كان يقرؤه؟: قلت
قبل أن  ٢كان يقرأ املسبحات العرباض بن سارية ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  حدث: قال

   ٤)٣إن فيهن آية أفضل من ألف آية:(يرقد، وقال
  .٥كان ال ينام حىت يقرأ الزمر، وبين إسرائيل اهللا عنها ـ أن رسول اهللا  عن عائشة ـ رضيو
كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه، مث نفث فيهما،  ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا  هاعنو

ده، مث مسح ما ما استطاع من جس) قل أعوذ برب الناس(و )قل أعوذ برب الفلق(و) قل هو اهللا أحد: (فقرأ
  .٦يبدأ ما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات

حىت ) قل يا أيها الكافرون: (مل يأت فراشه قط إال قرأ عن خباب ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٧خيتمها

                                                
) السجدة()امل تنزِيلُ﴿ :يقرأ كل ليلة كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت، وأمحد والترمذيرواه ) ١(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه 
احلديد واحلشر واحلواريون وسورة : املسبحات ست سور: ئي عن معاوية بن صاحل أن بعض أهل العلم يقولونالنساروى )٢(

 .اجلمعة والتغابن وسبح اسم ربك األعلى
 ،)٣:احلديد) (عليم هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء﴿ :تعاىلقوله  هياآلية املشار إليها : قال ابن كثري)٣(

 .كما رواه ابن الضريس ،وكذا قال حيىي بن كثري أحد رواته
أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، ورواه ابن الضريس عن حيىي بن أيب كثري مرسال، وزاد قال حيىي فزادها رواه ) ٤(

 .اآلية اليت يف آخر احلشر
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٥(
 .أمحد، والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذيمالك، ورواه ) ٦(
 .ورواه أيضا عن عباد بن أخضر أو أمحر ،الطرباينرواه ) ٧(
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  ؟١أكان يكتفي بقراءة القرآن: قلت
إن جدي الذي أمامك طاملا . .د ربه كالمهفأعظم ما ناجى به العب. .قراءة القرآن أعظم األذكار: قال

  ٢)ولكنهم ال يبصرون ،واهللا لقد جتلى اهللا عز وجل خللقه يف كالمه( :كان يقول يل
  فهل هناك غري هذا من كالم حممد؟: قلت
  .أما املستغجل، فيقول أخصرها، وأما غريه، فيقول ما استطاع أن حيفظ منها. .كلمات كثرية: قال
  .وي عنه من ذلكفاذكر يل ما ر: قلت
: كان إذا اضطجع للنوم يقول أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر من ذلك ما روي : قال

  ٣)بامسك ريب وضعت جنيب، فاغفر يل ذنيب(
  فما سره؟: قلت
  .فحق اهللا أعظم من أن يؤدى. .من ذكر ربه استغفر ذنبه: قال
  فما كان يقول غري هذا؟: قلت
احلمد هللا : (كان إذا أخذ مضطجعه يقول أن رسول اهللا رضي اهللا عنه ـ  ـابن عمر حدث : قال

   ٤)الذي كفاين وآواين، وأطعمين وسقاين، واحلمد هللا
اللهم، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب : (يقول حني يريد أن ينام كان رسول اهللا : وقال

عبدك  وحدك ال شريك لك، وأن حممدا  والشهادة، رب كل شئ، وإله كل شئ، أشهد أن ال إله إال أنت،
ورسولك، واملالئكة يشهدون، اللهم أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إمثا أو أجره على 

  ٥)مسلم

                                                
: قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة باإلضافة إىل ذلك، فقد ورد فضل قراءة آية الكرسي عند النوم، ويدل عليه ما رواه ) ١(

 واهللا ألرفعنك إىل رسول اهللا : حيثو من الطعام، فأخذته وقلتحبفظ زكاة رمضان، فأتاين آت، فجعل  وكلين رسول اهللا 
يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة؟ : فخليت عنه، فأصبحت، فقال النيب : إين حمتاج وعلي عيال، ويل حاجة شديدة، قال: قال
د كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود أما إنه ق: يا رسول اهللا، شكا حاجة شديدة وعياال، فرمحته، فخليت سبيله، قال: قلت: قال

ألرفعنك إىل : فأخذته فقلت: ـوذكر احلديث إىل أن قال ـ إنه سيعود، فرصدته، فجاء حيثو من الطعام  :لقول رسول اهللا 
: ما هن؟ قال: دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ا، قلت: وهذا آخر ثالث مرات تزعم أنك ال تعود، مث تعود، قال رسول اهللا 

حىت ختتم اآلية، فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ،  )اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ﴿ ا أويت إىل فراشك، فاقرأ آية الكرسي إذ
! يا رسول اهللا: فقلت ما فعل أسريك البارحة؟: وال يقربك شيطان حىت تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال يل رسول اهللا 

إذا أويت إىل فراشك، فاقرأ آية الكرسي من : قال يل: ما هي؟ قلت: يعلمين كلمات ينفعين اهللا ا، فخليت سبيله، قال زعم أنه
 ،لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حىت تصيح: وقال يل )اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿ أوهلا حىت ختتم اآلية 

رواه ) ذاك شيطان: قال. ال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة؟ قال:  فقال النيب
 .البخاري

 هذا الكالم مروي عن جعفر الصادق ـ رضي اهللا عنه ـ ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .ثقة مجاعة وضعفه آخرونو ،الطرباين برجال الصحيح غري حي بن عبد اهللا املعافريرواه ) ٥(
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  ١)بامسك ريب فاغفر يل ذنيب: (إذا اضطجع للنوم يقول عنه أن رسول اهللا و
احلمد هللا الذي : (ذا أوى إىل فراشهكان يقول إ أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا وحدث 

  ٢)أطعمنا، وسقانا، وآوانا وكم ممن ال مكافئ له وال مؤوي
  ٣)اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك:( (كان إذا أراد أن ينام قال أن رسول اهللا  هعنو

 كان إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمىن حتت خده حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا وحدث 
  ٤)بامسك اللهم أحيا وأموات:(األمين، وقال

كان إذا أوى إىل فراشه  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ  ابن مسعود، والرباء بن عازبوحدث 
  ٥)جتمع عبادك:( (، أو قال)رب قين عذابك يوم تبعث:(وضع يده اليمىن حتت خده األمين، وقال

كان يقول إذا أخذ مضطجعه من  ن رسول اهللا األزهر األمناري ـ رضي اهللا عنه ـ أ وأبوحدث 
  ٧)٦باسم اهللا وضعت جنيب، اللهم اغفر يل ذنيب وأخسئ شيطاين، وفك رهاين واجعلين يف الندى األعلى: (الليل

إذا أوى إىل فراشه اضطجع على يده  كان رسول اهللا : حفصة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتوحدثت 
  ٨)رب قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرات:(حتت خده، مث قال وضع يده اليمىن: اليمىن، ويف رواية

اللهم إين أعوذ بوجهك : (كان يقول عند مضطجعه علي ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا وحدث 
الكرمي، وبكلماتك التامات، من كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت تكشف املغرم واملأمث، اللهم ال ينهزم 

  ٩)ف وعدك، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، سبحانك اللهم وحبمدكجندك، وال خيل
اللهم : (ذات ليلة فكنت أمسعه إذا فرغ من صالته وتبوأ مضجعه يقول بت عند رسول اهللا : قال هعنو

أعوذ مبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، اللهم ال أستطيع ثناء عليك ولو 
  ١٠)أثنيت على نفسكحرصت، لكن أنت كما 

يأمر بفراشه فيفرش له، فيستقبل القبلة،  كان رسول اهللا : عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتوحدثت 
اللهم :( (آخر ذلك رفع صوته فقال فإذا أوى إليه توسد كفه اليمىن، مث مهس، ال ندري ما يقول، فإذا كان يف

ئ، مرتل التوراة واإلجنيل والفرقان، فالق احلب رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، إله أو رب كل ش
والنوى، أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت األول، فليس قبلك شئ، وأنت اآلخر، 

                                                
 .أمحد بإسناد حسنرواه ) ١(
 .مسلم وأبو داود والترمذيرواه ) ٢(
 .البزار بسند حسنرواه ) ٣(
 .أمحد والبخاري وأبو داود والترمذيرواه ) ٤(
 .وابن ماجة عن ابن مسعود أمحد والترمذي عن الرباء بن عازب، وأمحدرواه ) ٥(
 .واملراد به املأل األعلى كما يف الروايات األخرى ،ن يف جملس، فإن تفرقوا فليس بنديالقوم اتمعو: الندي األعلى )٦(
 .أبو داودرواه ) ٧(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٨(
 .أبو داودرواه ) ٩(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ١٠(
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فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ، اقض عنا الدين واغننا من 
  ١)الفقر

اللهم إين أعوذ بك من الشر وأعوذ بك من :(قال إذا أوى إىل فراشه كان رسول اهللا : قالت وعنها
  ٢ )اجلوع ضجيعا
اللهم رب السموات : (كان يدعو عند النوم هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  وأبوحدث 

إله  السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ، مرتل التوراة واإلجنيل والفرقان، فالق احلب والنوى، ال
وأنت اآلخر فليس بعدك  إال أنت، أعوذ بك من شر كل شئ، أنت آخذ بناصيته، أنت األول فليس قبلك شئ،

  ٣)شئ، وأنت الظاهر ليس فوقك شئ، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر
  أكل هذا كان حممد يقوله إن أراد أن ينام؟: قلت
ذي يريد أن يتعرف على ربه، ويتصل به أن وللمؤمن ال. .يقول هذا وغريه لقد كان رسول اهللا : قال

  .أو يأخذ منها ما يراه مناسبا حلاله. .يقول كل ذلك أو بعض ذلك
 ،من أوى إىل فراشه طاهرا( :يقول  هللامسعت رسول ا :قالـ رضي اهللا عنه ـ أمامة وقد حدث أبو 

  ٤) فيها خريا إال أعطاه إياهوذكر اهللا تعاىل حىت يدركه النعاس مل ينقلب ساعة من الليل يسأل اهللا تعاىل
  فكيف تكون فيه كل هذه الوظائف؟. .ولكن النوم حمل راحة: قلت
  .وال سكينة إال عنده. .فال راحة إال عند ربك. .هذه وظائف الراحة: قال
  فهل أثر عن حممد يف ذلك شيء؟. .مث أعود. .أنا أحيانا أنتبه من النوم: قلت
من تعار من الليل، ( :قالأنه  عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ مت عبادة بن الصا لقد حدث. .أجل: قال

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، احلمد هللا وسبحان اهللا : فقال
دعا استجيب له،  أو ،اللهم اغفر يل: ال باهللا العلي العظيم، مث قالإ وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة

  ٥)فإن توضأ وصلى قبلت صالته
ال إله إال أنت ( :كان إذا استيقظ من الليل قال أن الرسول ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة وحدثت 

سبحانك اللهم أستغفرك لذنيب وأسألك رمحتك اللهم زدين علما وال تزغ قليب بعد إذ هديتين وهب يل من 
  ٦)لدنك رمحة إنك أنت الوهاب

  إين ـ أحيانا ـ يعتريين األرق، وحيول بيين وبني النوم، فهل ورد يف هذا شيء؟ف: قلت
يا رسول اهللا ما أنام الليل : ما شكوت، فقال شكا خالد بن الوليد إىل النيب لقد . .أجل: قال الصيب

                                                
 .ابن أيب شيبة وأمحد ومسلم وابن مردويه، والبيهقيرواه ) ١(
 .البزاررواه ) ٢(
 .ابن أيب شيبة وأمحد ومسلم وابن مردويه، والبيهقي رواه) ٣(
 .الترمذيرواه ) ٤(
 .رواه البخاري وغريه) ٥(
 .داودرواه أبو ) ٦(



 ٨٧

ضني اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب األر :إذا أويت إىل فراشك فقل( :فقال النيب  ،من األرق
وما أقلت ورب الشياطني وما أضلت كن يل جارا من شر خلقك كلهم مجيعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن 

  ١)جل ثناؤك وال إله غريك وال إله إال أنتو يطغي علي عز
فإين ـ أحيانا ـ بعد أن أنام يصيبين من الفزع ما ينغص علي نومي، فهل ورد يف عالج هذا : قلت

  شيء؟
كان يعلمهم من الفزع  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن عمرو دث لقد ح. .أجل: قال
وكان عبد اهللا بن ، )أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وشر عباده ومن مهزات الشياطني أن حيضرون(كلمات 

  .٢ه عليهقومن مل يعقل كتبه وعل ،عمرو يعلمهن من عقل من بنيه
  ممتلئة شؤما متأل نفسي من شؤمها، فهل ورد يف هذا شيء؟فإين ـ أحيانا ـ أرى رؤى : قلت
 ،الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان:( يقول مسعت رسول اهللا  :قتادة قاللقد حدث أبو . .أجل: قال

وليتعوذ باهللا من شرها فإا لن  ،فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات إذا استيقظ
الرؤيا الصاحلة ( :يقول كنت أرى الرؤيا مترضين حىت مسعت رسول اهللا  :قال أبو قتادة )تضره إن شاء اهللا

وليتفل عن  ،فال حيدث به ،فإذا رأى أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب وإذا رأى ما يكرهه ،من اهللا
  ٣)يساره وليتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإا ال تضره

فليبصق عن  ،إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها( :قال عن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ جابر وحدث 
  ٤)وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ،وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا ،يساره ثالث مرات

  .اليت كان يقوهلا يف هذه األحوال أخربنا يا علي عن سر ما ورد من أوراد النيب : قال جعفر
إا مدرسة متكاملة يف . .هلا وجهة واحدة، وهدف واحد ل األوراد اليت أثرت عن النيب ك: قال الصيب

والنوم حمل صاحل من تلك احملال، وهلذا كانت مجيع أوراده تعرب عن جلوء املؤمن لربه . .العرفان، ويف التربية عليه
  . .وخضوعه املطلق له

 :قالـ  رضي اهللا عنهـ وعن الرباء بن عازب يعلم أصحابه هذا، ففي احلديث  لقد كان رسول اهللا 
اللهم إين  :إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين مث قل: ( قال النيب 

أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال 
ابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكت

آمنت برسولك الذي  :فرددن ألستذكرهن فقلت :وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كالمك، قال

                                                
هذا حديث ليس إسناده بالقوي، واحلكم بن ظهري قد ترك حديثه بعض أهل احلديث، ويروى هذا : رواه الترمذي، وقال) ١(

 .جهمرسال، من غري هذا الو احلديث، عن النيب 
 .رواه الترمذي) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .مسلمرواه ) ٤(



 ٨٨

  ١)ال، وبنبيك الذي أرسلت :قال .أرسلت
  فقد كان حممد يعلم أصحابه ما يقولون أثناء النوم إذن؟: قلت
فلذلك كانوا . .وكانت حياته أمامهم منوذجا معربا عن كل خري. .شيء كل كان النيب . .أجل: قال

  .يقتدون به يف كل أفعاله إال إذا اهم عن ذلك
  :وقد ورد فيما سألت عنه أحاديث

من قرأ باآليتني من آخر سورة : ( قال النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ مسعود منها ما حدث به أبو 
  ٣)٢البقرة يف ليلة كفتاه

تسأله  أتت النيب ـ رضي اهللا عنها ـ أن فاطمة   :ـرضي اهللا عنه ـ علي ا ما حدث به ومنه
أال أخربك ما هو خري لك منه، تسبحني اهللا عند منامك ثالثا وثالثني، وحتمدين اهللا ثالثا : خادما، فقال

  .٤ال ليلة صفنيو: قال ؟وال ليلة صفني: وثالثني، وتكربين اهللا أربعا وثالثني، فما تركتها بعد، قيل
اللهم خلقت : أنه أمر رجال إن أخذ مضجعه قالـ  رضي اهللا عنهـ عبد اهللا بن عمر ومنها ما حدث به 

فقال  ،نفسي، وأنت توفاها، لك مماا وحمياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر هلا، اللهم أسألك العافية
  .٥، من رسول اهللا من خري من عمر: أمسعت هذا من عمر؟ فقال: له رجل

 ،إذا أوى أحدكم إىل فراشه:( قال النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة ومنها ما حدث به أبو 
بامسك ريب وضعت جنيب، وبك أرفعه، إن  :فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه ال يدري ما خلفه عليه، مث يقول

  ٦ )عبادك الصاحلنيأمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به 
اللهم رب السماوات، ورب األرض، (: يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول كان رسول اهللا : قالوعنه 

ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق احلب والنوى، ومرتل التوراة واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك من 
بلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت األول فليس ق

   ٧)الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر
  :التهجد

لقد شعرت بروحانية عميقة متتد إىل نومي، فتحوله من ممارسة . .منت تلك الليلة كما مل أمن يف حيايت
ية له إىل نوم روحاين، حتولت كل رؤاي فيه إىل تلك العوامل اجلميلة اليت عادية ال ختتلف عن أي ممارسة يم

  .كنت أحلم ا وال أجدها
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .أي من كل شر وسوء :كفتاه) ٢(
 .ومسلم البخاريرواه ) ٣(
 .ومسلم البخاريرواه ) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
 .ومسلم البخاريرواه ) ٦(
 .رواه مسلم) ٧(



 ٨٩

انتبهت فرأيت جعفر يقوم، مث يتوضأ، مث يقف على سجادته، . .أيقظتين حركات خفيفة. .يف جوف الليل
ت واألرض، عامل الغيب اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوا( :ويكرب، مث يردد يف خشوع

والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك دي من 
  ١)تشاء إىل صراط مستقيم
اللهم لك احلمد، أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد، لك ملك ( :مث يقول بعدها

ك احلمد، أنت نور السماوات واألرض، ولك احلمد، أنت ملك السماوات السماوات واألرض ومن فيهن، ول
واألرض، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك احلق، ولقاؤك حق، وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون 
حق، وحممد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك 

اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم وأنت خاصمت، وإليك حاكمت، ف
  ٢)املؤخر، ال إله إال أنت
ال إله إال أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنويب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين علما وال  (:مث يقول بعدها

  ٣)تزع قليب بعد إذ هديتين، وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب
  ٤)سبحانك اهللا وحبمده القوي: (، مث يقول)مد هللا رب العاملني، القوياحل:(مث يقول

لست أدري كيف منت بعدها، ومل أستيقظ إال . .وبعدها يستغرق يف صالة طويلة ممتلئة بالروحانية العميقة
  .فقد أذن املؤذن لصالة الفجر. .قم يا عم للصالة: وعلى صوت على الصغري، وهو يقول يل. .على أذان الفجر
  :االستيقاظ

ال تنس ـ يا عم ـ أن تردد ما كان يردده : ، فرأيته بابتسامته الربيئة يقول يلعيينعن مسحت النوم 
  .العارفني باهللا إذا استيقظ رفأع

  وما كان يردد؟: قلت
احلمد هللا :( كان إذا استيقظ قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ حذيفة والرباء لقد حدث : قال
  ٥)نا بعد ما أماتنا، وإليه النشورالذي أحيا

احلمد هللا الذي  :إذا استيقظ أحدكم فليقل: ( قالأنه  عن النيب ـ رضي اهللا عنه  وحدث أبو هريرة ـ
  ٦)عافاين يف جسدي ورد علي روحي، وأذن يل بذكره

                                                
 )رواه مسلم( ، وذكرت الدعاء:..)إذا قام من الليل افتتح الصالة ول اهللا كان رس: ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت)١(
 .رواه البخاري.. :إذا قام من الليل يتهجد قال كان النيب : قالـ  رضي اهللا عنهـ عن ابن عباس )٢(
 .أبو داودرواه وذكرته، .. ):(إذا استيقظ من الليل قال إن رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتروي ) ٣(

.. إذا قام من الليل يصلي يقول عن ربيعة بن كعب األسلمي ـ رضي اهللا عنه ـ أنه مسع مسع رسول اهللا ملا روي ) ٤(
 .أمحد وابن ماجةوذكره، رواه 

 .أمحد والبخاري وأبو داود والترمذي عن حذيفة ومسلم عن الرباءرواه ) ٥(
 .الترمذيرواه ) ٦(
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  فما سره؟: قلت
والنائم الكسالن ال . .إليهالنائم املشتاق ال خيطر على باله إن هو استيقظ إال حبيبه الذي اشتاق : قال

  .ينهضه من كسله إال تذكره حلبيبه الذي أذن له باالتصال به
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث : ( إىل هذا املعىن، فقال لقد أشار رسول اهللا 

دة، فإن توضأ عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عق :عقد، يضرب على كل عقدة مكاا
  ١)احنلت عقدة، فإن صلى احنلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالن

  :الصباح
قمت، وتوضأت مث سرنا مجيعا إىل املسجد الذي مل يكن يبعد عن البيت إال قليال، بعد أن انتهينا من 

وكان . .عا يرددون بصوت واحد أوراد الصباحالصالة ومن املعقبات اليت تلت الصالة أخذ أهل املسجد مجي
  . .أكثرها مما ذكرته لكم من أوراد املساء

  ٢)اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن فتنة القرب(ومن األوراد اخلاصة اليت مسعتها يف الصباح 
ر للقرب، وللفنت اليت إن هذا النوع من االستعاذات جيعل املؤمن دائم التذك: وقد سألت جعفر عنه، فقال

  .تنتظره يف قربه
  .إن هذا سيمأل حياة املؤمن بالتشاؤم والكآبة واإلحباط: قلت

  . .القرب عندنا ليس كالقرب عندكم: نظر إيل بابتسامة، وقال
  .فما الفائدة من ترديد ذكره كل حني: قلت
ويل قبورهم إىل روضة من رياض ويقبل الكل على حت. .لريتدع املتجرب عن جتربه، واملتكرب عن تكربه: قال

  .اجلنة، وجتنيبها من أن تكون حفرا من حفر النار
أصبحنا وأصبح امللك هللا، الكربياء والعظمة واخللق والليل (:ومن األوراد اليت مسعتها يف ذلك الصباح

طه صالحا، والنهار، وما سكن فيها هللا تعاىل، وحده ال شريك له، اللهم اجعل هذا النهار أوله فالحا، وأوس
  ٣)وآخره جناحا، وأسألك خري الدنيا وخري اآلخرة

  ٤)اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك حنيا، وبك منوت، وإليك املصري(ومنها 
  ٥)أصبحنا وامللك واحلمد هللا، ال شريك له، ال إله إال هو، وإليه املصري(ومنها 
، وقد مسعتهم يرددوا ١)، ومداد كلماتهسبحان اهللا وحبمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه(ومنها 

                                                
 .مالبخاري ومسلرواه ) ١(
عند  أا كانت تسمع رسول اهللا  حدثتين جارة للنيب  :عن عبد اهللا بن القاسم ـ رضي اهللا عنه ـ قالملا روي )٢(

 .أمحد برجال ثقاتوذكرته، رواه : طلوع الفجر يقول
 .ن محيدعبد باحلديث، رواه .. إذا أصبح قال رأيت رسول اهللا :( عن عبد اهللا بن أيب أوىف ـ رضي اهللا عنه ـ قال)٣(
 .أمحد برجال الصحيحرواه ) ٤(
 .البزار بسند حسنرواه ) ٥(



 ٩١

  .ثالث مرات
  ٢)اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال(ومنها 
اللهم أصبحت وشهدت مبا شهدت به على نفسك وأشهدت مالئكتك وأويل العلم، ومن مل (ومنها 

لسالم، وإليك يعود السالم، يا ذا اللهم أنت السالم، ومنك ا: يشهد مبا شهدت فاكتب شهاديت مكان شهادته
اجلالل واإلكرام نسألك أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك، 
اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معيشيت، وأصلح يل آخريت اليت إليها 

  ٣)منقليب
ه األذكار اليت كانوا يرددوا خبشوع وروحانية عظيمة، جلس كل منهم يف ناحية وبعد أن انتهوا من هذ

وآخرون يرفعون أيديهم إىل . .وراحوا يستغرقون يف وظائف خمتلفة بعضهم يقرأ القرآن. .من نواحي املسجد
ويستغرق يف  وبعضهم اختار ذكرا من األذكار ليال، أو محدا، أو تكبريا، فهو يردده. .اهللا يلهجون بالدعاء

  . .ترديده
مث انصرفنا من املسجد، . .حيث قام كل منهم يصلي ركعتني. .وهكذا إىل أن طلعت الشمس قيد رمح

وهي ذكر اهللا من صالة الصبح إىل . .إن هؤالء يطبقون سنة من سنن النيب  :فسألت جعفر عن هذا، فقال
ما من عبد صلى ( :ففي احلديث قال  وقد وردت أحاديث يف فضل الذكر يف هذا الوقت،. .طلوع الشمس

  ٤)صالة الصبح مث جلس يذكر اهللا عز وجل حىت تطلع الشمس اال كان له حجابا من النار وسترا
ن أقعد أذكر اهللا من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس أكربه وأمحده وأهلله أل( :ويف حديث آخر، قال 

ن أذكر اهللا من بعد صالة العصر إىل أن تغيب ألو ،مساعيلإ أحب ىل من أن أعتق رقبة من ولد ،وأسبحه
  ٥)الشمس أحب ايل من أن أعتق أربع رقاب من ولد إمساعيل

كان  ،مث مكث حىت يسبح سبحة الضحى ،من صلى الصبح يف مسجد مجاعة:( ويف حديث آخر، قال 
  ٦)ومعتمر تام له حجته وعمرته ،له كأجر حاج

مث جلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث قام  ،داة يف مجاعةمن صلى صالة الغ:( ويف حديث آخر، قال 

                                                                                                                                 
خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح، وهي يف مسجدها، مث  أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن جويرية ملا روي  )١(

لقد قلت بعدك أربع : نعم، قال النيب : ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها؟ قالت: رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال
سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد (كلمات ثالث مرات، لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن 

 .رواه مسلم، )كلماته
 .أمحد وابن ماجهرواه .. كان يقول إذا صلى الصبح حني يسلم أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة ملا روي ) ٢(
رواه .. إذا أصبح فطلعت الشمس قال كان رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ قالملا روي ) ٣(
 .البزار
 .ابن السىنرواه ) ٤(
 .رواه أمحد والطرباين يف الكبري) ٥(
 .رواه الطرباين يف الكبري) ٦(
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  ١ )انقلب بأجر حجة وعمرة ،يركع ركعتني
  كل هذا الفضل؟ فما سر : قلت
  . .إن الذي يبدأ يومه بذكر اهللا سيمتلئ عليه يومه بالربكات: قال
  زيادة اإلنتاج؟ ولكن أال ترى أن وقتا كثريا يهدر بسبب هذا كان ميكن أن يستفيد الناس منه يف: قلت
فلم يزدهم إنتاجهم إال ختمة، ومل تؤد م . .لقد انشغل الغافلون بزيادة اإلنتاج عن زيادة اإلميان: قال

  .التخمة إال إىل ضنك العيش وضيقه
  ولكن إشباع اجلسد ضرورة؟: قلت
  .طعامه للدابة طعامها، ولإلنسان.. الفارس ، وينسىالفرسال ينبغي للعاقل أن يهتم بإطعام : قال
  فما طعام اإلنسان؟: قلت
أما األكل والشرب، فليست إال وظائف . .هلذا خلق اإلنسان. .ذكر اهللا وعبادته والتعرف عليه: قال
  .فراحوا يشبعون أجسادهم، وجييعون أرواحهم. .لكن الغافلني اعتربوها مقصودة لذاا. .حمدودة

***  
وكنت كل حني أسأله عن . .يردده من أذكار كنت أردد خالهلا ما. .ظللت أياما يف صحبة جعفر

أسرارها، وعن املعارف املرتبطة ا، وكان كل مرة يفيدين من معانيها ما مل أكن أنتبه إليه، أو أستطيع مبداركي 
  .احملدودة أن أدركه

ها، ومدى التأثري الذي حتدثه يف كيان من أدمن علي. .وقد عرفت خالهلا األعماق اليت حتملها تلك األذكار
  .وأداها بالصفة اليت كان يؤديها رسول اهللا 

لقد قارنت تلك األذكار اململوءة باملعاين العميقة مبا كنت تعلمته من سائر امللل والنحل، فوجدت البون 
  . .أذكار تعرف باهللا، وبكمال اهللا، وتتعامل مع اهللا بأدب رفيع، وشفافية عالية فأذكار حممد . .بينها شاسعا
  :اخللوة

 يوم من األيام رأيت جعفر يعد زاده، ويضعه يف مزود، مث يهم حبمله، وكأنه على أهبة سفر، فسألته عن يف
لقد تعودت يف مثل هذه األيام من كل سنة أن أختلي يف خلوة جيتمع فيها بعض أهل اهللا لنتفرغ : مسريه، فقال
  .فيها لذكر اهللا

  ؟ !خلوة: قلت
ذلك احملل الذي ال . .س، وتعاجل القلوب، وتترفع األرواحوه النفذلك احملل الذي تطهر في. .أجل: قال

  .يذكر فيه إال اهللا
  .والوارث ال يفعل إال ما فعله مورثه. .ولكنك وارث: قلت
واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيه ﴿ :فهي أحد الوجوه اليت ينفذ ا قوله تعاىل. .واخللوة مما فعلها مورثي: قال

تبففي اخللوة تنقطع القلوب إىل اهللا انقطاعا تاما بصحبة ذكر اهللا)٨:املزمل) (يالًت ،.  
                                                

 .رواه الطرباين يف الكبري) ١(
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  فكيف مل يفعلها حممد إذن؟: قلت
خيلو بغار حراء يتعبد الليايل ذوات العدد قبل أن يرتع إىل  لقد كان . .ومن ذكر لك أنه مل يفعلها: قال

أولُ ما بدىَء به رسول : (قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ، فأهله، حىت جاءه احلق، وهو يف غار حراء
ىل من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه  اهللا 

الليايل ذوات العدد، قبل أن يرتع إىل أهله،  ـوهو التعبد ـ اخلالُء، وكان خيلو بغار حراَء؛ فيتحنثُ فيه 
   ١)يتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية، ويتزود ملثلها، حىت جاءه احلق، وهو يف غار حراءو

قال ابن أيب مجرة يف شرحه لقد  :علينا حيمل كتابا، وهو يقول ـ وكأنه كان يتنصت علينا ـ عليدخل 
ملا اعتزل   يف احلديث دليل على أن اخللوة عون لإلنسان على تعبده وصالح دينه، ألن النيب: (هلذا احلديث

عن الناس وخال بنفسه، أتاه هذا اخلري العظيم، وكل أحد امتثل ذلك أتاه اخلري حبسب ما قسم له من مقامات 
  .الوالية
  .كان يف أول أمره خيلو بنفسه وفيه دليل على أن األوىل بأهل البداية اخللوة واالعتزال، ألن النيب  

  أول ما بدىَء يف نبوته باملرائي، فما زال  ، ألن النيب وفيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية
يرتقي يف الدرجات والفضل، حىت جاءه املَلك يف اليقظة بالوحي، مث ما زال يرتقي، حىت كان كقاب قوسني أو 

لكن بني الرسل واألتباع فرق، وهو أن ! فإذا كان هذا يف الرسل فكيف به يف األتباع؟. أدىن، وهي النهاية
ـ فإنه ال سبيل هلم إليها، ألن ذلك قد طُوي بساطه  ،ما عدا مقام النبوةـ ألتباع يترقون يف مقامات الوالية ا

  .حىت ينتهوا إىل مقام املعرفة والرضا، وهو أعلى مقامات الوالية
خذ أ من نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقى إىل ما هو أعلى منه، ألن النيب : وألجل هذا تقول الصوفية

أوالً يف التحنث ودام عليه بأدبه، إىل أن ترقى من مقام إىل مقام، حىت وصل إىل مقام النبوة، مث أخذ يف الترقي 
فالوارثون له بتلك النسبة؛ من دام  ،يف مقامات النبوة حىت وصل به املقام إىل قاب قوسني أو أدىن كما تقدم

املقامات حيث شاء اهللا، عدا مقام النبوة اليت ال مشاركة للغري  منهم على التأدب يف املقام الذي أُقيم فيه ترقى يف
  ٢)فيها بعد النيب 

وقال القسطالين يف شرحه : نظر إىل، وكأنه يريد أن يرى تأثريه ما قرأه علي، مث عاد يقرأ من جديد
تعاىل، فتنفجر منه وفيه تنبيه على فضل العزلة ألا تريح القلب من أشغال الدنيا، وتفرغه هللا : (حلديث عائشة
واخللوة أن خيلو عن غريه، بل وعن نفسه بربه، وعند ذلك يصري خليقاً بأن يكون قالبه ممراً  ،ينابيع احلكمة

  ٣)لواردات علوم الغيب، وقلبه مقراً هلا
والتكاليف مل تكن . .ما ذكرته قد يعارض بأن ما فعله حممد كان قبل البعثةن إ: التفت إىل جعفر، وقلت

  .فال يصح االستدالل مبا قبل النبوة من تصرفات. .د النبوةإال بع
                                                

 .رواه البخاري) ١(
 .١١ - ١٠ص/١خاري لإلمام احلافظ أيب حممد عبد اهللا بن أيب مجرة األزدي األندلسي جشرح خمتصر الب) ٢(
 .٦٢ص/١ج:إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)٣(
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وهم لذلك يعتربون . .أهل اهللا ينظرون إىل املسألة من زاوية أعمق من الزاوية اليت أشرت إليها: قال جعفر
  .أسوة يف كل حياته رسول اهللا 
  وما الزاوية اليت ينظر من خالهلا أهل اهللا إىل حممد؟: قلت
اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته هو اإلنسان الكامل الذي اختاره اهللا ألعظم وظيفة، و﴿  إن رسول اهللا: قال

هلذه الوظيفة  من الكمال اإلنساين قبل البعثة ما كان أهال ولو مل يكن حملمد . .)١٢٤من اآلية: األنعام)(
ال يسألون يف . .وا من رسول اهللا كل شيءومبا أن أهل اهللا هم طالب الكمال والقرب، فلذلك أخذ. .العالية

  .ذلك هل كان قبل البعثة أو بعدها
  وحممد مل يأت إال ليعمر احلياة؟. .ولكن أال ترى يف االختالء انقطاعا عن احلياة. .وعيت هذا: قلت
ودروسه . .قصده من ذلك أن يصري طبيبا يداوي علل الناس. .ما تقول يف خلوة الطالب مع دروسه: قال

أهذا خري أم طالب ال جيالس دروسه إال قليال، وهو يتصور أن احلياة حتتاج إىل . .ي ذلك التفرغ التامتقتض
  خروجه إىل الناس وخمالطته هلم؟

  .فال ميكن لطالب علم أن حيصل علومه، وهو منشغل عنها بأي شاغل. .الشك أن األول أقوم رأيا: قلت
إنه حيتاج يف أحيان كثرية إىل خلوة يراجع فيها . .وسوهكذا السلوك إىل اهللا وقطع مفاوز النف: قال

  .اإلنسان سلوكه، ويداوي قلبه، ويصلح ما بينه وبني ربه
من أحب أن يفتح اهللا : (قال اإلمام الشافعي: وجاء بكتاب حيمله، وراح يقرأ. .إىل البيت عليأسرع 

اء وبعض أهل العلم الذي ليس معهم إنصاف قلبه، ويرزقه العلم، فعليه باخللوة وقلة األكل، وترك خمالطة السفه
  ١)وال أدب

وأما اخللوة ففائدا دفع الشواغل، وضبط السمع والبصر، فإما دهليز القلب، والقلب يف  :(وقال الغزايل
ومقصود الرياضة تفريغ احلوض من تلك  ،حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من أار احلواس

وكيف يصح له أن يرتح  ،اصل منها؛ ليتفجر أصل احلوض، فيخرج منه املاء النظيف الطاهراملياه ومن الطني احل
فال بد من ضبط احلواس إال عن  ،املاء من احلوض، واألار مفتوحة إليه؟ فيتجدد يف كل حال أكثر مما ينقص

  ٢)قدر الضرورة، وليس يتم ذلك إال باخللوة
وانكشف يل يف أثناء هذه ( :انكشف له يف خلواته، فقال لقد ذكر الغزايل بعض ما: التفت إيل، وقال

  ٣)اخللوات أُمور ال ميكن إحصاؤها واستقصاؤها
 :)ما نفع القلب شيٌء مثلُ عزلة يدخل ا ميدانَ فكرة(وقال ابن عجيبة شارحاً قول ابن عطاء اهللا 

القالب عن الناس، وهو املراد هنا، إذ ال ينفرد وقد يراد ا اخللوة اليت هي انفراد  ،والعزلة انفراد القلب باهللا(
فكرة تصديق : والفكرة سري القلب إىل حضرة الرب، وهي على قسمني. القلب باهللا إال إذا انفرد القالب

                                                
 .٤٧، بستان العارفني)١(
 .٣/٦٦: اإلحياء)٢(
 .١٣١: املنقذ من الضالل)٣(



 ٩٥

وال شيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة، ألن العزلة كاحلمية، والفكرة . وإميان، وفكرة شهود وعيان
واء بغري محية، وال فائدة يف احلمية من غري دواء، فال خري يف عزلة ال فكرة فيها وال وض كالدواء، فال ينفع الد

بفكرة ال عزلة معها، إذ املقصود من العزلة هو تفريغ القلب، واملقصود من التفرغ هو جوالَن القلب واشتغال 
العلم باهللا من القلب هو دواؤه الفكرة، واملقصود من اشتغال الفكرة حتصيل العلم ومتكنه من القلب، ومتكن 
يوم ال ينفَع مالٌ وال ينونَ إال ﴿ :وغاية صحته، وهو الذي مساه اهللا القلب السليم، قال اهللا تعاىل يف شأن القيامة

   )٨٩- ٨٨: الشعراء(﴾  من أتى اَهللا بقلبٍ سليمٍ
ا إال احلمية، وهو قلة موادها، إن القلب كاملعدة إذا قويت عليها األخالط مرضت، وال ينفعه: وقد قالوا

وكذلك القلب إذا قويت عليه اخلواطر ، )املعدة بيت الداء، واحلمية رأس الدواء(ومنعها من كثرة األخالط 
واستحوذ عليه احلس مرض، ورمبا مات، وال ينفعه إال احلمية منها، والفرار من مواطنها، وهي اخللطة، فإذا 

دواؤه، واستقام قلبه، وإال بقي سقيماً حىت يلقى اهللا بقلب سقيم بالشك اعتزل الناس واستعمل الفكرة جنح 
  .واخلواطر الرديئة، نسأل اهللا العافية
  .أشرف االس اجللوس مع الفكر يف ميدان التوحيد: قال اجلنيد رمحه اهللا تعاىل

كشف الغطاء، وترتل  :ةمثار العزلة الظفر مبواهب املنة، وهي أربع: وقال أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه
  .الرمحة، وحتقيق احملبة، ولسان الصدق يف الكلمة

وليكن لنا مجيعاً من الليل والنهار ساعة خنلو فيها بربنا : (الشيخ اإلمام عماد الدين أمحد الواسطي وقال
د فيما سوى جل امسه وتعاىل قدسه، جنمع بني يديه يف تلك الساعة مهومنا ونطرح أشغال الدنيا عن قلوبنا، فرته

اهللا ساعة من ار، فبذلك يعرف اإلنسان حاله مع ربه، فمن كان له مع ربه حال، حتركت يف تلك الساعة 
وتلك الساعة أمنوذج حلالة العبد . عزائمه، وابتهجت باحملبة والتعظيم سرائره، وطالت إىل العال زفراته وكوامنه

هللا ساعة من ار لَما احتوشته من اهلموم الدنيوية ذوات  فمن مل خيل قلبه ،يف قربه حني خلوه عن ماله وولده
اآلصار، فليعلم أنه ليس له ثَم رابطة علوية، وال نصيب من احملبة وال احملبوبية، فليبك على نفسه، وال يرض منها 

ن فإذا خلصت هللا تلك الساعة؛ أمكن إيقاع الصلوات اخلمس على منطها م. إال بنصيب من قرب ربه وأُنسه
احلضور واخلشية واهليبة للرب العظيم يف السجود والركوع، فال ينبغي أن نبخل على أنفسنا يف اليوم والليلة من 
أربع وعشرين ساعة، بساعة هللا الواحد القهار، نعبده فيها حق عبادته، مث جنتهد على إيقاع الصلوات على ذلك 

  ١)النهج
مصطفي السباعي يف كتابه فحسبك مبا قال الرجل الصاحل وإن أردت أقوال املعاصرين، : التفت إيل، وقال

جيب على الداعية إىل اهللا أن تكون له بني الفَينة والفَينة أوقات خيلو : (، فقد جاء فيه)مذكرات يف فقه السرية(
فيها بنفسه، تتصل فيها روحه باهللا جل شأنه، وتصفو فيها نفسه من كدورات األخالق الذميمة واحلياة 

ومثل هذه اخللوات تدعوه إىل حماسبة نفسه إن قصرت يف خري، أو زلت يف اجتاه، أو  ،بة من حولهاملضطر
 هتسجانبت سبيل احلكمة، أو أخطأت يف منهج أو طريق، أو انغمست مع الناس يف اجلدال والنقاش، حىت أن

                                                
 .١/٤٧:غذاء األلباب) ١(
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ولذلك كان التهجد وقيام الليل  .تذكُّر اهللا واألنس به، وتذكر اآلخرة وجنتها ونارها واملوت وغصصه وآالمه
وأحق الناس باحلرص على هذه النافلة هم الدعاة إىل اهللا وشريعته . ، مستحباً يف حق غريهفرضاً يف حق النيب 

وقد كان إبراهيم بن . وللخلوة والقيام هللا بالعبودية يف أعقاب الليل لذة ال يدركها إال من أكرمه اهللا ا. وجنته
  ١)حنن يف لذة لو عرفها امللوك لقاتلونا عليها: عاىل يقول يف أعقاب جده وعبادتهأدهم رمحه اهللا ت

  . .وقال الويل الصاحل
فال ميكن أن تعرف . .فإن شئت أن تسري معي، فهيا. .إن الوقت قد حان للرحيل: قاطع جعفر ابنه، وقال

  .شيئا ما مل جتربه
  .وماذا أعمل فيهوال ميكن أن أجرب شيئا دون أن أعلم فائدته، : قلت

  . .وأما الكيفية. .وميكنك أن تتعلمها عمليا. .أما فائدته فقد علمتها نظريا: قال جعفر
يف  لقد ذكر الغزايل الكيفية اليت اتفق أهل اهللا على العمل ا اقتداء مبا أمر به : أباه، وقال عليقاطع 

  ٢)ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه( هم ، وذكر من)سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله( :قوله
أن الشيخ يلزِم املريد زاوية ينفرد ا، (، فذكر طريقة اخللوةـ رمحه اهللا ـ الغزايل  لقد ذكر الشيخ

وعند ذلك يلقنه  ـفإنَّ أصل الدين القوت احلالل  ـويوكل به من يقوم له بقدر يسري من القوت احلالل 
اهللا، اهللا، أو سبحان اهللا، سبحان اهللا، أو ما : به لسانه وقلبه، فيجلس ويقول مثالً ذكراً من األذكار، حىت يشغل

يراه الشيخ من الكلمات، فال يزال يواظب عليه، حىت يسقط األثر عن اللسان، وتبقى صورة اللفظ يف القلب، 
للقلب، حاضرة مث ال يزال كذلك حىت تمحى من القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى حقيقة معناه الزمة 

فإذا اشتغل بذكر اهللا  ،معه، غالبة عليه، قد فرغ عن كل ما سواه، ألن القلب إذا اشتغل بشيء خال عن غريه
وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب، واخلواطر اليت تتعلق  ،تعاىل وهو املقصود، خال ال حمالة من غريه

وال غريه، فإنه مهما اشتغل بشيء منه خال قلبه عن الذكر بالدنيا، وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأح
فليجتهد يف دفع ذلك، ومهما دفع الوساوس كلها، ورد النفس إىل هذه  ،يف تلك اللحظة، وكان أيضاً نقصاناً

اهللا؟ وألي معىن كان إهلاً، وكان : الكلمة، جاءته الوساوس من هذه الكلمة، وإا ما هي؟ وما معىن قولنا
؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر، ورمبا يرِد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر معبوداً

  ٣)وبدعة، ومهما كان كارهاً لذلك، ومتشمراً إلماطته عن القلب مل يضره ذلك
وهناك دخلنا بيتا هو أشبه بالزاوية قد فرشت فيه بعض . .سرت مع جعفر إىل ضاحية من ضواحي القدس

  . .فرش اليت جلس عليها قوم من الناس كانوا مستغرقني متاما يف ذكر اهللال
  . .جلسنا معهم نردد ما يرددون

ومل نكن يف ذلك احملل منارس من . .مل يكن لنا من شغل إال ذكر اهللا. .وقد بقينا كذلك أسبوعا كامال
                                                

 .١٨:مذكرات يف فقه السرية) ١(
 .رواه البخاري)٢(
 .٣/٦٦:اإلحياء) ٣(
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  .. فلم نكن ننام أو نأكل إال قليال. .أسباب احلياة إال ما نضطر إليه
  .وقد ذقت يف ذلك احملل ـ مع كوين مل أسلم بعد ـ من األذواق ما ال يستطيع أحد يف الدنيا التعبري عنه

  
  
  
  
  
  
  



 ٩٨

  الدعاء
وبعد أن امتألت مبعاين األذكار، وأدركت سر كماهلا ومجاهلا، سألته أن يعلمين كيف أتصل . .ذات يوم

من ذلك ثروة  لقد ترك لنا حممد : ه، فقالباهللا ألعرض عليه من احلاجات ما ال ميكن أن يعرض على غري
عظيمة تغطي كل احلاجات، ما دق منها وما جل، وما ال ميكن أن يعرض إال على اهللا، وما ميكن أن يعرض 

  .على غريه
  .فحدثين عنها: قلت
  .ميكنك أن تصنفها إىل أربعة أصناف: قال

  :االستعاذة
  فما أوهلا؟: قلت
  .لتجئ إىل اهللا فارا من كل ما ختاف على نفسك منهفباالستعاذة ت. .االستعاذة: قال
  فما أثر عن حممد يف هذا اجلانب؟: قلت
ومنه اخلاص املقيد باحلاجات . .منه العام املطلق الذي يستغرق احلاجات الكثرية. .لقد أثر عنه الكثري: قال
  .احملدودة

  .فعلمين من علوم ذلك ما أدرك به ما ذكرت: قلت
وسوء القضاء ودرك الشقاء، ومشاتة  ،الكسلمن أشياء كثرية، فقد استعاذ من  د لقد استعاذ حمم: قال
وجهد البالء، والعجز واهلرم واملأمث واملغرم، وشر ما خلق اهللا، وضلْع الدين وغَلَبة الرجال، وشر الغىن  ،األعداء

قاق والنفاق وسوء والفقر والقلة والذِّلَّة، وزوال النعمة وحتويل العافية، وفُجاءة النقمة ومجيع سخط اهللا، والش
األخالق، واجلوع واخليانة، وعلماً ال ينفع وقلباً ال خيشع ونفساً ال تشبع ودعاًء ال يسمع، وشر السمع وشر 
البصر وشر اللسان وشر القلب وشر املين، واهلدم والتردي والغرق واحلرق، وختبطَ الشيطان واملوت يف سبيل 

  .براً، واملوت لديغاً، والربص واجلنون واجلُذام وسئ األسقام، ومنكرات األخالق واألهواء واألعمالاهللا مد
فقد أويت .. فاذكر يل من األلفاظ اليت نطق ا حممد، فإين ـ كما عرفتها ـ ألفاظ جامعة مانعة: قلت

  .حممد من القدرة التعبريية ما ال يضاهيه فيه أحد
فقد أويت ذاكرة مكنته من حفظ الكثري من األحاديث يف هذا . .دثك بنصوصهاسأدعو لك عليا ليح: قال

  .وغريه
تريدون أحاديث أعرف العارفني باهللا  :نادى جعفر عليا، فجاء، وقال ـ وكأنه كان يتنصت ملا نقول ـ

  .يف االستعاذة باهللا
لتعبري عن احلقائق مبثل اوال أرى أن هناك من يستطيع . .تعبري جامع مانع فتعبري حممد . .أجل: قلت

  .أسلوبه
وأعطيت جوامع الكلم  ،منا بعثت فاحتا وخامتاإ( :ما آتاه اهللا من هذا، فقال لقد ذكر رسول اهللا : قال
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   ٢)١واختصر يل احلديث اختصارا فال يهلكنكم املتهوكون ،وفواحته
  .فحدثين مبا ورد يف هذا: قلت
: كان يقول أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  من األحاديث الواردة يف هذا ما روي عن: قال

اللهم إين : (لفظ، ويف ٣)اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، وعمل ال يرفع، وقلب ال خيشع، ودعاء ال يسمع(
أعوذ بك من نفس ال تشبع، وأعوذ بك من صالة ال تنفع، وأعوذ بك من دعاء ال يسمع، وأعوذ بك من قلب 

اللهم إين أعوذ بك من دعاء ال يسمع، ومن : (ن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ بلفظعوروي  ،٤)ال خيشع
   ٥)قلب ال خيشع، ونفس ال تشبع

   ٦)كان يتعوذ من غلبة الدين أن رسول اهللا (عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ و
من  اللهم إين أعوذ بك: (يدعو يقول كان رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

وأعوذ بك من الغم وأعوذ بك من اهلم وأعوذ بك من اهلدم، وأعوذ  الصمم والبكم، وأعوذ بك من املأمث واملغرم
   ٧ )بك من موت اجلوع، وأعوذ بك من اخليانة فإا بئست البطانة

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، : (يقول كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
   ٨)بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من اجلنب والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين، وغلبة الرجال وأعوذ
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأعوذ بك من العجز : (يقول كان رسول اهللا : عنه قالو

ق والنفاق والكسل، وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة واملسكنة، وأعوذ بك من الفسوق والشقا
   ٩)والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم، واجلنون واجلذام وسيئ األسقام

أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه، : (يقول كان رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمرو
   ١٠)وعقابه، وشر عباده، ومهزات الشياطني، وأن حيضرون

اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق : (يقول رسول اهللا كان : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ
   ١١)وسوء األخالق وكل أمر ال يطاق

                                                
 .التهوك كالتهور، وهو الوقوع يف االمر بغري روية: املتهوكون) ١(
 .رواه البيهقي) ٢(
 .الطرباين، وابن أيب شيبة بسند صحيحرواه ) ٣(
 .ابن حبانرواه ) ٤(
ـ   رواه ) ٥( اس، ورواه مسدد، وأبو يعلى، والنسائي، عن ابن عمرو، وابن أيب شيبة عن ابن مسعود والطرباين عـن ابـن عب

 .الطرباين
 .احلميدي بسند صحيحرواه ) ٦(
 .احلارث، والبزار بسند حسنرواه ) ٧(
 .الطرباين، وأبو يعلى، وابن حبانرواه ) ٨(
 .الطرباين برجال الصحيحرواه ) ٩(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١٠(
 .أبو داود، وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١١(
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اللهم أعوذ بك من الصم والبكم واملغارم واملآمث، وأعوذ بك من موت : (يقول كان رسول اهللا : هعنو
يل بطانة، وال جتعل اجلوع املعرة، ومن موت اهلدمة، ومن موت اهلدم، ومن شتات األمر، اللهم ال جتعل اخليانة 

   ١)يل ضجيعا فبئس الضجيع
واملأمث  اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم،: (يقول كان رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنهاو

واملغرم، ومن فتنة القرب، وعذاب القرب ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغىن، وأعوذ بك من فتنة 
من فتنة املسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي مباء الثلج والربد، ونق قليب من اخلطايا كما  الفقر، وأعوذ بك

   ٢)نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب
طين اللهم إين أعوذ بك أن أموت مها أو غما أو أموت غرقا وأن يتخب: (يقول كان رسول اهللا : هاعنو
   ٣)الشيطان
اللهم إين أعوذ بك من موت الغم، ومن : (يقول كان رسول اهللا : عن أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـو

موت اهلدم، ومن سوء األمر، اللهم إين أعوذ بك من اخليانة، فبئست البطانة، وأعوذ بك من اجلوع فبئس 
  ٤ )الضجيع
اللهم إين : (يقول: يتعوذ من دبر الصالة  كان رسول اهللا: عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من الفتنة ظاهرا وباطنا، اللهم إين أعوذ بك 
  ٥ )من مال يطغيين وفقر ينسيين، وهوى يرديين، وبوار األمي، وأعوذ بك من الرياء والشكوك والسمعة

اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم، (كان يدعو  ه ـ أن رسول اهللا عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنو
   ٦)وفتنة الصدر وعذاب القرب

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان من مهزه ونفخه ونفثه ومن عذاب : (كان يقول أن رسول اهللا : عنهو
   ٧)القرب

أعوذ بوجهك : (يقول مسعت رسول اهللا : (عن عبد الرمحن بن أيب بكر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٨)الفقرو الكرمي، وبامسك الكرمي من الكفر

اللهم إين أعوذ بك من يوم : (يقول كان رسول اهللا : عن عقبة بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ قالوو
   ٩)السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء، ومن جار السوء يف دار املقامة

                                                
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٣(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٤(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٥(
 .الطرباين برجال الصحيحرواه ) ٦(
 .البزاررواه ) ٧(
 .الطرباينرواه ) ٨(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ٩(
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اللهم إين أعوذ : (يقول رسول اهللا  كان: قال مطعون ـ رضي اهللا عنه ـعن عائشة بنت قدامة بن و
   ١)السيل والبعري الصؤول(قال  ؟، قيل يا رسول اهللا، وما األعميان)بك من شر األعميني

اللهم إين أعوذ بك من الصمم : (كان يقول عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
   ٢) واملغرم، وأعوذ بك من الغم يعين الغرق وأعوذ بك من اهلموالبكم، وأعوذ بك من املأمث

موت الفجاءة : استعاذ من سبع موتات( أن رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنه ـعن عبد اهللا بن عمرو و
ومن لدغ احلية ومن السبع، ومن الغرق ومن احلرق وأن خير على شئ أو خير عليه شئ، ومن القتل عند فرار 

   ٣)الزحف
  .٤يتعوذ من األسواء واألهواء طبة أنه مسع رسول اهللا عن قو
يتعوذ من موت الفجأة، وكان يعجبه أن  كان رسول اهللا : (عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٥)ميرض قبل أن ميوت
اللهم إين أعوذ بك أن أموت مها أو غما، ( قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  ٦)موت غرقا، وأن يتخبطين الشيطان عند املوت، أو أموت لديغاوأن أ

  :دعوات عامة
وليس هناك ما .. عرفت هذا، وأدركت أمهيته، فاإلنسان يف هذه الدنيا حيتاج إىل مالجئ يلجأ إليها: قلت

  .فحدثين عن الثاين. .هو أحصن من مالجئ اهللا
يعلمها ألصحابه، وهي ليست مرتبطة بوقت يدعو ا كل حني، و دعوات عامة كان رسول اهللا : قال

  .دون وقت، وال حالة دون حالة
  .فحدثين عنها: قلت
  . .أقوى من ذاكريت هسيحدثك علي، فذاكرت: قال

ما كان أكثر : يا أم املؤمنني: قلت ألم سلمة: شهر بن حوشب، قالمن ذلك ما حدث به : قال علي
   ٧)يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك: (ر دعائهكان أكث: قالت ؟إذا كان عندك دعاء رسول اهللا 

اللهم أنت األول فال : (كان يدعو ؤالء الكلمات إن رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـ قالت هاعنو
شئ قبلك، وأنت اآلخر فال شئ بعدك، اللهم إين أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من اإلمث 

اللهم  من عذاب القرب، ومن فتنة الغىن ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من املأمث واملغرموالكسل، ومن عذاب النار، و
                                                

 .الطرباينرواه ) ١(
 .البزار بسند حسنرواه ) ٢(
 .أمحد، والبزار، والطرباين وال بأس بسندهرواه ) ٣(
 .البزار برجال ثقاترواه ) ٤(
 .الطرباين بسند ضعيفرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .رواه عبد بن محيد بسند جيد، وابن أيب شيبةرواه ) ٧(
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نق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس اللهم باعد بيين وبني خطيئيت كما باعدت بني املشرق 
   )واملغرب

النجاح، وخري العمل، وخري اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء، وخري ( :هذا ما سأل حممد ربه
الثواب، وخري احلياة، وخري املمات، وثبتين وثقل موازيين وأحق إمياين، وارفع درجيت، وتقبل صاليت، واغفر 

  .آمني) خطيئيت، وأسألك الدرجات العال من اجلنة
  اللهم إين أسألك فواتح اخلري، وخوامته، وجوامعه، وأوله، وآخره، وظاهره، وباطنه

  .عال من اجلنة آمنيوالدرجات ال
اللهم إين أسألك خالصا من النار ساملا، وأدخلين اجلنة آمنا، اللهم إين أسألك أن تبارك يل يف نفسي، ويف 

  )مسعي، ويف بصري، ويف روحي، ويف خلقي، ويف خليقيت، وأهلي، وحمياي، ويف ممايت
  ١ )اللهم تقبل حسنايت، وأسألك الدرجات العال من اجلنة آمني(
اللهم اغفر وارحم، واهدين : (كان يقول ؤالء الكلمات ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا  هاعنو

   ٢)السبيل األقوم
   ٣)اللهم سلمين وسلم مين( :كان يكثر أن يقول عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
وبصري، واجعلهما اللهم متعين بسمعي، : (كان يدعو يقول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  هعنو

الوارث مين، وعافين يف ديين، واحشرين على ما أحييتين وانصرين على من ظلمين، حىت تريين منه ثأري، اللهم 
إين أسلمت ديين إليك، وخليت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، ال ملجأ وال منجى 

   ٤)نزلتمنك إال إليك، آمنت برسولك الذي أرسلت، وكتابك الذي أ
اللهم اجعلين : (كان يكثر أن يدعو ذا الدعاء عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

أخشاك حىت كأين أراك أبدا حىت ألقاك، وأسعدين بتقواك، وال تشقين مبعصيتك، وخر يل يف قضائك، وبارك يل 
ائي يف نفسي، وامتعين بسمعي يف قدرك حىت ال أحب تعجيل ما أخرت، وال تأخري ما عجلت، واجعل غن

   ٥)وبصري، واجعلهما الوارث مين، وانصرين على من ظلمين، وأرين فيه ثأري، وأقر بذلك عيين
اللهم اغفر يل ما أخطأت : (كان عامة دعاء رسول اهللا  :عن عمران بن حصني ـ رضي اهللا عنه ـو

   ٦)وما تعمدت، وما أسررت، وما أعلنت، وما جهلت وما تعمدت
 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا: (كان يدعو عبد اهللا بن عمرو ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  عنو

                                                
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ١(
 .أمحد، وأبو يعلى بسند حسنرواه ) ٢(
 .لضحاكأبو احلسن بن ارواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
  .بنحوه وسنده جيد) أمتعين بسمعي: (الطرباين بسند ضعيف والبزار بعض آخره من قولهرواه ) ٥(
 .أمحد، والبزار، والطرباين، برجال ثقاترواه ) ٦(



 ١٠٣

 اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العيال، ومشاتة(  ١)وهزلنا وجدنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا
   ٢)األعداء
تة سوية، ومردا غري خمزي وال اللهم إين أسألك عيشة تقية، ومي: (كان يقول أن رسول اهللا : عنهو
   ٣)فاضح
اللهم اجعلنا من ( :يقول عن أيب األحوص وزيد بن علي، عن وفد عبد القيس أم مسعوا رسول اهللا و

عباد اهللا : (قال ؟يا رسول اهللا، ما عباده املخبتون :، فقالوا)عبادك املخبتني الغر احملجلني الوفد املتقبلني
: قال ؟فما الوفد املتقبلون: ، قالوا)الذين تبيض منهم مواضع الطهور: (قال ؟احملجلون فما الغر: قالوا) الصاحلون

   ٤)وفد يفدون مع نبيهم إىل رم تبارك وتعاىل يوم القيامة(
   ٥)اللهم اغفر يل ذنيب، خطئي وجهلي: (يقول عن عجوز من بين منر أا مسعت رسول اهللا و
قال أحدمها  يس ـ رضي اهللا عنه ـ أما مسعا رسول اهللا عن عثمان بن أيب العاصي وامرأة من قو
إين أستهديك ألرشد أمري، وأعوذ بك : (، وقال اآلخر مسعته يقول)اللهم اغفر يل ذنيب خطئي وعمدي: (يقول

    ٦)من شر نفسي
ىت يا ويل اإلسالم وأهله ثبتين به ح: (كان يقول يف دعائه عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
    ٧)ألقاك به
اللهم أقبل بقليب إىل دينك، واحفظ من وراءنا : (يقول اهللا  كان رسول: ـ رضي اهللا عنه ـ قال هعنو
   ٨)برمحتك
اللهم إين أسألك إميانا : (كان يدعو ؤالء الكلمات عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

   ٩)ب يل، ورضا من املعيشة مبا قسمت يليباشر قليب، حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كت
اللهم بارك يل يف ديين الذي هو عصمة : (كان يقول عن الزبري ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

أمري، ويف آخريت اليت إليها مصريي ويف دنياي اليت فيها بالغي، واجعل حيايت زيادة يف كل خري، واجعل 
    ١٠)املوت راحة يل من كل شر

اللهم اجعلين شكورا، واجعلين صبورا : (كان يقول ة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا عن بريدو
                                                

 .أمحد، والطرباين، وأبو يعلى بسند حسنرواه ) ١(
 .بن حبانهذه الزيادة ال) ٢(
 .ين، وسنده جيد وأبو احلسن بن الضحاكالبزار، والطربارواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحد برجال الصحيحرواه ) ٥(
 .أمحد، والطرباين برجال الصحيحوابن أيب شيبة رواه ) ٦(
 .أبو يعلىرواه ) ٧(
 .أبو يعلى بسند حسنرواه ) ٨(
 .الطرباينرواه ) ٩(
 .البزار برجال ثقاترواه ) ١٠(



 ١٠٤

   ١ )واجعلين يف عيين صغريا، ويف عني الناس كبريا
اللهم أحيين مسكينا، : (قال إن رسول اهللا : عن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

    ٢)واحشرين يف زمرة املساكني
) اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وارزقين: (يقول مسعت رسول اهللا : شيم، قالعن أيب طارق بن األو
    ٣)هؤالء مجعن خري الدنيا واآلخرة: (مث يقول
اللهم اغفر يل خطيئيت : (يدعو هذا الدعاء كان رسول اهللا : عن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

لهم اغفر يل جدي وهزيل، وخطئي وعمدي وكل ذلك وجهلي وإسرايف يف أمري، وما أنت أعلم به مين، ال
عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم، 

   ٤)وأنت املؤخر، وأنت على كل شئ قدير
خلطايا اللهم اغسل خطاياي مباء الثلج والربد ونق قليب من ا: (عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

    ٥)كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب
اللهم طهرين بالثلج : (كان يدعو فيقول عن عبد اهللا بن أيب أوىف ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

ض من الدنس، وباعد بيين وبني ذنويب والربد واملاء البارد، اللهم طهر قليب من اخلطايا كما طهرت الثوب األبي
كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم إين أعوذ بك من قلب ال خيشع، ونفس ال تشبع ودعاء ال يسمع، وعلم 

اللهم إين أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غري خمز وال  ال ينفع، اللهم إين أعوذ بك من هؤالء األربع
    ٦)فاضح
   ٧)اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك(ي اهللا عنه ـ عن ابن عمرو ـ رضو
رب أعين وال تعن علي، وانصرين وال تنصر على، وأمكن يل، وال : (عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـو

رب  امكر يل وال متكر علي، واهدين ويسر يل اهلدي، وانصرين على من بغى علي( :ويف لفظ ،٨)متكن علي
را لك، راهبا لك، مطواعا لك، خمبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبيت وأجب دعويت اجعلين لك شكارا ذكا

   ٩)واغسل حوبيت، وثبت حجيت وسدد لساين، واهد قليب، واسلل سخيمة قليب
                                                

 .البزار برجال ثقاترواه ) ١(
 .الطرباينرواه ) ٢(
 .أبو بكر بن خيثمةرواه ) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه البخاري ومسلم) ٥(
ورواه الطرباين عن مسرة بن ، )وباعد بيين وبني ذنويب إىل آخره( :ورواه مسلم والترمذي والنسائي خمتصرا، أبو يعلىرواه ) ٦(

 ذنويب كما باعدت بني املشرق واملغرب، ونقين من خطيئيت كما نقيت اللهم باعد بيين وبني: (جندب ـ رضي اهللا عنه ـ بلفظ  
 )الثوب األبيض من الدنس

 .مسلم، والنسائيرواه ) ٧(
 .ابن حبان، واحلاكمرواه ) ٨(
 .ابن حبان، واحلاكمرواه ) ٩(



 ١٠٥

اللهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي، : (قال بلغين أن رسول اهللا : (عن أيب عمرو األوزاعي، قالو
اجعل اإلسالم منتهى رضائي، اللهم إين ضعيف فقوين، وإين ذليل فأعزين، وإين وخذ إىل اخلري بناصييت، و

  ١ )أرجو من رمحتك، واجعل يل ودا عند الذين آمنوا وعهدا عندك فأغنين، اللهم بلغين من رمحتك ما
اللهم إين أسألك الطيبات، وترك : (كان يقول عن ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

   ٢)ب املساكني، وأن تتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضين إليك غري مفتوناملنكرات، وح
اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك ( : (كان يقول أن رسول اهللا  عن عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنه ـو

الغيب على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل، وتوفين إذا علمت الوفاة خريا يل، اللهم أسألك خشيتك يف 
والشهادة وكلمة اإلخالص يف الرضا والغضب وأسألك القصد يف الفقر والغىن، وأسألك نعيما ال ينفذ، وقرة 

وأسألك الرضى بالقضاء، وبرد العيش بعد املوت، ولذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك،  عني ال تنقطع
   ٣)واجعلنا هداة مهديني وأعوذ بك من ضراء مضرة، وفتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإلميان

اللهم اغفر لنا وارمحنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا اجلنة، (: ومن األدعية اليت وردت ا النصوص
   ٤)وجننا من النار، وأصلح لنا شأننا كله

   ٥)اللهم زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال نا، وأعطنا وال حترمنا وآثرنا وال تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا(
   ٦)يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك(
   ٧)اللهم متعين بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مين وانصرين على من ظلمين، وخذ منه ثأري(
اللهم أصلح يل يف ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت (

   ٨)كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شرفيها معادي، واجعل احلياة يل زيادة يف 
من ينفعين حبه عندك، اللهم ما رزقتين مما أحب فاجعله قوة  اللهم ارزقين حبك، وحب من حيبك، وحب(

   ٩)يل فيما حتب، اللهم وما زويت عين مما أحب فاجعله قوة يل فيما حتب
   ١٠)نفعين بهاللهم انفعين مبا علمتين، وعلمين ما ينفعين، وارزقين علما ت( 
ومن كان ذلك دعاءه (، ١١)اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(

                                                
 .ابن الضحاكرواه ) ١(
 .البزار بسند حسنرواه ) ٢(
 .النسائي وابن ماجه، واحلاكمرواه ) ٣(
 .ابن ماجه وأبو داودواه ر) ٤(
 .الترمذي، والنسائي، واحلاكمرواه ) ٥(
 .حسن عن أم سلمة وابن ماجه، عن أنس واحلاكم عن جابر: الترمذي وقالرواه ) ٦(
 .الترمذي وقال حسن غريب واحلاكمرواه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(
 .حسن غريب: الترمذي وقالرواه ) ٩(
 .احلاكم، والنسائيرواه ) ١٠(
 .ابن حبان، واحلاكمه روا) ١١(



 ١٠٦

   ١)مات قبل أن يصيبه البالء
اللهم احفظين باإلسالم قائما، واحفظين باإلسالم قاعدا، واحفظين باإلسالم راقدا، ال تشمت يب عدوا (

ل خري خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك أنت آخذ وال حاسدا، اللهم إين أسألك من ك
   ٢)بناصيته
والفوز  ،اللهم إنا نسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والسالمة من كل إمث، والغنيمة من كل بر(

   ٣)باجلنة، والنجاة من النار
يته، وال حاجة من حوائج الدنيا اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته، وال مها إال فرجته، وال دينا إال قض (

   ٤)واآلخرة إال قضيتها برمحتك، وأنت أرحم الرامحني
    ٥)اللهم قنعين مبا رزقتين، وبارك يل فيه، واخلف على كل غائب يل خبري(
اللهم إنا نسألك خري املسألة، وخري الدعاء، وخري النجاح، وخري العمل، وخري الثواب، وخري احلياة (

بتين وثقل موازيين وحقق إمياين، وارفع درجيت، وتقبل صاليت، واغفر خطيئيت، وأسألك وخري املمات، وث
اللهم إين أسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، : الدرجات العلى من اجلنة

  .والدرجات العلى من اجلنة آمني
مل، وخري ما بطن، وخري ما ظهر، والدرجات اللهم إين أسألك خري ما آيت وخري ما أفعل، وخري ما أع

  .العلى من اجلنة آمني
اللهم إين أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قليب، وحتصن فرجي وتنور يل 

  .قليب، وتغفر يل ذنيب، وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني
، ويف وجهي، ويف خلقي ويف خلقي، ويف اللهم إين أسألك أن تبارك يل يف نفسي ويف مسعي، ويف بصري

   ٦)أهلي، ويف حمياي، ويف ممايت، ويف عملي وتقبل حسنايت، وأسألك الدرجات العلى من اجلنة، آمني
   ٧)اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كرب سين، وانقطاع عمري(
   ٨)ر نفسياللهم اغفر يل ذنيب وخطئي وعمدي، اللهم إين أستهديك ألرشد أمري، وأعوذ بك من ش(
    ٩)اللهم ال تكلين إىل نفسي طرفة عني، وال ترتع مين صاحل ما أعطيتين(
اللهم أقلين عثريت، واستر . .اللهم اجعلين أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصيحتك، وأحفظ وصيتك(

                                                
 .لطرباينل ةاديز) ١(
 .احلاكم، عن ابن مسعود وابن حبان، عن عمررواه ) ٢(
 .احلاكمرواه ) ٣(
 .عن أنس) الدعاء(الطرباين يف رواه ) ٤(
 .احلاكمرواه ) ٥(
 .احلاكمرواه ) ٦(
 .فذكره )ثر هذا الدعاءكان يك( :أبو احلسن بن الضحاك، ورواه الترمذي وحسنه وأبو احلسن بن عرفةرواه ) ٧(
 .ابن حبان، عن عثمان بن أيب العاص وامرأة من قريشرواه ) ٨(
 .البزار وابن الضحاكرواه ) ٩(



 ١٠٧

دعناه وال للهم إنك لست بإله استحدثناه، وال برب ابت. .عوريت، واكفين، وأعين على من ظلمين، وأرين ثأري
تباركت  ـ نشركه فيكـ أو  كان لنا قبلك إله نلجأ إليه ونذرك، وال أعانك على خلقنا أحد، فنشك فيك

    ١)وتعاليت إنك أنت التواب الرحيم
اللهم أنت فالق اإلصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغنين من (

  ٢ )يت يف سبيلكالفقر، ومتعين بسمعي وبصري، وقو
اللهم طهر قليب من النفاق وعملي من الرياء، اللهم إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب ( 

  ٣ )مفتون املساكني، وإذا أردت يف الناس فتنة فاقبضين إليك غري
   ٤)اللهم إين أدعوك دعاء من تقطعت دنياه وأردفته آخرته(
   ٥)اللهم واقية كواقية الوليد(
   ٦)م إين أدفع بك منا ال أطيق، وبك استعني على ما أريد، يا ذا اجلالل واإلكرامالله(
   ٧)اللهم حبب إيل لقاءك، كما حببت إيل عطاءك، وأعوذ بك من حب الرجعة إيل عند حضور الوفاة(
   ٨)اللهم إين أسألك العصمة والعفة واألمانة، وحسن اخللق والرضا بالقدر(
   ٩)يل، وألهل بييت اللهم إين أسألك العافية(
    ١٠ )اللهم ال ختزين يوم القيامة، وال ختزين يوم البأس(
اللهم ال تسلط علي عدوا أبدا، وال تشمت يب عدوا أبدا، وال ترتع مين صاحلا اكتسبته أبدا، وإذا أردت (

عل شيئا من ذلك فتنة قوم، فتوفين إليك غري مفتون، وأرين احلق حقا أتبعه، وأرين املنكر منكرا أجتنبه، وال جت
علي اشتباها فأتبع هواي بغري هدى منك، وأتبع هواي حمبتك ورضا نفسك، واهدين ملا اختلف فيه من احلب 

  ١١ )بإذنك

                                                
 .ابن الضحاك، وأمحدرواه ) ١(
 .ابن الضحاك، وأمحدرواه ) ٢(
 .ابن الضحاك، وأمحدرواه ) ٣(
 .ابن عدي، وابن الضحاكرواه ) ٤(
 .ابن عدي، وابن الضحاكرواه ) ٥(
 .اخلطيبرواه ) ٦(
 .ابن الضحاكرواه ) ٧(
البزار، والطرباين، بلفظ الصحة بدل العصمة، ورجاله ثقات، غري عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، وهـو ضـعيف يف   رواه ) ٨(

كان يكثر الـدعاء   أن رسول اهللا : (ورواه أبو احلسن بن الضحاك، بلفظ ،حفظه، ورواه ابن أيب عمر، عن عبد اهللا بن عمرو
 )فذكره: أن يقولب

 .ابن الضحاك، عن أيب احلسن الشيباين منقطعارواه ) ٩(
 .ابن الضحاك، عن شيخ من كنانة صحايبرواه ) ١٠(
 .ابن الضحاكرواه ) ١١(



 ١٠٨

   ١)اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي(
   ٢)اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(
ئ، وال أسقط على شئ وال موليا اللهم ال متتين غما، وال غرقا، وال هدما، وال حرقا، وال يسقط علي ش(

   ٣)وال يتخبطين الشيطان
   ٤)ال إله إال اهللا وحده، أجنز وعده، ونصر عبده، وغلب األحزاب وحده، وال شئ بعده(

  :دعوات خاصة
أدعية خاصة وردت ا : بعد أن أى علي تالوة ما ذكرته لكم من أدعية سألته عن الثالث، فقال

  .فهي مرتبطة بأوقات أو أحوال معينة. .اخلاصةوهلا حكم األذكار . .النصوص
  .فشنف آذاين بسماعها، وأطرب روحي بذكرها: قلت
  .لنا حاجة إال علمنا كيف ندعو اهللا عندها فلم يترك رسول اهللا . .سلين ما بدا لك: قال

ا عنه غري ، فال جيد ما خيففهاهلموم والكروب واألحزانما أكثر ما تعتري اإلنسان : فكرت قليال، مث قلت
  فهل أثر عن حممد يف ذلك شيء؟. .مناجاته لربه
أن (  :ـ رضي اهللا عنه ـابن عباس ومن ذلك ما حدث به . .٥وقد ورد من ذلك الكثري. .أجل: قال

ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال : كان يقول عند الكرب رسول اهللا 
   ٦)سماوات ورب األرض ورب العرش الكرمياهللا رب ال

حسبنا اهللا ونعم الوكيل، قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي يف النار، (  :قالـ رضي اهللا عنه ـ وعنه 
ه ونِعم الْوكيلُ إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللَّ﴿ :حني قالوا وقاهلا حممد 

  ٧)١٧٣ :آل عمران(﴾ 
 يا حي، يا قيوم، برمحتك أستغيث: (عند الكرب كان دعاء رسول اهللا : (عن حممد بن عبد اهللا قالو

كاشف كرب املؤمنني، ويا  اهللا، اهللا، اهللا، ال شريك لك شيئا يا صريخ املكروبني، ويا جميب املضطرين، ويا
   ٨) )تعلم حايل وحاجيت  وغمي فإنه ال يكشفه إال أنتأرحم الرامحني، اكشف كريب

أال أعلمك كلمات  :قال يل رسول اهللا (  :قالتـ رضي اهللا عنها ـ وعن أمساء بنت عميس 

                                                
، ورواه أمحد برجال الصحيح، عن عائشة وابن الضـحاك،  )فأحسن(أمحد، وأبو يعلى، ورجاهلما ثقات ولفظ أمحد رواه ) ١(

 .عن ابن مسعود
 .أبو احلسن بن الضحاك، والبزار برجال ثقات عن ابن مسعودرواه ) ٢(
 .أبو احلسن بن الضحاك، عن أيب هالل، مرسالرواه ) ٣(
 .ابن أيب شيبة بسند صحيحرواه ) ٤(
 )ابتسامة األنني(من جمموعة ) رقية الروح(مجعنا الكثري املرتبط ذا مع حكمه يف رسالة ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 . رواه البخاري) ٧(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٨(



 ١٠٩

  ١)اهللا اهللا ريب، ال أشرك به شيئا :ـأو يف الكرب  ـتقولينهن عند الكرب 
اللهم رمحتك أرجو، فال تكلين  :ملكروبدعوات ا(  :قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ وعن أيب بكرة 

  ٢)إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله، ال إله إال أنت
دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف (  :قال رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن سعد بن أيب وقاص 

م يف شيء قط إال ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني، فإنه مل يدع ا رجل مسل :بطن احلوت
  ٣)هاستجاب اهللا ل

ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو (  :قال رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن عبد اهللا بن مسعود 
اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصييت بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل  :حزن

تابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف ك
عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي، إال أذهب اهللا عز وجل مهه، 

أجل، ينبغي ملن مسعهن  :قال .يا رسول اهللا، ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلمات :قالوا .وأبدله مكان حزنه فرحا
  ٤)تعلمهنأن ي

ذلك اليوم الذي جيمع فيه الكل . .عند العيدبل . .فما يقوله عند الفرح. .هذا ما يقوله عند الكرب: قلت
  على الفرح والسرور؟

كان يقول يوم اخلروج  أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ  أن رسول اهللا من ذلك ما حدث به : قال
جي هذا مل أخرج أشرا وال بطرا، وال رياء، خرجت اتقاء اللهم حبق السائلني عليك، وحبق خمر: (إىل العيد

   ٥)سخطك، وابتغاء مرضاتك، فعافين اللهم بعافيتك من النار
نعم : (تقبل اهللا منا ومنك، قال: (يوم عيد فقلنا لقينا رسول اهللا : عن واثلة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٦)تقبل اهللا منا ومنك
  ؟الدينفما يقول عندما يثقله : قلت
إين قد عجزت عن كتابيت،  :أن مكاتبا جاءه فقال: ـ رضي اهللا عنه ـعلي من ذلك ما حدث به : قال

: قال ؟لو كان عليك مثل جبل ثبري دينا أداه اهللا عنك أال أعلمك كلمات علمنيهن رسول اهللا : فأعين؟ قال
  ٧)اللهم اكفين حباللك عن حرامك، وأغنين بفضلك عمن سواك(قل 

  ل عند املرض؟فما يقو: قلت
                                                

 .رواه أبو داود وابن ماجه)١(
 .رواه أبو داود) ٢(
 .رواه الترمذي) ٣(
 .رواه أمحد) ٤(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٥(
 .ابن عديرواه ) ٦(
 .رواه الترمذي) ٧(



 ١١٠

كان إذا اشتكى يقرأ على  أن رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنه ـعائشة من ذلك ما حدثت به : قال
  ١)نفسه باملعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها

منذ  وجعا جيده يف جسده أنه شكا إىل رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوعن عثمان بن أيب العاص 
: ضع يدك على الذي تأمل من جسدك، وقل باسم اهللا ثالثا، وقل سبع مرات: أسلم، فقال له رسول اهللا 

  ٢)أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(
 :قال .نعم :فقال ؟يا حممد، اشتكيت :فقال أن جربيل أتى النيب : ـ رضي اهللا عنه ـوعن أيب سعيد 

  ٣ )اهللا يشفيك، باسم اهللا أرقيك .يؤذيك، من شر كل نفس أو عني حاسدباسم اهللا أرقيك من كل شيء (
إذا دخل  وكان النيب  :دخل على أعرايب يعوده، قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ وعن ابن عباس 
 ـأو تثور  ـكال، بل هي محى تفور  !طهور: قلت :ال بأس طهور إن شاء اهللا، قال: على مريض يعوده قال

  ٤)فنعم إذا( :فقال النيب  .ري تزيره القبورعلى شيخ كب
اللهم (: كان يعوذ بعض أهله، ميسح بيده اليمىن ويقول أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ وعن عائشة 

  ٥)رب الناس أذهب الباس، واشفه وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما
من عاد مريضا مل حيضر أجله، فقال عنده سبع (  :قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ وعن ابن عباس 

  ٦)أسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهللا من ذلك املرض( :مرار
بسم اهللا تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ( :كان يقول للمريض أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ وعن عائشة 

  ٧)يشفى سقيمنا، بإذن ربنا
  ن احتار يف أمره، فأراد أن يطلب اخلرية من ربه؟فما يقول م: قلت
، وقد كان رسول اهللا )صالة االستخارة(، وله صالة خاصة به تسمى دعاء االستخارةذلك يسمى : قال

 كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا حريصا على توريثه لورثته، ف  يعلمنا
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري  :ا السورة من القرآن، يقولاالستخارة يف األمور كما يعلمن

اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ( :الفريضة، مث ليقل
ي وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاش

فاقدره يل، ويسره يل مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا  -عاجل أمري وآجله  :أو قال -وعاقبة أمري 
فاصرفه عين واصرفين عنه، واقدر  ـعاجل أمري وآجله  :أو قال ـاألمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه مسلم) ٢(
 . رواه مسلم) ٣(
 . اه البخاريرو) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .رواه أبو داود والترمذي) ٦(
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(



 ١١١

  ١)ويسمي حاجته :قال .يل اخلري حيث كان، مث أرضين به
  ول من ارتفع اخلرية عنه، وأراد من اهللا أن ييسر له مقصوده؟فما يق: قلت
، وقد وردت صيغتها فيما )صالة احلاجة(، وله صالة خاصة به تسمى احلاجةدعاء ذلك يسمى : قال
من كانت له حاجة إىل اهللا تعاىل ( :رسول اهللا  قال: قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن أيب أوىف حدث به 

وليصل على  ،مث ليثن على اهللا عز وجل ،مث ليصل ركعتني ،ين آدم فليتوضا وليحسن الوضوءأو إىل أحد من ب
أسألك  ،احلمد هللا رب العاملني ،سبحان اهللا رب العرش العظيم ،ال إله إال اهللا احلليم الكرمي( :مث ليقل النيب 

وال  ، تدع يل ذنبا إال غفرتهال ،والسالمة من كل إمث ،والغنيمة من كل بر ،وعزائم مغفرتك ،موجبات رمحتك
  ٢)وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الرامحني ،مها إال فرجته

أن رجال ضرير البصر أتى النيب  ـ رضي اهللا عنه ـ فذكرعثمان بن حنيف وهلا صيغة أخرى حدث ا 
 فأمره  ،قال فادعه ،كوإن شئت صربت فهو خري ل ،إن شئت دعوت: قال ،ادع اهللا تعاىل أن يعافيين :فقال

نيب الرمحة، يا  اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد ( :أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء
  ٣)حممد إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى يل، اللهم فشفعه يف

  فما يقول من افتقر إىل فضل اهللا برتول املطر الذي به حياة األرض؟: قلت
، ومما ورد يف صفتها، وما يقال فيها ما صالة االستسقاءيف ذلك صالة هي  لقد سن رسول اهللا : قال
أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ورسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـأنس بن مالك حدث به 

  قائم خيطب، فاستقبل رسول اهللا طعت السبل، فادع اهللا يا رسول اهللا هلكت املواشي، وانق :قائما فقال
وال واهللا ما نرى  :اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، قال أنس :يديه فقال فرفع رسول اهللا  :قال .يغيثنا

فطلعت من ورائه سحابة  :يف السماء من سحاب وال قزعة وال شيئا، وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار، قال
واهللا ما رأينا الشمس سبتا، مث دخل رجل من  :قال .تشرت، مث أمطرتمثل الترس، فلما توسطت السماء ان

يا رسول اهللا هلكت األموال،  :قائم خيطب، فاستقبله قائما فقال ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهللا 
للهم على اللهم حوالينا وال علينا، ا :يديه مث قال فرفع رسول اهللا  :وانقطعت السبل، فادع اهللا ميسكها، قال

  .٥فانقطعت وخرجنا منشي يف الشمس: قال ،واألودية ومنابت الشجر ٤اآلكام والظراب
املطر، فأمر مبنرب فوضع له يف  شكا الناس إىل رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ وعن عائشة 

، فقعد حني بدا حاجب الشمس فخرج رسول اهللا  :املصلى، ووعد الناس يوما خيرجون فيه، قالت عائشة
إنكم شكومت جدب دياركم، واستئخار املطر عن إبان زمانه : على املنرب فكرب، ومحد اهللا عز وجل، مث قال

الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿ :عنكم، وقد أمركم اهللا عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، مث قال
                                                

 . رواه البخاري) ١(
 .يف إسناده مقال: قال الترمذيو ،الترمذي وابن ماجهرواه ) ٢(
 .حديث حسن صحيح: قال الترمذيوالترمذي، وابن ماجه، رواه ) ٣(
 .اجلبال الصغار: الظراب) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم )٥(



 ١١٢

، ال إله إال اهللا يفعل ما يريد، اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت الغين، )الفاحتة(﴾ الرحمنِ الرحيمِ مالك يومِ الدينِ 
، مث رفع يديه، فلم يزل يف الرفع حىت )وحنن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغا إىل حني

مث أقبل على الناس ونزل فصلى بدا بياض إبطيه، مث حول إىل الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، 
ركعتني، فأنشأ اهللا سحابة فرعدت وبرقت، مث أمطرت بإذن اهللا، فلم يأت مسجده حىت سالت السيول، فلما 

أشهد أن اهللا على كل شيء قدير، وأين عبد اهللا (:حىت بدت نواجذه فقال ضحك  ١رأى سرعتهم إىل الكن
   ٢)ورسوله

اللهم اسقنا غيثا مغيثا (: بواكي، فقال أتت النيب  :(قالعنه ـ ـ رضي اهللا وعن جابر بن عبد اهللا 
  .٣فأطبقت عليهم السماء :قال ،)مريئا مريعا نافعا، غري ضار، عاجال غري آجل

فهل أثر عن . .إن بعض ما حيصل يف الطبيعة من أحداث قد ميأل القلب خمافة، أو قد ميألها هيبة: قلت
  حممد يف ذلك شيء؟

أا ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ف. .هاجت الريحإذا إذا  ذلك ما كان يقوله ومن . .أجل: قال
اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به، وأعوذ (: إذا عصفت الريح قال كان النيب : قالت

  ٤)بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
الريح من روح اهللا، تأيت بالرمحة وتأيت (  :يقول  مسعت رسول اهللا :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ٥)بالعذاب، فإذا رأيتموها فال تسبوها، وسلوا اهللا خريها، واستعيذوا باهللا من شرها
أنه كان إذا ـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن الزبري ف. .مساع الرعدعند  ومن ذلك ما كان يقوله 
  ٦)الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته سبحان( :مسع الرعد ترك احلديث، وقال
كان  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ف. .نزول الغيثعند  ومن ذلك ما كان يقوله 

  ٧)اللهم صيبا نافعا(: إذا رأى املطر قال
ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ف. .خسوف القمر أو كسوف الشمسعند  ومن ذلك ما كان يقوله 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم : ( قال سول اهللا أن ر
  ٨)ذلك فادعوا اهللا، وكربوا، وصلوا، وتصدقوا

 أن النيب : ـ رضي اهللا عنه ـعن طلحة بن عبيد اهللا ف. .رؤية اهلاللعند  ومن ذلك ما كان يقوله 

                                                
 .ما يرد احلر والربد من األبنية واملساكن: الكن) ١(
 .داود رواه أبو) ٢(
 .داود رواه أبو) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 .رواه أبو داود) ٥(
 .رواه مالك والبخاري يف األدب املفرد) ٦(
 . رواه البخاري) ٧(
 . رواه البخاري ومسلم) ٨(



 ١١٣

  ١)للهم أهله علينا باليمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، ريب وربك اهللا:(كان إذا رأى اهلالل قال
  فهل أثر عن حممد يف ذلك شيء؟. .إن امليت حيتاج إىل دعاء احلي: قلت
ومن ذلك ما حدث . .فيها سننا من الدعاء وسن لنا النيب . .صالة اجلنازلقد شرع لذلك . .أجل: قال

: على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول صلى رسول اهللا : القـ رضي اهللا عنه ـ عوف بن مالك به 
اللهم اغفر له وارمحه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله باملاء والثلج والربد، ونقه من (

 اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله، وزوجا خريا من
  ٢)حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت :زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب القرب، ومن عذاب النار، قال

اللهم اغفر حلينا وميتنا،  ):على جنازة فقال صلى رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن أيب هريرة 
منا فأحيه على اإلسالم، ومن توفيته منا  وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته

  ٣)فتوفه على اإلميان، اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده
كان النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عثمان بن عفان ما حدث به  يقال بعد الدفنمما  ومما سنه النيب 

 ٤)بيت، فإنه اآلن يسألاستغفروا ألخيكم وسلوا له التث(: إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال  
  ما حدثت  دخول املقابرعند مما يقال  ومما سنه النيب 

إن ربك يأمرك أن تأيت : إن جربيل أتاين فقال: قال عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  - ١٦٠
ديار من السالم على أهل ال( :قويل :قال ؟كيف أقول هلم يا رسول اهللا :قلت :قالت .أهل البقيع فتستغفر هلم

  ٥)املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين، وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون
يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر، فكان قائلهم  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن بريدة 

 لالحقون، أسأل اهللا لنا ولكم السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا(: يقول
  ٦)العافية

***  
. .ظللت مع جعفر وعلي طيلة ذلك اليوم ال أسأله عن مسألة إال أجابين عنها مبا أثر عن رسول اهللا 

، فما ورد فيها من دعوات يليب كل وقد تعجبت كثريا عندما رأيت ذلك الغىن الذي حتمله سنة رسول اهللا 
ماهلا، ومبنتهى األدب والرقة والذوق الرفيع مما مل أجد له نظريا يف مجيع ما أثر عن يلبيها يف منتهى ك. .حاجة

  .أنبياء أو قديسني
أسلم لك بأن ما تركه حممد من ثروة يف هذا اال ال يعدله : ن مسائل قلتمبعد أن مل أجد ما أسأله 

                                                
 .رواه الترمذي) ١(
 . سلمرواه م) ٢(
 .رواه أمحد والترمذي) ٣(
 .رواه أبو داود) ٤(
 . رواه مسلم) ٥(
 . رواه مسلم) ٦(



 ١١٤

  ولكن أال ترى يف نفس التوجه بالدعاء قصورا؟. .شيء
  ؟١لذي فيهوما القصور ا: قلت
أليس العبد هو الذي صار بني يدي مواله كامليت بني يدي الغسال، فصار ال يطلب من مواله إال : قال

رمبا دهلم األدب على ترك الطلب ؛ اعتماداً على ( :ابن عطاء اهللا بقولهفهذا . .لقد ذكر الصاحلون هذا. .مواله
إن سألتنا مالك عندنا  :خشى إن دعوت أن يقال يلأ:( ، وقال الواسطي)قسمته ؛ واشتغاالً بذكره عن مسألته

فقد امتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من األمور ما قضينا 
  )لك يف الدهور
وذلك أن الصاحلني رمبا تركوا الدعاء يف بعض األحيان . .أما ما ذكره ابن عطاء اهللا فصحيح: قال جعفر

من شغله ذكري :( يف احلديث القدسي ويف ذلك يقول رسول اهللا . .شتغال بعبادة أو رضى مبا قسم هلمال
   ٢)عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني 

، ٣)اللهم استجب لسعد إذا دعاك (:دعا لسعد ـ رضي اهللا عنه ـ فقال ومما يروى يف هذا أن النيب 
،  ومع ذلك فقد روى احملدثون أنه ملا قدم إىل ٤له ه بربكة دعاء النيب وقد روي الكثري من استجابة اهللا ل

مكة، وقد كان كف بصره، وجاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له، فيدعو هلذا وهلذا، وكان 
مكة؟  أنت قارىء أهل: فأتيته وأنا غالم فتعرفت إليه فعرفين وقال: جماب الدعوة، قال عبد اهللا بن السائب

يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد اهللا عليك : فقلت له: نعم، فذكر قصة قال يف آخرها: قلت
  .يا بين قضاء اهللا سبحانه عندي أحسن من بصري: بصرك فتبسم، وقال

  أسعد على دين الواسطي؟: قلت
ة كان يكتفي فيها مبواقف كثري أمل مير رسول اهللا . .سعد والواسطي على دين حممد . .ال: قال

  .بتصاريف األقدار عن اإلحلاح يف الدعاء
ومع ذلك مل يسأل اهللا رغيفا . .ويكفي من ذلك أنه كان يعصب احلجر على بطنه من اجلوع. .بلى: قلت

                                                
 )ابتسامة األنني(من سلسلة ) رقية الروح(ذكرنا هذه املسألة بتفصيل يف رسالة ) ١(
  .، والبيهقيوأبو نعيم يف املعرفة ،وابن شاهلني يف الترغيب يف الذكر ،يف خلق أفعال العبادالبخاري )   ٢(
  .عن سعد بن أيب وقاص وابن حبان، واحلاكم ،الترمذي)   ٣(
فعزله ـ رضي اهللا عنه ـ  إىل عمر بن اخلطابحني شكوه أهل الكوفة ومن ذلك ما روي من استجابة اهللا لدعائه أن )٤(

ؤالء يزعمون أنك ال يا أبا إسحاق إن ه: لسعد واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حىت ذكروا أنه ال حيسن يصلي، فأرسل إليه فقال
ذلك الظن بك يا أبا : فقال عمر .. ال أخرم عنها أما أنا واهللا فإين كنت أصلي م صالة رسول اللَّه : حتسن تصلي، فقال

إسحاق، وأرسل معه رجالً أو رجاالً إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجداً إال سأل عنه ويثنون معروفاً، حىت دخل 
أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان ال يسري بالسرية : اً لبين عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكىن أبا سعدة، فقالمسجد

اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياًء ومسعة فأطل : أما واهللا ألدعون بثالث: قال سعد. وال يقسم السوية وال يعدل يف القضية
  .شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد: وكان بعد ذلك إذا سئل يقول! فنتعمره وأطل فقره وعرضه لل

فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكرب، وإنه ليتعرض : قال عبد امللك بن عمري الراوي عن جابر بن مسرة 
 )رواه البخاري ومسلم( .للجواري يف الطرق فيغمزهن



 ١١٥

  .واحدا
وصربه  لقد ذكر اهللا تأخر طلب أيوب . .بل إن يف القرآن الكرمي ما قد يستدل به على هذا: قال

 وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمني﴿ :تعاىل يلة، كما قالتلك الفترة الطو
لقد روي أنه مكث يف البالء مدة طويلة مثاين عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد، إال رجلني . .)٨٣:االنبياء(

تعلم واللّه لقد أذنب : ليه ويروحان، فقال أحدمها لصاحبهمن إخوانه كانا من أخص إخوانه له، كان يغدوان إ
منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه اللّه فيكشف : وما ذاك؟ قال: أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العاملني، فقال له صاحبه

ز ما أدري ما تقول غري أن اللّه ع :ما به، فلما راحا إليه مل يصرب الرجل، حىت ذكر ذلك له، فقال أيوب 
وجلَّ يعلم أين كنت أمر على الرجلني يتنازعان فيذكران اللّه، فارجع إىل بييت فأكفّر عنهما كراهية أن يذكرا 

    ١)اللّه إال يف حق 
﴿ فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا :على قومه كل تلك السنني الطويلة، فقال تعاىل وذكر  تأخر دعاء نوح 

  )١٤من اآلية: كبوتالعن(خمِسني عاماً 
وذكر تأخر دعاء إبراهيم وزكريا ـ عليهما السالم ـ يف طلب الولد إىل أن بلغا من العمر عتيا، فقال 

رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائك رب شقياً وإِني  :تعاىل عن زكريا 
مع  ، فزكريا )٥ـ ٤:مرمي( موالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقراً فَهب لي من لَدنك ولياًخفْت الْ

علمه بأنه مل يكن بدعاء ربه شقيا، أي ومل يعهد من اهللا إال اإلجابة يف الدعاء، إال أنه مل يستعمل هذا السالح 
  .إال بعد أن اضطر إليه اضطرار

  ف نوفق بني هذا وذاك؟فكي: قلت
  .بأن يوضع كل شيء يف حمله: قال
  كيف ذلك؟: قلت
األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ دعوا اهللا يف مواقف كثرية، وتركوا الدعاء يف مواضع أخرى : قال

  .فالكمال يف اجلمع بني األمرين. .اكتفاء باهللا
  ما ضوابط ذلك؟: قلت
  .ت هناك ضوابط ملا اختلف الناس يف هذا البابليس لذلك ضوابط حمددة، ولو كان: قال
  فاألمر يرجع إالم؟: قلت
أليس الدعاء عالقة وجدانية بني اهللا وعبده، فقد يدفع العبد أحيانا، . .يرجع إىل احلالة الوجدانية: قال

وعلى هذا . .وبدون شعور إىل أن يسأل اهللا أمرا معينا، فيسأل اهللا، وقد ال يشعر بذلك الدافع، فيكتفي بنظر اهللا
إين ال أمحل هم اإلجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا أهلمت :( قالميكن محل قول عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فقد 

  ) الدعاء فإن اإلجابة معه
  فمنهم من اعترب الدعاء سببا، ومنهم من اعتربه أمارة؟. .فقد اختلف الناس كذلك: قلت

                                                
  .رفع هذا غريب جداً: فوعاً ويف رفعه نظر، كما قال ابن كثريابن أيب حامت عن أنس بن مالك مر)  ١(



 ١١٦

فلم يروا يف الدعاء إال أمارة على اقتراب فضل اهللا  أما العارفون احملققون،. .لكل حظه من ذلك: قال
وهم يف ذلك كالتربة ال تفهم من نزول املطر إال ما يريده اهللا هلا من . .ألنه لوال ذلك ما وفقهم للدعاء. .عليهم
  . .حياة

لقد نبه وارث نبه العارفون عند حديثهم عن الدعاء إىل هذا حىت ال ينحجب الداعي حباجته عن، لقد 
ال يكن مهك :( إىل االشتغال مبناجاة اهللا قبل االشتغال بتحقيق املطالب، قالالشاذيل أبو  احلسن  ول اهللا رس

ابن عطاء اهللا، ونبه إليه . .) يف دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون حمجوباً، وليكن مهك مناجاة موالك
ن طلبك إلظهار العبودية، وقياماً حبقوق وليك .ال يكن طلبك تسبباً إىل العطاء منه، فيقل فهمك عنه( :فقال

  ) الربوبية 
  :مث علل كون الطلب ال يكون سبباً للعطاء بثالث علل

، فعطاء اهللا للعبد ) ؟كيف يكون طلبك الالحق سبباً يف عطائه السابق ( :أما العلة األوىل، فعرب عنها بقوله
قال  وهو كما من تقدمه على املسبب،  والسبب ال بدعطاء أزيل سابق، وهو السبب يف العطاء احلادث، 

  أقسام قسمت، وأحكام أجريت، كيف تستجلب حبركات أو تنال بسعايات؟  :الواسطي
، أي أن حكم اهللا يترته )جل حكم األزل أن ينضاف إىل العلل ( :أما العلة الثانية، فعرب عنها بقوله

  .ويتقدس أن يؤثر فيه أي مؤثر
عنايته فيك ال لشيء منك، وأين كنت حني واجهتك عنايته، وقابلتك ( :بقولهأما العلة الثالثة، فعرب عنها 

  )بل مل يكن هناك إال حمض اإلفضال، وعظيم النوال .رعايته؟ مل يكن يف أزله إخالص أعمال، وال وجود أحوال
***  

شعرت و. .لقد شعرت بروحي حتلق يف املأل األعلى. .بقيت مع جعفر سنة كاملة مل أعش يف حيايت مثلها
وشعرت فوق ذلك بأن اهللا أقرب إيل من حبل . .بالكون يرتدي حلة مجيلة غري احللة اليت كنت أراه ا

  . .الوريد
  فلماذا فارقته إذن؟: قلت

  .لقد فارقين قبل أن أفارقه: اغرورقت عيناه بدموع حاول إمساكها بشدة، مث قال
  هل مات؟: قلت
  . .بل قتل :قال

  ؟!ما ذنب املسكني. .؟!..لقت: انتفضت اجلماعة قائلة
  . .لقد نصب بعض احلمقى له كمينا، فقتلوه مع ابنه علي: قال
  ما ذنب الصيب؟. .حىت علي: قلت
لقد كان أولئك احلمقى حيملون عقوال مشوشة، ونفوسا مملوءة باألحقاد، وأرواحا مدنسة باخلطايا، : قال

  .بيهم بقلتهفلذلك تصوروه مهرطقا أو مبتدعا، فراحوا يذبون عن سنة ن
  ن إذن؟فهم يتصورون أنفسهم جماهدي :قلت
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  .لقد تصوروا أم تقربوا إىل اهللا بسفك دمه. .أجل: قال
  أهم مسلمون؟: قلت
لقد محلوا أحقاد الشيوعيني والصليبيني . .ولكنهم تربوا يف غري مدرسة اإلسالم. .هم مسلمون: قال

  .إخوام من املسلمني علىوها والنازيني والفاشيني وكل العصابات اإلجرامية ليصب
  وقد كنت صاحبه؟. .فكيف جنوت أنت: قلت
أنا  :بعد أن قبضوا علي ليطعنوين بسيوفهم صحت فيهم. .لقد أجناين من سيوفهم كوين مل أسلم بعد: قال

  .كافر ولست مسلما
  فكيف جنوت منهم، وقد قلت هذا؟: قلت
  . .عمدا فعلت: قال
  فماذا فعلوا؟: قلت
وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَالم اللَّه ثُم ﴿ :أ هلم بعضهم قوله تعاىللقد قر: قال

  )٦:التوبة) (أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم ال يعلَمونَ
  .مث أبلغوين مأمين. .عض القرآنمث أمسعوين ب. .فلما قرأها سقط السيف من يد الذي أراد أن يقتلين

  لقد أشفقوا عليك، فكيف مل يشفقوا على جعفر؟: قلت
  .وال ميكن للعقول املشوشة أن يصدر منها إال التشويش. .لقد ذكرت لك أن هلم عقوال مشوشة: قال
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  ثانيا ـ العابد
الوارث الثاين الذي  وفيها التقيت ..)كربالء(قصدت بلدة بالعراق يقال هلا  القدسخرجت من بعد أن 

  .بل رأيتها متشي أمامي وبني يدي ..تعلمت منه حقيقة العبودية هللا
هو أكمل خلق اهللا عبودية هللا، وأنه لو اجتمعت  ومعها علمت علما يقينيا ال يزامحه الشك بأن حممدا 

تحق أن ينادى يف ولذلك اس .. هللا لوزنتها عبودية حممد  مجيع عبودية العابدين، ووزنت بعبودية حممد 
  )عبد اهللا(أشرف املواطن 

   ١)زين العابدين(كان اسم الوارث الذي تشرفت بلقائه، والتعلم على يديه هذه العلوم الشريفة 
للوضوء، فرأيت النور يف بعض املساجد أين دخلت ميضأة  ..وكان أول موقف دلين عليه، وهداين إليه

ما : رعدة أصابته، فاقتربت منه، وقلت له وفجأة رأيت ..يشع منه كما يشع من الشمس ليس دوا حجاب
  هل أنت مريض؟ ..يا أخي ..بالك

  ؟٢ولكن أتدري بني يدي من أريد أن أقوم ..ال: نظر إيل، والرعدة ال تزال متلك جسده، وقال
   ..لقد كانت كلماته تربز من حبر عميق حشي بأعظم آللئ اإلميان

   ..عله من الورثة الذين ميكنين أن أعرف من خالل مرائيهم حممدافل ..حدثين نفسي أن أتبع هذا الرجل
   ..٣وال مستا كسمته  ..وال خشوعا كخشوعه ..فلم أر صالة كصالته ..وقفت خلفه يف الصالة

   ..كان يبدو مبجرد تكبريه تكبرية اإلحرام، وكأنه قد انتقل إىل عامل آخر ال عالقة له ذا العامل
   ..صلى وأطال يف صالته حىت مل يبق يف املسجد غريهخرج من املسجد بعد أن 

  . إن فالناً قد آذاك ووقع فيك ..يا زين العابدين: يف الطريق لقيه بعض الناس، وقال
   ..انطلق بنا إليه: نظر إليه، واالبتسامة متأل وجهه، وقال

   ..سرت خلفهما، ألنظر املعركة اليت يريد أن يقيمها هذا الرجل مع عدوه
وصل حىت أسرع إليه يصافحه، ويسلم عليه، فتعجبت عجبا عظيما من هذا املوقف، واقتربت ألمسع  ما إن

فغفر اهللا  ،إن كان ما قلت يف حقاً فغفر اهللا يل، وإن كان ما قلت يف باطالًأخي، يا : ما يقال، فسمعته يقول له
  .لك

   ..وكأنه يعد الكالم عدا ..قال ذلك، مث انصرف
                                                

 )زين العابدين(أشري به إىل علي بن احلسني ـ رضي اهللا عنه وعن آبائه ـ فقد كان كلقبه ) ١(
ما هذا الذي : كان علي بن احلسني إذا توضأ يصفر فيقول له أهله: عبد الرمحن بن حفص القرشي قالاحلادثة كما رواها ) ٢(

  ؟تدرون بني يدي من أريد أن أقوم: عتادك عند الوضوء؟ فيقولي
كان علي بن احلسني إذا مشى ال جتاوز يده فخذه، وال خيطر بيده، وكان إذا قام إىل الصالة : وعن عبد اهللا بن أيب سليم قال

 ما تدرون بني يدي من أقوم ومن أناجي؟: مالك؟ فقال: أخذته رعدة، فقيل له
يابن رسول اهللا النار، يا ابن رسول اهللا : حريق يف بيت فيه علي بن احلسني، وهو ساجد، فجعلوا يقولون لهوقع  روي أنه) ٣(
 .أهلتين عنها النار األخرى: ما الذي أهلاك عنها؟ قال: فقيل له. فما رفع رأسه حىت أُطفئت. النار
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  . ال عدت يف أمر تكرهه ،ال جرم:  أن يسرع إليه، ويلتزمه، وهو يبكي، ويقولمل ميلك الرجل إال
  .١وأنت يف حلٍ مما قلت يل: نظر إليه زين العابدين نظرة مملوءة بالرمحة، وقال

  :٢ سألت بعض املارة عنه، فأجابين، وعيناه تغرورقان بالدموع ..بعد أن امتألت من حب هذا الرجل
  وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء

   
  والبيت يعرفه واحلل واحلرم

   
  هذا ابن خري عباد اهللا كلهم،

   
  هذا التقي النقي الطاهر العلم

   
  هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله،

   
  جبده أنبياء اهللا قد ختموا

   
  كلتا يديه غياث عم نفعهما،

   
  يستوكفان، وال يعرومها عدم

   
  سهل اخلليقة، ال ختشى بوادره،

   
  حسن اخللق والشيم: نه اثنانيزي

   
  محال أثقال أقوام، إذا افتدحوا،

   
  حلو الشمائل، حتلو عنده نعم

   
  ال قط، إال يف تشهده،: ما قال

   
  لوال التشهد كانت الءه نعم

   
  عم الربية باإلحسان، فانقشعت

   
  عنها الغياهب واإلمالق والعدم

   
  يغضي حياء، ويغضى من مهابته،

   
  م إال حني يبتسمفما يكل

   
  بكفه خيزران رحيه عبق،

   
  من كف أروع، يف عرنينه مشم

   

                                                
إن كنا : فقال ،كلّمه افترى عليهنها أن رجال قد روي مثل هذا أحاديث كثرية عن زين العابدين ـ رضي اهللا عنه ـ مو)١(

جعلت فداك، ليس كما قلت أنا : فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال. كما قلت فنستغفر اهللا، وإن مل نكن كما قلت فغفر اهللا لك
 .اهللا أعلم حيث جيعل رسالته: فقال الرجل. غفر اهللا لك: قال ،فاغفر يل

هشام بن ق، وقد قاهلا يف مدح زين العابدين ـ رضي اهللا عنه ـ وقصتها هي ما روي أن هذه القصيدة يف األصل للفرزد) ٢(
 ،جاء علي بن احلسني فوقف له الناس وتنحوا حىت استلمف ،فاجتهد أن يستلم احلجر فلم ميكنه ،عبد امللك حج قبل أن يلي اخلالفة

  .ال أعرفه: من هذا؟ قال: فقال الناس هلشام
  .وننبه إىل أنا نقلناها هنا مع بعض التصرف.. مث قال القصيدة.. عرفه، هذا علي بن احلسنيلكين أ: فقال الفرزدق

 .وقد أحسن الفرزدق يف مجعها أميا إحسان.. والغرض من ذكرها هنا هو تبيان صفات العابد الوارث للنيب 



 ١٢٠

  يكاد ميسكه عرفان راحته،

   
  ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم

   
  اهللا شرفه قدما، وعظمه،

   
  جرى بذاك له يف لوحه القلم

   
  أي اخلالئق ليست يف رقام،

   
  ألولية هذا، أو له نعم

   
  شكر أولية ذا؛من يشكر اهللا ي

   
  فالدين من بيت هذا ناله األمم

   
  ينمى إىل ذروة الدين اليت قصرت

   
  عنها األكف، وعن إدراكها القدم

   
  من جده دان فضل األنبياء له؛

   
  وفضل أمته دانت له األمم

   
  مشتقة من رسول اهللا نبعته،

   
  طابت مغارسه واخليم والشيم

   
  هينشق ثوب الدجى عن نور غرت

   
  كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم

   
  من معشر حبهم دين، وبغضهم

   
  كفر، وقرم منجى ومعتصم

   
  مقدم بعد ذكر اهللا ذكرهم،

   
  يف كل بدء، وخمتوم به الكلم

   
  إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم،

   
  هم: من خري أهل األرض؟ قيل:أو قيل

   
  ال يستطيع جواد بعد جودهم،

   
  يهم قوم، وإن كرمواوال يدان

   
  هم الغيوث، إذا ما أزمة أزمت،

   
  واألسد أسد الشرى، والبأس حمتدم

   
  ال ينقص العسر بسطا من أكفهم؛

   
  إن أثروا وإن عدموا: سيان ذلك

   
  يستدفع الشر والبلوى حببهم،

   
  ويسترب به اإلحسان والنعم
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ه يتحدث مع بعض القوم عن العبودية هللا ، فوجدتفقصدته ..حركتين هذه األبيات لطلب صحبته
ني من املسلمني وغريهم يصنفون السالكني إىل اهللا عهدي بالروحاني: فانتظرت حىت انتهى، وقلت. .ومظاهرها

   ..أو الواصلني إىل اهللا أصنافا عديدة، فمنهم العارفون، ومنهم العباد، ومنهم الزهاد، ومنهم أهل الفتوة واملروءة
فللعارف حظه من عبودية السري  ..ؤالء خيتلفون فيما بينهم اختالفا شديدا ـكذلك ـ وعهدي 
  فمن أي هؤالء أنت؟. .ابد حظه من عبودية السري الظاهريالباطين، وللع

 من: البقرة(﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ﴿ :تعاىل أنا أسعى ألن أكون من أهل قوله: قال
  )٢٠٨اآلية

  ما عالقة اآلية ذا؟: قلت
﴿ :، فقالذلك لقد ذكر اهللا تعاىل ..عندما سقط ورثة األنبياء يف هاوية اجلزئية انفصلوا عن أنبيائهم: قال

ا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونذَا الْأَده ضرذُونَ عأْخي ابترِثُوا الْكو لْفخ مهدعب نم لَففَخ ثْلُهم ضرع هِمأْتإِنْ ي
ه والدار الْآخرةُ خير للَّذين يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَنْ ال يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ودرسوا ما في

  )١٦٩:ألعراف) (يتقُونَ أَفَال تعقلُونَ
ورثوا الكتاب ـ ولكنهم مل يرثوه حقائق تنبين عليها حيام، وإمنا ورثوه رسوما وطقوسا  فهؤالء الذين

  .ـ صاروا خيتارون من دينهم ما يتناسب مع أهوائهم، فيقبلون ما تشاء أهواؤهم، ويرفضون ما ترفضه
ال جيادل،  ولذلك، فإن الوارث احلقيقي هو الذي يقف كامليت بني يدي الغسال يف كل ما يأتيه عن نبيه،

  .وال يقدم رأيه على رأيه، وال سلوكه على سلوكه، وال فهمه على فهمه
  فهل هذا هو معىن العبودية؟: قلت
ومن عرف . .واخلضوع التام هللا ال يكون إال عن معرفة باهللا. .العبودية هي اخلضوع التام هللا. .أجل: قال

  .ينتشر به خريه على غريهومن عرف اهللا كان له من املروءة ما . .اهللا زهد يف غريه
  فالعابد إذن جتتمع له مجيع خصال الروحانيني؟: قلت
كما ال يكتمل عرفان العارفني، وال زهد الزاهدين، وال ورع . .لن تكتمل عبوديته إال بذلك: قال

  .الورعني، وال مروءة الفتيان إال باجتماع كل ذلك
خالله من معرفة حممد باهللا ما ال ميكن أن  لقد شرفين اهللا بصحبه رجل من أهل اهللا عرفت من: قلت

  .حيصيه احلاصي
  .ذلك شيخي وأستاذي وقدويت: قال
  من تقصد؟: قلت
  ألست تقصد جعفرا الذي يلقب بالصادق؟: قال
  فكيف عرفت؟. .أجل: قلت
وقد صار يل فراسة . .وقبسات من هديه. .وكل ما تعلمته وورثته نور من أنواره. .لقد صحبته زمنا: قال

  .رف ا كل من صحبه أو لقيهأع
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  .فلن أستفيد ـ إذن ـ منك شيئا جديدا: قلت
  .ستستفيد أشياء جديدة تعرفك باإلنسان الكامل الذي تبحث عنه. .ال: قال
  .أرى لك فراسة عجيبة: قلت
  هل ميكن ملن عرف اهللا، وتلذذ مبعرفته أن يرغب عنه؟: وأجبين. .دعنا منها: قال
  وكيف يرغب عنه؟: قلت
  .بااللتفات إىل غريه، واخلضوع لغريه، والتسليم لغريه: قال
  .من عرف اهللا كما عرفه الصادق، فلن يقع يف مثل هذا: قلت
فالعبودية . .ومن عرف اهللا أقبل إليه بكل كيانه، وذلك اإلقبال هو العبودية. .فالعبودية مثرة املعرفة: قال

  .ع كاره مبغض مكرهال خضو. .خضوع راغب مقبل حمب متذلل. .خضوع تام هللا
  فكيف تكون هذه العبودية؟: قلت
لقد حبثت يف دفاتر الوراقني عن رجل اكتملت له العبودية هللا ألجعل منه النموذج األكمل الذي : قال

فهو اإلنسان الوحيد الذي اكتملت له العبودية هللا . .فلم أجد فيها إال حممدا . .أهتدي ديه وأستنري بنوره
  .ابكل جتليات مجاهل

  لربه؟ فحدثين عن عبودية حممد : قلت
يف  من اجتمعت فيه اكتملت له وراثة رسول اهللا  ..نيصفتبلربه  لقد اتصفت عبادة رسول اهللا : قال

  .هذا اجلانب، ومن كان له بعضها كان له من القصور حبسب تفريطه يف سائر اجلوانب
  فما هي؟ : لتق

  .ما كنت قرأته عليك: قال
ا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً وال تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو ي﴿ :تقصد: قلت

بِني٢٠٨:البقرة) (م(  
فقد مجعت هذه اآلية الكرمية أركان العبودية هللا، من اخلضوع التام هللا، والذي جيعل العبد . .أجل: قال

شائبة من شوائب الشرك، ومن مشول ذلك اخلضوع، فال يترك العابد طريقا من الطرق إال خاليا من أي 
  .ليس له قصد من سلوكه غري مرضاة اهللا. .سلكه
  .فهل حتدثين عن حتقق حممد ذين اجلانبني :قلت 

  .إن شئت ذلك: قال
  .الكامل وأنا ليس يل من هدف يف احلياة إال البحث عن اإلنسان. .وكيف ال أشاء: قلت
فهلم معي إىل البيت، فإن يل شؤونا فيه مما تقتضيه العبودية، وسنتحدث يف الطريق ويف البيت عما : قال

  .تشاء احلديث عنه
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  ـ اخلضوع ١
لقد كان يف ضاحية .. سرت مع زين العابدين إىل بيته، وقد تعجبت عندما الحظت بعده عن مركز املدينة

  .ريف من أريافها كون يفيكاد يمن ضواحي كربالء، بل 
  . .إنك تبذل جهدا كبريا للوصول إىل املدينة: له قلت
  .أنا يل أسوة برجلني ذكرمها اهللا تعاىل ليكونا عربة لنا يف اخلضوع التام هللا يف مجيع الظروف: قال
  من مها؟: قلت
وجاَء رجلٌ ﴿ :اىل، قال تعاملأل الذين يأمترون لقتلهأما أوهلما، فهو الرجل الذي جاء حيذر موسى من : قال

نم ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلَأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسي ةيندى الْمأَقْص نمنيحاصالن  (
  )٢٠:القصص(

وجاَء من ﴿ :وأما الثاين، فهو الرجل الذي جاء ينتصر لرسل اهللا، وحيث قومه على اتباعهم، قال تعاىل
نيلسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندى الْمـس) (أَقْص٢٠:ي(  

فقد كنت أرى أا نوع من  ،﴾ من أَقْصى الْمدينة﴿ :لقد ظللت متعجبا من ذكر القرآن جلملة: قلت
  .وال اإلطناب، بل هو خيتصر الكالم اختصارااحلشو مع أن القرآن ـ حسب معرفيت به ـ ال مييل إىل احلشو 

اكتملت فيه  ١إن القرآن الكرمي بذكره هلذا يدلنا على شرط من شروط العبادة، فالعابد رجل: قال
  .الرجولة، فراح ال يبايل بشيء من أجل أن ميارس ما تتطلبه العبودية من حقوق

البون به من عبودية هللا بأولئك الذين راحوا قارن هذين الرجلني اللذين مل يقف يف وجه ما أحسوا أم مط
  . .يبحثون عن املربرات اليت تقف بينهم وبني عبودية هللا

 لقد ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي مناذج من هؤالء، فقال ـ عند ذكره ملواقف الناس يف غزوة األحزاب
وإِذْ قَالَت طَائفَةٌ ) ١٢(رض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم م﴿ :ـ

تنا عورةٌ وما هي بِعورة إِنْ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيو
﴾ )١٤(ولَو دخلَت علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتنةَ لََآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يِسريا ) ١٣(يدونَ إِلَّا فرارا يرِ
  )األحزاب(

                                                
من اخلصال الكرمية كنا قد أشرنا إليها  نريد بالرجولة هنا معناها الشرعي، والذي ال خيتص بالذكور، فهي تدل على مجلة) ١(

عند حديثنا عن معىن القوامة وشروطها، ويف اللغة ما يساعد ) فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) العشرة الزوجية(يف كتاب 
  :على تعميمها على الرجال والنساء، كما قال الشاعر

  غري جريان بين جبله كلُّ جار ظَلَّ مغتبِطاً 
رلهخجة الرمربالوا حهم مل يفَتات بيقُوا ج  

فَتهايج (:يعين نفسه وامرأَته كأَنه أَراد ،)فَتهايج الرجالن :(وحكى ابن اَألعرايب أَن أَبا زياد الكاليب قال يف حديث له مع امرأَته
) رجلة الرأْيـ رضي اهللا عنها ـ كانت عائشة :(رجل ويف احلديثوترجلَت املرأَةُ صارت كال ،فغلَّب املذكر ،)الرجلُ والرجلة

 )رجل: لسان العرب، مادة: (انظر
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نها، وذكر إخوانا هلم قعد م الكسل وما أوحت إليهم نفوسهم به من التهاون يف طاعة اهللا والكسل ع
أَشحةً علَيكُم ) ١٨(قَليال قَد يعلَم اللَّه الْمعوقني منكُم والْقَائلني إلخوانِهِم هلُم إِلَينا وال يأْتونَ الْبأْس إِال ﴿ :فقال

ذي يغشى علَيه من الْموت فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم فَإِذَا جاَء الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّ
﴾ )١٩(ى اللَّه يِسريا بِأَلِْسنة حداد أَشحةً علَى الْخيرِ أُولَئك لَم يؤمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلك علَ

  )األحزاب(
الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا أولئك ﴿ . .اب اخلضوع املطلق هللاويف مقابل هؤالء ذكر أصح

   )١٧٣:آل عمران(﴾  لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ
ومن السري على قدمه ما استحقوا به أن وكان هلم من اإلرث منه، . . وأولئك الذين كانوا مع حممد 

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً ﴿ :يرتل يف حقهم قرآنا يقول
هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبجِيلِ  يني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم

الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخروا  كَزنآم ينالَّذ اللَّه دعو
  )٢٩:الفتح(﴾  وا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماًوعملُ

  أليس هذا هو الركن األول من أركان العبودية اللذين ذكرما يل؟: قلت
فال ميكن للعبودية أن تتحقق ملن مل يستسلم استسالما مطلقا هللا، فراح ال خيتار يف عبودية ربه . .أجل: قال

قُلْ إِنَّ ﴿ :أن يعزم على هذا، وميارسه يف حياته مجيعا، فقال لقد أمر اهللا تعاىل نبيه . .إال ما اختار اهللا له
نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني والت١٦٢:األنعام) (ص(  

ت منه الذي جعله خضوعه املطلق هللا يقدم ولده قربانا هللا ملا تطلب وقد ضرب له املثل بإبراهيم 
 ربي إِلَى ذَاهب إِني وقَالَ﴿ :عبودية اهللا أن يفعل ذلك، لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، وصوره يف أحسن تعبري، فقال

 بني اي قَالَ السعي معه بلَغَ فَلَما) ١٠١( حليمٍ بِغلَامٍ فَبشرناه) ١٠٠( الصالحني من لي هب رب) ٩٩( سيهدينِ
 الصابِرِين من اللَّه شاَء إِنْ ستجِدنِي تؤمر ما افْعلْ أَبت يا قَالَ ترى ماذَا فَانظُر أَذْبحك أَني الْمنامِ في أَرى إِني

قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي ) ١٠٤( وناديناه أَنْ يا إِبراهيم) ١٠٣(فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ ) ١٠٢(
 ِسنِنيح١٠٥(الْم ( بِنيلَاُء الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه)١٠٦ ( ٍيمظحٍ عببِذ اهنيفَدو)الصافات(﴾ )١٠٧(  

مل ميارسوا يف وهكذا مجيع أهل اهللا من املالئكة واألنبياء واملقربني ـ عليهم الصالة والسالم ـ فإم 
  :حيام مجيعا إال ما يقتضيه اخلضوع املطلق هللا

لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه وال ﴿ :لقد قال اهللا تعلى يصفهم، ويصف خضوعهم املطلق هللا
إِنَّ ﴿ :، وقال)١٧٢:النساء) (سيحشرهم إِلَيه جميعاًالْمالئكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنكف عن عبادته ويستكْبِر فَ

ولَه من في ﴿ :، وقال)٢٠٦:ألعراف) (الَّذين عند ربك ال يستكْبِرونَ عن عبادته ويسبحونه ولَه يسجدونَ
  )١٩:االنبياء) (عن عبادته وال يستحِسرونَ السماوات والْأَرضِ ومن عنده ال يستكْبِرونَ

ال يستكربون هؤالء املقربون املوصوفون يف هذه اآليات كلهم وصفوا بالعبودية املطلقة هللا، فهم . .انظر
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  .فيعيون وينقطعون ١ال يأنفون وال يتعاظمون وال يستحسرونو هاعن
  . .ريب اهللا هو أن تصح نسبته إىل العبودية هللاوهلذا، فإن أعظم شرف يناله املؤمن ويستحق به تق
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا ﴿ :فاهللا تعاىل يشرف عباده املقربني بنسبته إليه، فيقول

) ها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِرياًعيناً يشرب بِ ﴿ :، ويقول)٦٣:الفرقان) (خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً
  )٦:االنسان(

والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم ﴿ :، فيقولالبشارة املطلقة لعباده وهو جيعل
ادبع رشى فَبرش١٧:الزمر) (الْب(  

  )٦٨:الزخرف) (يا عباد ال خوف علَيكُم الْيوم وال أَنتم تحزنونَ﴿ :فقالعل األمن املطلق هلم هو جيو
إِنَّ عبادي ﴿ :عزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة وجعل سلطانه على من تواله وأشرك به فقالهو يو

اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سلْطَانٌ ﴿ :، وقال)٤٢:احلجر( )لَيس هِملَيع لَك سي لَيادبإِنَّ ع
  )٦٥:االسراء) (وكَفَى بِربك وكيالً

واذْكُر عبادنا ﴿ :وهو يثين على أشرف خلقه وأكرمهم ذا الوصف، فيقول عن إبراهيم وإسحق ويعقوب
ي الْأَيأُول قُوبعيو اقحإِسو يماهرارِإِبصالْأَبي ود) (٤٥:ص(  

  )١٧:ص) (اصبِر علَى ما يقُولُونَ واذْكُر عبدنا داود ذَا الْأَيد إِنه أَواب﴿ :ويقول عن داود
  )٣٠:ص) (ووهبنا لداود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب﴿ :عن سليمان ويقول

) ذْ بِيدك ضغثاً فَاضرِب بِه وال تحنثْ إِنا وجدناه صابِراً نِعم الْعبد إِنه أَوابوخ﴿ :ويقول عن أيوب
)٤٤:ص(  

  )٥٩:الزخرف) (إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَالً لبنِي إِسرائيلَ﴿ :عن املسيح ويقول
وإِنْ كُنتم في ﴿ :، فيقول ذاكرا أشرف مقاماته مقام ترتل القرآنوأعالهم مرتلةأكرم خلقه يقول عن و

، )٢٣:البقرة) (نتم صادقنيريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداَءكُم من دون اللَّه إِنْ كُ
الْحمد للَّه الَّذي ﴿ :، ويقول)١:الفرقان) (ذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراًتبارك الَّ﴿ :ويقول

نات هو الَّذي ينزلُ علَى عبده آيات بي﴿ :، ويقول)١:الكهف) (أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا
يمحر وفؤلَر بِكُم إِنَّ اللَّهورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم كُمرِجخي٩:احلديد) (ل(  

وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَادوا يكُونونَ ﴿ :يف مقام دعوته إىل اهللا، وخضوعه املطلق هللا فيها يقولو
  )١٩:اجلـن) (علَيه لبداً
سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى ﴿ :يذكر تكرميه له برحلة اإلسراء، فيقولو

ريصالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدس١:االسراء) (الْم(  
فالعبودية . .كان يعتقد أن أعظم مدح وإطراء يطرى به هو أن تذكر عبوديته هللا ن رسول اهللا وهلذا، فإ

  .أشرف وصف يناله العابد هللا
                                                

 .إذا تعب وأعيا :يقال حسر واستحسر)١(
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 فقولوا عبد ،ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح ابن مرمي فإمنا أنا عبد:( لقد ورد يف احلديث قوله 
  ، ١)اهللا ورسوله

لو شئت لسارت معي جبال  ،يا عائشة( :قال هلا ن رسول اهللا وحدثت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أ
ملكا  ،إن شئت كنت نبيا :ويقول لك ،إن ربك يقرئك السالم :فقال ،أتاين ملك إىل حجرة الكعبة ،الذهب

( :فكان بعد ال يأكل متكئا ويقول ،نبيا عبدا :فقلت ،أن ضع نفسك: فأشار إىل جربيل ،وإن شئت نبيا عبدا
  ٢)ل العبد وأجلس كما جيلس العبدآكل كما يأك
قرأت يف التوراة صفة حممد حممد رسول ( :قالعن صفته يف الكتب السابقة، فعبداهللا بن عمرو وحدث 

اهللا عبدي ورسويل مسيته املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال صخاب باألسواق وال جيزى بالسيئة السيئة ولكن 
   ٣)يعفو ويغفر
وصف حممد بالعبودية وما تقتضيه من تكاليف يتناىف مع ما يذكره  أال ترى أن ما ذكرته من: قلت

  العارفون من أن العبد يصل يف رحلته إىل اهللا إىل مقام تسقط عنه فيه التكاليف، وترتفع عنه بالتايل العبودية؟
إن العارفني أعظم من أن يقعوا يف . .من قال من العارفني ذلك؟: امحر وجهه، وبدا عليه غضب، وقال

لقد صحبت الكثري منهم، وعرفت يف التاريخ سري أكثرهم، ومل أرهم يرددون إال ما ردده . .ل هذه الترهاتمث
قد ( :فقال ،)وصلت إىل درجة ال تؤثر يف اختالف األحوال( :سئل عمن يقولعندما باري ذأبو علي الرو

  . .)ولكن إىل سقر ،وصل
هل املعرفة باهللا يصلون إىل ترك احلركات من باب الرب أ( :اجلنيد لرجل ذكر املعرفة فقالويرددون ما قاله 

 ،وهذه عندي عظيمة ،ن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط األعمالإ( :فقال اجلنيد ،)والتقرب إىل اهللا عز وجل
وإليه  ،ن العارفني باهللا أخذوا األعمال عن اهللاإ( :، مث قال)والذي يسرق ويزين أحسن حاال من الذي يقول هذا

ألنه أوكد معرفيت به وأقوى  ،ولو بقيت ألف عام مل أنقص من أعمال الرب ذرة إال أن حيال يب دوا ،هارجعوا في
  . .)يف حايل

من رأيته يدعي مع اهللا عز وجل حالة خترجه عن حد (: عندما قالاحلسني النوري ويرددون ما قاله أبو 
. .)يها ويشهد هلا حفظ ظاهر فامه على دينهومن رأيته يدعي حالة باطنة ال يدل عل ،فال تقربنه ،علم شرعي

  .وهكذا كل العارفني واملقربني من أهل اهللا أهل الوارثة الكاملة
 أليس املطلوب. .ولكن أال ترى يف خضوع الرسوم والطقوس ما يشغل صاحبه عن خضوع القلب: قلت

  يف العبادة قلب اإلنسان؟
فاخلاضع هو الذي خضع كل . .ال قلب اإلنسان وحده. .املطلوب يف العبادة اإلنسان بكل لطائفه: قال

                                                
 .رواه البخاري)١(
ي بيده فوا الذي نفس( :ورواه هناد عن عمرو بن مرة وزاد ،)فإمنا أنا عبد(رواه البيهقي عن حيىي بن أيب كثري مرسال وزاد ) ٢(

 .حلسنهالسيوطي يف اجلامع الصغري ولتعدد هذه الطرق رمز  )لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا

 .رواه البخاري) ٣(
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اللهم لك ركعت وبك آمنت ( :حني كان يقول وهو ساجد كيانه هللا، فصار يردد ما كان يقوله رسول اهللا 
  ١)ولك أسلمت، أنت ريب، خشع مسعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب وما استقَلَّت به قدمي هللا رب العاملني

اللهم ( :ق على فراشه ليؤدي ما أمر به من النوم حفاظا على طاقات جسدهوحني كان يقول وهو مستل
إين أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة 
 إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك

آمنت برسولك الذي  :فرددن ألستذكرهن فقلت :الفطرة، واجعلهن من آخر كالمك، قالمت وأنت على 
  ٢)ال، وبنبيك الذي أرسلت :قال .أرسلت

يف منطق ـ إن ما ذكرته من ارتباط الكمال اإلنساين باخلضوع املطلق قد ال يسلم لك، فالكامل : قلت
  .هو من حترر ال من خضعـ البشر 

  :لئة دموعا كان حياول دفعها بكل جهده، مث أنشد بلحن عذبنظر إىل السماء بعني ممت
  والعبد حيوي الفخر بالتمليك ..شرف النفوس دخوهلا يف رقهم

  ما تقصد؟: قلت
أرأيت لو أوقفك ملك امللوك ببابه، وأذن لك كل حني بزيارته، واحلديث معه، وأنت مع كل ذلك : قال

إياك أن ترغب عين إىل : مث قال لك حمذرا. .من كل ذلك تتمتع بفضله وبره وإحسانه ولطفه ال ينقصك شيء
  أكان يف قوله هذا ما يضر حبقيقتك وحريتك؟. .غريي ممن ال يزيدك إال أملا وشقاء وعناء

ما دمت أجد كل حاجايت عنده، وما دامت كل لطائفي تغذى بربه، فمن الغنب أن أنصرف عنه إىل : قلت
  .سواه

فاخلضوع هللا حترر ممن سواه من الشهوات واألهواء . .و سر اخلضوعفهذه هي العبودية، وهذا ه: قال
  .والشياطني اليت تقيد اإلنسان بأبشع أنواع القيود

امسع ما يقول ابن القيم يف : بينما حنن كذلك إذ قدم ابن له حيمل كتابا، وأخذ يقول، وكأنه خياطبين
  .شرحه ملنازل اهلروي

دخوهلا حتت رق العبودية : غاية شرف النفس: ن خشوع أبيهقال ذلك، مث أخذ يقرأ خبشوع ال يقل ع
  .طوعا واختيارا وحمبة ال كرها وقهرا

ومكاتب قد  ،وحر حمض ،عبد حمض :والناس يف هذا املقام ثالثة:( قلب صفحات من الكتاب، وراح يقرأ
   :أدى بعض كتابته وهو يسعى يف بقية األداء

ستعبدته نفسه وشهوته وملكته وقهرته فانقاد هلا انقياد العبد إىل فالعبد احملض عبد املاء والطني الذي قد ا
   .سيده احلاكم عليه

   .فانقادت معه وذلت له ودخلت حتت رقه وحكمه ،واحلر احملض هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها
                                                

 .أمحد وابن حبان وابن خزميةرواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ١٢٨

وبالبقية  ،وهو يسعى يف كماهلا فهو عبد ومن وجه حر من وجه ،واملكاتب من قد عقد له سبب احلرية
   .اليت بقيت عليه من األداء يكون عبدا ما بقي عليه درهم فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه

فاحلر من ختلص من رق املاء والطني وفاز بعبودية رب العاملني فاجتمعت له العبودية واحلرية فعبوديته من 
  ١)وحريته من كمال عبوديته ،كمال حريته
ولقد صدق بعض :( ا آخر كان حيمله باليد األخرى، وراح يقرأ، وفتح كتيب)مدارج السالكني(وضع 

 ،ويل عبدان مها سيداك ،تقول يل هذاكيف : ، فقال له العارفسلين حاجتك :العارفني ملا قال له بعض األمراء
 :وقال بعضهم لبعض الشيوخ ..وملكتهما وملكاك ،فقد غلبتهما وغلباك ،احلرص واهلوى :قال ؟ومن مها :فقال

ازهد يف الدنيا تكن  :فقال ؟وكيف أفعل ذلك :قال ،كن ملكا يف الدنيا تكن ملكا يف اآلخرة :فقال له ،أوصين
 ٢)فإن امللك يف احلرية واالستغناء ،معناه اقطع حاجتك وشهوتك عن الدنيا. .ملكا يف اآلخرة

صغر، وقد مسيته على هذا ابين األ: أغلق الكتاب، وراح إىل سبيله، سألت زين العابدين عن ابنه هذا، فقال
، وهو رجل مجع اهللا له بني العلم والعبادة، وقد سألت اهللا أن يكون كجده ٣جد من أجدادي كان امسه الباقر

  .فال خري يف علم ال يصحبه عبادة، وال يف عبادة ال يصحبها علم. .عاملا عابدا
  أم أنك أمهلت تأديبه يف هذا؟. .لكنه مل حيينا: قلت
ولكنه ـ كما تراه ـ مشغول بالعوامل اليت توحي . .وال هو قصر يف األدب. .أمهل تأديبهأنا مل . .ال: قال

ولو رآك يف غري هذه احلال حلياك . .فلذلك انشغل ا عن غريها، أو غاب ا عن غريها. .الكلمات ا له
  .وتعامل معك مبا يقتضيه األدب من املعامالت

وعرفت ـ . .عرفت أن اخلضوع ال يعين إال اكتمال احلرية لقد. .فلنرجع إىل موضوعنا. .ال بأس: قلت
ولكين . .بناء على ذلك ـ أن اإلنسان الكامل هو الذي اكتملت له العبودية، ألنه ال تكتمل حريته إال بذلك

تي الرحمنِ إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا َآ﴿ :ففي القرآن. .أرى القرآن يصف كل شيء بالعبودية هللا
  . .املؤمن والكافر يف هذا الشرفيدخل وبذلك  ،)مرمي(﴾ )٩٣(عبدا 

وا ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عبادي هؤالِء أَم هم ضلُّ﴿ :ومثل ذلك
  .م عبيدا له مع كوم من أهل الضالل، فقد اعتربه)١٧:الفرقان) (السبِيلَ

قُلِ اللَّهم فَاطر السماوات والْأَرضِ عالم الْغيبِ والشهادة أَنت تحكُم بين عبادك في ما ﴿ :ومثل ذلك
  )٤٦:الزمر) (كَانوا فيه يختلفُونَ
.. )١٠٨:آل عمران) (ا علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْماً للْعالَمنيتلْك آيات اللَّه نتلُوه﴿ :ومثلها مجيعا

واليت يدخل فيها صاحلها ومنحرفها، وطيبها . .وغريها من اآليات اليت تنسب هذا الشرف لكل الكائنات
  آن هلم بالعبودية؟فأي امتياز بعد هذا حملمد، وملن ذكرت من األنبياء والصاحلني من وصف القر. .وخبيثها

                                                
 .٣/٧٤:مدارج السالكني) ١(
 .٦٧:املقصد األسىن) ٢(
 .أشري به إىل اإلمام الباقر أحد أئمة أهل البيت الكبار ـ رضي اهللا عنهم ـ )٣(



 ١٢٩

إذا كان مذلال ال يكون معبدا إال عبد املطريق فال. .العبودية ـ كما عرفت ـ تعين اخلضوع املطلق: قال
وجودا واستمرار . .فكل ما خلق اهللا خاضع هللا ابتداء وانتهاء. .والعبودية ذا تشمل كل شيء. .بوطء األقدام

  .ومن كان ذه الصفة كان عبدا ال حمالة رضي أم مل يرض. .لغريه فاهللا هو القيوم القائم بنفسه املقيم. .وجود
  فما الشرف الذي ناله من ذكرت من العباد؟: قلت
ففرق بني عبد ال هم له إال . .وشرف السري االختياري حسب مقتضياا. .شرف الرضى بالعبودية: قال

وبني عبد استسلم استسالما كليا . .إلباقالتفكري يف اإلباق من رق سيده، بل ال حلم له يف حياته إال هذا ا
  .ملواله، بل هو يعترب وقوعه يف عبودية مواله هي الشرف الذي ال شرف فوقه، والعزة اليت ال عزة فوقها

 ،من ادعى العبودية: قال بعض العارفني( :وراح يقرأ من غري أن يلتفت إلينا. .قدم ابنه، وهو حيمل كتابا
يكون امسه ما يسمى  ،عواه، إمنا تصح العبودية ملن أفىن مراداته وقام مبراد سيدهوله مراد باق فهو كاذب يف د

ونعته ما حلي به، إذا دعي بامسه أجاب عن العبودية، فال اسم له وال رسم وال جييب إال ملن يدعوه بعبودية  ،به
  : سيده، وأنشأ يقول

  يعرفه السامع والرائي  يا عمرو ثاري عند زهراء 
  فإنه أصدق أمسائي        بيا عبدها  ال تدعين إال

  : وقال آخر
  مثلي ال ميلك إغنائي   مايل وللفقر إىل عاجز 

  وإمنا حيسن فقري إىل مالك إسعادي وإشقائي
  أبوابه إذ قلت موالئي   أتيه عجبا بانتمائي إىل
  فإنه أشرف أمسائي      ال تدعين إال بيا عبده 

  : اوما أحسن قول القاضي عياض يف مثل هذ
  الثريا وكدت بأمخصي أطأ     ومما زادين عجبا وتيها 

  ١دخويل حتت قولك يا عبادي وأن صريت أمحد يل نبيا
  . .ما باله يأيت، مث سرعان ما يذهب. .ما شأن الباقر: قال ذلك، مث انصرف كما فعل يف املرة األوىل، قلت

إنه ـ . .كلمات اليت يسمعها أو يقرؤهاأنه مشغول بعوامل ال كلقد ذكرت ل: ابتسم زين العابدين، وقال
  .أحيانا ـ يوقظين ليال ليسمعين لطيفة من لطائف العلم، أو حقيقة من حقائق املعرفة

  . .وال أرى إال أن له شأنا. .بورك لك فيه: قلت
لقد فرق القرآن : بل راح يكمل حديثه، وكأنه مل يقاطع بشيء، قال. .مل يلتفت زين العابدين ملا ذكرت

ولذلك لن يصعب عليك أن تدرك . .٢سلوبه بني العبودية املطلقة عن شرط الرضا، وبني العبودية املقيدة بهيف أ
                                                

 .اآلداب منظومة شرح يف األلباب غذاء) ١(
  :، هيالعبودية ال يأيت إال على أحد مخسة أوجههذا النوع من وصف أن  ذكر ابن القيم)٢(

  ، )٩٣:مرمي) (ضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداًإِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَر﴿ :منكرا كقوله: األول



 ١٣٠

  .الفرق بني العبوديتني
  فهل حتقق حممد ذا اخلضوع املطلق هللا؟: قلت
كان ميثل اخلضوع املطلق هللا يف أجلى لقد . .ليس هناك يف الدنيا من حتقق به مثل حممد : قال
  . .إنه مل خيتر إال ما اختار اهللا له، ومل يسلك يف حياته إال السبل اليت أمره اهللا بسلوكها. .تصوراته

وهو يف كل ذلك ممتلئ شوقا وفرحا . .ال ينفذ إال ما يأمره اهللا به. .حياته جنديا هللا لقد قضى حممد 
  .األلفة والضجر ال يصيبه ما يصيب الناس من الكلل وامللل، وال يصيبه ما يصيبهم من. .وسرورا

                                                                                                                                 
  ) ٣١من اآلية: غافر)(وما اللَّه يرِيد ظُلْماً للْعباد﴿ :كقوله ،معرفا بالالم :الثاين
م أَضلَلْتم عبادي هؤالِء أَم هم ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَيقُولُ أَأَنت﴿ :مقيدا باإلشارة أو حنوها كقوله :الثالث

  )١٧:الفرقان) (ضلُّوا السبِيلَ
قُلِ اللَّهم فَاطر السماوات والْأَرضِ عالم الْغيبِ ﴿ :فيندرجوا مع أهل طاعته يف الذكر كقوله ،أن يذكروا يف عموم عباده :الرابع

 نيب كُمحت تأَن ةادهالشفُونَولتخي يهوا فا كَاني مف كادب٤٦:الزمر) (ع(  
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر ﴿ :أن يذكروا موصوفني بفعلهم كقوله: اخلامس

إمنا مساهم عباده إذ مل يقنطوا من رمحته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن  :وقد يقال، )٥٣:الزمر) (ور الرحيمالذُّنوب جميعاً إِنه هو الْغفُ
  )مدارج السالكني: انظر. (ما أنزل إليهم من رم فيكونون من عبيد اإلهلية والطاعة

هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر  أَمن﴿ :قال تعاىل يف القنوت اخلاص، كما القنوت والسجودهذا ما ورد يف ونظري 
وقال يف حق ) ٩:الزمر) (ر أُولُو الْأَلْبابِالْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ إِنما يتذَكَّ

) من الْقَانِتنيعمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها وكُتبِه وكَانت  ومريم ابنت﴿ :مرمي
   .، وغريها)١٢:التحرمي(

، )١١٦:البقرة) (السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه بلْ لَه ما في﴿ :وقال يف القنوت العام
   .أي خاضعون أذالء، )٢٦:الروم) (ولَه من في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ﴿ :وقال
  ) ٢٠٦:ألعراف) (ويسبحونه ولَه يسجدونَ إِنَّ الَّذين عند ربك ال يستكْبِرونَ عن عبادته﴿ :وقال يف السجود اخلاص 
 



 ١٣١

  ـ القنوت ٢
  فما الركن الثاين؟. .عرفت الركن األول من أركان العبادة: قلت
  ..القنوت: قال
  أتراه ذلك الذي يقال يف الصالة، واختلف فيه الفقهاء؟. .ما القنوت؟: قلت
القنوت هو أن تعطي لكل لطيفة من لطائفك حقها من العبودية، وأن تعمر كل وقت من أوقاتك : قال

  .بالعبودية املرتبطة به
  :عبودية اللطائف

  فما عبودية اللطائف؟: قلت
ولكل لبنة قبلتها اخلاصة اليت تتوجه من خالهلا . .لقد خلق اهللا اإلنسان مركبا من لبنات كثرية: قال

  .من العبوديةفمن وجه لطائفه إىل القبلة اليت أمره اهللا بالتوجه ا إليها، فقد حقق هلا حقها . .بالعبودية إىل اهللا
أن ذلك، وحث عليه، ومارسه، ودعا الناس إىل ممارسته، لقد جاء يف احلديث  لقد ذكر رسول اهللا 

إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصل، فمن كرب اهللا، ومحد اهللا، (: قال رسول اهللا 
، أو شوكة، أو عظما عن طريق الناس، وأمر وهلل اهللا، وسبح اهللا، واستغفر اهللا، وعزل حجرا عن طريق الناس

   ١)باملعروف، أو ى عن منكر عدد تلك الستني وثالمثائة السالمى، فإنه ميشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار
يعدل بني  :كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس:( ويف حديث آخر، قال 

فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل االثنني صدقة ويعني الرجل يف دابته 
   ٢ )خطوة متشيها إىل الصالة صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة

فأفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة  :اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة( أن  وذكر 
  )واحلياء شعبة من اإلميان .األذى الطريق

ولذلك نرى يف النصوص الداللة على أفعال اخلري الكثرية، واعتبارها من األعمال الصاحلة املقربة إىل اهللا، 
  : ٣)كل معروف صدقة:(يف احلديث اجلامع الدال على ذلك كما قال 

بينما رجل ميشي ( :ومن ذلك ما أخرب به من قصة الرجل الذي سقى كلبا، فغفر له بسبب ذلك، قال 
فقال  .تد عليه العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب مث خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشبطريق اش

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مين فرتل البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت  :الرجل
يف كل كبد : ( فقال ؟بهائم أجرايا رسول اهللا إن لنا يف ال :قالوا) رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له 

                                                
 .رواه مسلم)١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه البخاري )٣(



 ١٣٢

  ١)رطبة أجر 
لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت : ( ومنه ما أخرب به يف قوله 

  ٢)تؤذي املسلمني
ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وال : ( ومنه قوله 

  ٣)صدقة يرزؤه أحد إال كان له
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال ما (  :ومنه قوله 

قدم وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة 
   ٤)فمن مل جيد فبكلمة طيبة

   ٥)اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليهاإن :( ومنه قوله 
عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن :( ومنه قوله 

  ٦)الطريق ووجدت يف مساوئ أعماهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن
ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثواا وتصديق  ٧ها منيحة العرتأربعون خصلة أعال:( ومنه قوله 

   ٨)موعودها إال أدخله اهللا ا اجلنة
   :يوجه كل واحد من أصحابه إىل العبادة املتناسبة معه وكان 

:( يا رسول اهللا أي األعمال أفضل؟ قال :قلت :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب ذر ومن ذلك ما روي 
فإن مل  :قلت) أنفسها عند أهلها وأكثرها مثنا (  :قال ؟أي الرقاب أفضل :قلت)  واجلهاد يف سبيلهاإلميان باهللا

(  :قال ؟يا رسول اهللا أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل :قلت) تعني صانعا أو تصنع ألخرق (  :قال ؟أفعل
   ٩)تكف شرك عن الناس فإا صدقة منك على نفسك

يصلون كما نصلي : يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور: سا قالواأن ناـ رضي اهللا عنه ـ عنه و
إن بكل  :أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به: ( قال ،ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم

                                                
بينما كلب يطيف ( ويف رواية هلما ، )فشكر اهللا له فغفر له فأدخله اجلنة : ( ويف رواية للبخاريرواه البخاري ومسلم، )١(

 )غي من بغايا بين إسرائيل فرتعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر هلا بهبركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته ب
مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال واهللا ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم فأدخل : ( ويف رواية له، رواه مسلم)٢(
 )كر اهللا له فغفر لهبينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فش(  :ويف رواية هلما، )اجلنة
فال يغرس املسلم غرسا فيأكل منه إنسان وال دابة وال طري إال كان له صدقة إىل يوم القيامة : ( ويف رواية له، رواه مسلم)٣(

 )ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة: ( ويف رواية له، )
 .مسلمرواه البخاري و) ٤(
 .رواه مسلم)٥(
 .رواه مسلم)٦(
 .أن يعطيه إياها ليأكل لبنها مث يردها إليه: املنيحة)٧(
 .رواه البخاري)٨(
 .رواه البخاري ومسلم) ٩(



 ١٣٣

تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة وي عن املنكر 
أرأيتم لو (  :قال ؟يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر :قالوا) بضع أحدكم صدقة صدقة ويف 

  ١)وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر
ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه : ( قال قال يل النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عنه و 
  ٢)طليق

 ؟أرأيت إن مل جيد :قال) على كل مسلم صدقة :( قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب موسى و
 :قال) يعني ذا احلاجة امللهوف (  :قال ؟أرأيت إن مل يستطع :قال) يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ( :قال

ميسك عن الشر فإا (  :قال ؟يفعلأرأيت إن مل  :قال) يأمر باملعروف أو اخلري : ( قال ؟أرأيت إن مل يستطع
   ٣)صدقة

 أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهللا : جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قال وعن
(  :فقال، نعم يا رسول اهللا قد أردنا ذلك: فقالوا)  ؟إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد:( فقال هلم
  ٤)ثاركم دياركم تكتب آثاركمدياركم تكتب آ :بين سلمة

كان رجل ال أعلم رجال أبعد من املسجد منه  :قال ـ رضي اهللا عنه ـ وعن أيب املنذر أيب بن كعب
ما يسرين  :لو اشتريت محارا تركبه يف الظلماء ويف الرمضاء؟ فقال :وكان ال ختطئه صالة فقيل له أو فقلت له

فقال  .يل ممشاي إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهليأن مرتيل إىل جنب املسجد إين أريد أن يكتب 
  ٥)قد مجع اهللا لك ذلك كله: ( رسول اهللا 

يا نساء املسلمات ال حتقرن ( :يوجه نساء املسلمات بأن يتصدقن مبا أطقن، ويقول وكان رسول اهللا 
  ٧ )شاة ٦جارة جلارا ولو فرسن
  :عبودية األوقات

لقد رأيت : ، ويف يده كتبه، وراح يسأل أباه قائال)الباقر(هذا حىت جاء ما استتم زين العابدين حديثه 
  .وقد توقفت يف بعضها، فلم أدرك فضل بعضها على بعض. .اختالف العلماء يف تفاضل بعض العبادات

  وما هي هذه العبادات اليت توقف الباقر فيها؟: قال زين العابدين
إين بعد البحث املضين مل أعرف أي عبادة من هذه العبادات ف. .التجارةوالصناعة والزراعة : قال الباقر
  .أفضل من غريها

                                                
 .رواه مسلم)١(
 .رواه مسلم)٢(
 .رواه البخاري ومسلم)٣(
 .رواه مسلم)٤(
 .رواه مسلم)٥(
 .تعري يف الشاةورمبا اس، الفرسن من البعري كاحلافر من الدابة) ٦(
 .رواه البخاري ومسلم) ٧(



 ١٣٤

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه ( :الزراعةيقول يف  ذلك أين وجدت رسول اهللا 
  )طري أو إنسان أو يمة إال كان له به صدقة

كل من عمل يده، وإن نيب اهللا داود ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأ( :الصناعةووجدته يقول يف 
  )عليه السالم كان يأكل من عمل يده

  )التاجر الصدوق حيشر مع النبيني والصديقني والشهداء( :ووجدته يقول يف التجارة
  أمل تكن حتفظه وتبحث عن معانيه؟. .أراك نسيت حديث النيات: قال زين العابدين

  وهل يدخل يف هذا الباب؟. .بلى: قال الباقر
إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امريٍء ما نوى فمن كانت ( :أمل يقل . .أجل: ال زين العابدينق

هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إىل 
  ١)ما هاجر إليه

  .واحلديث متفق على تصحيحه. .بلى: قال الباقر
  .يدخل فيها كل ما ميارسه اإلنسان من تصرفات. .فاألعمال مطلقة: ين العابدينقال ز

  .ولكين أسأل عن أفضل األعمال، ال عن النيات. .أعرف ذلك: قال الباقر
فاألعمال الصاحلة تربو درجاا . .النيات، واألوقات: األعمال الفاضلة حتدد بشيئني: قال زين العابدين
  .تعمل يف أوقاا احملددة بالنيات الصاحلة، وعندما

  .فطبق يل األصل الذي ذكرته على ما سألتك عنه: قال الباقر
تقل األقوات، ويكون اتمع يف حاجة إىل غذائه اليومي الذي ال عيش له إال حني : ٢قال زين العابدين

األمن الغذائي هلا،  به، تكون الزراعة أفضل من غريها، حلماية األمة من اجلوع، الذي هو بئس الضجيع، وتوفري
  .وخصوصا إذا كان يف الزراعة بعض املشقة والصعوبة، فالصرب عليها يكون من أفضل األعمال

وحيث تكثر األقوات، وتتسع دائرة الزراعة، وحيتاج الناس إىل الصناعات املختلفة، لالستغناء عن 
ية أخرى، وحلماية حرمات األمة االسترياد من غري املسلمني من ناحية، ولتشغيل األيدي العاملة من ناح

ولتفادي نقص الكفاية اإلنتاجية لألمة، من ناحية  ،وحدودها ـ بالنسبة للصناعات احلربية ـ من ناحية ثالثة
  .رابعة، تكون الصناعة أفضل

وحني تتوافر الزراعة والصناعة، وحيتاج الناس إىل من ينقل ما تنتجه هذه وتلك من البالد إىل آخر، فهو 
وكذلك عندما يسيطر على السوق التجار اجلشعون احملتكرون واملستغلون  ،يد بني املنتج واملستهلكوسيط ج

حلاجات مجاهري اخللق، واملتالعبون بأسعار السلع، فهنا تكون التجارة أفضل، وخصوصا إذا كان من الرجال 
  .الذين ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

  وإن احتيج إىل هؤالء مجيعا؟: ال الباقرق
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .للشيخ يوسف القرضاوي) فقه األولويات(انظر ما نذكره هنا بتصرف من ) ٢(



 ١٣٥

  .هكذا علمنا رسول اهللا . .يكون الفضل فيها حبسب النيات: قال زين العابدين
إن ما ذكرته من األوقات ذكرين مبسألة كان قد طرحها ابن القيم يف . .أتدري يا أبت: قال الباقر

  .قرأت لكما منها فإن أذنت يل، وأذن يل ضيفك الكرمي. .وقد أفاض فيها. .مدراجه
  .فنحن مل نكن نتكلم إال يف هذا الباب. .اقرأ يا ولدي: قال زين العابدين

اختالفا بعيدا، وتعددت أقواهلم  أفضل العباداتاختلف العلماء يف : (١فتح الباقر الكتاب، وراح يقرأ
  )وتباينت

عندهم أنفع العبادات ف ،الصنف األول، أما أربعة أصنافوقد اقتصر ابن القيم من هذه األقوال على 
  . .هم أهل ااهدات: وهؤالء، أشقها على النفوس وأصعبها: وأفضلها

أفضل العبادات التجرد، والزهد يف الدنيا، والتقلل منها غاية اإلمكان،  فقد ذكروا أنالصنف الثاين، وأما 
  ..واطراح االهتمام ا، وعدم االكتراث بكل ما هو منها

ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها، فالصنف الثالثوأما 
فرأوا خدمة الفقراء، واالشتغال مبصاحل الناس وقضاء حوائجهم، ومساعدم باملال واجلاه والنفع . القاصر
  ٢)ه أنفعهم حيلةاخللق كلهم عيال اهللا، وأحبهم إلي( :فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النيب . أفضل

ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك ( :ـ رضي اهللا عنهـ لعلي بن أيب طالب  واحتجوا بقوله 
  . ، وهذا التفضيل إمنا هو للنفع املتعدي)من محر النعم

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه، من غري أن ينقص من ( :واحتجوا بقوله 
  )أجورهم شيء

إن العامل ليستغفر له :( ، وقوله )إن اهللا ومالئكته يصلون على معلمي الناس اخلري( :تجوا بقوله واح
  )من يف السموات ومن يف األرض، حىت احليتان يف البحر، والنملة يف جحرها

ا مل يبعثو ،واحتجوا بأن األنبياء إمنا بعثوا باإلحسان إىل اخللق وهدايتهم، ونفعهم يف معاشهم ومعادهم
على أولئك النفر الذين مهوا باالنقطاع للتعبد،  وهلذا أنكر النيب  ،باخللوات واالنقطاع عن الناس والترهب

ورأى هؤالء التفرق يف أمر اهللا، ونفع عباده، واإلحسان إليهم، أفضل من اجلمعية عليه . .وترك خمالطة الناس
  .بدون ذلك

دة العمل على مرضاة الرب يف كل وقت مبا هو مقتضى أفضل العباوأما الصنف الرابع، فذهبوا إىل أن 
اجلهاد، وإن آل إىل ترك األوراد، من صالة الليل : ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات يف وقت اجلهاد

  .بل ومن ترك إمتام صالة الفرض، كما يف حالة األمن ،وصيام النهار
  .عن الورد املستحبواألفضل يف وقت حضور الضيف القيام حبقه، واالشتغال به 

  .االشتغال بالصالة والقرآن، والدعاء والذكر واالستغفار: واألفضل يف أوقات السحر
                                                

 )وما بعدها ١/٩١: مدارج السالكني(ما نذكره هنا من كالم ابن القيم منقول بتصرف من ) ١(
 .رواه أبو يعلى)٢(



 ١٣٦

  .اإلقبال على تعليمه واالشتغال به: واألفضل يف وقت استرشاد الطالب، وتعليم اجلاهل
  .ترك ما هو فيه من ورده، واالشتغال بإجابة املؤذن: واألفضل يف أوقات األذان

اجلد والنصح يف إيقاعها على أكمل الوجوه، واملبادرة إليها يف أول :  أوقات الصلوات اخلمسواألفضل يف
  .وإن بعد كان أفضل. الوقت، واخلروج إىل اجلامع

االشتغال مبساعدته، وإغاثة : واألفضل يف أوقات ضرورة احملتاج إىل املساعدة باجلاه، أو البدن، أو املال
  .ك وخلوتكهلفته، وإيثار ذلك على أوراد

مجعية القلب واهلمة على تدبره وتفهمه، حىت كأن اهللا تعاىل خياطبك به، : واألفضل يف وقت قراءة القرآن
فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من مجعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 

  .على ذلك
  .والدعاء والذكر دون الصوم املضعف عن ذلك االجتهاد يف التضرع: واألفضل يف وقت الوقوف بعرفة
فهو أفضل من . اإلكثار من التعبد، ال سيما التكبري والتهليل والتحميد: واألفضل يف أيام عشر ذي احلجة

  .اجلهاد غري املتعني
لزوم املسجد فيه واخللوة واالعتكاف دون التصدي ملخالطة الناس : واألفضل يف العشر األخري من رمضان

  .غال م، حىت إنه أفضل من اإلقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثري من العلماءواالشت
عيادته، وحضور جنازته وتشييعه، وتقدمي ذلك على : واألفضل يف وقت مرض أخيك املسلم أو موته

  .خلوتك ومجعيتك
 ،تك م، دون اهلرب منهمأداء واجب الصرب مع خلط: واألفضل يف وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك

  .فإن املؤمن الذي خيالط الناس ليصرب على أذاهم أفضل من الذي ال خيالطهم وال يؤذونه
. فهي خري من اعتزاهلم فيه، واعتزاهلم يف الشر، فهو أفضل من خلطتهم فيه ،واألفضل خلطتهم يف اخلري

  .اعتزاهلمفإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من 
واالشتغال بواجب ذلك الوقت . إيثار مرضاة اهللا يف ذلك الوقت واحلال: فاألفضل يف كل وقت وحال

  .ووظيفته ومقتضاه
وهؤالء هم ( :وقد رجح ابن القيم عبودية هذه الصنف األخري، وقال عنهم: نظر الباقر إىل الكتاب، وقال

فمىت خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة  ،قيدواألصناف قبلهم أهل التعبد امل ،أهل التعبد املطلق
وصاحب التعبد املطلق ليس له  ،فهو يعبد اهللا على وجه واحد ،وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته

فهو ال . فمدار تعبده عليها. غرض يف تعبد بعينه يؤثره على غريه، بل غرضه تتبع مرضاة اهللا تعاىل أين كانت
تنقال يف منازل العبودية، كلما رفعت له مرتلة عمل على سريه إليها، واشتغل ا حىت تلوح له مرتلة يزال م
فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن . .فهذا دأبه يف السري حىت ينتهي سريه ،أخرى

رأيت املتصدقني احملسنني رأيته معهم، وإن  رأيت ااهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن
رأيت أرباب اجلمعية وعكوف القلب على اهللا رأيته معهم، فهذا هو العبد املطلق، الذي مل متلكه الرسوم، ومل 



 ١٣٧

بل هو على مراد ربه، ولو  ،تقيده القيود، ومل يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذا وراحتها من العبادات
حقا، القائم ما صدقا، ملبسه ) إياك نعبد وإياك نستعني(فهذا هو املتحقق . ولذا يف سواه كانت راحة نفسه

ما يأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله مبا أمر اهللا به يف كل وقت بوقته، وجملسه حيث انتهى به املكان ووجده 
دائر مع األمر حيث دار، يدين بدين خاليا، ال متلكه إشارة، وال يتعبده قيد، وال يستويل عليه رسم، حر جمرد، 

اآلمر أىن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل حمق، ويستوحش منه كل مبطل، 
وكالنخلة ال يسقط ورقها، وكلها منفعة حىت شوكها، وهو موضع الغلظة منه على . كالغيث حيث وقع نفع

رم اهللا، فهو هللا وباهللا ومع اهللا، قد صحب اهللا بال خلق، وصحب املخالفني ألمر اهللا، والغضب إذا انتهكت حما
بل إذا كان مع اهللا عزل اخلالئق عن البني، وختلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من . الناس بال نفس

وما أعظم أنسه باهللا وفرحه به، ! وما أشد وحشته منهم! ما أغربه بني الناس! فواها له. الوسط وختلى عنها
  ١)واهللا املستعان، وعليه التكالن!! طمأنينته وسكونه إليهو

  فهل حتقق حممد بكل هذا؟: التفت إىل الباقر، وقلت
. .هو املعلم األكرب لعبادة اهللا إن حممدا . .كيف تقول هذا: رأيت وجهه قد تغري تغريا شديدا، وقال

  .وهو أعبد العابدين هللا. .وهو أعرف العارفني باهللا
فكيف تعمم . .بادة كما اصطلحت عليه األعراف هي الصالة والذكر وقراءة القرآن والصيامإن الع: قلت

  العبادة ذا الشكل؟
ومعلمه، ومؤدب األمة ومعلمها، هو الذي  أنا مل أعمم، بل القرآن الكرمي مؤدب رسول اهللا : قال

ولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر لَيس الْبِر أَنْ ت﴿ :فاهللا تعاىل يقول يف القرآن. .علمنا علم ذلك
قُربى والْيتامى والْمساكني من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْ

ين في والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِوابن السبِيلِ 
  ) ١٧٧:البقرة) (الْبأْساِء والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ﴿ :و يرد على الذين يغالون يف الطقوس، وينسون احلقائق قائالوه
  )١٨٩من اآلية: البقرة)(ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

لَن ﴿ :يرد على الذين يهتمون بالقرابني، ويغفلون عن التقوى اليت هي األصل يف التقربات، فيقول وهو
لَّه علَى ما هداكُم وبشرِ ينالَ اللَّه لُحومها وال دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا ال

الْمِسنِني٣٧:احلج) (ح(  
وهم ال يقصدون من ذلك . .ولكين أرى قوما من الناس يرددون ما تردد أنت وأبوك. .وعيت هذا: قلت

، خاصة ما كان منها من قبيل النوافل، فهم ال يقومون إال ما يقصده الكساىل من رم من مشاق التكاليف
  .فإذا ما عوتبوا يف ذلك ذكروا عن العبادة ما ذكرت. .ليال، وال يصومون ارا، وال يذكرون اهللا إال قليال

ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك ﴿ :كيف تقول هذا فيمن نزل عليه قوله تعاىل: قال
                                                

 .١/٩٠: مدارج السالكني) ١(
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نِصفَه ) ٢(قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا ) ١(زملُ يا أَيها الْم﴿ :، ونزل عليه قبلها قوله تعاىل)٧٩:االسراء) (مقَاماً محموداً
  ؟)املزمل(﴾ )٤(أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرَآنَ ترتيلًا ) ٣(أَوِ انقُص منه قَليلًا 

ومل نر أحدا من الناس يستدل على فعل فعله بأنه . .واألوامر قد تنفذ، وقد يفرط فيها. .هذه أوامر: قلت
  .ر بهأم

فقد متثلت فيه مجيع حروف القرآن ومعانيه حىت صار . .كلهم يصدق عليه ما ذكرت إال حممد : قال
  .قرآنا ميشي على األرض

إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ﴿ :وإن شئت أن أدلك على شهادة شافية كافية، فاكتف بقوله تعاىل
فَهنِصلِ وثُلُثَيِ اللَّي  ارهالنلَ واللَّي رقَدي اللَّهو كعم ينالَّذ نفَةٌ مطَائو ثُلُثَه٢٠من اآلية: املزمل(﴾ و(  

  :وقد تظافرت الشهادات الدالة على ما دلت عليه هذه اآلية الكرمية
ءه خييل ليلة وهو يصلي يف املسجد، فقمت أصلي ورا قام النيب : قال ـرضي اهللا عنه ـ  عن حذيفةو

إذا جاء مائيت : فجاءها فلم يركع، فقلت ،إذا جاء مائة آية ركع: إيل أنه ال يعلم، فاستفتح بسورة البقرة، فقلت
، مث )اللهم لك احلمد: (إذا ختمها ركع فختمها فلم يركع فلما ختم، قال: آية ركع فجاءها فلم يركع، فقلت

، مث استفتح النساء، )اللهم لك احلمد: (يركع وقالإذا ختمها ركع فختمها ومل : استفتح آل عمران فقلت
إذا : ثالثا مث استفتح بسورة املائدة، فقلت) اللهم لك احلمد: (إذا ختمها ركع، فختمها فلم يركع وقال: فقلت

فال  ،، ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول غري ذلك)سبحان ريب العظيم: (ختمها ركع، فختمها فركع فسمعته يقول
  .١ استفتح بسورة األنعام، فتركته وذهبتمث ،أفهم غريه
ذات ليلة ألصلي بصالته، فاستفتح الصالة فقرأ قراءة ليست بالرفيعة وال  أتيت رسول اهللا : عنه قالو

مسع اهللا ملن محده : (مث ركع حنوا من سورة قال مث رفع رأسه فقال: اخلفيفة، قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا، قال
وسجد حنوا من ذلك حىت فرغ من الطول  ،، مث قام حنوا من سورة)والكربياء والعظمة ذو اجلربوت وامللكوت
  .٢وعليه سواد من الليل

يا رسول اهللا ائذن يل أن أتعبد بعبادتك فذهب : بعد العتمة، فقلت لقد لقيت رسول اهللا : قال هعنو
يب فستر علي حىت اغتسلت، مث أتى وذهبت معه إىل البئر، فأخذت ثوبه فسترت عليه، ووليته ظهري، مث أخذ ثو

املسجد فاستقبل القبلة، وأقامين عن ميينه، مث قرأ الفاحتة، مث استفتح سورة البقرة، وال مير بآية رمحة إال سأل اهللا، 
سبحان ريب : (وال آية ختويف إال استعاذ، وال مثل إال فكر حىت ختمها مث كرب، فرفع، فسمعته يقول يف ركوعه

، فمكث يف ركوعه قريبا من قيامه، مث رفع رأسه مث كرب )وحبمده: (يه شفتيه حىت أظن أنه يقولويرد ف) العظيم
، فمكث يف )وحبمده: (ويرد شفتيه، فأظن أنه يقول) سبحان ريب األعلى: (فسجد فسمعته يقول يف سجوده

ال مير بآية ) عمرانآل (سجوده قريبا من قيامه، مث ض حني فرغ من سجدته فقرأ فاحتة الكتاب، مث استفتح 
كفعل األول، مث مسعت النداء  رمحة إال سأل وال مثل إال فكر، حىت ختمها، مث فعل يف الركوع والسجود

                                                
 .رواه عبد الرزاق) ١(
 .رواه ابن أيب شيبة)٢(
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  .١بالفجر، قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت علي أشد منها
اهللا أكرب، سبحان ذي امللك : (من الليل فلما دخل يف الصالة قال عنه، أنه صلى مع رسول اهللا و

قراءة ليست باخلفيضة وال بالرفيعة، حسنة يرتل فيها ليسمعنا، مث ) البقرة(، مث قرأ )اجلربوت والكربياء والعظمةو
مث يرفع رأسه فكان قيامه حنوا من ) سبحان ريب العظيم: (يركع، فكان ركوعه حنوا من قيامه، وكان يقول

، فكان )ي امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمةاحلمد هللا ذ: (، مث قال)مسع اهللا ملن محده: (ركوعه وهو يقول
مث رفع رأسه، وكان بني السجدتني حنوا من السجود ) سبحان ريب األعلى(سجوده حنوا من قيامه، وكان يقول 

 )املائدة(و )النساء(و ،)األنعام(و )آل عمران(و )البقرة(حىت قرأ ) رب اغفر يل، رب اغفر يل: (وكان يقول
  .٢ال أدري املائدة ذكر أو األنعام: ةقال شعب) األنعام(و

ويف لفظ ) فلم يزل قائما ،ليلة صليت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و
  ٣)النيب  مهمت أن أقعد وأذر: فأطال حىت مهمت بأمر سوء قلنا ما مهمت؟ قال(

مثل ما كان ) ان ريب العظيمسبح: (فركع فقال يف ركوعه ،يف رمضان أنه صلى مع رسول اهللا  ،عنهو
مثل ) سبحان ريب األعلي: (مثل ما كان قائما مث سجد فقال) رب اغفر يل رب اغفر يل: (قائما، مث جلس يقول

  ٤)ما كان قائما، فما صلى إال أربع ركعات حىت جاء بالل إىل الغداة
 تعبوكان إذا مرض أو ال يدع قيام الليل،  كان رسول اهللا : (قالت ـرضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

  ٥)صلى قاعدا
وكان إذا  ،إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ  هاعنو

قرأ القرآن كله يف ليلة وال  غلبه نوم، أو وجع عن قيام الليل من النهار اثنيت عشرة ركعة، وال أعلم نيب اهللا 
  ٦)كامال إال رمضان صلى ليلة إىل الصبح وال صام شهرا

كنا نعد له سواكه : فقالت أن سعد بن هشام سأهلا عن وتر رسول اهللا  ـرضي اهللا عنها ـ  هاعنو
  .٧وطهوره فيبعثه اهللا تعاىل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ

من ليوقظه اهللا عز وجل من الليل فما جيئ السحر حىت يفرغ  إن كان رسول اهللا (: قالت هاعنو
   ٨)حزبه

ما صلى العشاء يف مجاعة مث يرجع إىل (: يف جوف الليل رسول اهللا  قالت ملا سئلت عن صالة هاعنو

                                                
 .رواه احلارث بن أسامة)١(
 .رواه ابن مالك، وأبو احلسن بن الضحاك، وأبو نعيم)٢(
 .البخاري ومسلمرواه )٣(
 .رواه النسائي)٤(
 .وحممد بن نصر) زوائد املسند(عبد اهللا بن أمحد يف رواه ) ٥(
 .مسلمرواه ) ٦(
 .رواه مسلم)٧(
 .أبو داودرواه )٨(
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أهله، إال صلى أربع ركعات أو ست، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا نطعا فكأين أنظر إىل ثقب فيه ينبع منه 
  ١)املاء وما رأيته متفيئا األرض بشئ من ثيابه قط

كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي مث يرجع إىل (: قالت ،بالليل عن صالة رسول اهللا سئلت وعنها ملا 
   ٢)فراشه، فإذا أذن املؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل واال توضأ وخرج

ما لكم : (وصالته قراءة رسول اهللا ـ أا قالت ملن سأهلا عن رضي اهللا عنها ـ أم سلمة وعن 
كان (ويف لفظ ) ن يصلي العتمة مث يسبح، مث يصلي بعدها ما شاء اهللا من الليل مث يرقدولصالته وقراءته، كا

   ٣)يصلي مث ينام قدر ما صلى مث يصبح مث نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
ى يصلي مث ينام قد ما صلى، مث يصلي قدر ما نام، مث ينام قدر ما صل كان رسول اهللا (: قالت هاعنو

  ٤)حىت يصبح
  .٥قسم سورة البقرة يف ركعتني أن رسول اهللا : هاعنو
فال مير ) النساء(و )آل عمران(و )بالبقرة(ليلة التمام وكان يقرأ  كنت أقوم مع رسول اهللا : قالت هاعنو

  .٦بآية فيها ختويف إال دعا واستعاذ، وال مير بآية فيها استبشار إال دعا اهللا تعاىل ورغب إليه
إن عندنا قوما يقرؤون القرآن مرة وثالثة : ـرضي اهللا عنها ـ قلت لعائشة : قال سلم بن خمراقعن مو

يف الليل التمام يقرأ بسورة  لقد رأيتين وأنا أقوم مع رسول اهللا  ،أولئك قرؤوا ومل يقرؤوا: يف ليلة فقالت
 ٧)مير بآية ختويف إال دعا ربه واستعاذال مير بآية رجاء إال سأل ربه ودعا، وال ) البقرة، وآل عمران والنساء(

الصالة فخذ  قد حبب إليك :قال يل جربيل: (قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  ٨)منها ما شئت

مث جاء فصلى أربع ركعات، مث نام مث قام  ،العشاء بت عند خاليت ميمونة، فصلى رسول اهللا : قال هعنو
مث خرج ، ميينه فصلى مخس ركعات مث صلى ركعتني مث نام حىت مسعت غطيطه فقمت عن يساره فجعلين عن

  .٩إىل الصالة
فائت  انطلق ا إىل رسول اهللا : إىل أيب بكرة فاستصغرها أيب، قال أهدى رسول اهللا : قال وعنه

بل الصدقة، يا ابن عمي وجهها إىل إ: إنا قوم نعمل، فإن كان عندك أسن منها فابعث ا إلينا، فقال :فقل
قد أمسيت  ؟ما تريد أن تبيت عند خالتك الليلة: فوجهتها، مث أتيته يف املسجد، فصليت معه العشاء، فقال

                                                
 .رواه أبو داود)١(
 .البخاري ومسلمرواه )٢(
 .رواه أمحد، والثالثة، وأبو احلسن الضحاك)٣(
 .رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي)٤(
 .رواه أبو يعلى، برجال ثقات)٥(
 .رواه أمحد)٦(
 .رواه ابن منيع، وأبو يعلى)٧(
 .أمحد، والطرباين، برجال الصحيحرواه ) ٨(
 .خاريرواه الب)٩(
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فأتيتها فعشتين، ووطأت يل بعباءة فافترشتها، فقلت ألعلمن ما يعمل رسول  فوافقت ليلتها من رسول اهللا 
، )أما أتاك ابن أختك؟: (يك يا رسول اهللا فقاللب: ، فقالت)يا ميمونة: (فقال فدخل رسول اهللا  اهللا 

نعم : قالت) قد وطئت له: (قد فعلت، قال: قالت) أفال عشيتيه؟ إن كان عندك شئ: (قالت بلي هو هذا، قال
فمال إىل فراشه فلم يضطجع عليه واضطجع حوله، ووضع رأسه على الفراش، فمكث ساعة، فسمعته نفخ يف 

من الليل فأتى ) الثلث ( ذهب الربع : ستيقظ وليس بقائم الليلة، مث قام حيث قلتنام، وليس بامل: النوم، فقلت
سواكا له ومطهرة فاستاك حىت مسعت صرير ثناياه حتت السواك، مث قام إىل قربة فحل شناقها، فأردت أن أقوم 

ركعة  فأصب عليه فخشيت أن يذر شيئا من عمله، فلما توضأ دخل مسجده فصلى أربع ركعات فقرأ يف كل
مقدار مخسني آية يطيل فيها الركوع والسجود، مث جاء إىل مكانه الذي كان عليه فاضطجع هويا، فنفخ وهو 

يصنع مثل ذلك ..حىت يصبح، فلما ذهب نصف الليل أو ثلثه أو قدر ذلك فقام..ليس بقائم الليل: نائم، فقلت
ذهب به : اتكأ عليه فنفخ، فقلتمث دخل مسجده فصلى أربع ركعات على قدر ذلك مث جاء إىل مضجعه ف

النوم وليس بقائم حىت يصبح، مث قام حني بقي سدس الليل أو أقل فاستاك، مث توضأ فافتتح بفاحتة الكتاب مث 
مث قنت فركع ) قل هو اهللا أحد(و مث قام فقرأ بفاحتة الكتاب ،مث ركع وسجد) سبح اسم ربك األعلى(قرأ 

فو اهللا ما كنت  ـقم : (لبيك يا رسول اهللا، قل: لفجر ناداين فقلتوسجد فلما فرغ قعد حىت إذا ما طلع ا
مث ركع وسجد مث قام يف ) قل هو اهللا أحد(و فقمت فتوضأت، فصليت خلفه، فقرأ بفاحتة الكتاب ـ بنائم

  .١احلديث) قل يا أيها الكافرون(الثانية فقرأ بفاحتة الكتاب و
ملا أسن ومحل اللحم، اختذ عمودا يف  سول اهللا أن ر( ـرضي اهللا عنها ـ عن أم قيس بنت حمصن و

  ٢)مصاله يعتمد عليه
يتسوك من الليل مرتني، أو ثالثا، كلما رقد  كان رسول اهللا : قال ـاهللا عنه ي رضـ عن جابر و

  .٣فاستيقظ استاك وتوضأ، وصلى ركعتني أو ركعة
إذا قام من الليل يصلي حىت  أحيسب أحدكم( :قالـ  رضي اهللا عنهـ عن احلجاج بن عمرو املازين و

رسول اهللا  وتلك كانت صالة ،مث الصالة بعد رقدة ،إمنا التهجد املرء يصلي بعد رقدة ،يصبح أنه قد جد
(٤   

  ٥)بالليل وأنا على عريشي كنت أمسع قراءة النيب : (قالت ـرضي اهللا عنها ـ عن أم هانئ و
فلما ركع قدر سورة البقرة يقول  رسول اهللا  قمت مع: قال ـ رضي اهللا عنهـ عن عوف بن مالك و

   ٦)سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة(: يف ركوعه
                                                

 .رواه الطرباين) ١(
 .أبو داود، واحلاكم، وصححه وأقره الذهيبرواه )٢(
 .الطرباينرواه ) ٣(
 .رواه الطرباين بسند صحيح)٤(
 .رواه ابن ماجه)٥(
 .رواه النسائي) ٦(



 ١٤٢

ال مير بآية رمحة إال ) البقرة(ذات ليلة فقام فصلى فقرأ سورة  -  -قمت مع رسول اهللا : قال هعنو
سبحان ذي اجلربوت : (ل يف ركوعهوقف وسأل وال مير بآية عذاب إال وقف وتعوذ، مث ركع بقدر قيامه يقو

، مث سجد بقدر قيامه مث قال يف سجوده مثل ذلك مث قام فقرأ بآل عمران مث قرأ )وامللكوت والكربياء والعظمة
  ١)سورة سورة

أال يقوم أحدكم فيصلي أربع ركعات قبل العصر ويقول فيهن ما : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و
رك فهديت فلك احلمد، عظم حلمك فعفوت فلك احلمد، بسطت يدك مت نو: (يقول كان رسول اهللا 

أكرم الوجوه وجاهك أعظم اجلاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها، تطاع  فأعطيت فلك احلمد، ربنا وجهك
ربا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر وجتيب املضطر، وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب وتقبل التوبة، وال 

   ٢)حد، وال يبلغ مدحتك قول قائلجيرى بآالئك أ
فلما وصلنا نزلنا  ،إىل مكة خرجنا مع رسول اهللا : قال عن رجل من بين غفار صحب رسول اهللا و
 هويا من الليل، واضطجعت حىت أرى فعله، واضطجع رسول اهللا  ألرقني صالة رسول اهللا : فقلت ،مرتال

إِنَّ في ﴿ :استيقظ، مث نظر إىل أفق السماء مث قرأ هذه اآليات قريبا منه مث مسعته بعدها تنفس تنفس النائم مث
آليات اليت يف آل ا )١٩٠:آل عمران) (خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

سنت به، مث قام، فاستكب ماء من قربة فا، فاستل منه سواكا ،إىل فراشه مث أهوى رسول اهللا  ٣عمران ختمها
يف قدح له، مث توضأ فأسبغ وضوءه، مث قام فصلى أربع ركعات، ال أدري ركوعهن أطول أم قيامهن أم 

قد صلى قدر ما نام، مث انصرف فنام، مث استيقظ فقرأ باآليات اليت كان قرأ ا، مث اسنت : حىت قلت، سجودهن
  .٤ينا النعاس حىت السحرفتوضأ وصلى أربع ركعات، مث غلب عل

فصلى العشاء، : قال ألرمقن صالة رسول اهللا : عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، أن رجال قالو
فأخذ منها السواك فاسنت وتوضأ، فوالذي  ،مؤخرة الرحل مث اضطجع غري كثري قام ففرغ من حاجته، مث أتى

  .٥أم ما بقي وحىت أدركين النوم، أمثال اجلبال نفسي بيده ما ركع حىت ما أدري ما مضى من الليل أكثر
إِنا ﴿ :قوله تعاىل ملا نزل عليه -  -أن رسول اهللا ( :وعن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ

أتتكلف هذا بنفسك، وقد : ، فقيل له٦صام وصلى حىت تورمت قدماه وساقاه )١:الفتح) (فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً
، فلما بدن وكثر حلمه صلى )أفال أكون عبدا شكورا: (قالف ،)ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟غفر لك اهللا 

                                                
 .رواه أبو داود، والنسائي)١(
 .رواه أبو يعلى)٢(
 )١٩٤من اآلية: آل عمران)(لف الْميعادإِنك ال تخ﴿ :تعاىلويف رواية حىت انتهى إىل قوله ) ٣(
 .النسائي وبقي بن خملدرواه ) ٤(
 .رواه الترمذي)٥(
وتعبد حىت صار : (، ويف رواية))حىت ترم قدماه: حىت تفطر، ويف لفظ: (ويف لفظ) صام وصلى حىت انتفخت: (ويف رواية)٦(

 .اجتهد: ويف لفظ) كالشن البايل



 ١٤٣

  .١فقرأ حنوا من ثالثني آية أو أربعني آية مث ركع ،جالسا، فإذا أراد أن يركع قام
***  

 مل وقد عرفت خالهلا أن ألوان العبادة اليت جاء ا حممد . .بقيت يف صحبة زين العابدين ثالث سنوات
  .يأت مبثلها دين من األديان، وال فكر من األفكار

وأنه لو مجعت عبودية مجيع . .هو سيد العباد وعلمت ـ من خالل صحبته ـ علم اليقني أن حممدا 
  .لرجحت عبوديته العابدين ووزنت بعبودية حممد 

  فكيف ظهر لك أن تفارقه؟: قلت
  بل هو الذي ظهر له أن يفارقين؟: قال

  ؟وقالك بعد حمبة. .هل هجرك بعد إدناء. .كيف: تعجبنا قائلني
  .وال البغضاء. .وال العداوة. .مثله ال يعرف اهلجر: قال
  فكيف فارقك إذن؟: قلت
إِنَّ الصالةَ كَانت علَى الْمؤمنِني ﴿ :إن قوله تعاىل. .لقد كان رجال ال يتحرك حركة إال مبيزان دقيق: قال

بل كانت الصالة . .مل تكن عنده حمصورة يف الصالة اليت يعرفها الناس )١٠٣من اآلية: النساء)(كتاباً موقُوتاً
  .فلذلك كانت حياته كلها موقوتة مبواقيتها املضبوطة. .عنده كل حياته

  فهل دق جرس فراقه لك، ففارقك؟: قلت
راح يسعى كما سعى بل جاءته رسالة من بعض البالد النائية تطلب منه أن يأيت ليبلغ رسالة اهللا، ف: قال

  .ذلك الرجل من أقصى املدينة لينصر رسل اهللا

                                                
رمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن املغرية بن شعبة، وابن املنذر، وابن مردويه، وابن عساكر، أمحد، والشيخان، والترواه )١(

عن عائشة وابن عساكر وأبو يعلى، والبزار، والطرباين، برجال الصحيح، وأبو القاسم البغوي، عن أنس، والطرباين، وابن عساكر 
يب جحيفة، والطرباين عن عبد اهللا بن مسعود، وابن ماجه، عن النعمان بن بشري، والطرباين، وابن عساكر، واخلطيب، عن أ

، وابن عساكر، عن أيب هريرة، )الشعب(و) األمساء(برجال الصحيح، وابن مردويه، والبيهقي يف  والبزار) الشمائل(والترمذي، يف 
 .عن احلسن) الزهد(وابن عساكر عن نبيط بن شريط األشجعي وابن عساكر واإلمام أمحد، يف 



 ١٤٤

  ثالثا ـ الورع  
قبل أن يزورها أولئك الظلمة الذين خربوا بنياا، ) بغداد(خرجت من كربالء، قاصدا عاصمة العراق 

  .داء ضمريوقتلوا إنساا، وأتوا بكل معاوهلم ليحطموا حضارا، غري مراعني يف ذلك حرمة، وال مستجيبني لن
كان . .لعله أقدم األسواق على األرض، وأكثرها عراقة. .ويف حي من أحيائها العتيقة قصدت سوقا

السالم يطل بأجنحته عليه كما ال يطل على أي سوق آخر، فلم يكن أهله خيشون متفجرات، وال قنابل، وال 
  .بل رمبا مل يكونوا يسمعون بكل ذلك. .شرطة، وال عسكرا

يمة مل أدر هلا سببا، وأنا أسري يف جنباته أتأمل دكاكينه، وما يعرض فيها من خمتلف شعرت براحة عظ
  .أنواع السلع قدميها وحديثها

فقد كان الباعة كاملشترين سواء بسواء ال يعرفون صخبا وال . .وقد شد انتباهي عدم ارتفاع األصوات
  .صياحا وال شيئا مما عهدته األسواق، فصار سنة الزمة فيها

ت أحد الدكاكني، فرأيت البائع يعرض سلعة من السلع على زبون من زبائنه، وقد شد انتباهي أن دخل
البائع يبالغ يف وصف عيوب السلعة اليت يريد أن يبيعها أكثر من مبالغته يف وصف حماسنها، وكأنه ال يهم 

  .ببيعها، أو كأنه ال يريد أن خترج من دكانه
ها، فاشتراها، وخرج ليترك يل فرصة سؤال البائع عن سر إحلاحه يف لكن املشتري مع ذلك أصر على شرائ
  .يظهر أنك غريب عن هذه البلدة، أو عن هذا احلي خصوصا: ذكر عيوب سلعته، فنظر إيل مبتسما، وقال

  .هذه أول مرة أدخل هذا احلي، وهذا السوق. .أجل: قلت
وأال ينتهوا إال . .ال ما أمر به رسول اهللا لقد تعاهد أهل هذا السوق على أن ال يقع يف أسواقهم إ: قال

  . .عما ى عنه
  فما الذي دفعهم إىل ذلك؟: قلت
وقد مأل قلوبنا ـ بكالمه وسلوكه . . ١)بشر(يقال له  لقد نزل ببالدنا رجل من ورثة رسول اهللا : قال

  . .ـ مهابة من الوقوع يف احلرام والشبهات
عرض السلع احلسنة، وأخفي القبيحة، فذكرين حبديث لرسول اهللا لقد دخل علي مرة هذا الدكان، فرآين أ

. .جعلته شعاري وديدين يف جتاريت.  
 ؟ما هذا: فرأى بلالً، فقال ،برجل يبيع طعاماً فأعجبه، فأدخل يده فيهمر   لقد ذكر يل أن رسول اهللا 

مث قال له هذه الكلمة اليت هي . .)فهال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس( : أصابته السماء، فقال: قال
   ٢)من غشنا فليس منا( :شعاري، وشعار أهل هذا السوق مجيعا

يوم القيامة  فكل مسلم خياف أن يقول له رسول اهللا . .بديال عن كل رادع) ليس منا(لقد كان قوله 
                                                

 .ري به إىل بشر بن احلارث احلايف، وهو من أشهر أئمة الورعأش) ١(
 .رواه مسلم) ٢(



 ١٤٥

  )لست مين:(إذا تعلق به
يع جريراً على اإلسالم ذهب ملا با النيب وقد حدثين بشر ـ ذلك الوارث الورع الفاضل ـ أن 

  .واشترط عليه النصح لكل مسلم ،فجذب ثوبه ،لينصرف
 للمشتتري، إذا قام إىل السلعة يبيعها بصر عيواوأخربين عن تأثري هذه الوصية يف جرير، فذكر أنه كان 

إنا ( :فقال إنك إذا فعلت مثل هذا مل ينفذ لك بيع،: وإن شئت فاترك، فقيل له ،إن شئت فخذ: مث خريه وقال
   ١)على النصح لكل مسلم بايعنا رسول اهللا 

واقفاً فباع رجل ناقةً له بثلثمائة ـ كان  ـ وهو وارث من ورثة النيب واثلة بن األسقع وأخربين أن 
يا هذا، اشتريتها للحم أو للظهر؟ : درهم، فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة، فسعى وراءه وجعل يصيح به

وقال  ،إن خبفها نقباً قد رأيته، وإا ال تتابع السري، فعاد فردها فنقضها البائع مائة درهم: هر، فقالبل للظ: فقال
مسعت : على النصح لكل مسلم، وقال إنا بايعنا رسول اهللا : رمحك اهللا أفسدت علي بيعي، فقال: لواثلة

  ٢)حيل ملن يعلم ذلك إال تبيينه ال حيل ألحد يبيع بيعاً إال أن يبني آفته، وال(: يقول رسول اهللا صل
: من خري هؤالء؟ لقلت: لو دخلت اجلامع وهو غاص بأهله وقيل يل: عن بعض التابعني أنه قالأخربين و

: من أغشهم هلم؟ فإذا قيل: من شرهم؟ قلت: ولو قيل يل. هو خريهم: هذا،قلت: من أنصحهم هلم؟ فإذا قيل
  . هو شرهم: هذا، قلت

هذا موعد اللقاء األسبوعي الذي : فسألت التاجر عنها، فقال. .عنا جلبة يف السوقبينما حنن كذلك إذ مس
تعود بشر أن يقيمه ألهل السوق ليعرضوا فيه مسائلهم عليه، وليمأل قلوم من املواعظ اليت جتدد نشاطهم 

  .لعبودية أهل األسواق
وقد دهشت لترك . .خلفهسرت . .ترك الرجل دكانه مفتوحا، وسار حيث خطاه إىل حيث جتمع الناس

  .ويلقبونه بالوارث. .أهل السوق حماهلم وجتارم وزبائنهم وإسراعهم إىل هذا الرجل الذي يدعونه بشرا
وكأنه بشر احلايف قد عاد إىل الدنيا من . .كانت مسات الصالح والورع والوقار تظهر جلية على بشر

  .جديد ليكون واعظ هذا السوق من أسواق بغداد
  ٣)يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبد الناس( :كلمة مسعتها منه هو ترديده لقوله  كانت أول

  ٤)ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني، حىت يدع ما ال بأس به حذراً مما به بأس( :وقوله 
  ٥)فضل العلم خري من فضل العبادة، وخري دينكم الورع( :وقوله 
خلُق يعيش به يف الناس، وورع حيجزه : الثواب واستكمل اإلميانثالث من كن فيه استوجب ( :وقوله 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه احلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد) ٢(
 .رواه ابن ماجة بإسناد حسن)٣(
 .حديث حسن غريب: رواه الترمذي وقال)٤(
 .سنرواه الطرباين يف األوسط، والبزار بإسناد ح)٥(



 ١٤٦

  ١)عن حمارم اهللا، وحلم يرد به جهل اجلاهل
الدال على ورعه الشديد الذي ال يضاهيه فيه أحد من  مث راح يذكر النماذج من سلوك رسول اهللا 

لوال أين (: رة يف الطريق فقالوجد مت أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ أنس الورعني، ومن ذلك ما حدث به 
  ٢)أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها

مترة من ـ  رضي اهللا عنهـ أخذ احلسن بن علي : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة ومنها ما حدث به أبو 
ل لنا كخ كخ، ارمِ ا، أما علمت أنا ال نأكل الصدقة، أو أنا ال حت(:فقال النيب ، متر الصدقة، فجعلها يف فيه

  ٣)الصدقة
بقدح  أا بعثت إىل النيب ـ رضي اهللا عنها ـ  أم عبد اهللا أخت شداد بن أوسومنها ما حدثت به 

من  :قالت) أىن لك هذا اللنب؟:( لنب عند فطره وهو صائم، وذلك يف طول النهار وشدة احلر، فرد إليها الرسول
أشتريتها من مايل؛ فشرب، فلما كان من غد، أتت أم  :تقال) ؟أىن لك هذا الشاة:( شاة يل ؛ فرد إليها رسوهلا

بعثت إليك بذلك اللنب مرثية لك من طول النهار وشدة احلر، فرددت  :يا رسول اهللا :فقالت، عبد اهللا النيب 
  ٤)بذلك أمرت الرسل قبلي، أن ال تأكل إال طيبا، وال تعمل إال صاحلا(  :فقال النيب ! فيه إيل الرسول

فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها  ،إين ألنقلب إىل أهلي(:  رد يف احلديث من قولهومنها ما و
  ٥)فألقيها آلكلها، مث أخشى أن تكون صدقة
يا رسول اهللا أرقت : أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه أن النيب ومنها ما ورد يف احلديث 

أكلتها وكان عندنا متر من متر الصدقة، فخشيت أن تكون إين كنت أصبت مترة حتت جنيب، ف (:فقال ،الليلة
  ٦)منه

والذين مثلوا بسلوكهم ما . .من األجيال املختلفة مث راح يذكر هلم املآثر املروية عن ورثة رسول اهللا 
  . .من ورع ومن خمافة هللا حتجز عن كل معصية أو شبهة كان عليه رسول اهللا 

أكل طعاماً أتاه به غالمه، مث أخربه الغالم أن ـ رضي اهللا عنه ـ يق الصدومن ذلك ما روي أن أبا بكر 
  .٧فيه شبهة، فما وسع الصديق إال أن أدخل يده يف فمه، فقاء كل شيء يف بطنه

اشتريت إبالً، وسقتها إىل احلمى، : (قال ـ رضي اهللا عنهـ عن عبد اهللا بن عمر  ومن ذلك ما روي
لعبد : فقيل  ملن هذه؟: فقال، السوق فرأى إبالً سماناًـ رضي اهللا عنه ـ  فلما مسنت؛ قدمت ا، فدخل عمر

                                                
 .رواه البزار)١(
 .مسلمورواه البخاري )٢(
 .مسلمورواه البخاري )٣(
وفيه : ( قال،و)امع(ذكره اهليثمي يف ، والطرباين يف الكبري واحلاكم وأبو نعيم يف احللية) الورع(ابن أيب الدنيا يف رواه ) ٤(

 )بن أيب مرمي واه ا: ( )تلخيص املستدرك(، وقال الذهيب يف )أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف 
 .رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .رواه أمحد وابن سعد) ٦(
 .رواه البخاري) ٧(



 ١٤٧

إبل أنضاء : قلت !ما هذه اإلبل؟: ابن أمري املؤمنني وقال ..بخ بخ! يا عبد اهللا: فجعل يقول، اهللا بن عمر
ني، اسقوا إبل ابن أمري ارعوا إبل ابن أمري املؤمن: فقال، اشتريتها وبعثت ا إىل احلمى أبتغي ما يبتغي املسلمون

  )يا عبد اهللا بن عمر خذ رأس مالك، واجعل الربح يف بيت مال املسلمني! املؤمنني
كان عمر إذا استعمل عامالً كتب له عهداً وأشهد عليه رهطاً، واشترط أن ال : (قال خزمية بن ثابتو

احلاجات، فإن فعل شيئاً من ذلك  يركب برذوناً وال يأكل نقياً، وال يلبس رقيقاً، وال يغلق بابه دون ذوي
  )حلت عليه العقوبة

إمنا : (مسك من الغنائم، فقبض على مشامه وقالـ رضي اهللا عنه ـ وحملَ إىل عمر بن عبد العزيز 
  ) ينتفع من هذا برحيه، وأنا أكره أن أجد رحيه دون املسلمني

: ماء مسخن يتوضأ منه، فقال للغالم يوماًوكان لعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه غالم يأتيه بقمقم من 
: قال، نعم، أصلحك اهللا: قال  أتذهب ذا القمقم إىل مطبخ املسلمني فتجعله عنده حىت يسخن، مث تأيت به؟(

فأمر مزامحاً أن يغلي ذلك القمقم، مث ينظر ما يدخل فيه من احلطب، مث حيسب تلك األيام : قال. أفسدته علينا
  ) فيها، فيجعله حطباً يف املطبخاليت كان يغليه 

   ..وقد رجع ابن املبارك رمحه اهللا من خراسان إىل الشام يف رد قلم استعاره منها
بعدما مأل بشر قلوب املستمعني بأخبار أئمة الورع، وبث فيهم من خالهلا الشوق للحوق م والسري على 

لقد ذكرت لنا . .يا إمام الورع. .يا بشر: صاحسنتهم أذن هلم يف احلديث والسؤال، فقام تاجر من التجار، و
.. حىت يتحقق ا مجيعا يف جملس من جمالسك أن للورع درجات، وأنه ال تكمل وراثة الورع لرسول اهللا 

وحنن نريد منك اآلن أن ترفعنا إىل ما بعدها من الدرجات العلى، . .ولكنك اقتصرت منها على الدرجات الدنيا
  .عليها الصاحلون واألولياء من ورثة النيب  تلك الدرجات اليت سار

  . .إن أذن املستمعون أن خنص جملسنا باحلديث عن هذا فعلنا: نظر بشر إىل املستمعني، وقال
أجل، على أن تأذن لنا أن نسألك بعدها عن بعض املسائل اخلاصة اليت عرضت لنا : قال رجل من اجلمع

  .يف هذا األسبوع
درجة العوام، ودرجة : عن احلرام أربع درجاتذكر العلماء أن للورع لقد . .لكم ذلك: قال بشر

ولن يكتمل للوارث التحقق بسنة الورع إال باكتمال هذه . .١الصاحلني، ودرجة املتقني، ودرجة الصديقني
  .املراتب مجيعا

  :ورع العوام
لدرجة اليت توجب وذكرت أا ا. .لقد حدثتنا يف جمالس سابقة عن درجة العوام: قال رجل من اجلمع

إن احلالل بني وإن احلرام بني، وبينهما أمور مشتبهات، ال ( :أشار إليها بقوله ملن اقتحمها، وأن النيب الفسق 
يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، 

ال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا حمارمه، أال وإن يف كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أ
                                                

 .إحياء علوم الدين: انظر) ١(



 ١٤٨

  ١)اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب
، فقد مسعنا بأن له رتبة ٢وحنن نريد منك يف هذا الس أن تبني لنا املقاصد اجلليلة اليت حيويها هذا احلديث

األعمال (  :حديث عمر :أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث(: اإلمام أمحدة، حىت قال رفيعة يف السنة املطهر
احلالل :( ، وحديث النعمان بن بشري)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد:(، وحديث عائشة)بالنيات

  )بني، واحلرام بني
نظرت فإذا مدار األربعة آالف نظرت يف احلديث املسند، فإذا هو أربعة آالف حديث، مث : داود وأبوقال 

إمنا األعمال :( ، وحديث عمر)احلالل بني واحلرام بني:( حديث النعمان بن بشري :حديث على أربعة أحاديث
، )إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني:( ، وحديث أيب هريرة)بالنيات
  .فكل حديث من هذه ربع العلم :قال) ه ما ال يعنيهمن حسن إسالم املرء ترك:( وحديث
  :يف قوله األندلسي املعافري مفوز بن طاهر احلسن وأب حلافظقد مجعها او

  الربيه خري كالم من أربع ..كلمات عندنا الدين عمدة
  بنيه واعملن يعنيك ليس. .ما ودع وازهد الشبهات اتق

. .من أهم قواعد الورع، بل هو يذكر األصل اجلامع له يذكر يف هذا احلديث قاعدة إن النيب : قال بشر
احلرام احملض، ولكن بني األمرين أمور تشتبه على كثري من  مثلهأن احلالل احملض بني ال اشتباه فيه، وفهو يذكر 

  .يف العلم ومثل هذا النوع ال يعلمه إال الراسخون. .احلرام؟ الناس، هل هي من احلالل أم من
  .لنا أمثلة عن هذه األنواع الثالثة فاذكر: قال الرجل

األنعام، وشرب األشربة الطيبة،  فمثل أكل الطيبات من الزروع، والثمار، ويمة: أما احلالل احملض: قال
ولباس ما حيتاج إليه من القطن والكتان، أو الصوف أو الشعر، وغري ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح 

  .يمةكالبيع، أو مبرياث، أو هبة، أو غن
مثل أكل امليتة، والدم، وحلم اخلرتير، وشرب اخلمر، ولباس احلرير للرجال، ومثل  :واحلرام احملض

أو  األكساب احملرمة كالربا، وامليسر، ومثن ماال حيل بيعه، وأخذ األموال املغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس
  .حنو ذلك

إما من األعيان كاخليل والبغال واحلمري،  فمثل أكل بعض ما اختلف يف حله أو حترميه، :أما املشتبه
والضب، وشرب ما اختلف من األنبذة اليت يسكر كثريها، ولبس ما اختلف يف إباحة لبسه من جلود السباع 

  .وحنوها، وإما من املكاسب املختلف فيها كمسائل العينة والتورق وحنو ذلك
  . .بني ال شك فيهأن كال من احلالل واحلرام  لقد ذكر رسول اهللا : قال آخر
ه األمة من املعارف املرتبطة تاجحتما كل الكتاب، وبني فيه   على نبيهاهللا أنزل فقد . .أجل: قال بشر

ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداً علَيهِم من أَنفُِسهِم وجِئْنا بِك شهِيداً علَى ﴿ :رام، قال تعاىلاحلالل واحل بأحكام
                                                

 .رواه البخاري ومسلم)١(
 .البن رجب) جامع العلوم واحلكم(استفدنا من كثري من املادة العلمية املرتبطة بشرح احلديث من ) ٢(



 ١٤٩

ؤهنيملسلْمى لرشبةً ومحرو دىهٍء ويكُلِّ شاناً ليبت ابتالْك كلَيا علْنزنوقال تعاىل)٨٩:النحل) (الِء و ،: ﴿
يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهلُّوا وضأَنْ ت لَكُم اللَّه نيبوقال تعاىل ،)١٧٦من اآلية: النساء)(ي: ﴿ا لَكُمما  ومأْكُلُوا مأَلَّا ت

لَيضلُّونَ بِأَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ  ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه وإِنَّ كَثرياً
يندتعبِالْم لَمأَع وه كبوقال تعاىل، )١١٩:األنعام) (ر: ﴿ نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعماً بلَّ قَوضيل ا كَانَ اللَّهمو

يملٍء عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللَّهتا يم م١١٥:التوبة) (لَه(  
  .. ولكنا ال جند يف القرآن الكرمي الكثري من الفروع املرتبطة باحلالل واحلرام: قال آخر
أما التفاصيل فقد وكلت لرسول اهللا . .لقد حوى القرآن الكرمي جمامع احلقائق والتشريعات: قال بشر

. . لقد قال اهللا يبني هذه الوظيفة اخلطرية اليت وكلت لرسول اهللا: ﴿ ااسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنزأَنو
حىت أكمل له وألمته الدين، وهلذا  رسول اهللا وما قبض  ،)٤٤من اآلية: النحل)(نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسالم ﴿ :أنزل عليه بعرفة قبل موته مبدة يسرية
  ) ٣من اآلية: املائدة)(ديناً 

تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ال : ( ني أداءه الكامل لكل ما أنيط به من التكاليفيب قال قد و
  ١)هالك يزيغ عنها إال

تويف رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قالذر فعن أيب . .وقد شهد له أصحابه ـ رضي اهللا عنه ـ ذا
 وما طائر حيرك جناحيه يف السماء إال وقد ذكر لنا منه علما.  

حىت ترك  واهللا ما مات رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـقال عمه العباس ، ملا شك الناس يف موته و
السبيل جا واضحا، وأحل احلالل وحرم احلرام، ونكح وطلق، وحارب وسامل، وما كان راعي غنم يتبع ا 

كان   ن رسول اهللارؤوس اجلبال خيبط عليها العضاة مبخبطه، وميدر حوضها بيده بأنصب وال أدأب م
  ٢)فيكم

  ومل كان هناك متشابه يف الدين؟. .فلم وجد املختلف فيه من األحكام؟. .فما دام األمر كذلك: قال آخر
عرب عن احلالل احملض  فالنيب . .لذلك أسباب كثرية تعود يف جمموعها إىل رمحة اهللا ذه األمة: قال بشر

ما ما عداها، فتركها الختالف الفهوم واملقاصد، فلذلك اختلف أ. .واحلرام احملض بصيغ قطعية ال شك فيها
  . .الناس فيها

  .ولكن ذلك جيعل أمر احلالل واحلرام ـ مع خطورته ـ لعبة بيد املتالعبني: قال آخر
أما إذا وكل إىل العلماء العاملني العدول، فإن األمر خيتلف . .ذلك عندما يوكل األمر للعامة: قال بشر

فدل على أن من الناس من ) ال يعلمهن كثري من الناس( املتشاات بأا  ا وصف رسول اهللا وهلذ. .متاما
يعلمها، وإمنا هي مشتبهة على من مل يعلمها، وليست مشتبهة يف نفس األمر، فهذا هو السبب املقتضي الشتباه 

  .بعض األشياء على كثري من العلماء
                                                

 .رواه أمحد وابن ماجة) ١(
 .ابن سعد والدارميرواه  )٢(



 ١٥٠

  :ورع الصاحلني
وقد سبق لك أن أجبت لنا عن الكثري من األسئلة املرتبطة . .لدرجة األوىلعرفنا ا: قال رجل من اجلمع

  .ا، فحدثنا عن الدرجة الثانية
عما يتطرق إليه احتمال فهم ميتنعون ورع الصاحلني، بأا  الثانيةلقد عرب العلماء عن الدرجة : قال بشر

  . .املفيت يف التناول بناء على الظاهرولو رخص التحرمي، 
   ١)دع ما يريبك إىل ما ال يريبك( :ذه الدرجة اإلشارة بقوله وإىل ه

دع ما يريبك إىل ما :( أنه قال لرجل عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ويف رواية للحديث 
فإن القلب  ،فضع يدك على صدرك ،إذا أردت أمرا( :قال ؟وكيف يل بالعلم بذلك: الرجلقال ف، )ال يريبك

  ٢)وإن املسلم الورع يدع الصغرية خمافة الكبرية ،ويسكن للحالل ،يضطرب للحرام
الذي يقف عند :( فمن الورع؟ قال :قيل له عن النيب  ،عن واثلة بن األسقع ويف رواية للحديث

  ٣)الشبهة
  :من الصحابة، ومن بعدهم وقد روي يف معىن هذه األحاديث الكثري من اآلثار عن ورثة النيب 

ما (: وهلمق ،وعن ابن مسعود ،وأبو الدرداء ،وابن عمر ،منهم عمر: ة من الصحابةمجاععن قد روي ف
  )!؟تريد إىل ما يريبك وحولك أربعة آالف ال تريبك

  .وإن مل تتحققوا أنه ربا ،ما ارتبتم فيه :يعين ،)دعوا الربا والريبة(: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال عمر
  .ترك ما يريبه إىل ما ال يريبه ،ان العبد ورعاإذا ك :وقال أبو عبد الرمحان العمري الزاهد

فدع ما يريبك إىل  ،وما ورد علي أمران إال أخذت بأشدمها ،يزعم الناس أن الورع شديد :وقال الفضيل
  .ما ال يريبك

  .إذا رابك شيء فدعه ،ما شيء أهون من الورع :وقال حسان بن أيب سنان
فاشتر  ،إن قصب السكر أصابته آفة :ان إليه من األهوازكتب غالم حلسان بن أيب سن :قال ابن املباركو

فأتى  :فلم يأت عليه إال قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثالثني ألفا، قال ،فاشتراه من رجل ،السكر فيما قبلك
فقال له  ،فأقلين فيما اشتريت منك ،فلم أعلمك ،يا هذا إن غالمي كان قد كتب إيل :فقال ،صاحب السكر

يا هذا إين مل آت هذا األمر  :فقال ،فأتاه ،فرجع فلم حيتمل قلبه :قال ،وقد طيبته لك ،متين اآلنقد أعل :اآلخر
  .فما زال به حىت رد عليه :قال ،فأحب أن تسترد هذا البيع ،من قبل وجهه

أعلم من تشتري منه أن  :وأرسل يشتريه يقول ملن يشتري له ،وكان يونس بن عبيد إذا طلب املتاع ونفق
                                                

وهذا احلديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، ، محد، والترمذي، والنسائي، وابن حبان واحلاكم رواه أ) ١(
فإن اخلري طمأنينة، :( ، ولفظ ابن حبان)فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة( وعند الترمذي وغريه زيادة يف هذا احلديث وهي

 )بةوإن الشر ري
ـ يروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء اخلراساين : ، وقال)جامع العلوم واحلكم(هذا احلديث ذكره ابن رجب يف ) ٢(

 .، ومل أجد من خرجهأبيه، عن احلسن، عن أيب هريرة عن ـوهو ضعيف 
 .الطرباين بإسناد ضعيفرواه ) ٣(



 ١٥١

  .قد طلب املتاع
  .ترك حممد بن سريين أربعني ألفا فيما ال ترون به اليوم بأسا :وقال هشام بن حسان

فأتاه  ،وكان احلجاج بن دينار قد بعث طعاما إىل البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه
فكتب إليه  ،ا وكذافازددت فيه كذ ،فزاد الطعام ،فوجدت الطعام مبغضا فحبسته ،أين قدمت البصرة :كتابه

فتصدق جبميع مثن ذلك الطعام على  ،فإذا أتاك كتايب ،وعملت خبالف ما أمرناك به ،إنك قد خنتنا :احلجاج
  .فليتين أسلم إذا فعلت ذلك ،فقراء البصرة

 ،وكان أبوه يلي األعمال للسالطني ،فلم يأخذه ،وترته يزيد بن زريع عن مخس مئة ألف من مرياث أبيه
  ـرمحه اهللا ـ ويتقوت منه إىل أن مات  ،يعمل اخلوصوكان يزيد 

أال أراين قد : فكرهه، فقال فرأى سحابا يف اخلريف ،وكان املسور بن خمرمة قد احتكر طعاما كثريا
جزاك اهللا  :فقال له عمر ،فأخرب بذلك عمر بن اخلطاب ،كرهت ما ينفع املسلمني؟ فآىل أن ال يربح فيه شيئا

  .خريا
  فما ضابط هذه الدرجة؟: معقال رجل من اجل

فقد . .ضابط هذه الدرجة هي أن تغلب االحتياط، وأن تبتعد عن محى احلرام قدر ما أطقت: قال بشر
وإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن يكون إمنا (: يف الكلب املعلمـ رضي اهللا عنه ـ لعدي بن حامت  قال 

  ١)أمسك على نفسه
: قال أليب ثعلبة اخلشينال على سبيل اإللزام، بدليل أنه يل الترتيه على سب هذا لعدي بن حامت فقد قال 

وهو فقري مكتسب ال حتتمل  ،، وذلك ألن حالة أيب ثعلبة)وإن أكل(: وإن أكل منه؟ فقال: فقال ،)كل منه(
  .هذا الورع، وحال عدي كان حيتمله

إمنا هي أيام قالئل  :فقالتأا سئلت عن أكل الصيد للمحرم،  :ـرضي اهللا عنها ـ وروي عن عائشة 
فإن الناس اختلفوا يف إباحة أكل  ،فاتركه ،هل هو حالل أو حرام ،ما اشتبه عليك :فما رابك فدعه، يعين

  .الصيد للمحرم إذا مل يصده هو
أنه ترك فقد روي . .ابن سريينيسمى  وارث من ورثة رسول اهللا عن  ومن هذا الباب ما حيكى

  .م ألنه حاك يف قلبه شيء، مع اتفاق العلماء على أنه ال بأس بهلشريك له أربعة آالف دره
يسأله ابن عمر فكيف نرى رجال يف مرتبة . .لقد ذكرت أن هذا هو ورع الصاحلني: قال رجل من اجلمع

مها :( يقول يسألونين عن دم البعوض وقد قتلوا احلسني، ومسعت النيب : ، فيقولدم البعوضبعضهم عن 
  ؟٢)نيارحيانتاي من الد
 ،الشبهات إمنا يصلح ملن استقامت أحواله كلها ن التدقيق يف التوقف عنفإ. .صدق ابن عمر: قال بشر

مث يريد أن يتورع عن شيء من  ،فأما من يقع يف انتهاك احملرمات الظاهرة ،وتشات أعماله يف التقوى والورع
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه البخاري) ٢(



 ١٥٢

  .بل ينكر عليه ،دقائق الشبه، فإنه ال حيتمل له ذلك
إن كان بر أمه يف كل : ، فقال١جل بشر بن احلارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطالقهاسأل روقد 

 ،مث يقوم بعد ذلك إىل أمه ،وإن كان يربها بطالق زوجته ،ومل يبق من برها إال طالق زوجته فليفعل ،شيء
  .فال يفعل ،فيضرا

  :ورع املتقني
  .ن الدرجة الثالثةفحدثنا ع. .عرفنا الدرجة الثانية: قال رجل من اجلمع

ما ال حترمه الفتوى وال وهي االمتناع ع، املتقنيورع لثة بأا الثالقد عرب العلماء عن الدرجة : قال بشر
  .سأشبهة يف حله، ولكن خياف منه أداؤه إىل حمرم، وهو ترك ما ال بأس به خمافة مما به ب

ـ عمر ، وبقول ٢)ال بأس به خمافة ما به بأس ال يبلغ العبد درجة املتقني حىت ما( :وإليه اإلشارة بقوله 
ـ رضي اهللا عنه  الدرداء، وقول أيب ٣)كنا ندع تسعة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف احلرام( :رضي اهللا عنه ـ

إن من متام التقوى أن يتقي العبد يف مثقال ذرة حىت يدرك بعض ما يرى أنه حالل خشية أن يكون حراماً ( :ـ
  )بينه وبني النار حىت يكون حجاباً

كنت ساكناً يف بيت : ما روي عن على بن معبد أنه قال ومما يروى يف هذا عن ورثة رسول اهللا 
احلائط ليس يل، فقالت يل : بكراء، فكتبت كتاباً وأردت أن آخذ من تراب احلائط ألتربه وأجففه، مث قلت

يا علي : منت فإذا أنا بشخص واقف يقول وما قدر تراب من احلائط؛ فأخذت من التراب حاجيت، فلما: نفسي
  .وما قدر تراب من حائط: بن معبد، سيعلم غداً الذي يقول

وددت لو أن امرأة : فقال ،وصله مسك من البحرينـ رضي اهللا عنه ـ ومن ذلك ما روي أن عمر 
فأعادت  ،لبقول أنا أجيد الوزن فسكت عنها، مث أعاد :وزنته حىت أقسمه بني املسلمني، فقالت امرأته عاتكة

أحببت أن تضعيه بكفة مث تقولني فيها أثر الغبار فتمسحني ا عنقك فأصيب بذلك فضالً . .اجلواب، فقال ال
  . على املسلمني

وهل : فأخذ بأنفه حىت ال تصيبه الرائحة وقال. وكان يوزن بني يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمني
  .نهينتفع منه إال برحيه ملا استبعد ذلك م

أطفئوا السراج فقد حدث للورثة حق : ومن ذلك ما روى بعضهم أنه كان عند حمتضر، فمات ليالً فقال
  . يف الدهن

يدفع إىل امرأته طيباً من ـ رضي اهللا عنه ـ كان عمر : وروى سليمان التيمي عن نعيمة العطارة قالت
كسر بأسناا، فتعلق بإصبعها شيء منه طيب املسلمني لتبيعه، فباعتين طيباً فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وت

                                                
الرب بالوالدين يدخل هذا الباب، ألن الرب مصلحة والطالق مفسدة، وال ميكن تقدمي جلب املصلحة على درء  ال نرى أن) ١(

بتطليق  من أمره ابنه إمساعيل  املفسدة إال إذا كان يف طالقها مصلحة، فيطلقها ألجل ذلك، ومثله ما كان من إبراهيم 
 )ألسرة برؤية مقاصديةفقه ا(وقد ذكرنا املسألة بتفصيل يف سلسلة .. زوجته
  .ابن ماجه واحلاكم، ورواه هذا حديث حسن غريب: رواه الترمذي، وقال) ٢(
 ..عن ابن عباس رضي اهللا عنهماروي نفس هذا القول )٣(



 ١٥٣

ما هذه الرائحة؟ فأخربته : فقالـ رضي اهللا عنه ـ فدل عمر  ،فقالت به هكذا بإصبعها، مث مسحت به مخارها
مث  ،فجعل يصب على اخلمار ،طيب املسلمني تأخذينه، فانتزع اخلمار من رأسها وأخذ جرة من املاء: فقال

مث أتيتها مرة أخرى فلما وزنت علق منه شيء بإصبعها، :يبق به ريح، قالت يدلكه يف التراب ويشمه، حىت مل
  .فأدخلت إصبعها يف فيها مث مسحت به التراب

ورع التقوى، خلوف أداء ذلك إىل غريه، وإال فغسل اخلمار ما كان ـ رضي اهللا عنه ـ فهذا من عمر 
  .قاء من أن يتعدى األمر إىل غريهيعيد الطيب إىل املسلمني، ولكن أتلفه عليها زجراً وردعاً وات

  :ورع الصديقني
  .فحدثنا عن الدرجة الرابعة. .عرفنا الدرجة الثالثة: قال رجل من اجلمع

ورع الصديقني، فاحلالل عندهم كل ما ال تتقدم يف لقد عرب العلماء عن الدرجة الرابعة بأا : قال بشر
ل قضاء وطر، بل يتناول هللا تعاىل فقط آمنه يف احلال واملوال يقصد  ،وال يستعان به على معصية ،أسبابه معصية

وللتقوي على عبادته واستبقاء احلياة ألجله، وهؤالء هم الذين يرون كل ما ليس هللا حراماً، امتثاالً لقوله 
  )٩١من اآلية: األنعام)(قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ﴿ :تعاىل

ربني يقصدون بالورع شيئا آخر أعمق وأجل، وهو تورعهم من أن متتلئ خواطرهم بغري وأهل اهللا من املق
  . .أو تتوجه مهمهم لغري قبلة اهللا. .ذكر اهللا

ليس : (ابن عطاء اهللا السكندري، ويقول )الورع أن تتورع عن كل ما سوى اهللا :(الشبليويف هذا يقول 
ى ورده، وإمنا يدل على نوره وفهمه غناه بربه واحنياشه إليه يدل على فهم العبد كثرةُ علمه، وال مداومته عل

  ) بقلبه، والتحرر من رق الطمع، والتحلي حبلية الورع
***  

بعد أن أى بشره حديثه مع أهل السوق، اقتربت منه، وعرفته بنفسي، ومبطليب، فاستقبلين، وسر يب، بل 
  .حممد  طلب مين أن أصحبه ألتعلم منه علوم الورع اليت جاء ا
وأن ما جاء به يف هذا الباب ال . .هو سيد الورعني ويف خالل صحبيت له علمت علم اليقني أن حممدا 

  .يلحقه فيه أحد من الناس
وعلمت ـ من خالل صحبته ـ علم اليقني أن هذه البشرية التائهة لو ختلت عن كربيائها، وجلست بني 

الستغنت ا عن كل القوانني اليت تفرضها، وعن كل تلك ليلقنها أصول الورع وفروعه  يدي رسول اهللا 
  . اجليوش اليت تقوم حبمايتها

  فكيف ظهر لك أن تفارقه؟: قلت
  .قومنا هم السبب: قال
  وما عالقة قومنا ذا؟. .كيف ذلك: قلت
ان من وك. .فأمطروا تلك املدينة الطاهرة، وأمطروا معها ذلك السوق ،لقد أرسلوا بطائرم وقنابلهم: قال

  )بشر احلايف(ضحايا تلك األمطار ارمة وارث الورع النبوي 



 ١٥٤
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  رابعا ـ الزاهد
لقد . .لعلكم تعرفوا.. نزلت  ١)حضرموت(وببلدة من بالدها تسمى . .خرجت من العراق قاصدا اليمن

 ول اهللا كانت يف ذلك احلني مضمخة بعطر الزهد واإلميان، وكأا تصيح مبلء فيها مصدقة ما أخرب عنه رس
   ٢)واحلكمة ميانية ،االميان ميان ،وألني قلوبا ،أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة( :حني قال

وأدخل  ،أين أصحاب اليمن؟ هم مين وأنا منهم( :األشواق حني قال رأيتها، وهي تبادل رسول اهللا 
اب السلطان، ميوت أحدهم رض املدفوعون عن أبواجلنة فيدخلوا معي، أهل اليمن املطروحون يف أطراف األ

   ٣)وحاجته يف صدره مل يقضها
  . .لست أدري كيف انتابين ذلك الشعور يف مدخل تلك املدينة العريقة

واملراكب الفخمة اليت أتقن صنعها أهل عصرنا . .واألكواخ بالقصور. .لقد استوى عندي الترب بالتراب
  .وتبتلك املراكب البسيطة اليت كانت تزدان ا طرقات حضرم

وما جدوى االحتراق بوهج احلرص، وما يف . .ما فائدة اللهث وراء دنيا ختتم باملوت: لقد قلت لنفسي
  .القناعة يكفي حلياة مليئة بالسعادة غري مكدرة بأي منغص

لقد كنت أالحظ يف شوارع تلك املدينة البسيطة املارة وهم ممتلئون بسعادة مل أر هلا نظريا يف املدن العاملية 
  .ى اليت زرا مع أن أولئك احلضرميني مل يكونوا ميلكون من الدنيا قليال، وال كثرياالكرب

فهال ذكرته يل حىت أساعدك يف . .أراك تبحث عن شيء: اقترب مين بعض املارة حني رآين غريبا، وقال
  البحث عنه؟
  .أنا أحبث عن اإلنسان: قلت
  .وكلهم يتيه يف حبثه. .كلهم يبحثون عن اإلنسان: قال
  .مل أفهم قصدك: قلت
وهم لذلك ينشغلون مبا تطلبه طني اإلنسان من كأل . .هم يتعلقون بطني اإلنسان، ال بروح اإلنسان: قال

وهم يزنون الناس مبا ميلكون من أطنان التراب واملاء، وال . .ويغفلون عما تطلبه روحه من علم وإميان. .وماء
  .انيزنوم مبا ميلكون من حقائق العلم واإلمي

  .مل تزدين إال يأسا: قلت
  .ومن حرص على شيء وصل إليه. .اليأس ينبت الشوق، والشوق ينبت احلرص: قال
أنا أحبث فقط عن اإلنسان الذي نفخ فيه روح . .أنا لست حريصا على أي طني وال علي أي ماء: قلت

                                                
واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل :( هلا يف قوله هي من البالد اليت تشرفت بتسمية رسول اهللا ) ١(
  .رواه البخاري )ضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلونح

 )أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، والفقه ميان واحلكمة ميانية:( رواه البخاري ومسلم، ويف رواية أخرى) ٢(
 .رواه الطرباين يف الكبري) ٣(
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  .اإلنسان
هو ذه . .رسول اهللا فسأدلك على رجل من أهل اهللا، ومن ورثة. .ما دمت قد ذكرت ذلك: قال

  .وهو سر بركتها، وسر ما تراه فيها من أمن وسعادة. .البالد
  .مل أمسع برجل له مثل هذه الربكات. .من هو؟: قلت
فلم . .هو رجل مأل قلوب الناس قناعة ورضا. .١)داود الطائي(إنه . .ولكن هذه البلدة مسعت به: قال

فلذلك ال ترى بينهم لصا وال غاشا وال خمتلسا وال حمتكرا . .همحيسد فقريهم غنيهم، ومل يشح غنيهم على فقري
  .وال شيئا مما متتلئ به سجون العامل. .وال قاتال
  .فذلك الذي أحبث عنه. .أسرع يب إليه: قلت

***  
 لقد كان دواد الطائي هو الوارث الرابع الذي عرفت منه، بل علمت علما ال يزامحه الشك بأن حممدا 

لوزنه زهد رسول اهللا  وأنه لو اجتمع زهد مجيع الزهاد ووزن بزهد رسول اهللا . .وأكملهمهو سيد الزهاد 
.  

كانت شوارع بسيطة، ختلو من كل مظاهر . .سار يب الرجل يف شوارع كثرية قبل أن أصل إىل بيت داود
  .ولكنها مع ذلك نظيفة تفوح من جنباا الصحة والعافية والسالم. .الترف

  أتعرف هذا؟:  بيت داود رأينا رجال خيرج منه، فالتفت إيل صاحيب، وقالعندما وصلنا إىل
  .لقد ذكرت لك أين غريب ذه الديار. .ال: قلت
  .هذا وايل حضرموت: قال
  !وايل املدينة نفسه يزور هذا الرجل: قلت
  .ويزوره الوزراء واألمراء وامللوك: قال
  وهل ينسجم الزهد مع هذا؟. .ء؟فكيف يزوره كل هؤال. .لقد ذكرت يل أنه زاهد: قلت
  أال ترى بيته البسيط؟: قال
  فكيف يزور أحد يف الدنيا من هذا بيته؟. .وهذا ما زادين عجبا. .أجل: قلت
  . .ال يزورونه إال ألن هذا بيته: قال
  فكيف ال يرمحونه بقصر من قصورهم؟: قلت
  . .زهد فيهم حرصوا عليه ولكنه ملا. .لو طمع يف قصورهم ما طمع يف قبول زيارته هلم: قال

  .ولكنه أىب. .لقد عرضوا له من الدنيا ما شاءت هلم نفوسهم أن تعرض
  فلم يزورونه؟: قلت
  .ويف كل إنسان شوق عظيم ألن يسمع كالم الروح. .ألن كالم الزهاد ينطلق من الروح: قال
  حىت احملاصرون يف سجن اجلسد؟: قلت

                                                
 .أئمة الزهد الكبار وهو أحد.. أشري به إىل اإلمام داود الطائي) ١(
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  ىل احلرية؟أال ترى السجني كيف يشتاق إ. .أجل: قال
  . .بلى: قلت
فكذلك أرواح أولئك املكبلني يف قضبان أجسادهم تشتاق لسماع نغمات األرواح الطيبة اليت تنطلق : قال

  .من أفواه الزهاد
  فهل ينتفعون بزيارته؟: قلت
إن ما تراه من رشحات الرمحة والعدل اليت يبدوا يف بعض . .كما ال ينتفعون بزيارة بعضهم لبعض: قال

  .حيان ال تنطلق إال من هذا البيت وأمثال هذا البيتاأل
فلو أا اختذت بيتا مثل هذا البيت لنالت مطالبها من . .فلم تتعب املعارضة نفسها يف حتقيق مطالبها: قلت
  غري عناء؟
. .فهما الذئبان العاويان اللذان ال هم هلما إال القضاء على حقيقة اإلنسان. .وأين احلرص والطمع؟: قال

ما ذئبان جائعان أرسال يف غنمٍ بأفسد هلا من حرص املرء على املال ( :ذلك، فقال قد ذكر رسول اهللا ل
    ١)والشرف لدينه

فإن السيد يف . .من يريد السيد فليدخل: بينما حنن كذلك إذ خرج صيب صغري من البيت، ونادى فينا
  .انتظاره

  أترى الصيب يقصدنا؟: قلت لصاحيب
  راه يلتفت إلينا؟أال ت. .أجل: قال
  أم سأدخل وحدي؟. .فهل تدخل معي: قلت
  .أما أنا فلن يشق علي أن أزوره يف أي حني أردت. .بل ستدخل وحدك: قال

دخلت بيتا بسيطا متواضعا، جلس على كرسي من كراسيه شيخ كبري قد عضته السنون بناا، لكن 
لباس شيخ، أو كأنه شيخ احتفظ بإكسري  مالمح الشباب والقوة ال تزال تعمر جوارحه، وكأنه شاب لبس

  .الشباب ليضمخ به شيخوخته
يا طبيب . .سيدي: ووجدت جبانبه رجال كهال قد مد يده يصافحه، وكأنه يهم باملغادرة، وهو يقول له

  .فأوصين ،قد عرفت الرحم اليت بيننا. .القلوب
هلا الناس مرحلة مرحلة حىت ينتهي م إمنا الليل والنهار مراحل يرت ،يا أخي:( مث قالداود،  فدمعت عينا

ذلك إىل آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم يف كل مرحلة زادا ملا بني يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن 
واألمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك باألمر قد بغتك، إين  ،قريب

  ٢)عا مين لذلكألقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضيي
                                                

 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) ١(
: قلت له يوما: حدثين رجل من أهل داود الطائي قال: حممد بن أشكاب قالهذه الوصية مروية عن داود الطائي رواها ) ٢(

 )صفة الصفوة( .مث ذكر الوصية:.. ، قالما أبا سليمان قد عرفت الرحم اليت بيننا فأوصين
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  ـ التصور ١
يزعم الناس أين زاهد، فال : انصرف الرجل، وبقيت وحدي، فالتفت إيل، وقال، واالبتسامة تشع من حمياه

الزاهد من باع سعادة األبد بسعادة ومهية . .فإن الزاهد من زهد يف احلقري، ال من زهد يف العظيم. .تقل قوهلم
  .١سرعان ما ينكشف له عوارها

  قصد؟ت نم: قلت
وباعوا اهللا . .ورضوا بالقليل، وتركوا الكثري. .أقصد هؤالء اخللق الذين انشغلوا باألدىن عن األعلى: قال

  وفضل اهللا ورضوان اهللا ليشتروا بدله السراب الذي ال يغنيهم من جوع، وال يرويهم من ظمأ؟
  .من معك زهادا، وأن يسموك أنت و)حريصني(ولكن اخللق تواطأوا على أن يسموا أولئك : قلت
  .إم يسمون األشياء بغري مسمياا. .ئ اخللق يف تعابريهمما أكثر ما خيط: قال
  فممن نتعلم تسمية األشياء بأمسائها؟: قلت
ولكن بين آدم سرعان ما نسوا . .)٣١من اآلية: البقرة)(آدم الْأَسماَء كُلَّهالقد علم اهللا ﴿ . .من اهللا: قال

  .اء، وراحوا يبتدعون ما شاءت هلم أهواؤهم منهاما علمهم اهللا من أمس
  فهل ذكر اهللا يف كلماته املقدسة احلرص والزهد؟: قلت
  .ال ميكن للكلمات أن تكون مقدسة ما مل تعلمك حقائق الوجود، وما تقتضيه حقائق الوجود: قال
  فما قالت كلمات اهللا املقدسة يف هذا؟: قلت
الذين زهدوا يف اآلخرة، وباعوها بالدنيا، وامتأل بذكر ما وقعوا فيه  لقد امتأل القرآن الكرمي بذكر: قال

  : من غنب وخسارة
﴿ الَّذين يستحبونَ :فذكر أم بتصورام املشوهة عن الدنيا واآلخرة واقعون يف ضالل بعيد، قال تعاىل

  )٣:ابراهيم) (ه ويبغونها عوجاً أُولَئك في ضاللٍ بعيدالْحياةَ الدنيا علَى الْآخرة ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّ
﴿ ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ :وذكر أم هم اخلاسرون، فقال

نالد ِسرخ هِهجلَى وع قَلَبةٌ اننتف هتابأَصبِنيانُ الْمرسالْخ وه كةَ ذَلرالْآخا و١١:احلج) (ي (  
وقارن بني ما كسبوه يف الدنيا من متاع قليل، وما ضاع منهم مقابل ذلك من متاع ال ميكن تصور 

) ه خير وأَبقَى أَفَال تعقلُونَ﴿ وما أُوتيتم من شيٍء فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها وما عند اللَّ:حدوده، فقال
) مالً﴿ الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَواباً وخير أَ:، وقال)٦٠:القصص(
  )  ٤٦:الكهف(

                                                
ما رأيت أحدا رضي من الدنيا مبثل ما رضيت : دخل أبو يوسف على داود الطائي فقال له: أبو حممد العابد قالحدث ) ١(

  .يا يعقوب من رضي الدنيا كلها عوضا عن اآلخرة فذاك الذي رضي بأقل مما رضيت: به فقال
من ؟ أدلك على من رضي بأقل من ذلكأفال : قال. يا أبا سليمان لقد رضيت من الدنيا باليسري: قال محاد لداود الطائيو

  .رضي بالدنيا كلها عوضا عن اآلخرة
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 انشغل ا هؤالء عن اهللا أمثلة، فإن شئت لقد ضرب القرآن الكرمي للدنيا اليت: سكت قليال، مث قال
ذكرت لك منها ما جيلي لك حقيقتها، وميسح عن عينيك الغشاوة اليت حتجبك عن رؤيتها بصورة احلقيقية اليت 

  .حياول الدجالون بأنواع الطالء سترها
ن والدجل فأنت تعلم أين من قوم قد مأل حب الدنيا قلوم، فصاروا يرمون باجلنو. .يسرين ذلك: قلت

  .كل من يراها بغري الصورة اليت يروا ا
والشغف ا هو احلجاب األكرب الذي حال بني ) حب الدنيا(إن إله . .ليس عصرك وحيدا يف ذلك: قال

وقَلْبه مطْمئن  من كَفَر بِاللَّه من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك. .اخللق واتباع احلقائق
 يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انوا ) ١٠٦(بِالْإِميبحتاس مهبِأَن كذَل

فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه ﴿ :، وقال)النحل(﴾ )١٠٧(كَافرِين الْحياةَ الدنيا علَى الَْآخرة وأَنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الْ
فوفَس بلغي لْ أَوقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتي نمو ةرا بِالْآخيناةَ الديونَ الْحرشي ينيماً الَّذظراً عأَج يهتؤن (

، )٧٠من اآلية: األنعام)(ين اتخذُوا دينهم لَعباً ولَهواً وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَرِ الَّذ﴿ :، وقال)٧٤:النساء(
وما  اَء يومهِم هذَاالَّذين اتخذُوا دينهم لَهواً ولَعباً وغَرتهم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما نسوا لقَ﴿ :وقال

  )٥١:ألعراف) (كَانوا بِآياتنا يجحدونَ
زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ﴿ :وذكر سخرية هؤالء الذين استحبوا احلياة الدنيا باملؤمنني، فقال

و ةاميالْق موي مقَها فَوقَوات ينالَّذوا ونآم ينالَّذ نونَ مرخسيابٍوسرِ حياُء بِغشي نم قزري ٢١٢:البقرة) (اللَّه(  
  .إن القرآن يتحدث عن الواقع بشفافية تامة: قلت
  . .وهو يصف احلقائق، ويضرب هلا األمثال بنفس الشفافية: قال

ماٍء أَنزلْناه من السماِء ﴿ إِنما مثَلُ احلَياة الدنيا كَ:لقد قَالَ تعاىل يصف احلياة الدنيا، ويضرب هلا األمثال
نيازا وفَهرخز ضاَألر ذَتى إِذَا أَختح امعواَألن اسأْكُلُ النا يمضِ ماَألر اتبن لَطَ بِهتفَاخ مها أَنلُهأَه ظَنو ت

اراً فَجهن الً أَوا لَينرا أماها أتلَيهونَ عرمٍ قَادقَول لُ اآلياتفَصن كسِ كَذلبِاَألم نغت يداً كَأنْ لَمصا حاهلْنع
﴿ واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ به نبات :، وقال)٢٤: يونس(يتفَكَّرونَ ﴾ 

يات تذْروه الرياح وكَانَ اُهللا علَى كُلِّ شيٍء مقْتدراً املَالُ والْبنونَ زِينةُ احلَياة الْدنيا والباق اَألرضِ فَأصبح هشيماً
ا لَعب ﴿ اعلَموا أَنما احلَياةُ الدني:، وقال)٤٦-٤٥: الكهف(الصالحات خير عند ربك ثَواباً وخير أَمالً ﴾ 

هاتبن الْكُفّار بجأع ثثَلِ غَيكَم الَداَألوالِ وويف اَألم كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو لَهوو اً ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم 
 :احلديد(وما احلَياةُ الدنيا إِالَّ متاع الغرورِ ﴾  يكُونُ حطَاماً وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرةٌ من اهللا ورِضوانٌ

٢٠ (  
أنا مل أجئ إليك لتعرفين بالدنيا وزهادا، فقد كانت لدي ومعي، وقد رأيت منها ما مألين زهدا : قلت

يسريون ذلك الذي نصبه اهللا علما لعباده يهتدون ديه، و. .ولكين جئتك ألتعرف على اإلنسان الكامل. .فيها
  .سريته

لن يكون اإلنسان كامال حىت يرى الوجود بصورته احلقيقية، فيسري فيه وفق ما تقتضيه احلقائق، ال : قال
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  .وفق ما تقتضيه األهواء
  فمن هو ذلك الذي مل ينحجب باألهواء عن احلقائق؟: قلت

إلنسان الوحيد هو ا.. ذلك هو حممد رسول اهللا. .ذلك هو الكامل األكرب: قال بسرعة، وبصوت عال
فإن شئت أن تبصر حقائق األشياء، . .الذي اكتملت له معرفة احلقائق، فصار مرآة لتجلياا، وفهرسا ملفرداا

  .فأبصرها من خالل مرآته
  فما قال يف الدنيا؟: قلت
بسنة القرآن يف ضرب األمثال، فراح يعلم كل من يتعلم على يديه حقيقة الدنيا،  لقد اسنت حممد : قال

  .وحقيقة املواقف حوهلا، ليسري تالميذه فيها وفق ما تقتضيه احلقائق، ال وفق ما تقتضيه األهواء
: على املنرب، وجلسنا حوله، فقال جلس رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد اخلدري حدث أبو 

أويـأيت : ل، فقـال رجـ)اما يفتح عليكـم من زهـرة الدنيـا وزينته: إن مما أخاف عليكم بعدي( 
ما شأنك تكلم رسول اهللا وال يكلمك؟ : فقيل له ،فسكت رسول اهللا : اخليـر بالشـر يا رسول اهللا؟ قال

إنه ال : فقال ـوكأنه محده  ـأين هذا السائل؟ : ورأينا أنه يرتل عليه، فأفاق ميسح عنه الرحضاَء، وقال: قال
، فإا أكلت، حىت إذا امتدت ٣، إال آكلة اخلْضر٢أو يلم١بطًاوإن مما ينبت الربيع يقتل ح، يأيت اخلري بالشر

وبالت، مث رتعت، وإن هذا املال خضر حلو، ونعم صاحب املسلم  ٤خاصرتاها استقبلت عني الشمس، فثلَطَت
وإن من يأخذه بغري حقه ـ  أو كما قال رسول اهللا  ـهو ملن أعطى منه املسكني واليتيم وابن السبيل 

   ٥)يأكل وال يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة كالذي
  :يف هذا احلديث مثالن: التفت إيل، فرأى وكأين مل أفهم املراد من املثل بدقة، فقال

  .للْمقْتصد يف أخذها واالنتفاع ا: للمفْرط يف مجع الدنيا، واآلخر: أحدمها
فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغري حقها؛  )ا أو يلموإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطً(: فأما قوله

 ا حدا عند جماوزوذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول، فتستكثر املاشية منه الستطابتها إياه، حىت تنتفخ بطو
ا ومينعها االحتمال، فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك، أو تقارب اهلالك؛ وكذلك الذي جيمع الدنيا من غري حقه

  . قد تعرض للهالك يف اآلخرة، ال بل يف الدنيا: من حقها
؛ وذلك أن اخلضر ليس من )إال آكلة اخلضر(: ولهبق د أشار إليه رسول اهللا وأما مثل املقتصد، فق

ج أحرار البقول وجيدها اليت ينبتها الربيع بتوايل أمطاره فتحسن وتنعم، ولكنه من اليت ترعاها املواشي بعد هي
البقول ويبِسها، حيث ال جتد سواها، فال ترى املاشية تكثر من أكلها وال تستمرِئُها، فضرب آكلة اخلضر من 

                                                
 .حبط الرجل والدابة حتبطًا وحبطًا إذا أصابه ذلك: انتفاخ بطن الدابة من االمتالء أو من املرض؛ يقال: احلبط) ١(
 .أو يقرب من اهلالك: يعين. إذا قاربه ودنا منه: أملَّ به يلم: أو يلم) ٢(
. وليس من أحرار البقول وإمنا هو من كأل الصيف. ضروب من النبات مما له أصل غامض يف األرض كالنصي: اخلضر )٣(

 .والنعم ال تستكثر منه وإمنا ترعاه لعدم غريه
 .إذا ألقى رجيعه سهالً رقيقًا: ثلط البعري يثلط: فثلطت) ٤(
 .رواه البخاري ومسلم) ٥(
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املواشي مثالً ملن يقتصر يف أخذ الدنيا ومجعها، وال حيمله احلرص على أخذها بغري حقها، فهو ينجو من وباهلا، 
  . ١كما جنت آكلة اخلضر

إن يف هذه . .)إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عني الشمس، فثلطت وبالت أكلت، حىت( : قالوهلذا 
  : ثالث فوائد الكلمات
  . أا ملَّا أخذت حاجتها من املرعى، تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته: أوهلا
ال الشمس اليت أا أعرضت عما يضرها من الشره يف املرعى، وأقبلت على ما ينفعها من استقب: الثانيةو

   .حيصل هلا حبرارا إنضاج ما أكلته وإخراجه
أا استفرغت بالبول والثلط ما مجعته من املرعى يف بطنها، فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها : الثالثةو
  .لقتلها

  . مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاةفإن . .جامع املالوهكذا 
ما الدنيا يف ( :مثاال آخر للدنيا، ومقارنتها باآلخرة، فقال اهللا لقد ضرب رسول : سكت قليال، مث قال

  ٢)يف اليم، فلينظر مب ترجع؟ ـوأشار بالسبابة  ـاآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه 
أحسن األمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية، ولو كانت مدا أكثر مما إن هذا املثل من : التفت إيل، وقال

أن السموات واألرض  نابل لو فرض. .أبدية ال انقطاع هلا، وال نسبة للمحصور إىل غري احملصور هي، واآلخرة
وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة لفين اخلردل، واآلخرة ال تفىن؛ فنسبة الدنيا إىل اآلخرة  ،مملوءتان خردالً

  . ٣يف التمثيل كنسبة خردلة واحدة إىل ذلك اخلردل
إىل الرغبة يف اهللا وفيما عند اهللا مقارنا  فاهللا تعاىل يقول داعيا نبيه . .املعىن وكررهلقد ذكر القرآن هذا 
وال تمدنَ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجاً منهم زهرةَ الْحياة الدنيا لنفْتنهم فيه ﴿ :لذات الدنيا بلذات اآلخرة

خ كبر قرِزقَىوأَبو رويقول خماطبا من حجبوا مبتاع احلياة الدنيا وزينتها)١٣١:طـه) (ي ،: ﴿ نم ميتا أُوتمو
فَما أُوتيتم ﴿ :، ويقول)٦٠:القصص) (شيٍء فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها وما عند اللَّه خير وأَبقَى أَفَال تعقلُونَ

يش نكَّلُونَموتي هِمبلَى رعوا ونآم ينلَّذقَى لأَبو ريخ اللَّه دنا عما وينالد اةيالْح اعت٣٦:الشورى) (ٍء فَم(  
عبد اهللا بن مسعود للدنيا مثاال باملسافر، ففي احلديث عن  لقد ضرب رسول اهللا : سكت قليال، مث قال

يا رسول : وقد أثَّر يف جنبه، فقلنا وقد نام على حصري، خلت على رسول اهللا د: قالـ رضي اهللا عنه ـ 
ما يل وللدنيا؛ ما أَنا والدنيا إال كَراكبٍ (: اهللا، لو اتخذنا لك وطاًء جتعلُه بينك وبني احلصري، يقيك منه؟ فقال

   ٤)استظَلّ حتت شجرة مث راح وتركها
يف خضرا كشجرة، ويف سرعة  الدنيا ثال، ومطابقته للواقع؛ فإنتأمل حسن هذا امل:  نظر إيل، وقال

                                                
 .٤/٥٠٢: جامع األصول) ١(
 .مسلم رواه) ٢(
 .٢٨٠، ٢٧٩: عدة الصابرين) ٣(
 .رواه الترمذي) ٤(
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انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل، والعبد مسافر إىل ربه، واملسافر إذا رأى شجرة يف يوم صائف ال حيسن به 
  .١لرفاقأن يبين حتتها دارا، وال يتخذها قرارا، بل يستظل ا بقدر احلاجة، ومىت زاد على ذلك انقطع عن ا

أنه كان واقفًا ـ رضي اهللا عنه ـ عن عبداهللا بن عمر إىل هذا يف حديث آخر، ف لقد أشار رسول اهللا 
يا أبا : فقال له رجل عنده. فنظر إىل الشمس حني تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه ،بعرفات

أيها (: وهو واقف مبكاين هذا فقال ذكرت رسول اهللا : فقال ،عبدالرمحن قد وقفت معك مرارا مل تصنع هذا
  ٢)الناس إنه مل يبق من دنياكم فيما مضى منها إال كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه

يف آخره قبل  بعث رسول اهللا  اواحدليست سوى يوما الدنيا كلها إن هذا احلديث يشري إىل أن 
  .غروب الشمس بيسري

عن جابر بن لقيمة الدنيا مثاال آخر ينطبق عليها متاما، ف  لقد ضرب رسول اهللا: سكت قليال، مث قال 
مر بالسوق، داخالً من بعض العوايل، والناس كنفتيه، فمر جبدي  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عبداهللا 

نصنع ما حنب أنه لنا بشي، ما : أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ، فتناوله وأخذ بأُذنه، مث قال٣ميت أسك
أسك ها فيه أنا كان عيبنيا أَهون على اهللا من هذا عليكم(: قال. به؟ إنه لو كان حي٤)فواهللا للد   

ولكين أتساءل، ولست أدري هل حيق . .وهي تنطبق على الدنيا كما ذكرت. .وعيت هذه األمثلة: قلت
   ؟..يل أن أتساءل أم ال
  .فسل ما بدا لك. .أن وقعت يف حبار التسليم التاملقد تساءلت مثلك كثريا إىل : قاطعين، وقال

  وال ميكن تطبيق تعاليمه إال يف الدنيا؟. .ودين جاء إلصالح الدنيا. .أليس اإلسالم دين حياة: قلت
  .ذلك صحيح. .بلى: قال
  وملاذا احتقرها كل هذا االحتقار؟. .؟فلماذا زهد حممد يف الدنيا كل هذا التزهيد: قلت
  فيظل متعلقا ا ال يريد أن ينشغل عنها بأي شاغل؟. . الذي تشغله لعبه عن دروسهأرأيت الصيب: قال
  ما به؟: قلت
ما رأيك لو ترك هلذا الصيب احلرية املطلقة يف التعلق بلعبه على حساب دراسته، فلم يؤدب، ومل : قال

  يؤنب، ومل ينهر؟
  .لو ترك كذلك، فإن مصريه أن يعيش جاهال، وميوت جاهال: قلت
حني ينهانا عن التعلق بالدنيا، واالنشغال ا  فنبينا . .فهذا ما أرادت النصوص املقدسة أن تقرره: لقا

  .يتعامل معنا كما يتعامل ذلك املؤدب مع الصيب الذي انشغل بلعبه عن حياته وما تقتضيه حياته من معارف
فقد كان حاله يف . .إنه قارون. .فهلعلك تعر. .لقد ضرب القرآن مثال يكاد يشبه هذا الصيب املنشغل بلعبه

                                                
 .٢٧٩:عدة الصابرين) ١(
 .رواه أمحد) ٢(
 .مقطوع األذن أو صغريها: األسك) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
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  . .انشغاله بكنوزه وزينته ال خيتلف كثريا عن ذلك الصيب الذي حدثتك عنه
إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وَآتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر خربه

وابتغِ فيما َآتاك اللَّه ) ٧٦(لْعصبة أُولي الْقُوة إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحني مفَاتحه لَتنوُء بِا
بلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد نم كيبصن سنلَا تةَ ورالَْآخ ارلَا الد ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَس

 ينفِْسدالْم بح٧٧(ي( م ونالْقُر نم هلقَب نم لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَودنلْمٍ علَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن وه ن
فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ ) ٧٨(يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا 

ثَواب اللَّه  وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم) ٧٩(الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ 
فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَه من فئَة ) ٨٠(خير لمن َآمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 

 رِينصتنالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونرصنالَّ) ٨١(ي حبأَصو كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت ينذ
هكَأَنيا وبِن فسا لَخنلَيع اللَّه نلَا أَنْ ملَو رقْديو هادبع ناُء مشي نمل قزطُ الرسبونَ  يرالْكَاف حفْل٨٢(لَا ي( ﴾

  )القصص(
رمبا ميثل ماليني البشر الذين مروا على هذه . .ا هو مشهد رجل من أهل الدنياهذ: التفت إيل، وقال

  . .أو ميثل ماليني من الذين ال يزالون يعمرون هذه األرض، وميألوا باخلراب. .األرض
إن هذا الرجل مل يكن ينظر إال إىل نفسه، وإىل تلك احلياة الدنيا اليت يعيشها، فيتصور أن الوجود يتوقف 

  .عندها
وقد كان هذا الرجل يتصور أن قيمته بقيمة تلك اللعب اليت كان ميلكها، فلذلك كان ميشي بني اخللق 

  .مزهوا خمتاال ألن له من اللعب ما مل يكن لغريه
  كيف تسمي الكنوز لعبا؟: قلت
  . .ألا جمرد ملهاة ال ختتلف كثريا عن أي لعبة من لعب األطفال: قال
  تطيع أن نعمر الدنيا اليت أمرنا بعمارا؟ولكن بتلك الكنوز نس: قلت
فالتفكري القاروين املتعلق بالدنيا حيب . .يستحيل أن نعمرها إذا كان يف عقولنا التفكري القاروين: قال
وال ميكن . .ألن الكنوز تم بالبنيان أكثر من اهتمامها باإلنسان. .والكنوز تتناىف مع العمارة. .الكنوز 

  .ى البنيان وحدهللحضارة أن تقوم عل
  فكيف منحو التفكري القاروين من عقولنا؟: قلت
وأنه . .وأن هناك حياة أرفع منها. .عندما نعلم أن هذه احلياة اليت نعيشها ونتفاىن من أجلها حياة دنيا: قال

  .ال ميكن أن نظفر بتلك احلياة إال بعد أن نترفع على هذه احلياة
فلذلك استطاعوا أن ينشئوا أعظم . .وهذا ما كان يربيهم عليه. .هأصحاب هذا ما كان يعلمه رسول اهللا 

  .حضارة عرفتها البشرية يف تارخيها الطويل
لتكتشف من خالهلا مدى النصح . .سأذكر لك بعض النصوص اليت تبني لك هذا: سكت قليال، مث قال

  :قيقيةأمته حىت ال تغرها احلياة الدنيا عن احلياة احل العظيم الذي نصح به حممد 



 ١٦٤

بعثَ أَبا عبيدة بن اجلَراح إِلَى  حدث عمرو بن عوف األنصاري ـ رضي اهللا عنه ـ أنَّ رسولَ اهللا 
ع فَوافَوا صالَةَ الفَجرِ م ،فَقَدم مبالٍ من الْبحرينِ، فَسمعت اَألنصار بقُدومِ أَيب عبيدةَ ،الْبحرينِ يأتي بِجِزيتها

: ( ثُم قَالَ ،حين رآهم فَتبسم رسولُ اهللا  ،فَتعرضوا لَه ،انصرف ، فَلَما صلَّى رسولُ اهللا رسولِ اهللا 
وأَملْوا ما أبشروا :( يا رسول اهللا، فقال ،أجل :فقالوا) ؟أظُنكُم سمعتم أنَّ أَبا عبيدةَ قَدم بِشيٍء من الْبحرينِ

كُملَيى عشأخ ا الفَقْرفَواهللا م ،كُمرسكَانَ  ،ي نلَى مع ِسطَتا بكَم كُملَيا عينط الدسبى أنْ تشي أخنلكو
لَكُما ،قَبوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت، مهلَكَتا أهكَم كَكُمله١)فَت  

 ،علَى الْمنبرِ، وجلَسنا حولَه  جلس رسولُ اهللا  :ري ـ رضي اهللا عنه ـ قَالَوعن أَيب سعيد اخلد
   ٢ )إنَّ مما أخاف علَيكُم من بعدي ما يفْتح علَيكُم من زهرة الدنيا وزِينتها: ( فقال

 تعالَى مستخلفُكُم فيها، فَينظُر كَيف تعملُونَ، فَاتقُوا الدنيا إنَّ الدنيا حلْوةٌ خضرةٌ وإنَّ اهللا(:وقَالَ 
  ٣)واتقُوا النساَء

وهو ما . .يف هذه الوصايا حيذر من االستغراق يف الدنيا واالنشغال ا إن حممدا : التفت إيل، وقال
  .وال ميكن للصراع أن يولد إال اهلالك. .وهو ما يؤدي إىل الصراع. .يؤدي إىل التنافس فيها

يضع البدائل عن االستغراق يف مجع كنوز الدنيا وملذاا باالستغراق يف مجع  وهلذا كان رسول اهللا 
يحسبه الظَّمآنُ ماًء حتى إِذَا فاألعمال الصاحلة هي الباقية، أما ما عداها فكالسراب الذي ﴿ . .األعمال الصاحلة

  )٣٩من اآلية: النور(﴾ م يجِده شيئاًجاَءه لَ
يرجِع أهلُه  :ويبقَى واحد ،فَيرجِع اثْنان :أهلُه ومالُه وعملُه :يتبع الْميت ثَالَثَةٌ: ( يذكر ذلك لقد قَالَ 

لُهمقَى عيبو الُهم٤)و   
يؤتى بِأنعمِ : ( ذاب يعذب فيها املتنعم بسبب ذنوبه، فقَالَأن مجيع نعيم الدنيا ال يعدل حلظة ع وأخرب 

ةاميالق موارِ يلِ النأه نا مينلِ الدقَالُ ،أهي ةً، ثُمغبارِ صغُ يف النبصفَي: مآد نا ابراً قَطُّ ،ييخ تأيلْ ر؟ه  رلْ مه
 ،فَيصبغُ صبغةً يف اجلَنة ،ويؤتى بِأشد الناسِ بؤساً يف الدنيا من أهلِ اجلَنة ،واِهللا يا رب الَ :فَيقُولُ ؟بِك نعيم قَطُّ

قَالُ لَهفَي :مآد نا ابؤساً قَطُّ ،يب تأيلْ رةٌ قَطُّ ؟هدش بِك رلْ مقُولُ ؟هفي: بِي ب را ماِهللا، مقَطُّالَ و سالَ  ،ؤو
  ٥)رأيت شدةً قَطُّ 

أَالَ إنَّ الدنيا :( أن أكثر ما ميأل الدنيا جمرد هلو فارغ ال قيمة له يف ميزان احلقيقة، قال  وأخرب 
  ٦)وعالماً ومتعلِّماً  ،وما وااله ،إِالَّ ذكْر اِهللا تعالَى ،ملْعونٌ ما فيها ،ملْعونةٌ

﴾  أَلْهاكُم التكَاثُر﴿ :وهو يقْرأُ ،أتيت النيب  :وعن عبد اهللا بن الشخريِ ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قَالَ
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه مسلم )٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
 .حديث حسن: ي، وقالرواه الترمذ) ٦(
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و أَ ،وهلْ لَك يا ابن آدم من مالك إِالَّ ما أكَلْت فَأفْنيت ،مايل ،مالي :يقُولُ ابن آدم( :، مث قَالَ)١:التكاثر(
تلَيفَأَب ت؟ ،لَبِستيضفَأَم قْتدصت ١!)أَو  

 ،تعس عبد الدينارِ: ( كان يعترب املنشغل بأمثال تلك اللعب عبدا رقيقا هلا، قال  بل إن النيب 
  ٢) وإنْ لَم يعطَ لَم يرض ،إنْ أُعطي رضي ،والقَطيفَة، واخلَميصة ،والدرهمِ

  فهل أثرت هذه الوصايا يف أصحابه؟: قلت
ولوالها ما ظهرت يف املسلمني تلك القيم اليت مل . .ولوالها ما انتشر اإلسالم ذلك االنتشار. .أجل: قال

  .يظهر هلا أي نظري يف العامل
  مثل ماذا؟: قلت
لقد . .ار من نبات الزهدكلها مث. .كل القيم النبيلة من التضحية والكرم واإليثار وعلو اهلمة وغريها: قال

  :إىل هذا يف حديثني أساء البعض فهمهما أشار رسول اهللا 
 ،يا رسولَ اهللا :قَالَ رجل للنيب  :أما األول فهو ما حدث به عبد اهللا بن مغفَّل ـ رضي اهللا عنه ـ قَالَ

كبي ُألحاِهللا إنقُولُ(  :فَقَالَ ،واذَا تم ظُر؟ان  (َا :قَالاتورثَالَثَ م ،كبي ُألحفَقَالَ ،ِهللا إن ): نِيبحت تإنْ كُن
  ٤)فإنَّ الفَقْر أسرع إِلَى من يحبين من السيلِ إِلَى منتهاه ،٣فَأَعد للْفَقْرِ تجفَافاً

جاَء رجلٌ إِلَى  :ـ قَالَ وأما الثاين، فهو ما حدث به أبو العباس سهل بن سعد الساعدي ـ رضي اهللا عنه
ازهد يف الدنيا (  :دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عملْته أحبنِي اُهللا وأحبنِي الناس، فقال ،يا رسولَ اهللا :فقال ،النيب 

   ٥)وازهد فيما عند الناسِ يحبك الناس  ،يحبك اُهللا
  وقع يف فهم احلديث األول؟فما اخلطأ الذي : قلت
 فأخطأوا، فما كان النيب . .يف هذا احلديث يفضل الفقر على الغىن لقد تصور البعض أن النيب : قال

  .ـ وهو العارف بربه ـ أن يفضل بالء على بالء، أو نعمة على نعمة
  فما الصواب الذي تفهمه أنت؟: قلت
اليت متأل قلب احملب رفع قيود  حمبة رسول اهللا  يف ذلك احلديث يبني أن من آثار إن النيب : قال

وهو بذلك يصبح فقريا ال ميلك شيئا، ألنه يعتقد أن كل ما ميلكه ملك هللا، فهو . .العبودية للدرهم والدينا
  . يرسله ذات اليمني وذات الشمال كما كان يفعل حمبوبه

  والثاين؟: قلت
ألن الزاهد قد كف شره عن الناس، فهو ال ينافسهم  لقد تصور البعض أن الزهد جيلب حمبة الناس،: قال

  .فيما يتنافسون فيه
                                                

 .رواه مسلم) ١(
 .رواه البخاري) ٢(
)٣ (انُ: َالتجفافساإلن هسلْبي قَداَألذَى، و قَى بِهتيل ،سالفَر هسلْبٌء ييش وه. 
 .حديث حسن: رواه الترمذي، وقال) ٤(
 .رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة) ٥(
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  وما تفهم أنت من احلديث؟: قلت
وإمنا من يناهلم من خريه ما ميأل قلوم حمبة . .الزاهد الكامل هو الذي ال يكف شره عن الناس فقط: قال

  .له
  .لكإن ذلك يستدعي أن يكون الزاهد مالكا، والزهد يتناىف مع امل: قلت
. .١بل الزهد ال يكمل إال بامللك، فمن السهل أن يدعي املعدم الزهد، وما أصعب أن يدعيه املالك: قال

الزهادة يف الدنيا ليست بتحرمي احلالل وال إضاعة املال، ولكن الزهادة أن ( :يبني هذا رسول اهللا قال لقد 
يف ثواب املصيبة إذا أُصبت ا أرغب منك فيها لو تكون مبا يف يد اهللا تعاىل أوثق منك مبا يف يدك، وأن تكون 

  ٢)أا أُبقيت لك
يونس بن فهذا . .وعمله وحاله وعلى هذا الفهم السليم للزهد سار الورثة الذين ورثوا علم رسول اهللا 

أن ليس الزهد يف الدنيا بترك احلالل وال إضاعة املال، ولكن الزهد يف الدنيا (: يقول معربا عن ذلك ميسرة
تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك مبا يف يدك، وأن تكون حالك يف املصيبة وحالك إذا مل تصب ا سواء، وأن 

  )يكون مادحك وذامك يف احلق سواء
الزهد فراغ القلب من الدنيا ال فراغ اليد، وهذا زهد العارفني، وأعلى منه : (يقولإبراهيم بن أدهم وهذا 

تعاىل من دنيا وجنة وغريمها، إذ ليس لصاحب هذا الزهد إال الوصول إىل اهللا تعاىل  زهد املقربني فيما سوى اهللا
  )والقرب منه

أخرج الدنيا من قلبك وضعها يف يدك أو يف جيبك، فإا ال : (يقولعبد القادر اجليالين وهذا الشيخ 
  ) تضرك

  ك متناقضا؟ألست ترى نفس. .أنت تكر على كل املعارف اليت أقنعتين ا لتمحوها: قلت
  . .أن يقع يف التناقض يستحيل على من تعلم من حممد . .ال: قال
  . .فقد كنت أمسعك تقرأ من كتابك، وحتدث عن نبيك أروع النصوص يف ذم الدنيا: قلت
. .وال هذه األرض اليت نعيش فوقها. .الدنيا املرادة من تلك النصوص ليست هذا الزمان الذي نعيشه: قال

اهلمم اليت تقصر . .ولكنها الدنيا اليت ترتبط باهلمم.. جنعل منها مسجدا كبريا لطاعة اهللا وعبوديتهواليت ميكن أن 
  .نظرها على نصيبها احملدود غافلة عن نصيبها غري احملدود

إا دنيا الغافلني الذين اشتغلوا مبا رأو من عاجل النعيم عن آجله، فامكوا ينتهزون فرصة العمر يف 
  .ستطاعت هلم قواهم من أصناف اللذاتاستيعاب ما ا

ومع ذلك فإن النصوص املقدسة ال تعيب على هؤالء ما امكوا فيه من أصناف النعيم، بل تعيب عليهم 
  :اشتغال أنفسهم ومهمهم به عن التدبر فيما بعده

، )٢٩:األنعام) (حن بِمبعوثني﴿ وقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا وما ن:لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك
                                                

 )رسائل السالم(من ) كنوز الفقراء(فا ملن زعم غري ذلك، انظر رسالة والزهد يشملهما مجيعا خال) ١(
 .وغريهم.. ، وراه ابن ماجة والطرباينحديث غريب: الترمذي، وقالرواه ) ٢(



 ١٦٧

 ،)٨٦:البقرة) (﴿ أُولَئك الَّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآخرة فَال يخفَّف عنهم الْعذَاب وال هم ينصرونَ:وقال
اَءكُم أَو أَشد ذكْراً فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في ﴿ فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آب:وقال

﴿ الَّذين اتخذُوا دينهم لَهواً ولَعباً وغَرتهم الْحياةُ :وقال ،)٢٠٠:البقرة) (الدنيا وما لَه في الْآخرة من خالقٍ
ماهسنن موا فَالْيينونَ الددحجا ينوا بِآياتا كَانمذَا وه هِمموقَاَء يوا لسا نوقال حاكيا  ،)٥١:ألعراف) (كَم

 ) ٣٧:املؤمنون) (﴿ إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بِمبعوثني:قوهلم
ترقت مهمهم فلم تقف مع زينة احلياة الدنيا، ومل حتبس  وهلذا جيمع اهللا تعاىل بني مهيت املؤمنني الذين

﴿ زين للَّذين :قال تعاىل ،نفسها يف قيودها مع مهة الكافرين اليت باعت نفسها ألول ما الح هلا من مظاهر الزينة
وقَهم يوم الْقيامة واللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين آمنوا والَّذين اتقَوا فَ

  ) ٢١٢:البقرة) (حسابٍ
بل فنوا فيها عما  ،وعبادا ،ويف هذه اآلية تصوير بديع لسخرية الكافرين الذين استغرقوا يف حب الدنيا

  .م ال بأنفسهم، وبدينهم ال بأهوائهموبر ،سواها من املؤمنني الذين تعاملوا مع الدنيا بعقوهلم ال بشهوام
جاء ذلك الصيب الصغري الذي أدخلين إىل بيت داود، وقال ـ وقد كان يتابع حديثنا على كثب باهتمام 

ولكن . .األحزاب واملذاهب واألجناس نالقد صنف أهل اهللا فرق هؤالء وطوائفهم كما يصنف قوم :شديد ـ
  .كانتشار النار يف اهلشيم ،يف كل مكانالفرق بينها هو أن هذه الطوائف تنتشر 

ـ طائفة غلبهم اجلهل والغفلة فلم تنفتح أعينهم للنظر إىل عاقبة  ١ومن الطوائف ـ اليت ذكرها الغزايل
نأكل حىت (فتصوروا أن املقصود من الدنيا أن نعيش أياماً جنتهد جنتهد فيها على كسب القوت مث  ،أمورهم

  ) نأكل، فيأكلون ليكسبوا مث يكسبون ليأكلوانقوى على الكسب، مث نكسب حىت 
بل حىت ممن مل يبتلوا من الذي صار العمل عندهم  ،وهذا دين أكثر اخللق ممن ابتالهم اهللا باحلاجة للعمل

  .هواية وشغال للقلب والقالب
ن وإمنا املعيب هو انشغاهلم بالعمل عن الغاية اليت وجدوا م ،وليس العمل هو املعيب يف سلوك هؤالء

وهذا مذهب الفالحني واحملترفني ومن ليس له تنعم يف الدنيا وال قدم يف الدين؛ فإنه يتعب ( :قال الغزايل ،أجلها
  ) اراً ليأكل ليالً ويأكل ليالً ليتعب اراً، وذلك كسري السواين فهو سفر ال ينقطع إال باملوت

ليس ( :فقالت ،يتفطن له من قبلها فزعمت أا تفطنت ملا مل ،ومن الطوائف طائفة ترقت عن هؤالء
. .)املقصود أن يشقى اإلنسان بالعمل وال يتنعم يف الدنيا؛ بل السعادة يف أن يقضي وطره من شهوة الدنيا

فما مجعوه يف النهار بالعناء واجلهد يقضون عليه يف الليل بالشهوات  ،وهؤالء هم الذين انصرفوا إىل الشهوات
  .وامللذات

وي الذي تتبناه هذه الطائفة هو الفكر الذي تغرسه املدنية الغربية باعتباره بديهية وهذا الفكر الدني
  .وكأا تعترب نفسها املقصودة بكل ذلك الذم ،فلذلك تستنكر من يذم الدنيا ،البديهيات

ارهم ظنوا أنّ السعادة يف كثرة املال واالستغناء بكثرة الكنوز، فأسهروا ليلهم وأتعبوا (ومن الطوائف من 
                                                

 .، فما بعدها٣/٢٢٨: إحياء علوم الدين) ١(
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يف اجلمع، فهم يتعبون يف األسفار طول الليل والنهار ويترددون يف األعمال الشاقة ويكتسبون، وجيمعون وال 
يأكلون إال قدر الضرورة شحاً وخبالً عليها أن تنقص، وهذه لذم، ويف ذلك دأم وحركتهم إىل أن يدركهم 

فيكون للجامع تعبه ووباله ولآلكل  ،واللذاتاملوت؛ فيبقى حتت األرض أو يظفر به من يأكله يف الشهوات 
  ) لذته

ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة ﴿ :وهؤالء الذين ورد ذمهم يف القرآن الكرمي باعتبارهم عبيدا للمال، كما قال تعاىل
)١ ( هددعالًا وم عمي جالَّذ)٢ ( هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي)اهلمزة(﴾ )٣(  

ظنوا أن السعادة يف حسن االسم ( فـ  ،وانشغلوا بالشهرة ،الطوائف طائفة استعبدهم اجلاه ومن هذه
وانطالق األلسنة بالثناء واملدح بالتجمل واملروءة؛ فهؤالء يتعبون يف كسب املعاش ويضيقون على أنفسهم يف 

رفون أبواب الدور وما يقع املطعم واملشرب ويصرفون مجيع ماهلم إىل املالبس احلسنة والدواب النفيسة، ويزخ
عليها أبصار الناس حىت يقال إنه غين وإنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك هو السعادة، فهمتهم يف ارهم وليلهم يف 

  )تعهد موقع نظر الناس
ظنوا أن السعادة يف اجلاه والكرامة بـني الناس وانقياد اخللق بالتواضع (ومن هذه الطوائف طائفة 

مهم إىل استجرار الناس إىل الطاعة بطلب الواليات وتقلد األعمال السلطانية لينفذ أمرهم والتوقري، فصرفوا مه
ا على طائفة من الناس، ويرون أم إذا اتسعت واليتهم وانقادت هلم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة، وأن 

لهم حب تواضع الناس هلم وهذا أغلب الشهوات على قلوب الغافلني من الناس، فهؤالء شغ. ذلك غاية املطلب
  ) عن التواضع هللا وعن عبادته وعن التفكر يف آخرم ومعادهم

ومنهم . .ومن هذه الطوائف طائفة ظنوا أن إكسري احلياة منفوخ ضمن اهلواء الذي يسكن جلد كرة القدم
هم من رآه ومن. .ومنهم من رآه يف حركات ممثل.. من رآه يف املوجات الصادرة من حنجرة أي ناعق أو مغن

  . .يف تغنج غانية
أما دنيا املؤمنني العارفني برم، والذين ترقت مهمهم على أن يستعبدها غري : قاطع داود الصيب، وقال

بل إن العارفني باهللا الذين رفعوا حجب الكثافة اليت حتول بينهم وبني  ،ال فرق بينهما ،فإا كآخرم ،موالهم
وما املوت عندهم إال مفارقة لتلك العالقات  ،دنية يعيشون اآلخرة يف الدنيا وختلصوا من كل مهة ،حقائق األزل

  .البسيطة اليت ارتبطوا ا كما يرتبط املسافر مع رفقة سفره
﴿ فَآتاهم اللَّه :قال تعاىل ،وهلذا مين اهللا على هؤالء العارفني بأنه مجع هلم بني ثواب الدنيا وثواب اآلخرة

﴿ وقيلَ للَّذين اتقَوا :، وقال تعاىل)١٤٨:آل عمران) (وحسن ثَوابِ الْآخرة واللَّه يحب الْمحِسنِنيثَواب الدنيا 
و ريخ ةرالْآخ ارلَدةٌ ونسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذراً ليقَالُوا خ كُمبلَ رزاذَا أَنمد ملَنِعنيقتالْم ار (

 ﴿ والَّذين هاجروا في اللَّه من بعد ما ظُلموا لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً ولَأَجر الْآخرة:، وقال تعاىل)٣٠:النحل(
  ) ٤١:النحل) (أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ

ومنها  ،الذين رزقوا من احلظوظ مامل يرزقه أهل الدنيا أنفسهم ويذكر النماذج الرفيعة من أوليائه وأصفيائه
﴿ إِذْ قَالَت الْمالئكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه :قال تعاىل ،حظ اجلاه الذي وهب للمسيح 
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الْآخا ويني الدجِيهاً فو ميرم نى ابيسع ِسيحالْمبِنيقَرالْم نمو ة٤٥:آل عمران) (ر (  
﴿ وآتيناه في الدنيا :الذي مجع له بني احلسنتني حسنة الدنيا واآلخرة، قال تعاىل ومنها منوذج إبراهيم 

نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنةً ونس١٢٢:النحل) (ح(  
بل هي قانون من قوانني اهللا وسنة من  ،على اصفيائه ليت خاصة موهذه النعم واحلظوظ اليت من اهللا ا 

) ﴿ من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعند اللَّه ثَواب الدنيا والْآخرة وكَانَ اللَّه سميعاً بصرياً:سننه، قال تعاىل
  ) ١٣٤:النساء(

ن بعني واحدة إىل األشياء، فيتصورون أن إقباهلم على وكأن هذه اآلية ختاطب القاصرين الذين ينظرو
وهلذا يستنكر  ،وبني زينة الدنيا ،أو أن رغبتهم يف اآلخرة حتول بينهم ،الدين حيول بينهم وبني اإلقبال على الدنيا

يف  وأا خاصة باملؤمنني خالصة هلم ،ويعترب أا من منن اهللا على مجيع البشر ،اهللا تعاىل أن حترم الطيبات
في ﴿ قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا :اآلخرة، قال تعاىل

  )٣٢:عرافأل) (الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ
قال . .بل إن اهللا تعاىل ذكر أن هؤالء العارفني يدعون اهللا لدنياهم كما يدعونه ألخراهم: قال الصيب

، وقال )٢٠١:البقرة) (﴿ ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ:تعاىل
﴿ واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً وفي الْآخرة إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصيب بِه من :من أدعيتهم ذاكرا دعاء

) آياتنا يؤمنونَأَشاُء ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِ
﴿ رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ :، وقال ذاكرا دعاء نبيه يوسف )١٥٦:ألعراف(

) نِي بِالصالحنيالْأَحاديث فَاطر السماوات والْأَرضِ أَنت وليي في الدنيا والْآخرة توفَّنِي مسلماً وأَلْحقْ
  )١٠١:يوسف(

. .ولكين مل أفهم ما الفرق بني وضع الدنيا يف القلب أو وضعها يف اجليب. .وعيت كل ما ذكرمتاه: قلت
  أليس كالمها سواء؟

. .إن أذنت يل ـ يا جدي ـ حدثته عن منوذج الوارث الذي ترىب على يدي رسول اهللا : قال الصيب
  .ي عرج به إىل مسوات العدالة اليت مل حيلم ا مجيع ملوك العامل وحكامهوكان الزهد هو املعراج الذ

  .فعمر هو خري من حدث عن عمر. .حدثه عن عمر: قال داود
  إذن؟) عمر(فالصيب هو : قلت
  .فسميت حفيدي هذا على امسه. .لقد رزقين اهللا حمبة عمر. .أجل: قال

هللا عنه ـ أن يكتشف تأثري الزهد فيما متيز به عمر ـ رضي اطلحة بن عبيد اهللا لقد استطاع : قال الصيب
ما كان عمر بن اخلطاب بأولنا إسالما، وال أقدمنا هجرة، ولكنه كان ( :ـ رضي اهللا عنه ـ من خصال، فقال

   )أزهدنا يف الدنيا، وأرغبنا يف اآلخرة
 ،ب أقدمنا هجرةواهللا ما كان عمر بن اخلطا( :ـ رضي اهللا عنه ـسعد بن أيب وقاص ومثل ذلك قال 

  )وقد عرفت بأي شئ فَضلنا، كان أزهدنا يف الدنيا
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  . .هذه الشهادات كافية يف إثبات السر الذي جعل عمر يعدل تلك العدالة اليت مل حتلم ا البشرية
من الدعوة إىل الزهد، فخري ما محى  لقد واصل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ ما كان عليه رسول اهللا 

  . .رص، والتنافس على الدنيا هو إشاعة روح الزهد يف الدنيا، والرغبة يف اهللا، وفيما عند اهللالرعية من جشع احل
على مزبلة فاحتبس عندها، فكأن أصحابه تأذوا ا، ـ رضي اهللا عنه ـ مر عمر : عن أيب األشهب قال

  . هذه دنياكم الىت حترصون عليها، وتبكون عليها: فقال
األمر، فوجدت إن أردت الدنيا أضررت باآلخرة، وإن أردت اآلخرة  نظرت يف هذا: قالروي أنه و

  . أضررت بالدنيا، فإذا كان األمر هكذا، فأضر بالفانية
إمنا حبسين غسل ثوىب هذا، كان : وأبطأ على الناس يوم اجلمعة، مث خرج فاعتذر إليهم يف تأخره، وقال

  . يغسل ومل يكن ىل ثوب غريه
حاجا من املدينة ـ رضي اهللا عنه ـ خرجت مع عمر بن اخلطاب : ربيعة قال وعن عبد اهللا بن عامر بن

إىل مكة، إىل أن رجعنا، فما ضرب له فسطاطا، وال خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل 
  . حتته

على  جيلسومع ذلك .. ابه امللوكيسوس رعية من املشرق واملغرب لقد كان هذا املوقف منه وهو خليفة 
  .وحتت رداء كأنه أدىن الرعية، أو من عامة الناس ،التراب

وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش والزهد ـ رضي اهللا عنها ـ حفصة أم املؤمنني ه تابندخلت عليه مرة 
إن اهللا أكثر من اخلري، وأوسع عليك من الرزق، فلو أكلت طعاما أطيب من ذلك، : الظاهرعليه، فقالت

وما كان يلقى من شدة  سأخصمك إىل نفسك، فذكر أمر رسول اهللا : لني من ثوبك؟ قالولبست ثيابا أ
إنه كان ىل صاحبان : وكانت معه حىت أبكاها، مث قال ،العيش، فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول اهللا 

الشديد سلكا طريقا، فإن سلكت طريقا غري طريقهما سلك يب غري طريقهما، إين واهللا سأصرب على عيشهما 
يخلعلي أن أدرك معهما عيشهما الر .  

. .وخطورة املال املصحوب باحلرص. .لقد كان عمر ـ مبا آتاه اهللا من وعي ـ يدرك خطورة احلرص
  . .ولذلك كان يبكي كلما رأى الثروات، وهي تتدفق يف جيوب األمة من كل مكان

: طاب بكنوز كسرى قال عبد اهللا بن األرقمملا أُيت عمر بن اخل: يقول إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
ال واهللا، ال أظلها سقف بيت حىت أمضيها، فأمر ا فوضعت يف : أال جتعلها يف بيت املال حىت نقسمها؟ قال

صرح املسجد، وباتوا عليها حيرسوا، فلما أصبح أمر ا، فكشف عنها، فرأى ما فيها من البيضاء واحلمراء ما 
ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟ فو اهللا إن هذا : فقال له عبد الرمحن بن عوف، صر، فبكى عمركان يتألأل منه الب

  .وحيك إن هذا مل يعطه قوم قط إال ألقي بينهم العداوة والبغضاء: فقال عمر !ليوم شكر، ويوم فرح؟
هي إن البطون اليت ال متتلئ : ذكر الطعام بني يدي الصيب، فقالعلى بايل لست أدري كيف جرى 

  .. السبب األكرب يف كل ما يصيب البشر من جماعة وفقر وجور واستبداد
. .وهلذا كان عمر ـ رضي اهللا عنه ـ حريصا على خواء بطنه، ليشعر جبوع اجلائعني، وفقر املعوزين



 ١٧١

  . .ولئال يؤدي به إلف املطعم واملشرب إىل الغفلة اليت إذا رانت على قلوب احلكام فمألا بالقسوة واالستبداد
واهللا ما نعبأ بلَذَّات العيش أن نأمر : أن عمر بن اخلطاب كان يقول: سامل بن عبد اهللا حدث حفيده

بصغار املعزى أن تسمط لنا، ونأمر بلباب اخلبز فيخبز لنا، ونأمر بالزبيب فينبذ لنا يف األسعان حىت إذا صار 
أَذْهبتم ﴿ :ى طيباتنا، ألنا مسعنا اهللا يقولمثل عني اليعقوب، أكلنا هذا وشربنا هذا، ولكنا نريد أن نستبق

   )٢٠: األحقاف(﴾  طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا
لنحن أعلم بلني الطعام من كثري من آكيله، ولكنا : قال عمر بن اخلطاب: عمران اجلوين قال وأب وحدث

ا أَرضعت وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة عم﴿ ندعه لـ 
يدداِهللا ش ذَابع نلَكى وكَاربِس ما هم٢: احلج(﴾و(  

: أُيت عمر بن اخلطاب خببز وزيت فمسح على بطنه، وجعل يأكل، ويقول: قالأبو بكرة الثقفي  وحدث
  . على اخلبز والزيت

واهللا ما خنلت : من شدة زهده يف الطعام، ينهى عن خنل الدقيق، ويف ذلك يقول يسار بن منري بل كان
  . لعمر دقيق قط إال وأنا له عاصٍ

  . أخلطه، إن السمراء ال تنخل: رأى عمر إنسانا ينخل الدقيق، فقال :ويقول مواله أسلم
اخلبز والزيت، واخلبز : ن صلب ماىلإنه ال أجده حيل ىل حلل مالكم إال عما كنت آكلًا م: كان يقولو
  . والسمن

ما هذه؟ : فقال ..بسالل خبيص عظامـ رضي اهللا عنه ـ قدمت على عمر : وحيكى عتبة بن فرقد فيقول
طعام أتيتك به، ألنك رجل تقضي من حاجات الناس أول النهار، فأحببت إذا رجعت أن ترجع إىل : فقلت

عزمت عليك يا عتبة، إذا رجعت إال رزقت كل رجل : نها، فقالطعام فتصيب منه فقواك، فكشفت عن سلة م
والذي يصلحك يا أمري املؤمنني، لو أنفقت مال قيصر كله، وما وسع ذلك، إن : فقلت، من املسلمني مثل السلة

فال حاجة ىل فيه فيما ال يسع العامة، مث دعا بقصعة من ثريد، خبزا خشنا، وحلما : قال عمرف. .!النفقة تكثر
وهو يأكل معى أكال شهيا، فجعلت أهوى اىل البضعة البيضاء أحسبها سناما، فاذا هى عصبة، والبضعة . ليظاغ

من اللحم أمضغها، فال أسيغها، فإذا هو غفل عىن جعلتها بني اخلوان والقصعة، مث دعا بعس من نبيذ، قد كاد 
أتسمع يا عتبة، إنا ننحر : ، فشرب، مث قالاشرب، فأخذته، وما أكاد أن أسيغه، مث أخذه: يكون خلًا، فقال
فأما ودكها وأطياا فلمن حضرنا من املسلمني، وأما عنقها فآلل عمر، يأكل هذا اللحم  ،كل يوم جزورا

  . الغليظ، ويشرب هذا النبيذ
ـ العام الذي جاع فيه املسلمون ـ مثل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ الزهد يف الطعام يف يف عام الرمادة و

  . .وع صورهأر
ال : أصاب الناس عام سنة، فغال فيها السمن، وكان عمر يأكله، فلما قل، قال: قالأسلم مواله حدث 

فيأكله  ،يا أسلم، اكسر عين حره بالنار، فكنت أطبخه له: فكان يأكل الزيت فقال ،آكله حىت يأكله الناس
  . الناستقرقر، ال واهللا ال تأكله حىت يأكله : فيتقرقر بطنه عنه فيقول
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تقرقر بطن عمر بن اخلطاب، وكان يأكل الزيت عام الرمادة، : ـ رضي اهللا عنه ـأنس بن مالك وقال 
  . تقرقر تقرقرك، إنه ليس لك عندنا غريه حىت حييا الناس: وكان حرم عليه السمن، فنقر بطنه بإصبعه، وقال

والزيت، واخلل، واخلبز واللنب  يغدينا باخلبزـ رضي اهللا عنه ـ كان عمر : حفص بن أيب العاصوقال 
ال تنخلوا الدقيق فكله طعام، وكان : وكان يقول، واخلبز والقديد، وأول ذلك اللحم الغريض، يأكل وكنا نعذر

يا ابن أىب العاص، : فقال، يا أمرياملؤمني إنا نرجع إىل طعام ألني من طعامك: ما لكم ال تأكلون؟ فقلت: يقول
أما تراىن عاملًا أن أعمد إىل عناق . .إىل دقيق ينخل يف خرقة فيخرج كأنه كذا وكذا؟أما تراين عاملًا أن أرجع 

أما تراين عاملآ أن أرجع إىل صاع أو صاعني من زبيب . .مسينة، نلقى عنها شعرها، فتخرج كأا كذا وكذا؟
العيش يا أمري  أحسن ما يبعث: قال قلت. .فأجعله يف سقاء وأصب عليه من املاء، فيصبح كأنه دم الغزال؟

أجل، واهللا لوال خمافة أن ينقص من حسناتى يوم القيامة لشاركتكم يف لني عيشكم، ولكىن : قال، املؤمنني
  )٢٠: األحقاف(﴾  أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا﴿ :مسعت اهللا ذكر قوما، فقال

 ـ يعين هيئة الربيعـ  عمر بن اخلطاب، فأعجبه هيئتهإنه وفد على : فقالالربيع بن زياد احلارثي وحدث 
يا أمري املؤمنني، إن أحق الناس مبطعم طيب، وملبس لني، : فشكا عمر وجعا به من طعام غليظ يأكله، فقال له

  . ومركب وطيء ألنت
ما  واهللا: وكان عمر متكئًا وبيده جريدة خنل فاستوى جالسا، فضرب به رأس الربيع بن زياد، وقال له

أردت ذا إال مقاربيت وإن كنت ألحسب فيك خريا، أال أخربك مبثلي ومثل هؤالء؛ إمنا مثلنا كمثل قوم 
  . ال: أنفق علينا، فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ قال: سافروا، فدفعوا نفقتهم إىل رجل منهم، فقالوا

له متاما، فريوى ابنه عبد اهللا جاهدا يف أن تكون أسرته، كحاـ رضي اهللا عنه ـ يسعى عمر وقد كان 
بسم اهللا، مث ضرب بيده فلقم : دخل علي عمر، وأنا على مائدة، فأوسعت له عن صدر الس، فقال :يقول

يا أمري املؤمنني، إين : فقال عبد اهللا، إين ألجد طعم دسم ما هو بدسم حلم: لقمة، مث ثَنى بأخرى، مث قال
ريه فوجدته غاليا، فاشتريت بدرهم من املهزول، ومحلت عليه بدرهم خرجت إىل السوق أطلب السمني ألشت
إال أكل أحدمها، وتصدق  ما اجتمعا عند رسول اهللا : فقال عمر، مسنا، وأردت أن يزاد عياىل عظما عظما

  .ما كنت ألفعل: قال، عد يا أمري املؤمنني، فلن جيتمعا عندي أبدا إال فعلت ذلك: فقال عبد اهللا، باآلخر
لقد رأيت : ـ رضي اهللا عنه ـ قالأنس بن مالك لقد حدث : جرى ذكر اللباس على بايل، فقال الصيب

  . بني كتفي عمر بن اخلطاب أربع رقاع ملبدة بعضها على بعض يف قميص له، وهو يومئذ أمري املؤمنني
  . رأيت عمر بن اخلطاب، يرمي اجلمرة وعليه إزار مرقوع: قالأبو عثمان النهدي وحدث 
خرجت مع عمر بن اخلطاب حاجا من املدينة إىل مكة إىل أن : قالعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وحدث 

رجعنا، فما ضرب فسطاط وال خباء حىت رجع، وكان إذا نزل يلقى له كساء، أو نطع على الشجرة، ويستظل 
  . فوطاؤه إذا ركب، هو فراشه إذا نزل، حتته

ملا : قالأسلم موىل عمر حدث : ارهة اليت يتباهى ا املترفون، فقال الصيبخطر على بايل تلك املراكب الف
قدمنا على الشام أناخ بعريه وذهب حلاجته، فألقيت فروتى بني شعبىت الرحل، فلما جاء ركب على الفرو، 
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اكب من تطمح أعينهم إىل مر: قال عمر. .فلقينا أهل الشام يتلقون عمر فجعلوا ينظرون، فجعلت أشري هلم إليه
  . يريد مراكب العجم، ال خالق له

يا أمري املؤمنني، : ملا قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعريه، فقالوا: قالقيس بن أىب حازم وحدث 
وأشار بيده  ـ أال أراكم ههنا، إمنا األمر من ههنا: فقال عمر، لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم

  . سبيل مجلىخلوا ـ  إىل السماء
عمامة، وهو آخذ و ملا قدم عمر الشام أتته اجلنود، وعليها إزار وخفان: قالطارق بن شهاب وحدث 

فقال . .يا أمري املؤمنني، تلقاك اجلنود وبطارقة الشام، وأنت على هذا احلال؟ :برأس بعريه خيوض املاء، فقالوا له
  . بغريهإنا قوم أعزنا اهللا باإلسالم، فلن نلتمس العز : عمر
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  ـ السلوك ٢
بقينا كذلك مدة ال خيطر على بايل شيء إال حدثين الصيب به حديثا أو أحاديث عن زهد عمر وتأثري 

  .زهده يف القيم العظيمة اليت كان حيملها، واليت أشاعها يف املسلمني
  .أرانا انشغلنا باحلديث عن زهد الورثة عن زهد حممد: لست أدري كيف قلت من غري أن أشعر

لقيت رجال حكيما ممتلئا . .عندما توجهت مهيت للبحث عن اإلنسان الكامل. .يف بداية إراديت: ال داودق
  .لعلها خري جواب عما ذكرت. .قال يل كلمة ال أزال أذكرها. .باألنوار

  ما قال؟: قلت
 ١)عليهاكل مشس ال تطيق الوصول إليها ميكنك أن تعرب إليها من خالل من يدل (:لقد قال يل: قال داود

  .بل إم كلهم يقول هذا. .لقد مسعت مثل هذا كثريا: قلت
لذلك، فإن . .القصرية ال تستطيع أن تعرب عنه كل التعبري من ذلك الوقت علمت أن حياة حممد : قال

  .٢ألم ال يستلهمون سلوكهم إال منه. .كل الورثة هم يف احلقيقة امتداد حلياة حممد 
  ؟ما كان مدرسة تعلم منها عمر ـ رضي اهللا عنه ـ ذلك الزهد مد فهل كان يف سلوك حم: قلت
فعمر جمرد تلميذ . .مدرسة تعلمت منها كل األجيال، ال عمر وحده لقد كان سلوك رسول اهللا : قال

  .ال خيلو منهم زمان من األزمان وتالميذ رسول اهللا . .من تالميذ حممد 
  . .ا يف ذلكومل يكن عمر فريد. .لقد حدثك عمر عن عمر

ـ رضي اهللا عنه ـ مبثل ما حتدث الرواة عن زيد بن أرقم فهذا أبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ حيدث عنه 
إذ استسقى، فأيت مباء وعسل، فلما وضعه على يديه بكى ـ رضي اهللا عنه ـ كنا مع أيب بكر : قالعمر، 

ما محلك على هذا ، يا خليفة رسول اهللا : وانتحب، حىت ظننا أن به شيئا، وال نسأله عن شئ، فلما فرغ قلنا
يا رسول اهللا ما الذي : رأيته يدفع عن نفسه شيئا وال أرى شيئا، فقلت بينما أنا مع رسول اهللا : البكاء؟ قال

أما إنك لست :(إليك عين، فقال يل: فقلت) الدنيا تطلعت يل: (أراك تدفع عن نفسك، وال أرى شيئا؟ قال
  .٣وحلقتين الدنيا، شق علي، وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول اهللا ف: قال أبو بكر) مبدركي

وهذا علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ رمز العدالة واألمانة األكرب يردد نفس ما ردد صاحباه من 
: لبل تصفه يل قا: أو تعفين؟ قال: فقال. صف يل علياً: قال معاوية لضرار ابن ضمرة: عن أيب صاحل قال. .قبله

أما إذ ال بد، فإنه واهللا كان بعيد املدى شديد القوى، يقول فصالً، وحيكم : قال ،ال أعفيك: أو تعفين؟ قال
عدالً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق احلكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرا، ويستأنس بالليل 

                                                
 )معلم السالم(ذكرنا هذه العبارة يف مقدمة هذه الرسالة على لسان ) ١(
ألنه لوال املتابعة   ما يذكره العلماء من أن كل كرامة لويل هي يف احلقيقة امتداد ملعجزات الرسول ويف هذا املعىن) ٢(

ما حصل للورثة ذلك  لوال املتابعة التامة لرسول اهللا :(ما حصلت له تلك الكرامة، فلذلك نقول هنا الصادقة لرسول اهللا 
 )السلوك الرفيع الذي متيزوا به

 .البزاررواه ) ٣(
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طب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن وظلمته، كان واهللا غزير الدمعة، طويل الفكرة، يقلب كفه، وخيا
ويأتينا إذا دعوناه، وحنن واهللا مع  كان واهللا كأحدنا؛ جييبنا إذا سألناه، ويبتدينا إذا أتيناه،.. ١الطعام ما جشب

تقريبه لنا وقربه منا ال نكلمه هيبة، وال نبتديه لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم، يعظم أهل الدين، 
ملساكني، ال يطمع القوي يف باطله، وال ييأس الضعيف من عدله، فأشهد باهللا لرأيته يف بعض مواقفه، وحيب ا

وقد أرخى الليل سدوله، وغارت جنومه، وقد مثُل يف حمرابه قابضا على حليته، يتململ متلمل السليم ويبكي 
أم يل تشوقْت، هيهات هيات، غُري غريي؛  يا دنيا يا دنيا أيب تعرضت،: بكاء احلزين، فكأين أمسعه وهو يقول

قد بتتك ثالثًا، ال رجعة يل فيك، فعمرك قصري، وعيشك حقري، وخطرك كبري، آه من قلة الزاد، وبعد السفر، 
  .ووحشة الطريق

  . .قال داود ذلك بتأثر شديد، أجهش بعده بالبكاء
ما يبني لك أن  ة من زهد رسول اهللا إن شئت حدثتك مبا ذكر الروا: قال الصيببعد فترة من الصمت، 

عمر وغري عمر مل يسلكوا ذلك السلوك الرفيع رد تعاليم تعلموها، أو دروس حضروها، وإمنا ألم رأوا 
  .بعيوم أنوار القيم تتجلى أمامهم يف أرفع صورها

  .ملفيعلم اهللا أنه ال هدف يل يف احلياة إال البحث عن اإلنسان الكا. .يسرين ذلك: قلت
الدرس الذي جعل حياة عمر  ارمبا كانتحبادثتني وقعا لعمر ـ رضي اهللا عنه ـ سأبدأ لك : قال الصيب

  .تتوجه ذلك التوجه الذي رأيته، بل رأته البشرية مجيعا
ذات يوم أو  خرج رسول اهللا  :هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال أبوبه حدث أما احلادثة األوىل، فهي ما 

 :قال ،اجلوع يا رسول اهللا :قاال)  ؟ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة:( فقال، يب بكر وعمرليلة، فإذا هو بأ
فإذا هو ليس  ،فأتى رجال من األنصار ،فقاما معه) قوما ،ألخرجين الذي أخرجكما ،والذي نفسي بيده ،وأنا(

لنا  ٢ذهب يستعذب :قالت)  ؟فالن أين( :فقال هلا رسول اهللا  ،مرحبا وأهال: قالت ،فلما رأته املرأة ،يف بيته
 ،ما أحد اليوم أكرم أضيافا مين ،احلمد هللا :مث قال ،وصاحبيه فنظر إىل رسول اهللا  ،إذ جاء األنصاري .املاء

إياك واحللوب (  :فقال له رسول اهللا  ،وأخذ املدية ،كلوا :فقال ،فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب
أليب بكر  فلما أن شبعوا ورووا قال رسول اهللا  .لشاة ومن ذلك العذق وشربوافأكلوا من ا ،فذبح هلم) 

مث مل ترجعوا  ،أخرجكم من بيوتكم اجلوع ،لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ،والذي نفسي بيده: ( وعمر
  ٣)حىت أصابكم هذا النعيم

فإذا هو متكئ  رسول اهللا  دخلت على: قالنفسه عندما عمر وأما احلادثة الثانية، فهي ما حدث به 
على رمال حصري قد أثر يف جنبه، فرفعت رأسي يف البيت، فواهللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، إال أهب ثالثة 

يا رسول اهللا أنت صفوة اهللا من خلقه،  :ما لك؟ فقلت: لافق ي،معلقة، وصربة من شعري، فهملت عينا
                                                

 .أي ما غلظ أو ما كان بال أدم) ١(
 .يطلب املاء العذب، وهو الطيب: يستعذب) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
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أولئك قوم : مث قال )أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟: (ه، فقالوكسرى وقيصر فيما مها فيه؟ فجلس حممرا وجه
بلى، يا رسول اهللا، : قلت) عجلت هلم طيبام يف حيام الدنيا، أما ترضى أن تكون هلم الدنيا، ولنا اآلخرة؟

  ١)يا عمر لو شاء أن يسري اجلبال الراسيات معي ذهبا لسارت( :مث قال، )فأمحد اهللا عز وجل
وعلى . .ألصحابه لقد كان هذا درسا من الدروس اليت قدمها رسول اهللا : ، وقالالتفت الصيب إىل

  . ٢أساسها ساروا ال تغرهم دنيا، وال يثنيهم عن القيم اليت خرجوا من أجل نشرها أي إغراء
عن تلك التوجيهات العملية اليت كانوا يتلقوا . .والذي صار بعد ذلك أمريا. .لقد حدث بعض الصحابة

فإن الدنيا قد آذنت  ،أما بعد(: محد اهللا وأثىن عليهبعد أن  ٣فقال خياطب رعيته ،ي رسول اهللا على يد
وإنكم منتقلون منها إىل دار ال  ،صاحبها ٦ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء يتصاا ،٥وولت حذاء ،٤بصرم

 ،قى من شفري جهنم فيهوي فيها سبعني عامافإنه قد ذكر لنا أن احلجر يل ،فانتقلوا خبري ما حبضرتكم ،زوال هلا
ولقد ذكر لنا أن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني ! ؟واهللا لتمألن أفعجبتم ،ال يدرك هلا قعرا

ما لنا طعام إال  ،ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا  ،وليأتني عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ،عاما
واتزر  ،فاتزرت بنصفها ،فالتقطت بردة فشققتها بيين وبني سعد بن مالك ،أشداقنا ٧تحىت قرح ،ورق الشجر
وإين أعوذ باهللا أن أكون يف  ،فما أصبح اليوم منا أحد إال أصبح أمريا على مصر من األمصار ،سعد بنصفها
  ٨)وعند اهللا صغريا  ،نفسي عظيما
  حممد من هذا النوع؟ أليس زهد. .مسعت بعضهم يتحدث عن الزهد االضطراري: قلت

من املكانة عند اهللا واملرتلة  لقد كان لرسول اهللا . .كيف يقال هذا يف رسول اهللا: انتفض الصيب، وقال
  . .ما ال يدعه يف ضرورة أبدا

 ،فاستقبلنا أحد ،يف حرة باملدينة كنت أمشي مع النيب  :ذر ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث أبو 
ما يسرين أن عندي مثل أحد هذا ذهبا متضي علي ثالثة (  :لبيك يا رسول اهللا، فقال :تقل) يا أبا ذر (  :فقال

                                                
أبو  واجلملة األخري زادها.. وصححه، أمحد وأبو يعلى، ومتام الرازي، وابن عساكر وأبو داود الطيالسي، والترمذيرواه ) ١(

 .احلسن بن الضحاك
، ال ينطبق حبقيقته إال على من تربوا على يدي رسول اهللا  لصحبة لرسول اهللا ذكرنا يف مناسبات كثرية أن مفهوم ا) ٢(

بالرؤية وغريها من غري أن يتمثل الدين فيه متثيال صحيحا، فإن من  أما من اكتفى من رسول اهللا .. ومثلوا الدين أحسن متثيل
  )قل يل من تصاحب أقول لك من أنت:(كمة اليت تقولمث ننشر بعد ذلك احل.. أن نعتربه صاحبا له أعظم اإلساءة لرسول اهللا 

وهؤالء الذين يدافعون عن هذا النوع من الصحبة يستاءون أن ينسب إىل صحبتهم تالميذ تعلموا على أيديهم ـ إن خالفوهم 
 ما ال يرضون ألنفسهم؟ يف التوجهات اليت اختاروها ألنفسهم ـ فكيف يرضون لرسول اهللا 

 .ن، وكان أمريا على البصرةعتبة بن غزواهو )  ٣(
 .بانقطاعها وفنائها: بصرم) ٤(
 .سريعة: وولت حذاء) ٥(
 .جيمعها: يتصاا) ٦(
 .أي صارت فيها قروح:قرحت) ٧(
 .رواه مسلم) ٨(
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عن ميينه وعن ) إال أن أقول به يف عباد اهللا هكذا وهكذا وهكذا ،إال شيء أرصده لدين ،أيام وعندي منه دينار
) باملال هكذا وهكذا وهكذا إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال:( فقال ،مث سار ،مشاله ومن خلفه

  ١)وقليل ماهم(عن ميينه وعن مشاله ومن خلفه 
لسرين أن ال متر علي ثالث ليال  ،لو كان يل مثل أحد ذهبا(  :قال ،رسول اهللا ويف حديث آخر قال 

  ٢ )وعندي منه شيء إال شيء أرصده لدين
ال يا رب، ولكين أجوع : لتعرض علي ريب بطحاء مكة ذهبا، فق: (قال رسول اهللا ويف حديث آخر 

  ٣ )يوما، وأشبع يوما، فإذا شبعت محدتك، وشكرتك، وإذا جعت تضرعت إليك، ودعوتك
شئت أعطيناك خزائن  إن قيل يا رسول اهللا : عن حبيب بن أيب ثابت عن خيثمة قالويف حديث آخر 

: لك عند اهللا شيئا، فقالالدنيا، ومفاتيحها مل نعطها أحدا قبلك، وال نعطيها أحدا بعدك، ال ينقصك ذ
تبارك الَّذي إِنْ شاَء جعلَ لَك خيراً من ذَلك جنات تجرِي من تحتها ﴿ :، فأنزل اهللا)امجعوها يل يف اآلخرة(

  )١٠:الفرقان) (الْأَنهار ويجعلْ لَك قُصوراً
على وسادة حشوها ليف، فقام وقد أثر   نام رسول اهللا: عن أم سلمة رضي اهللا تعاىل عنها قالتو

ال تبكي، لو أردت أن تسري : (ما أرى من أثر هذه، فقال: قلت) ؟يا أم سلمة ما يبكيك: (جبلده، فبكيت فقال
   ٤)معي هذه اجلبال لسارت

إن هذا : ، فنظر إىل السماء، فإذا ملك يرتل، فقال جربيلجلس إىل رسول اهللا  أن جربيل وروي  
يا حممد إن اهللا تعاىل خيريك بني أن تكون نبيا عبدا أو تكون : نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل قالملك ما 

أن تواضع لربك،  فأشار جربيل إىل رسول اهللا  إىل جربيل كاملستشري له، نبيا ملكا، فالتفت رسول اهللا 
   ٥)د تلك طعاما متكئا حىت لقي ربهفما أكل بع: ، قال ابن عباس)بل أكون نبيا عبدا: (فقال رسول اهللا 

لقد هبط علي ملك من السماء ما : (يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
: أنا رسول ربك إليك أمرين أن أخريك: هبط على نيب قبلي، وال يهبط على أحد بعدي، وهو إسرافيل، فقال

نبيا ملكا : إىل جربيل فأومأ إيل أن تواضع، فلو أين قلتإن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا، فنظرت 
   ٦)لسارت اجلبال معي ذهبا

إن شئت أعطيناك خزائن األرض، ومفاتيحها، ما مل يعط شئ قبلك، ( :قيل للنيب : عن خيثمة قالو
 : ، فقال)وال نعطيها أحدا بعدك، وال ينقصك ذلك مما عند اهللا شيئا، وإن شئت مجعتها لك يف اآلخرة

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .بان عن أيب أمامةابن سعد، والترمذي، وأبو الشيخ عن أيب هريرة وابن سعد وابن حرواه ) ٣(
 .أبو ذر اهلرويرواه ) ٤(
 .أمحد، وابن حبان عن أيب هريرة، ويعقوب بن سفيان وابن مردويه عن ابن عباسرواه ) ٥(
 .الطرباينرواه ) ٦(
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    ١)امجعوها يل يف اآلخرة(
عرض علي ريب ليجعل يل بطحاء مكة : (قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أمامة و

فإذا جعت تضرعت ـ  ثالثة، أو حنو هذا: أو قالـ  يا رب، ولكن أشبع يوما، وأجوع يوما: ذهبا، فقلت
   ٢)إليك، وإذا شبعت محدتك، وشكرتك

ـ رضي اهللا عنه ـ عن سعيد طول حياته، فقد حدث أبو  فتوحا أمام رسول اهللا وقد ظل هذا اخليار م
إن عبدا خريه اهللا تعاىل أن يؤتيه من زهرة : (جلس على املنرب فقال ه أن، فذكر األيام األخرية لرسول اهللا 

: فعجبنا له فقال الناس: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال: ، فبكى أبو بكر، وقال)الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده
هو املخري، وكان أبو بكر أعلمنا  عن عبد خري، وكأن رسول اهللا  خيرب رسول اهللا  انظروا إىل هذا الشيخ

  .٣به
كان يسأل اهللا أن خيتار له هذا النوع من احلياة البسيطة اليت جتعله أقرب الناس إىل الناس،  بل إن النيب 

  ٤)اجعل رزق آل حممد قوتااللهم ( :فقد كان يدعو، ويقول
لقد مسعت بعض اخلطباء يذكر أن حممدا كان حيب أصنافا من الطعام، وأصنافا من اللباس، وأنه لو : قلت

  .كان يف وقتنا الختذ سيارة فارهة، وسكن قصرا شاخما
اليت ولنذهب إىل األسانيد الصحيحة . .دعهم ميلوا على نبيهم ما شاءت هلم أهواؤهم أن متلي: قال الصيب

  . فخري من حكم على حياة اإلنسان األخبار اليت تروى عنه ،أخربت عن احلال اليت كان يعيشها رسول اهللا 
  .فحدثنا عما ذكرته األخبار من هذا: قلت
  عن أي شيء تريد أن أخربك؟: قال
  .أخربين عن فراشه، فعهدي باملترفني جيلسون على الفرش الوثرية: قلت
دخلت علي امرأة من األنصار فرأت على فراش : قالترضي اهللا عنها ـ ـ عائشة لقد حدثت : قال

ما هذا : (فقال بفراش حشوه الصوف، فدخل رسول اهللا  عباءة خشنة، فانطلقت، فبعثت إيل رسول اهللا 
يا رسول اهللا فالنة األنصارية دخلت، فرأت فراشك، فذهبت، فبعثت إيل ذا الفراش، : فقلت) عائشة؟ يا

رديه يا عائشة، : (فلم أرده، وقد أعجبين أن يكون يف بييت، حىت قال ذلك مرات، فقال: قالت ،)ديهر: (فقال
   ٥)فواهللا لو شئت ألجرى اهللا معي اجلبال ذهبا وفضة

  .٦فراشني، فأىب أن يضطجع على واحد صنعت عائشة لرسول اهللا : عن إمساعيل بن أمية قالو
يا : (فقال ،فراشني حشومها ليف وإذخر ذت لرسول اهللا اخت: قالتـ رضي اهللا عنه ـ عن عائشة و

                                                
 .الربقاين وابن أيب شيبة، وابن جريررواه ) ١(
 .ابن املباركرواه ) ٢(
 .البخاري، وغريهرواه ) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .احلسن بن عرفة يف جزئه املشهور، وابن عساكررواه ) ٥(
 .أمحد يف الزهدرواه ) ٦(



 ١٧٩

منا أنا والدنيا مبرتلة رجل نزل حتت شجرة يف ظلها، حىت إذا فاء الفئ ارحتل، فلم يرجع إ ،عائشة ما يل وللدنيا
   ١)إليها أبدا
  .فحدثين عن طعامه، فعهدي باملترفني يتفنون يف أصناف املطاعم واملشارب: قلت
كان يأيت علينا الشهر، وما : قالت، فـ رضي اهللا عنها ـ حياا مع النيب عائشة لقد ذكرت : قال

  ٢ )نوقد فيه نارا، إمنا هوالتمر واملاء، إال أن نؤتى باللحم
  ) أيام متتابعات، حىت قبض  ما شبع آل حممد من خبز بر ثالثة( :وقالت
  )رما أكل آل حممد أكلتني يف يوم واحد إال إحدامها مت:( وقالت

  .حني شبع الناس من األسودين، التمر واملاء تويف رسول اهللا : قالتو
  .ما شبعنا من األسودين التمر واملاء: قالتو
  .وما شبع من خبز، وزيت يف يوم واحد مرتني واهللا لقد مات رسول اهللا : قالتو
وجني ال قميصني، غداء لعشاء، وال عشاء لغداء قط، وال اختذ من شئ ز ما رفع رسول اهللا : قالتو

وال رداءين، وال إزارين، وال من النعال وال رئي فارغا قط يف بيته، إما خيصف نعال لرجل مسكني أو خييط ثوبا 
  .٣ألرمة

منخوال، منذ بعثه اهللا إىل أن قبض،  والذي بعث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال، وال أكل خبزا( :قالتو
  .٤ ول أف أفكنا نق: قالت ؟قيل، كيف كنتم تصنعون

  .٥ من خبز الشعري قليل وال كثري ما كان بيقى على مائدة رسول اهللا : قالتو
  .٦ من بني يديه، وعليها فضلة من طعام قط ما رفعت مائدة رسول اهللا : وقالت

  .٧ ثالثة أيام تباعا حىت مضى لسبيله ما شبع رسول اهللا : قالتو
ر إىل اهلالل، مث اهلالل، مث اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين، وما يا ابن أخيت، إنا لننظ: كانت تقول لعروةو

التمر واملاء، إال أنه قد : األسودان: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: نار، قلت أوقد يف أبيات رسول اهللا 
من ألباا،  جريان من األنصار، وكانت هلم منائح، وكانوا يرسلون إىل رسول اهللا  كان لرسول اهللا 

  .يسقيناهف
 وامي اهللا، يا ابن أخيت إن كان مير على آل حممد الشهر مل يوقد يف بيت رسول اهللا ( :هنت تقول لاكو

                                                
 .ابن حبانرواه ) ١(
واألقوال اليت تلي قوهلا هذا روايات يف احلديث، وقد اخترنا اعتبارها أحاديث قائمة .. رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٢(
 .بذاا
 .ابن عساكررواه ) ٣(
 .قات غري سليمان بن رومانأمحد برجال ثرواه ) ٤(
 .الطرباين يف األوسط بسند حسنرواه ) ٥(
 .الطرباين يف األوسط بسند حسنرواه ) ٦(
 .البخاري ومسلم والبيهقيرواه ) ٧(



 ١٨٠

فكل يوم يبعثون  -جزاهم اهللا خريا يف احلديث والقدمي  -نار، ال يكون إال أن حوالينا أهل دور من األنصار 
وما يف رىف من  ذلك، ولقد تويف رسول اهللا من  بغزيرة شياههم، فينال رسول اهللا  إىل رسول اهللا 

طعام يأكله ذو كبد إال قريبا من شطر شعري، فأكلت منه حىت طال علي، ال تغين وكلته عين، فيا ليتين مل آكله، 
   )وأمي اهللا، وكان ضجاعه من أدم حشوه ليف

  .١حىت مات، لفعلت لو أردت أن أخربكم بكل شبعة شبعها رسول اهللا : قالتو
فواهللا إين ألمسكها على ـ رضي اهللا عنه ـ أهديت لنا ذات يوم يد شاة من بيت أيب بكر : تقالو

لو كان عندنا : قالت ؟وأحزها، قبل على غري مصباح وحيزها، أو ميسكها علي رسول اهللا  رسول اهللا 
  .٢ فيه برمةدهن مصباح ألكلناه، إن كان ليأيت على آل حممد الشهر ما خيبزون فيه خبزا، وال يطبخون 

املوت، وما زالت الدنيا علينا  ما شبع آل حممد ثالثة أيام من خبز الرب حىت ذاق رسول اهللا : قالتو
  .٣فلما مات أنصبت علينا صبا، عسرة كدرة حىت مات رسول اهللا 

  ٤ )يا عائشة هلمي إىل غذاءك املبارك، ورمبا مل يكن إال التمرتني: (رمبا قال النيب : قالتو
طعامان قط، إن أكل حلما مل يزد عليه، وإن أكل مترا مل يزد  ما اجتمع يف بطن رسول اهللا : تقالو

  .٥ عليه، وإن أكل خبزا مل يزد عليه
كل فلقل ما أشبع من طعام، فأشاء : دخلت على عائشة يوما، فدعت بطعام فقالت يل: عن مسروق قالو

، ما شبع رسول أذكر احلال اليت فارقها رسول اهللا : التق ؟مل يا أم املؤمنني :قلت: أن أبكي أن بكيت، قال
  .٦ يف يوم مرتني من خبز شعري حىت حلق باهللا اهللا 

ما مألت بطين من طعام : قالت ؟يا أم املؤمنني ما يبكيك: دخلت على عائشة، وهي تبكي، فقلت: قالو
  .٧ وما كان فيه من اجلهد فشئت أن أبكي إال بكيت، أذكر رسول اهللا 

ما أشبع فأشاء أن أبكي : يا أم املؤمنني ما يبكيك؟ قالت: دخلت على عائشة وهي تبكي، فقلت: قالو
  .٨كانت تأيت عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بر إال بكيت، وذلك ألن رسول اهللا 

. .وعلى ما شهدت به عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ تواترت الشهادات الكثرية من املقربني لرسول اهللا 
 جاءت بكسرة خبز إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ أن فاطمة ـ رضي اهللا عنه ـ أنس بن مالك ذكر 
أما إنه أول : (قرصة خبزا، فلم تطب نفسي إال أن آتيك ذه الكسرة، فقال: قالت) ؟ما هذه الكسرة: (فقال

                                                
 .ابن عساكررواه ) ١(
 .أمحد برجال الصحيح وابن عساكر وابن اجلوزيوابن سعد رواه ) ٢(
 .ابن عساكررواه ) ٣(
 .ابن عديرواه ) ٤(
 .رواه ابن سعد) ٥(
 .ابن عساكررواه ) ٦(
 .ابن سعدرواه ) ٧(
 .ابن سعدرواه ) ٨(



 ١٨١

  ١ )طعام دخل فم أبيك منذ ثالثة أيام
ما أصبح آلل حممد، وال أمسى يف : (بز شعري وله هالة ولقد مسعته يقولخب مشيت إىل رسول اهللا : قالو

   ٢ )آل حممد إال صاع، وإن يومئذ لتسعة أبيات
  .٣ مل جيتمع له غداء وال عشاء من خبز وحلم إال على ضفف إن النيب : قالو
  .٤ ما فيها خبز وال حلم شهدت وليمة للنيب : قالو
غليظ الشعري، وما كان : لبس خشنا، فسئل أبو احلسن ما البشع؟ قالبشعا و أكل رسول اهللا : قالو

  .٥يسفه إال جبرعة من ماء
  .٦ رأى رغيفا مرققا بعينه، حىت حلق بربه، وال شاة مسيطا قط ما أعلم أن رسول اهللا : قالو
جيد يلتوي يومه من اجلوع، ما  لقد رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب و

  .٧ من الدقل ما ميالء به بطنه
قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه وفد من قبل البصرة فيهم األحنف : عن يزيد الرقاشي قالو

ـ رضي بن قيس، فرأوا طعاما خشنا وثوبني خلقني، فكلموا حفصة أن تكلمه يف ذلك، فكلمته، فجعل عمر 
مل يشبع ثالثني  ؟سول اهللا مكث عشرين سنة مل يشبع من خبز الشعرييناشدها اهللا، هل تعلمني أن راهللا عنه ـ 
  .٨ يوما تباعا
وأهله ثالثة أيام تباعا  والذي نفسي بيده، ما شبع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

  .٩من خبز حنطة، حىت فارق الدنيا
  ١٠ )خبز الشعري ما كان يفضل عند أهل بيت رسول اهللا ( :وقال

  .١١ ىل ومل يشبع هو، وال أهله من خبز الشعري مات رسول اهللا : قالو
  .١٢ من الكسر اليابسة، حىت فارق الدنيا، وأصبحتم ذرون الدنيا ما شبع رسول اهللا : قالو

                                                
 .أمحد، وابن سعد وأبو داود، واحلارث بن أيب أسامة برجال ثقاترواه ) ١(
: قال هأبو احلسن بن الضحاك وابن سعد عنرواه البخاري ومسلم، وقد علل احلسن البصري هذه اخلطبة بقوله فيما رواه ) ٢(

استقالال  واهللا ما أمسى يف آل حممد صاع من طعام لتسعة أبياته، واهللا ما قاهلا رسول اهللا : (الناس فقال اهللا  خطب رسول
 )لرزق اهللا تعاىل، ولكن أراد أن تتأسى به أمته

 .ابن أيب شيبة، أمحد، وأبو يعلى، والترمذي يف الشمائل، وابن سعد بإسناد صحيحرواه ) ٣(
 .ابن سعدرواه ) ٤(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٥(
 .ابن سعدرواه ) ٦(
 .ابن سعدرواه ) ٧(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٨(
 .أمحد والبخاري ومسلم، والترمذيرواه ) ٩(
 .رواه الترمذي) ١٠(
 .ابن سعدرواه ) ١١(
 .ابن سعدرواه ) ١٢(



 ١٨٢

، )اجلوع: (قال ؟يا رسول اهللا ما أصابك: وهو يصلي جالسا، قلت دخلت على رسول اهللا : قالو
إذا احتسب يف دار  -يعين يوم القيامة  -ا أبا هريرة، فإن شدة اجلوع ال تصيب اجلائع ال تبك ي: (فبكيت قال

  ١)الدنيا
احلمد هللا ما دخل بطين طعام سخني : (يوما بطعام سخني، فأكل، فلما فرغ قال أتى رسول اهللا : قالو

  ٢ )منذ كذا وكذا
والذي بعثك باحلق : نسائه فقالت إين جمهود فأرسل إىل بعض: فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : وقال

من : (مثل ذلك، حىت قال كلهن مثل ذلك، فقال رسول اهللا : ما عندي إال ماء، فأرسل إىل أخرى، فقالت
، ، فانطلق به إىل رحلهأنا يا رسول اهللا : فقام رجل من األنصار فقال) يضيف هذا الليلة رمحه اهللا تعاىل؟

  .٣ ، إال قوت صبياينال: فقالت ؟أعندك شئ: فقال المرأته
خبز النقي واللحم : قال ؟ما هذا الطعام: مر باملغرية بن شعبة وهو يطعم الطعام، فقال هأنوروي 
قبضه  عجبا لك يا مغرية، رسول اهللا : الدقيق، فعجب أبو هريرة، مث قال: وما النقي؟ قال: للمسلمني قال

وأنت وأصحابك ذرون ههنا الدنيا بينكم ونقد باصبعه،  اهللا تعاىل، وما شبع من اخلبز والزيت مرتني يف يوم،
  .٤ يقول كأنكم صبيان

كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا، وأهله ال جيدون  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٥ عشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعري

  .٦دقيق قط ل اهللا مل يكن ينخل لرسو: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب الدرداء و
من الدنيا، ومل يشبع هو، وال  خرج رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد الرمحن بن عوف و

  .٧ أهله من خبز الشعري
  .٨ ومل يشبع من خبز الشعري، فما أرنا أخرنا ملا هو خري لنا مات رسول اهللا : قاله عنو
د الرمحن بن عوف بصحيفة فيها خبز وحلم، فلما وضعت أتينا يف بيت عب: عن نوفل بن إياس اهلذيل قالو

ومل يشبع هو وال أهله من خبز الشعري، وال  مات رسول اهللا : فقال ؟ما يبكيك: بكى عبد الرمحن، قلت
  .٩ أرانا أخرنا ملا هو خري لنا

                                                
 .ابن أيب الدنيا وأبو سعد املاليين وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١(
 .ابن ماجهرواه ) ٢(
 .ابن ماجةرواه ) ٣(
 .رواه ابن سعد) ٤(
 .أمحد، وابن سعد والترمذي وصححهرواه ) ٥(
 .الطرباينرواه ) ٦(
 .البزار بسند جيدرواه ) ٧(
 .عبد بن محيدرواه ) ٨(
 .الترمذي وابن سعدرواه ) ٩(



 ١٨٣

  .١ يف يوم شبعتني حىت فارق الدنيا ما شبع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سهل بن سعد و
  .٢ ما كان يفضل من أهل بيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أمامة و

ـ رضي اهللا عنه ـ ألستم يف طعام وشراب ما شئتم، لقد مسعت ابن اخلطاب : قال النعمان بن بشري وعن
  .٣ يلتوي من اجلوع، وما جيد من الدقل ما ميأل بطنه لقد رأيت نبيكم : يقول

  .٤ اليوم يظل يلتوي ما يشبع من الدقل ا اهللا عز وجل فرمبا أتى على رسول اهللا امحدو: قالوعنه 
 من خبز مأدوم حىت مضى لسبيله ما شبع آل حممد : ـ رضي اهللا عنه ـ قال عن عمران بن حصنيو

٥.  
  .٦ من غداء وعشاء حىت لقي ربه ما شبع رسول اهللا : قالو
ما رأيت : ؟ فقالنت املناخل على عهد رسول اهللا أكا: قلت لسهل بن سعد: عن أيب حازم قالو

كنا : (قال ؟كيف تصنعون: الشعري منخوال حىت فارق الدنيا، قلت منخال يف ذلك الزمان، وما أكل النيب 
  ٧ )نطحنها، مث ننفخ قشرها، فيطري ما طار، ويتمسك ما استمسك

ا من حيطان املدينة، فجعل يأكل حائط دخلت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
إنه ألول طعام أكله  ؟ما تشتهيه: (، فقلت ما أشتهيه يا رسول اهللا، قال)كل يا ابن عمر: (بشرا أخضر، فقال

  ٨ )منذ أربعة أيام رسول اهللا 
ما طعامنا إال  لقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عتبة بن غزوان و
  .٩ بلة حىت تقرحت أشداقناورق احل

  .فحدثين لباسه: قلت
، إذ جاء رجل من كنا جلوسا مع رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث : قال
)  ؟كيف أخي سعد بن عبادة ،يا أخا األنصار(  :فقال رسول اهللا  ،مث أدبر األنصاري ،فسلم عليه ،األنصار

وال  ،ما علينا نعال ،وحنن بضعة عشر ،فقام وقمنا معه)  ؟من يعوده منكم ( :فقال رسول اهللا  ،صاحل :فقال
فاستأخر قومه من حوله حىت دنا رسول  ،حىت جئناه ،منشي يف تلك السباخ ،خفاف، وال قالنس، وال قمص

  .١٠وأصحابه الذين معه اهللا 
                                                

 .الطرباينرواه ) ١(
 .أمحد وابن سعد والترمذي وصححهرواه ) ٢(
 .م والبيهقيمسلرواه ) ٣(
 .رواه ابن أيب شيبة) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .الطرباينرواه ) ٦(
 .فراد، وصححهابن سعد والدارقطين يف االرواه ) ٧(
 .الطرباينرواه ) ٨(
 .أمحد، ومسلم، وابن ماجهرواه ) ٩(
 .رواه مسلم) ١٠(



 ١٨٤

  ٢)١الرصغ إىل كان كم قميص رسول اهللا  :قالت ـرضي اهللا عنها ـ وعن أمساء بنت يزيد 
فأنا أعلم أن بعض الناس يضيق على نفسه ليترك ماله تركة ملن . .فحدثين عما ترك من اإلرث: قلت

  .بعده
ما ترك  :قال ،رضي اهللا عنها ،جويرية بنت احلارث أم املؤمنني وعمرو بن احلارث أخلقد حدث : قال

 ،شيئا إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وال ،وال أمة ،وال عبدا ،وال درمها ،عند موته دينارا رسول اهللا 
  .وأرضا جعلها البن السبيل صدقة ،وسالحه

كساء ـ رضي اهللا عنها ـ أخرجت لنا عائشة  :وعن أيب موسى األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال
  .٣يف هذين قبض رسول اهللا  :قالت ،وإزارا غليظا

درعه مرهونة عند يهودي يف ثالثني صاعا من و تويف رسول اهللا  :قالت ،وعن عائشة رضي اهللا عنها
  .٤شعري

***  
فال . .وقد كان يأتيه الكبار والصغار والعامة والوجهاء. .بقيت مع داود الطائي مدة أل من علمه وزهده

يتعامل معه باعتبار إنسانيته ال باعتبار رتبته  شخص واحد إليهوكأم بالنسبة . .خيتلف سلوكهم معهم مجيعا
  .وطبقته

وكان اجلميع ـ على حسب ما رأيت ـ ال خيرج من عنده إال بعزمية صادقة، ومهة عالية، وكأنه سقاهم 
  .الترياق الذي يسريون به يف حيام وفق ما تقتضيه اهلمم العالية، ال وفق ما تتطلبه احلظوظ الدنية

. .ح النفسياإلصال. .لقد تعلمت من صحبته قيمة الزهد وأثره العظيم يف اإلصالح بكل جوانبه
  . .بل واإلصالح السياسي. .واإلصالح االجتماعي

. .قيمة من القيم الرفيعة، وخلق من األخالق العاليةـ الذي كنت أحتقره ـ وعنده تعلمت أن الزهد 
وأن معانيه لو انتشرت بني العامة واخلاصة جلردت احلياة من أشواك الصراع اليت ينبتها احلرص والرغبة والطمع 

  .إىل األرض التثاقلو
وقد بكيت فيه كما مل أبك على أقرب . .بقيت مع داود إىل أن جاء ذلك اليوم الذي لقي فيه ربه

  . .أقاريب
والذي حضره كل من . .إن شئتم حدثتكم عن حفل التأبني الذي أقيم له: التفت الوارث إلينا، وقال

زدحاما على جنازة أحد كما رأيت االزدحام بل إين مل أر يف حيايت ا. .تتلمذوا على يديه من الكبار والصغار
  . على جنازته

                                                
 .هو املفصل بني الكف والساعد: الرصغ بالصاد والرسغ بالسني أيضا) ١(
 .حديث حسن: أبو داود والترمذي، وقال رواه) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(



 ١٨٥

يف ذلك اليوم قام خطيب من اخلطباء ختنقه دموعه، عرفت بعد ذلك أن امسه : أشرنا إليه باإلجياب، فقال
يا أيها الناس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب ومهوم النفس وتعب األبدان مع شدة : وقال، ١)ابن السماك(

رغبة متعبة ألهلها يف الدنيا واآلخرة، والزهادة راحة ألهلها يف الدنيا واآلخرة، وإن داود الطائي احلساب، فال
فكأنه مل يبصر ما إليه تنظرون، وكأنكم ال تبصرون ما  ،نظر بقلبه إىل ما بني يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون

اغبني مغرورين قد ذهبت على الدنيا فإنكم منه تعجبون وهو منكم يتعجب، فلما نظر إليكم ر ،إليه ينظر
عقولكم وماتت من حبها قلوبكم وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم ألنه كان 

  )حيا وسط موتى
ألزمت . .ما أعجب شأنك. .يا داود: قال ذلك، مث توجه إىل نعش داود خماطبا له، وكأنه حي أمامه

وأذللتها وإمنا تريد إعزازها، ووضعتها وإمنا  ،دل، أهنتها وإمنا تريد كرامتهانفسك الصمت حىت قومتها على الع
وأتعبتها وإمنا تريد راحتها، وأجعتها وإمنا تريد شبعها، وأظمأا وإمنا تريد ريها، وخشنت امللبس  ،تريد تشريفها
ا قبل أن تقرب، وعذبتها قبل وجشبت املطعم وإمنا تريد طيبه، وأمت نفسك قبل أن متوت، وقرب ،وإمنا تريد لينه

أن تعذب، وغيبتها عن الناس كي ال تذكر، وغبت بنفسك عن الدنيا إىل اآلخرة، فما أظنك إال قد ظفرت مبا 
فقهت يف دينك مث الناس يفتون، ومسعت  ،ومل يكن سيماك يف وجهك ،كأن سيماك يف عملك وسرك. .طلبت

عن القول وتركت الناس ينطقون، ال حتسد األخيار وال  األحاديث مث تركت الناس حيدثون ويروون، وخرست
آنس ما تكون آنس ما تكون إذا كنت  ،وال من األخوان هدية ،وال تقبل من السلطان عطية ،تعيب األشرار

فأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس، وآنس ما  ،باهللا خاليا، وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس جالسا
اس جاوزت حد املسافرين يف أسفارهم، وجاوزت حد املسجونني يف سجوم، فأما تكون أوحش ما يكون الن

املسافرون فيحملون من الطعام واحلالوة ما يأكلون، فأما أنت فإمنا هي خبزتك أو خبزتان يف شهرك، ترمي ا 
 مثيف دن عندك فإذا أفطرت أخذت منه حاجتك فجعلته يف مطهرتك مث صببت عليه من املاء ما يكفيك، 

اصطنعت به ملحا فهذا إدامك وحلواك، فمن مسع مبثلك صرب صربك أو عزم عزمك، وما أظنك إال قد حلقت 
باملاضني، وما أظنك إال قد فضلت اآلخرين وال أحسبك إال قد أتعبت العابدين، وأما املسجون فيكون مع 

يس معك، وال أدري أي الناس حمبوسا فيأنس م وأما أنت فسجنت نفسك يف بيتك وحدك فال حمدث وجل
األمور أشد عليك، اخللوة يف بيتك متر بك الشهور والسنون أم تركك املطاعم واملشارب، ال ستر على بابك، 

مطهرتك قلتك وقصعتك ؟ وال فراش حتتك، وال قلة يربد فيها ماؤك، وال قصعة يكون فيها غداؤك وعشاؤك
بلى، ؟ ء بارده وال من الطعام طيبه وال من اللباس لينهأما كنت تشتهي من املا ،تورك وكل أمرك يا داود عجب

ولكنك زهدت فيه ملا بني يديك فما أصغر ما بذلت، وما أحقر ما تركت، وما أيسر ما فعلت يف جنب ما 
أملت، أما أنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت إن شاء اهللا يف اآلجل، عزلت الشهرة عنك يف حياتك لكي 

حقك فتنتها فلما مت شهرك ربك مبوتك وألبسك رداء عملك، فلو رأيت اليوم كثرة ال يدخلك عجبها وال يل
  )تعبك عرفت أن ربك قد أكرمك

                                                
 .قاهلا عند موت داود الطائي) البن السماك(نص هذه اخلطبة ) ١(



 ١٨٦

ملا علم أهل الفضل : فقال ١)حممد بن احلسني(فلما فرغ من خطبته قام آخر، عرفت فيما بعد أن امسه 
ا ألوليائه، وأا عنده حقرية قليلة، وأن والعلم واملعرفة واألدب أن اهللا عز وجل قد أهان الدنيا، وأنه مل يرضه

زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها، أكلوا منها قصداً وقدموا فضالً، وأخذوا منها ما يكفي  رسول اهللا 
وتركوا ما يلهي، لبسوا من الثياب ما ستر العورة، وأكلوا من الطعام أدناه مما سد اجلوعة، ونظروا إىل الدنيا 

إىل اآلخرة أا باقية، فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا ا اآلخرة، بعني أا فانية؛ و
ونظروا إىل اآلخرة بقلوم فعلموا أم سينظرون إليها بأعينهم فارحتلوا إليها بقلوم ملا علموا أم سريحتلون 

هم الكرمي، أحب ما أحب هلم وكرهوا ما كره إليها بأبدام، تعبوا قليالً وتنعموا طويالً، كل ذلك بتوفيق موال
  )هلم

وقد . .ورددوا معها فضائل القيم اليت كان حيملها ويدعو إليها. .مث قام خطباء آخرون رددوا فضائل داود
  . .كان لتلك اخلطب تأثري كبري يف املستمعني

لى يديه أو على كالمها كان بركة على من لقيه وتتلمذ ع. .لقد أحسست حينها أن موت داود كحياته
  .أخباره

وبعد انصراف الناس، رأيت حضرموت، وكأا قد أظلمت علي، فلم أملك إال أن أخرج . .يف ذلك اليوم
  .منها، وقد تركت فيها قطعة من قليب ال تزال عالقة يف ثراها

  
  
  
  
  
   
   
  
  

                                                
 .هذه اخلطبة مل تقل يف هذا املوضع، ولكين ذكرا هنا ملناسبتها له) ١(



 ١٨٧

  امسا ـ العامل خ
تستطع السنون مع طوهلا أن تنال من تلك القلعة اليت مل . .وجبوار اجلامع األزهر ..سرت إىل القاهرة

ما جعلين أوقن يقينا تاما ال يزامحه  من علوم النيب على يده رأيت الوارث اخلامس الذي تعلمت . .مشوخها
قد اكتمل له من العلوم ما ال يكتمل إال لإلنسان الكامل الذي أسندت له أخطر وظيفة يف  الشك بأن حممدا 

  .األرض
وكان  .. ١)الشافعي(تطلق عليه اليت حتيط به، وتنهل من علمه وكانت اجلماعة  ..)حممد(لقد كان امسه 

حىت كأنه الشافعي نفسه عاد للحياة من جديد ليقف يف ذلك املوقف  ..أشبه الناس يف غزارة علمه بالشافعي
   .من شوارع القاهرة

  :عندما رأيته كان واقفا، وأمامه مجع من الناس يسألونه
ساعات الليل لقد مسعنا بأن من  ..يا من هو من نسل شافع ..يا ابن إدريس ..مديا حم: قال أحدهم

  ؟ فأخربنا ما هي ..والنهار ساعة تكره الصالة فيها
حىت تطلع  ،نعم إذا صليت الصبح فدع الصالة:( فأجابعن ذلك،  لقد سئل رسول اهللا : قال
ورة متقبلة، حىت تستوي الشمس على رأسك فإن الصالة حمض ،مث صل ،فإا تطلع بني قرين شيطان ،الشمس
حىت ترتفع الشمس عن حاجبك  ،فدع الصالة فإن تلك الساعة تسجر جهنم وتفتح فيها أبواا ،كالرمح
  ٢)مث دع الصالة حىت تغيب الشمس ،فإذا زالت الشمس فالصالة حمضورة متقبلة حىت تصلي العصر ،األمين

  .عن أفضل الصدقةفأخربنا : قال آخر
وتأمل  ،أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ختشى الفقر:(عن ذلك، فأجاب لقد سئل رسول اهللا : قال

   ٣)الغىن
  فهل انقطعت اهلجرة؟ ..إنا نرى القرآن يذكر املهاجرين خبري: قال آخر

 ،أخربين عن اهلجرة إليك ،يا رسول اهللا: عن هذا حني سأله أعرايب، فقال لقد أجاب رسول اهللا : قال
  لقوم خاصة أم إىل أرض معلومة أم إذا مت انقطعت؟ أينما كنت أم

اهلجرة أن جر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصالة، وتؤيت :( بقوله وقد أجابه رسول اهللا 
   ٤)وإن مت يف احلضر ،الزكاة، مث أنت مهاجر

  أم تنسج نسجاً؟  ،عن ثياب أهل اجلنة، أختلق خلقاً اأخربن: قال آخر
  تضحكون من جاهل يسأل عاملاً؟ أ: عة، فالتفت إليهم، وقالت اجلماضحك

                                                
 . ختيارنا له يف هذا املقامأشري به إىل اإلمام الشافعي، وال خيفى سر ا) ١(
 .ابن ماجهرواه ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(



 ١٨٨

أين السائل عن : قال فاستلبث ساعة، مثعن مثل هذا،  لقد سئل رسول اهللا : مث سكت قليال، وقال
  . ١ثالث مرات) ال، بل تنشق عنها مثار اجلنة:( ها هو ذا يا رسول اهللا، قال: ثياب أهل اجلنة؟ فقال

  خيل؟ هل يف اجلنة : قال آخر
 ،إن دخلت اجلنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان( :عن مثل هذا، فقال لقد سئل رسول اهللا : قال

هل يف اجلنة إبل؟ فلم يقل للسائل مثل ما قال  سئل ، مث )فحملت عليه فطار بك يف اجلنة حيث شئت
  .٢إن يدخلك اهللا اجلنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك وقرت عينك: لألول، بل قال

إنا نسمع القرآن يثين ثناء حسنا على مجال احلور العني، فهل هن يف اجلنة أفضل منا : قامت امرأة، فقالت
  وحنن فيها؟

نساء الدنيا أفضل أم أ: عن مثل هذا، فقال ـ ملن سأله لقد سئل رسول اهللا : ابتسم الشافعي، وقال
   ٣)ضل الظهارة على البطانةكف ،بل نساء الدنيا أفضل من احلور العني( :ـاحلور العني؟ 

  مل؟: قالت املرأة
ألبس اهللا  ،بصالن وصيامهن وعبادن اهللا تعاىل:( عن ذلك، فقال لقد أجاب رسول اهللا : قال

وأمشاطهن  ،جمامرهن الدر ،صفر احللي ،خضر الثياب ،بيض األلوان ،وأجسادهن احلرير ،وجوههن النور
وحنن املقيمات فال نظعن أبداً، وحنن  ،وحنن الناعمات فال نبأس أبداً ،حنن اخلالدات فال منوت :يقلن ،الذهب

   ٤ )طوىب ملن كنا له وكان لنا ،الراضيات فال نسخط أبداً
من  ،ويدخلون معها ،تتزوج الرجلني والثالثة واألربعة، مث متوت فتدخل اجلنةاليت املرأة و: قالت املرأة
  يكون زوجها؟

إا ختري فتختار  ،يا أم سلمة :(ن ذلك، فقال ألم سلمة ملا سألته عن هذاع لقد أجاب رسول اهللا : قال
يا أم سلمه ذهب  ،يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً يف دار الدنيا فزوجنيه( :أحسنهم خلقاً، فتقول

  ٥ )حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة
 ..دث عن الكسب الذي يدخلنا اجلنةدعوا لنا الفرصة لنتح ..دعونا من مثل هذا: قام رجل مغضبا، وقال

  .فإن من دخلها سيعاين ما فيها ..أما ما يف اجلنة
  .سل ما بدا لك: ابتسم الشافعي، وقال

  وأحتاج إىل الوضوء من مائه، فهل جيزئ الوضوء مبائه؟ ..أنا رجل أركب البحر: قال الرجل
  ٦ )حلل ميتتههو الطهور ماؤه ا( :عن مثل هذا، فقال لقد سئل رسول اهللا : قال

                                                
 .أمحدرواه ) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(
 .رواه الطرباين) ٣(
 .رواه الطرباين، وهو جزء من احلديث السابق) ٤(
 .رواه الطرباين، وهو جزء من احلديث السابق) ٥(
 .رواه البخاري ومسلم) ٦(



 ١٨٩

يأكلون حلم اخلرتير وهم ـ كما تعلم ـ  ،بأرض قوم أهل كتابإين يف رحاليت أمر : قال الرجل
  آنيتهم وقدورهم؟ فهل جيوز يل استعمال ويشربون اخلمر، 

واطبخوا فيها،  ،إن مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء( :عن مثل هذا، فقال لقد سئل رسول اهللا : قال
  ١ )واشربوا
  ؟الصالة يف السفينةفما حكم : الرجل قال
   ٢)صل فيها قائماً إال أن ختاف الغرق( :عن مثل هذا، فقال لقد سئل رسول اهللا : قال

  هل من ساعة أقرب إىل اهللا من األخرى؟  ..حدثنا عما يقربنا إىل اهللا: قام رجل آخر، وقال
يكون الرب عز وجل من العبد جوف نعم، أقرب ما  (:عن مثل هذا، فقال لقد سئل رسول اهللا : قال

  )الليل اآلخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن
  ؟عن أول مسجد وضع يف األرضفحدثين عن أول  ..أنا مؤرخ: قام آخر، وقال

مث أي؟ : املسجد احلرام، فقال: قالعن هذا، ف لقد سأل أبو ذر ـ رضي اهللا عنه ـ رسول اهللا : قال
حيث أدركتك الصالة  ،أربعون عاماً، مث األرض لك مسجد: كم بينهما؟ قال: املسجد األقصى، فقال :قال

  .٣فصل
***  

وكأن  ،ظللنا هكذا من أول النهار إىل آخره، والشافعي ال يسأل سؤاال إال أجاب عنه مبا أجاب النيب 
  .ط يبلغ الناس ما يفتيهم به نبيهم وسي سوىكان هو املفيت يف ذلك الس، وكأن الشافعي مل يكن  النيب 

، انتهزت الفرصة، واقتربت منه، وكان أكرب أمل يل أن جييبين عن اجلمعيف آخر النهار، وبعد أن انفض 
وال ميكنين أن . .نهعما كنت أطمع منه بأكثر من ذلك، فقد رأيت حرص الناس على التلقي . .سؤال أو سؤالني

  .أطمع فوق ما يطمع فيه غريي
مرحبا بك يف : فوجئت عندما رأيته حيدق يف وكأنه يعرفين، مث يسرع إيل، ويضمين، ويقول لكين

  .لقد شاء اهللا أخريا أن نلتقي. .القاهرة
يل : فأسرعت أصحح له، وأقول. .تعجبت من موقفه هذا، وتصورت أنه تومهين بعض معارفه لشبه بيننا

  .ولكين لست من ذكرت. .شرف عظيم أن أكون من ذكرت
  .بل أنت من ذكرت: لقا

  .ولكين مل أتشرف مبعرفتك من قبل: قلت
وما تناكر منها  ،ئتلفافما تعارف منها  ،رواح جنود جمندةألا(بأن  لقد أخرب رسول اهللا : قال

                                                
 .البخاري ومسلم رواه) ١(
 .احلاكمرواه ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(



 ١٩٠

  ١)ختلفا
  فهال ذكرتين ا؟. .فنسيت تلك العوامل. .لقد امتألت بالغفلة: قلت
  ألست من يبحث عن اإلنسان الكامل؟: قال
  .أنا ليس يل هم يف احلياة إال البحث عن هذا اإلنسان. .بلى: قلت
  .وهذه نقطة التقاء كبرية بيننا. .لقد كنت مثلك أحبث عنه: قال
  فهل ظفرت به؟: قلت
  .ما كان اهللا ليضيع جهد جمتهد، وال مهة عازم، وال صدق صادق. .أجل: قال
  .فدلين عليه: قلت
ال ميكن لإلنسان أن يكمل من . .دلك على شعاع من أشعتهولكين أ. .هو أبعد من أن أدلك عليه: قال

  .دونه
  وما هذا الشعاع؟: قلت
  أمل يبدأ اهللا بتعليم آدم؟. .ال ميكن للكامل أن يكمل وهو جاهل. .العلم: قال
  .ومل تعلم املالئكة شرفه إال بذلك. .بلى: قلت
  .فكذلك شرف اإلنسان الكامل ال يكتمل إال بعلمه: قال
  وتريد أن تدلين على هذا الشعاع من أشعتها؟. .فما الشمس اليت وصلت إليها. .لشعاععرفت ا: قلت
  .إنه اإلنسان الكامل الذي اكتمل له من العلوم ما مل يكتمل لغريه. .مشس حممد : قال
ي الَّذي يجِدونه الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُم﴿ :ففيه. .لقد نطق القرآن بذلك. .ولكنه أمي: قلت

هم الطَّيبات ويحرم علَيهِم مكْتوباً عندهم في التوراة والْأنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَ
انت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي كَ

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي ﴿ :، وفيه)١٥٧:ألعراف) (أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
 لْكم الَّلَه يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفَآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ ال إِلَهالْأَرو اتاومالس بِاللَّه نمؤي يذ

  )١٥٨:ألعراف) (وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
  . .وهذا أعظم يف كمال علمه: قال
  .ممل أفه: قلت
من األوراق لكان أحسن  ولو تعلم حممد . .ألن من تعلم من األوراق كان تبعا ملن كتب األوراق: قال

تلقى  ولوجد بعد ذلك من يقول بأن حممدا  ..أحواله أن حيمل ثقافة اهلند أو ثقافة الفرس أو ثقافة اإلغريق
  .ن هؤالءععلومه 

  هؤالء؟ما دام مل حيمل ثقافة حممد فأي ثقافة محل : قلت
  . .لقد محل ثقافة أرقى وأعظم تطورا: قال

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(



 ١٩١

  . .مل أعرف التطور يف ذلك احلني إال يف تلك الشعوب: قلت
وما كان . .واملتمسك ا يف عرفنا رجعي. .إن ثقافة تلك الشعوب ثقافة بدائية بالنسبة لعصرنا: قال

  .ملإلنسان الكامل أن تكون له ثقافة متحوها الليايل، وتكر عليها األيا
  فأي مصدر تعلم منه حممد إذن؟: قلت
ولذلك فإن علومه ال ميكن مقارنتها بأي علوم . .فاهللا هو مصدر املعرفة األول. .لقد تعلم من اهللا: قال
  .أخرى

هي . .لعلك تعرف احلادثة. .هي إخبار اهللا له بأنه سيتعلم من اهللا لقد كانت أول بشارة تلقاها النيب 
  .وحي ربه د أول حادثة عرف فيها حمم

ما أنا : يعرف القراءة، فأجاب امللك ومل يكن حممد . .اقرأ: وقال له. .وجاءه املالك. .كان يف الغار
وهكذا حىت غطه . .ما أنا بقارئ: فقال  ،اقرأ: فقال هاجلهد، مث أرسل هحىت بلغ منامللك  ١هفغط ،بقارئ

) ٣(اقْرأْ وربك الْأَكْرم ) ٢(خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ ) ١(ذي خلَق اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّ﴿ :فقال ه،الثالثة، مث أرسل
   ٢)العلق(﴾ )٥(علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ) ٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ 

  . .مث ظل الوحي يتتابع
وحي معاملة الطالب النجيب الذي أن ينسى ما يعلمه ربه، فكان يتعامل مع ال يف البداية خشي حممد 

يردد ما يتعلمه خشية أن ينساه، لكن اهللا طمأنه بأن الذي علمه وهو أمي مل يقرأ ومل يكتب لن يعجزه أن حيفظ 
  . .له ما تعلمه

﴾ زِدنِي علْما  وال تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك
فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع ) ١٧(إِنَّ علَينا جمعه وقُرَآنه ) ١٦(لَا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه ﴿ :، وقال) ١١٤ :طه(

 هَآن١٨(قُر ( هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم)القيامة(﴾ )١٩(  
يعاجل من الترتيل  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس  عنومبثل هذا وردت األسانيد، ف

﴾ أي ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه ﴿ :فأنزل اهللا عز وجل ،شدة، فكان حيرك شفتيه
فكان بعد ﴾ ثُم إِنَّ علَينا بيانه ﴿ فاستمع له وأنصت، ﴾ ه فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآن﴿ مجعه يف صدرك، مث تقرأه، 

  . ٣ذلك إذا انطلق جربيل قرأه كما أقرأه
إذا أنزل عليه الوحي يلقى  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس  ويف رواية أخرى

حيرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف يف حتريكه شفتيه، يتلقى أوله و
  ﴾  ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه﴿ :يفرغ من آخره، فأنزل اهللا

ال تحرك بِه ﴿ :له كان ال يفتر من القراءة خمافة أن ينساه، فقال اهللا( :وقال يف اآلية واصفا رسول اهللا 
                                                

 .٣/٣٣٥ :النهاية. العصر الشديد، والكبس، ومنه الغط ىف املاء، الغوص: الغط) ١(
 .رواه البخارى ومسلم.. احلديث)٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(



 ١٩٢

لَيإِنَّ ع لَ بِهجعتل كانسا لأن جنمعه لك ﴾ ن ﴿ هآنقُر١)أن نقرئك فال تنسى﴾ و  
) سنقْرِئُك فَال تنسى﴿ :فاهللا تعاىل يقول مبشرا نبيه . .لقد نص على هذا الوعد اجلليل يف آية أخرى

  )٦:األعلى(
 وهي علوم اختص ا رجال. .ولكن العلوم اليت تلقاها حممد هي علوم الدين. .أقر لك بكل ذلك: قلت

  .وال ميكن احلكم على مصداقيتها ما دمنا يف هذا العامل. .الدين
فلذلك ميكن أن حتكم على علومه . .كل ما حيتاج إليه اإلنسان من علوم لقد تلقى حممد . .ال: قال

ليتبني . .بل ميكنك أن تقارن ما جاء به من علوم مبن شئت من العلماء. .ومدى صدقها من خالل هذا العامل
قد كشف له احلجاب لريى األمور على ما هي عليه يف الوقت الذي يتيه فيه العلماء  دا لك أن حمم

  .وقد يظلون يف غياهب اجلهل وظلماته. .وحيتارون، وقد يصلون إىل بصيص من النور
  .ومن الصعب إثباته. .إن ما تقوله عظيم: قلت
وقد كان أول مقياس . .مللقد ذكرت لك بأين ظللت دهرا من عمري أحبث عن اإلنسان الكا: قال

وقد وجدت أن هذه . .وقد وضعت أربعة ضوابط ملن اكتملت له العلوم. .وضعته هلذا البحث هو حقائق العلوم
  .الضوابط األربعة مل تكتمل ألحد كما اكتملت لنبينا 

  فما هي؟: قلت
  .الصدق، والثبات، والشمول، والنفع: قال
  وصلت إليه يف أحباثك؟ فهل ستختصر يل الطريق لتعلمين ما: قلت
لقد دلين اهللا يف أثناء رحليت على كثري من الربانيني اختصروا يل من الطرق ما لو . .يشرفين ذلك: قال

  .ويشرفين أن أفعل معك ما فعلوا معي. .ظللت طول عمري أسري ما قطعته
  .فهلم نبدأ بالضابط األول: قلت
إن شاء اهللا ـ نبدأ البحث عن حتقق هذه الضوابط يف  ومن الغد ـ. .هلم بنا إىل البيت. .ليس هنا: قال

  .ولن نتلقى العلوم إال من أهلها ويف حماهلا. .علوم حممد 

                                                
 .رواه ابن جرير) ١(



 ١٩٣

  ـ الصدق ١
وقد كانت مكتبة خمتصة مبا . .سرت مع الشافعي إىل مكتبة عامرة باملخطوطات القدمية. .يف اليوم األول

  .كتب من معارف بشرية قدمية ترتبط بعلم الفلك
عامل : شد انتباهي كثرة ما فيها من مؤلفات إىل درجة أن االنبهار أصابين، فصحت من غري أن أشعروقد 

  ..هو من قرأ كل هذه الكتب
  ماذا تقصد؟: التفت الشافعي إيل، وقال

من رزق أن يسجن يف هذه املكتبة عشرة أعوام، فإنه لن خيرج منها إال عاملا جليال، ينكب الناس : قلت
  .قبيل، وعلى كلماته بالتسجيله بالتيعلى يد

وما أسهل على صيب يف االبتدائية أن . .إن من تعلم من هذه الكتب لن خيرج إال جاهال: بل قل: قال
بل ما أسهل على عامي بسيط شاهد شريطا من أشرطة علم الفلك على . .يصحح له ما يقع فيه من أخطاء

  .التلفاز أن يصحح له كل ما تعلمه من علوم
وقد كتبها علماء كبار يف علم . .أليست هذه املخطوطات يف علم الفلك. .تقول هذا؟كيف : قلت
  الفلك؟

  .ما تقوله صحيح: قال
وما الذي حول كل هذه اخلزائن جمرد لغو ال يسمن وال يغين . .فما الذي جعل من علمهم جهال: قلت
  من جوع؟
أمل أذكر لك أنه أول . .، وهو الصدقحوهلا إىل ذلك افتقارها إىل الشرط األول من شروط العلوم: قال

  ضابط تتحقق به من صدق املعارف، وصدق مصدرها؟
  .لقد ذكرت يل هذا: قلت

  ..يف هذا الركن ما كتبه الصينيون يف علم الفلك: أشار إىل ركن من املكتبة، وقال
، )اءالسم(الصينيون يعتربون األرض عربة ضخمة يف أركاا أعمدة ترفع مظلة لقد كان . .أتدري
من خالل عجالت ) النهر األصفر(وجيري النهر السماوي  ،بالد الصني تقع يف وسط هذه العربةأن  ويعتقدون

ويقوم السيد األعلي املهيمن علي أقدار السماء واألرض مبالزمة النجم القطيب بالشمال بينما التنينات  ،العربة
  .تفترس الشمس والقمر

نظرية السماء الكروية حيث قال أن الكون بيضة ) هياهونج(الصيينوضع الفلكي . م.ويف القرن الثاين ق
  .قبة السماء الزرقاء بياضهاو واألرض صفارها

  . .يف هذا الركن ما كتبه الروس يف علم الفلك: أشار إىل ركن آخر، وقال
  .رض عبارة عن قرص يطفو على املاء حتمله ثاللث حيتان عظيمةن األأالروس يعتقدون لقد كان 

اعتقدت بعض لقد .. يف علم الفلك فريقياإزنوج يف هذا الركن ما نقل عن  : إىل ركن آخر، وقال أشار



 ١٩٤

فتدفعها الفيلة لألعلى ثانية ، فق الغريب إىل العامل االسفلاتمعات يف افريقيا أن الشمس تسقط كل ليلة عند األ
  .لتضيء االرض من جديد، وتتابع هذه احلركة يوميا

  .. يف علم الفلك اهلنود احلمريف هذا الركن ما نقل عن  : ، وقالأشار إىل ركن آخر
ليأيت طائر ، ن يسهرن على ضوء املشاعلأمريام الصغريات جيب أن أكان اهلنود احلمر يعتقدون لقد 

  ..ليأخذ املشاعل ويضيء الشمس من جديد وهكذا) رسول السماء(الكونكورد 
  . .يف علم الفلك السومرينيا نقل عن  يف هذا الركن م: أشار إىل ركن آخر، وقال

وتقوم فوق جدار مرتفع علي أطرافها ، اعتقد السومريون أن األرض هضبة تعلوها القبة السماويةلقد 
  .واعتربوا األرض بانثيون هائل تسكن فوق جبل شاهق، البعيدة

  ..يف علم الفلك البابلينبيف هذا الركن ما نقل عن  : أشار إىل ركن آخر، وقال
رأى البابليون أن احمليطات تسند األرض والسماء، وأن األرض كتلة جوفاء تطفو فوق تلك احمليطات قد ل

فغالبا ما تصورت احلضارات القدمية أما . هلذا أله البابليون الشمس والقمر. ويف مركزها تقع مملكة األموات
وهذه مفاهيم . بوابة مغرب الشمسيعربان قبة السماء فوق عربات تدخل من بوابة مشرق الشمس وخترج من 

  .بنيت علي أساسها اجتهات املعابد اجلنائزية
  ..يف علم الفلك الكلدانينييف هذا الركن ما نقل عن  : أشار إىل ركن آخر، وقال

. الكلدانيون من خالل مراقبتهم حلركة الشمس ومواقع النجوم بالسماء وضع تقوميهملقد استطاع 
طوا من بدوريت الشمس والقمر حبركتيهما ما مكنهم من وضع تقومي الربوج، فر واستطاعوا التنبؤ من خالل
هلذا توأموا بني التنجيم  ،واعتربوا أن حركات النجوم إمنا هي خاضعة ملشيئة اآلهلة ،خالهلا بني اإلنسان وأقداره

جيدوا هلا  لكنهم مل ،ومن خالل تقومي الربوج متكنوا من التنبؤ بكسوف الشمس وخسوف القمر ،والفلك
  .تفسريا

  .. يف علم الفلك قدماء املصرينييف هذا الركن ما نقل عن : أشار إىل ركن آخر، وقال
كان قدماء املصريني يعتقدون أن األرض مستطيلة طويلة يتوسطها ر النيل الذي ينبع من ر أعظم لقد 

تتدىل منها هذه و الكون األربعة والسماء ترتكز علي جبال بأركان ،جيري حوهلا تسبح فوقه النجوم اآلهلة
رمز قوى الظالم (اإلله رع يسري حول األرض باستمرار ليواجه الثعبان أبويب  وا يعتقدون أنهلذا كان. .النجوم
 ،فيحل الظالم، وهناك يهزم رع ويسقط ،حىت يصبحا خلف اجلبال جهة الغرب واليت ترفع السماء) الشريرة

بينما حورس إله القمر يسري بقاربه . وي الشريرة ويستيقظ من جهة الشرقويف الصباح ينتصر رع علي هذه الق
يالحقه أعداؤه لفقيء هذه العني بإلقائها يف النيل و .وكان القمر بعترب إحدي عينيه ،ليطوف حول العامل

ويعيدها ) القمر(لكن اإلله رع يهب لنجدة عني حورس . وينجحوا جمتمعني يف هذه املهمة فيظلم القمر
  .رسحلو

م بالقيام بالرصد الفلكي وقياس الزمن وحتديده من خالل السنة .سنة ق ٣٠٠٠منذ  املصريون متكنوقد 
ومن خالل هذا جندهم قد . متجهة للجهات األربع األصلية) وجوهها(وبنوا األهرامات أضالعها  ،واألشهر
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واهتموا . والسيما بالدورة القمرية والفلك الفرعوين مل يهتموا به عكس بالد الرافدين. حددوا الشمال احلقيقي
  .بالشمس ألا كانت ترمز لإلله رع

وحتتها يقف ، حليت بطنها بالنجوم، ويف احدى الرسومات يصور املصريون السماء على اا بقرة عظيمة
  .ويرفعها بذراعيه) اله الفضاء(االله شو 

، لصباح يولد من رحم بقرة السماءيف ا، الشمس وحركاا كأا عجل ذهيبأيضا تصور املصريون وقد 
وتصوروها ، تلد مشساً جديدة يف الصباح التايل يمه لكأفيلقح ، ن يصبح ثورا يف املساءأويكرب خالل النهار إىل 

  .كما يفعل اجلعل بدحرجة كرة من الروث امامه، أيضا بأا جعل يدفع الشمس حنو السماء
ويف املساء يصري كهال وخيتفي بعد الغروب يف ، ل النهاروتصوروها أيضا بأا امرأة هلا طفل يكرب خال

  .العامل السفلي
أشار الشافعي إىل أركان أخرى، ال أذكرها اآلن بالضبط، فيها من املعارف مثل الذي سبقها، مما جعلين 

يقرؤها أقتنع يف األخري مبا ذكر يل من أن العلوم اليت سجلت يف تلك املخطوطات ممتلئة بدجل كبري، وأن الذي 
وسيضحك عليه أبسط . .ويضيع وقته بقراءا، ويضيع جهد عقله بفهمها لن يظفر يف األخري إال بالسراب

  .الناس إن هو راح ينشر علومه بني الناس
***  

وقد رأيت . . ١انتقلنا إىل مكتبة أخرى وضع فيها ما نقله التاريخ من معارف بشرية ترتبط بعلم األجنة
  :املرتبطة ذا العلم ما رأيت يف سابقتها فيها من أوهام البشرية

الذي ختيله ـ أن اجلنني خيلق من دم احليض، وساد هذا الوهم فقد ظلت البشرية تعتقد فترة طويلة 
ويعد كثري من علماء األجنة ( :مور. على أفكار البشر طوال ألفي عام، يقول الربوفيسور كيث ال ـرسطو أ

أن اجلنني يتطور من كتلة عدمية  :الرغم من حقيقة كونه روج فكرةارسطوطاليس مؤسس علم األجنة على 
  ) الشكل تنتج عن احتاد املين بدم احليض 

جورجنر يف حبث ألقي يف عدد من املؤمترات الدولية عن الوهم الذي ختيله .س.ج :ويقول الربوفيسور
اكتشاف احلوين املنوي ) ينهوكفان لوف(و) هام(ومل يرتفع هذا الوهم إال بعد إعالن كل من ( :رسطوطاليسأ

  )  ١٧٠١البشري عام 
توهم الباحثون أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً منذ بداية تكوينه؛ ألن مجيع ما يشاهده الناس جلميع وقد 

وقد عرب علماء أوروبا عن هذه الفكرة ، الكائنات احلية من صور للنمو ال يكون إال بزيادة حجم الكائن الصغري
أي عام (ونشرت يف الوقت ذاته ( :جورجنر بقوله. س.الربوفسور جبصورة علق عليها النهضة يف بداية عصر 

وتعرب كلها عن رسم واحد، ولكن  ،تقريباً جمموعة أخرى من الرسومات تظهر ختلق اجلنني البشري) م١٦٧٢
عتقدون إىل هذا ومل يشر إىل ذلك ناشرو وحمكمو اجلمعية امللكية للفلسفة عندئذ فقد كانوا ي،بقياس خمتلف

                                                
علم األجنة يف ضوء القرآن (و) بينات علمية(ذكرها هنا يف كتايب الشيخ عبد ايد الزنداين انظر التفاصيل اليت سن) ١(

  .من هذه السلسلة) معجزات علمية(وقد أشرنا إىل هذه املسألة بتفصيل يف رسالة ..وغريها من الكتب يف هذا الباب).. والسنة
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الوقت أن التخلق اإلنساين ليس إال زيادة يف احلجم لصورة واحدة تتسع أبعادها مبرور وقت احلمل، لسيطرة 
  )  فكرة اخللق التام لإلنسان من أول مرحلة على أذهان العلماء

طراً على ، بقي وهم اخللق التام لإلنسان من بداية تكوينه مسي)امليكروسكوب(وحىت بعد اكتشاف اهر 
والرسم الذي قدمه هارت سوكر للحوين املنوي عام ( :يقول جورجنر وغريه ،أفكار علماء النهضة األوروبية

بفترة يدل على أن اهر يومئذ مل يكن كافياً لبيان تفاصيل تكوين  م بعد اكتشاف امليكروسكوب١٦٩٤
أن (ية عن الفكرة السائدة عندهم وهي احلوين املنوي، فأكملت الصورة من خيال العلماء، وعربوا مرة ثان

  ))اإلنسان يكون خملوقاً خلقاً تاماً يف احلوين املنوي يف صورة قزم
وال دور للمرأة يف اجلنني إال  ،أن اإلنسان خيلق من ماء الرجل فقط :وأضافوا إىل هذا الوهم ومهاً آخر هو

  .كدور األرض
خللق التام مسيطرة على عقوهلم؛ بالرغم من أن علماء وحىت بعد اكتشاف البييضة عند املرأة بقيت فكرة ا

النهضة األوروبية غريوا رأيهم عن دور الرجل يف اإلجناب، فزعموا أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً يف البييضة يف 
صورة قزم أيضاً، مث ينمو بزيادة احلجم فقط، دون أي تغيري يف الصورة اليت بدأت من بداية خلق البييضة، 

  .أن ال دور للرجل يف تكوين اجلنني إال كدور املنبه الذي يستحث النمووقرروا 
وبينما كان فريق من العلماء يرى أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً يف بييضة املرأة ( :يقول الربوفيسور جورجنرو

  )  ؛ كان فريق آخر يقرر أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً يف احلوين املنوي
؛ عندما أثبت سباالنزاين أمهية كل من احلوين املنوي )م١٧٧٥(فريقني إال حوايل عام ومل ينته اجلدل بني ال

  . والبييضة يف عملية التخلق البشري
وبتحرر عقول العلماء يف أوروبا من فكرة اخللق التام لإلنسان منذ بداية خلقه، ومعرفتهم أن خلق 

ءل العلماء مىت يأخذ اجلنني صورته اإلنسانية؟ اإلنسان مير بأطوار ومراحل خمتلفة يف أشكاهلا وصورها تسا
قبل  ـمعضلة حتديد عمر اجلنني، فقد كان من العسري على العلماء : فوجدوا أنفسهم أمام معضلة كبرية هي

أن حيددوا عمر اجلنني يف بطن أمه، أو عمر  ـاكتشاف بييضة املرأة، وزمن خروجها من املبيض عند املرأة 
طن أمه؛ بسبب عجزهم عن حتديد زمن بداية احلمل، وكان البد أن يقعوا يف خطأ اجلنني الذي يسقط من ب

عندهم ـ يوماً ؛ ألن عالمة احلمل عند املرأة تعرف  ٢١يوماً، أو ينقص كذلك بـ ٢١حسايب يزيد بـ
وقد أمكن أن يقع يف نظرهم يومذاك  ـبانقطاع حيضها، فإن بدؤوا حساب احلمل من أول الطهر  ـيومذاك 

يوماً، وإن اعتربوا أن احلمل ٢١: فسيكون اخلطأ يف تقدير عمر اجلنني بزيادة تساوي فترة الطهر أي ـخره يف آ
فسيقع النقص يف تقدير عمر اجلنني  ـمع امكان وقوعه يف نظرهم يومذاك يف أول الطهر  ـوقع يف آخر الطهر 

  .يوماً أيضاً ٢١مبا يساوي 
 مع خطأ كبري، فإن حتديد ما يظهر من التطورات يف خلق اجلنني وكما كان تقدير عمر اجلنني متعذراً إال

أثناء مجيع مراحل منوه كان كذلك متعذراً، لقلة العينات املتاحة من األجنة البشرية، وألنه ال يقبل أحد أن 
م وملا يصاحب ذلك من مشقة كبرية للمرأة إذا أُسقط جنينها ؛ فآال، يتربع بابنه حىت يقوم األطباء بدراسته
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  .الم الوالدةآالسقط قريبة من 
وألن تطورات أجهزة وأعضاء األجنة تنمو باطراد؛ يصعب معه حتديد الفترة الزمنية اليت يظهر فيها 

  .اجلهاز، أو العضو بصورته اآلدمية يف اجلنني
بعد اكتشاف بييضة املرأة يف القرن التاسع عشر امليالدي متكن الباحثون من حتديد يوم خروجها من و

  .يوم واحد زيادةاملبيض يف املرأة، ومكنهم ذلك من حتديد موعد بداية احلمل خبطأ ال يتجاوز 
يف رحم املرأة أثناء محلها أمكنهم متابعة احلمل بدقة ) كامريا(وبعد أن متكن علماء الطب أخرياً من غرس 

ير مراحل تكوين تلك بالغة، وأمكنهم حتديد زمن ظهور أعضاء جسم اجلنني، وزمن تشكلها، وأمكنهم تصو
  .األعضاء

***  
ظللنا طيلة ذلك اليوم ـ أنا والشافعي ـ نتجول على املكتبات القدمية لنرى ما سطر فيها من أنواع 

وقد أذهلين ما رأيت فيها من أخطاء كثرية، بل دجل كثري ال يصعب على تالميذ املدارس . .املعارف والعلوم
  .االبتدائية أن يكتشفوه
  .لقد كانت البشرية ترزح حتت أثقال ضخمة من اجلهل: ، وبعد أن عدنا إىل البيت قلت لهيف ذلك املساء

تنسبها للدين،  تلقد تبنت الكنيسة بعض تلك املعارف، وراح. .وأخطر ما فيه أنه جهل مركب: قال
  . .وتشنق وحترق من خيالفها

  أال ترى عذرا ملن نطق بتلك املعارف؟ :قلت
  ه أنت؟وما العذر الذي ترا: قال
. .هو أن تلك املعارف كانت تفتقر إىل الوسائل. .والذي قد يوافقين عليه اجلميع. .العذر الذي أراه: قلت

ومل يكن من السهولة . .فلم يكن من السهولة التعرف على حقائق الفلك من دون التلسكوبات الضخمة
     . .وهكذا. .املختلفةتصوير معرفة ااهر وأجهزة ال التعرف على اجلنني من دون التطور يف

  . .ولكن أال ترى أن وقوعهم يف الكذب يرفع الثقة يف كثري من علومهم. .قد أعذرهم كما تعذرهم: قال
  .بل هو يرفع الثقة يف كل علومهم. .بلى: قلت
وهلذا كان الشرط األول الذي وضعته لعلوم اإلنسان الكامل أن تتحقق بالصدق املطلق الذي ال : قال

  .وال وهم وال شبهة خيالطه شك
  .إن وجود مثل هذا مستحيل: قلت
  . .لقد وجدته حبمد اهللا: قال
  وعند من؟. .أين: قلت
إن كل ما نطق به من علم يف أي موضوع من املوضوعات، ويف أي جمال من . . عند حممد : قال

  .ااالت كان حديث صدق ال يزامحه شك، وال تقاربه شبهة
حممد إال بشر ولد يف بيئة هلا علومها اليت ال تزيد على ما رأيناه من علوم وما . .كيف تقول هذا: قلت
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  .الشعوب املختلفة إن مل تكن تنقص عليها
وعند اهللا احلقيقة املطلقة اليت ال تزامحها . .تلقى علومه من اهللا إن حممدا . .أنسيت من علم حممد؟: قال
  .الشبهات
  . .له ااهر، وال املراقب، وال املصورات، وال الكواشف فلم تكن. .ولكنه كان يفتقر للوسائل: قلت
  وهل ترى من يسري يف ضوء النهار حمتاجا إىل سرج يستضيء ا؟: قال
  . .ال: قلت
  . .مل يكن حمتاجا ألي واسطة يف علومه ما دام يتلقاها من املصدر فمحمد : قال
  .إن ما تذكره يصعب إثباته: قلت
  .بل ما أسهل إثباته: قال
  كيف أستطيع التثبت منه؟: قلت
فهي دواوين متتلئ . .ودونك دواوين السنة. .دونك القرآن الكرمي. .دونك مصادر اإلسالم املقدسة: قال

  .ا رفوف املكتبات، وخزائنها مبخطوطاا القدمية ومبطبوعاا احلديثة
  .ولكن السنة دخلها التحريف: قلت
وهو ما يساعدك على متييز صحيح من السنة . .إن معك القرآن. .ما أسهل متييز الصحيح من احملرف: قال

  .من ضعيفها
  فهال ضربت يل مثاال يقرب يل حتقق علوم حممد بالصدق املطلق؟: قلت
لقد عرفت األخطاء الكبرية اليت وقعت فيها البشرية، ولفترة طويلة من تارخيها حول حقيقة اجلنني، : قال

  . .واملراحل اليت مير ا
ولوال أن من اهللا على البشرية مبا اخترعت من وسائل لظلت يف غياهب اجلهل، أو لظلت . .جلأ: قلت

  .متعلقة مبا تكهن به الكهنة، وحدس به احلدسة
  . .١نطق باحلقيقة املطلقة من غري أي وسيلة ولكن حممدا : قال

إذا مر بالنطفة ( :فقال  لقد ورد يف احلديث حتديد للمواعيد اليت متر ا كل مرحلة من مراحل اجلنني،
: مث قال ،ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً، فصورها، وخلق مسعها، وبصرها، وجلدها، وحلمها، وعظامها

    ٢) فيفضي ربك ما شاء ويكتب امللك ؟يارب أذكر أم أنثى
ة إال بشدة، وبعد مل تصل إليها البشري من حقائق علم األجنةكثرية حقائق  إن هذا احلديث العجيب فيه

  .مرور زمن طويل
وقد أشار  ،ماء الرجل وبييضة املرأة املتكونة من لق اإلنسان من النطفة املنويةأما احلقيقة األوىل، فهي خت

كما كان شائعاً ، أي أن اإلنسان خيلق من النطفة ال من دم احليض)  إذا مر بالنطفة( :يف قوله النيب  إىل ذلك
                                                

 .ن هذه السلسلةم) معجزات علمية(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة ) ١(
  .رواه مسلم )٢(
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  .ن السابع عشربني األطباء إىل القر
إذا مر بالنطفة ( :ليلة معينة من عمر اجلنني يدخل بعدها امللكحدد احلديث أما احلقيقة الثانية، فهي أن 

  )  ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً
أي أن الصورة اآلدمية للجنني تبدأ بالظهور بعد )  فصورها:( أما احلقيقة الثالثة، فيشري إليها قول النيب 

  .الليلة الثانية واألربعني
  .وكذلك يبدأ ظهور األذن وجهاز السمع، ) وخلق مسعها(:أما احلقيقة الرابعة، فيشري إليها قول النيب 

أي وخلق بصرها ؛ فيبدأ ظهور العني وجهاز )  وبصرها :(أما احلقيقة اخلامسة، فيشري إليها قول النيب 
  .البصر

  .بعد الليلة الثانية واألربعنيخيلق اجللد أي أن )  وجلدها:(قول النيب أما احلقيقة السادسة، فيشري إليها 
  .بعد نفس الليلةخيلق ) العضالت(اللحم أي أن )  وحلمها:( أما احلقيقة السابعة، فيشري إليها قول النيب 
بعد ) لعظمياهليكل ا(خيلق امللك العظام حيث )  وعظامها:( أما احلقيقة الثامنة، فيشري إليها قول النيب 

  .نفس الليلة
أي أن امللك يبدأ بتشكيل ، ) يا رب أذكر أم أنثى :مث قال :(أما احلقيقة التاسعة، فيشري إليها قول النيب 

يف الذكر واألنثى، واليت ا يتم التمييز بني الذكر واألنثى وذلك بعد الليلة ) الفرج(األعضاء التناسلية اخلارجية 
  .الثانية واألربعني أيضاً

بأطوار قبل الليلة الثانية واألربعني ؛ وهو ليس يف صورة آدمية، وال مير اجلنني أما احلقيقة العاشرة، فهي أن 
  .توجد فيه األعضاء واألجهزة اليت ذكر احلديث أا ال ختلق إال بعد الليلة الثانية واألربعني

  . .يصدقه كل علماء األجنة إن ما ذكره النيب 
وهو أحد كبار علماء الوراثة واألجنة بأمريكا يف حبث ألقي يف ، ر جويل مسسن وآخرانالربوفيسولقد قال 

وعند اية األسبوع السادس وقبل اليوم الثاين واألربعني ال تكون صورة الوجه ( :عدد من املؤمترات العلمية
ة يف صورة أولية ؛ من واضحة أو شبيهة بصورة وجه اإلنسان وتكون العني واألذن واألعضاء التناسلية اخلارجي

  )  ال تعمل، وال تشبه أعضاء اإلنسان :مراحل تطورها قبل اليوم األربعني، وهي
  ) وتقدير عمر اجلنني قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة احليض ا أمر يف غاية الصعوبة ( :مث يقول

املشاهري واملؤلفني يف  بكندا وأحد) مانتوبا ويننج(من جامعة ) برساد. ن.ف.ت(وهذا هو الربوفيسور 
يتكون يف بداية ( :أمراض النساء، واألجنة بكندا ؛ حيدثنا عن اجلنني بعد اليوم الثاين واألربعني، فيقول: علمي

اهليكل العظمي الغضرويف ؛ الذي يعطي  :عند حوايل اليوم الثاين واألربعني: األسبوع السابع من النمو أي
م جذعه، ويتكون له رأس مستدير وتتحرك العينان إىل األمام يف حملهما يف اجلنني شكله اآلدمي اخلاص، فيستقي

أما األذرع  ،الوجه ؛ فيتجلى الشكل اآلدمي للجنني ويتم ذلك أيضاً بالنسبة لألنف الذي يأخذ املظهر اآلدمي
بعني، وتظهر اليت ظهرت على شكل براعم يف اية األسبوع الرابع، فتصبح أكثر طوالً بعد اليوم الثاين واألر

أصابع واضحة مل تكن موجودة قبل ذلك، أما مؤخرة العمود الفقري البارزة، فتتراجع، وتعتدل تاركة أثراً ال 
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  )يكاد يالحظ 
  ذلك العلم الذي تاهت فيه شعوب األرض؟. .وعلم الفلك: قلت
زال قومك يف كل ذلك التيه الذي رأيته كان هناك إنسان واحد عرف من حقائق الكون ما ال ي: قال

  .جيهلونه، أو يكدون يف البحث عنه
  هل استطاع حممد أن ينجو من كل ذلك التيه؟: قلت
يتعاملون مع الكون حبشد من املخاوف واألساطري، فيه كان الناس يف ذلك الوقت الذي . .١أجل: قال

الكون سيباغتون وكانوا خيشون أم لو فشلوا يف ممارسة السحر والطقوس والترانيم الوثنية يف اتصاهلم ب
  . بانقالب يف نظام الطبيعة كله

فمنهم من يفسر حركة الكسوف  :الكون تفسريا خرافيا عجيبافيه كانوا يفسرون يف ذلك الوقت الذي و
ومنهم من يقول بأن األرض حممولة على قرن ثور، . .واخلسوف بأن وحشا ضخما قد قضم الشمس أو القمر

من ) قبة(ومنهم من جزم بأن السماء . .سوى أثر من آثار شهيق الثور وزفريهوأن حركة املد واجلزر ليست 
حناس، وأن من يزعم غري ذلك فهو ملحد مهرطق جيب قتله، ومل يكن العرب استثناء من هذه األساطري 

ر، فقد كانوا ملفوفني يف ظلمة التنجيم والتكهن والتطري، وخرافات اهلامة، وصف. واألوهام فيما يتعلق بالكون
  :، كما قال شاعرهموالغراب األسود

  يا عبل كم يشجى فؤاد بالنوى  ويروعين صوت الغراب األسود
يقرأ من آيات القرآن ما يوضح به احلقائق اليت مل تصل إليها البشرية إال  يف ذلك الوقت كان حممد 

  .٢بعد أن اخترعت من األجهزة ما ظلت تلهث طوال عمرها يف البحث عنه
أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماِء ﴿ :ذه اآليةامسع مثال ه

  )٣٠:االنبياء) (كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ
ن طواال وأسفارا ضخمة إن كل كلمة يف هذه اآلية حتمل من احلقائق ما بذلت البشرية من أجله سنو

  .ألجل الوصول إىل بعض احلقائق اليت تنص عليها هذه اآلية الكرمية
فقد كانت البشرية منذ أطوارها . .من احلقائق اليت تشري إليها هذه اآلية مثال حقيقة البداية األوىل للكون

وإىل أين  ومىت بدأ؟ ؟حني بدأ شكلهوكيف كان . .ية حصول ذلككيف، وعن لكوناألوىل تتساءل عن بداية ا
  يسري؟ 

بل مل تكن . .ولكنه أجاب عنها إجابات خاطئة كثريةطرحها اإلنسان منذ القدمي، وغريها سئلة األهذه 
واليت أيدها بعد ذلك العلم احلديث بأجهزته  هناك إجابة واحدة صحيحة، ما عدا اإلجابة اليت جاء ا حممد 

  .ينمنذ بداية القرن العشروذلك . .املتطورة
                                                

زين ، ل)وأثره يف احلضارتني اإلسالمية واألوروبية التنوير بالكونيات(الكالم التايل مقتبس بتصرف من مقال بعنوان ) ١(
 .العابدين الركايب

 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر التفاصيل املثبتة هلذا يف رسالة ) ٢(
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القادمة إىل األرض، وقاموا بتحليل هذه  منذ نصف قرن تقريباً بدأ العلماء يرصدون األمواج الكهرطيسيةف
  .وتبني أا تعود آلالف املاليني من السنني ،األمواج
معظم العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة أمجعوا على أن هذا النوع من األشعة ناتج عن بقايا انفجار و
اكتشفوا أن الكون كله قد بدأ من نقطة لقد . .الكون وتوسعهنشوء بداية لك االنفجار هو كان ذ. .عظيم
  . ١واحدة

***  
لتلك األخطاء الكثرية اليت  بقيت مع الشافعي طيلة ذلك املساء أسأله عن تصحيح القرآن وحممد 

أدلك على أعظم ما جاء به حممد  أال: قال يل ،وبعد أن نفذ ما عندي من أسئلة. .وجدناها يف املكتبات املختلفة
 ال؟يف هذا ا  

  فهل هناك ما هو أعظم منه؟. .إن كل ما ذكرته عظيم: قلت
  .ما هو أعظم من تلك املعارف مجيعا لقد علمنا حممد . .أجل: قال
  .شوقتين إليه. .ما هو؟: قلت
اح عن عيوننا تلك املنهج الصحيح الذي نبحث بواسطته عن املعارف، وأز لقد علمنا حممد : قال

  .اخلرافات واألساطري اليت حتجبنا عن الرؤية الصحيحة للحقائق
  .فاشرح يل ذلك: قلت
  .ولكين سأحدثك عن أمرين كانا من أخطر العقبات يف تاريخ العلوم. .إن شرح ذلك يطول: قال
  ما مها؟: قلت
قة كربى ببعضهما، فالدجل يولد ولكليهما عال. .فالدجل. .:وأما الثانية. .فاألسطورة: أما أوهلما: قال

  .األسطورة، واألسطورة تولد الدجل
  كيف ذلك؟: قلت
الدجال احملتال قد ينشر أسطورة ترتبط بظاهرة من الظواهر الكونية، ليجين من خالل األسطورة ما : قال

  .واألساطري تنتج الدجالني الذين يرمون بالغيب من غري حتقيق. .شاء له هواه أن جيين
  من هذين النريين؟ ف ختلص حممد فكي: قلت
  أنسيت أن حممدا كان تلميذا يف حضرة اهللا يتعلم من اهللا مباشرة من غري وسائل؟. .لقد خلصه ربه: قال
  فكيف خلصه ربه؟: قلت
واليت تعين أن رب الكون واحد، وأنه الوحيد املتصرف يف . .إن الوحدانية اليت جاء ا حممد : قال

  .ساطري اليت أثقلت كاهل البشريةالكون قضت على كل األ
وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْأنسِ ﴿ :لقد ذكر اهللا تعاىل كيف كان املشركون يتخوفون من عوامل اجلن، فقال

. .لقد كانت األسطورة هي اليت متأل القلوب باملخاوف. .)٦:اجلـن) (يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقاً
                                                

 ..من هذه السلسلة) معجزات علمية(ذه النظرية يف رسالة  انظر التفاصيل املرتبطة) ١(
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ذلك الغول الذي استغله الدجالون . .وعاد الشيطان. .لما جاءت حقائق التوحيد رفعت كل تلك املخاوفف
  .صغريا حقريا ال يستحق كل تلك اهلاالت من األساطري اليت حامت حوله

تخافُوهم وخافُون إِنْ  ﴿ إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال:لقد قال اهللا تعاىل يطمئن عباده املؤمنني
نِنيمؤم متكُن)وقال)١٧٥:آل عمران ،: موا فَإِذَا هذَكَّرت طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات ينإِنَّ الَّذ ﴿

ن آمنوا ولَيس بِضارهم شيئاً إِلَّا ﴿ إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّذي:، وقال)٢٠١:ألعراف(مبصرونَ
من : النساء(﴿ إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً:، وقال)١٠:اادلة(بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

الَ ال غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما ﴿ وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَ:، وقال)٧٦اآلية
لَّه واللَّه شديد تراَءت الْفئَتان نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ما ال ترونَ إِني أَخاف ال

  )٤٨:ألنفال(الْعقَابِ
كنت رديف  (:قال بعض الصحابةى أن ينسب ما حيصل من حوادث للشياطني،  فإن النيب  وهلذا،

فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حىت  ،ال تقل تعس الشيطان: تعس الشيطان، فقال: فعثرت دابة فقلت   النيب
   ١) لذبابفإنك إذا قلت ذلك تصاغر حىت يكون مثل ا ،بسم اهللا :قل ،بقويت ولكن :يكون مثل البيت ويقول

انكسفت يوم أن الشمس ففي احلديث . .أن يفسر ما حيصل يف الكون تفسريا أسطوريا وى النيب 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات ( :انكسفت ملوت إبراهيم، فقال رسول اهللا : مات إبراهيم، فقال الناس

  )  وصلوا حىت ينجليفادعوا اهللا  ،اهللا، ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتموها
ال . .إن هذا احلديث العظيم يرسم املنهج الصحيح للتعامل العلمي مع الكون، فكل ما يف الكون آيات هللا

  . .يؤثر فيها من األسباب إال ما أراد اهللا أن يؤثر
ويف واقع كان على أمت االستعداد . .يف واقع كان ميوج باألسطورة إن هذا احلديث قاله رسول اهللا 

  . .قبل أي تفسري أسطوري يستغله أي دجال أو خرايفلت
يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة لتصارع اآلهلة، وكانت لقد كان الكثري من الناس يف ذلك احلني، وقبله 

بعض الشعوب يف الصني يرمزون للشمس بأا طائر ذهيب، ويرمزون للقمر بضفدع وعند حدوث الكسوف 
  . مزينفإن معركة ما تدور بني هذين الر

ا أدى ممسوف قد رماه أحد األطفال بسهم يف عينه أما قبائل األمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء اخل
  .مث يشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي ،إىل نزيف يف هذا القمر

لذلك ، كان الصينيون يفسرون ظاهرة كسوف الشمس على أن تنيناً حياول أن يبتلع قرص الشمسو
  .ويقذفون بالسهام ألعلى حماولة منهم إخافة التنني وإعادة الشمس هلم من فمه ،انوا يضربون بالطبولك

  . .ويف اهلند كان الناس يغمرون أنفسهم باملاء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي ال يسقط عليهم شيء منه
مما اضطر العمال  م حدث كسوف يف أوروبا الغربية يف الصباح ١٢٣٠يف عام و ،ولغاية قرون قليلة

لكن يف غضون ساعة استعادت الشمس سطوعها مما أدهش . .للرجوع إىل منازهلم لظنهم أن الليل قد خيم
                                                

  .أبو داود وغريهرواه )   ١(
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  .اجلميع
وحىت يومنا هذا يعتقد اإلسكيمو أن الشمس ختتفي وتذهب بعيداً أثناء ظاهرة كسوف الشمس مث تعود 

  .من جديد
وف الشمس على أنه ميثل موت إنسان عظيم، أو يف ظل هذه األساطري كان العرب ينظرون إىل كسو

  . خسارة معركة عظيمة
أن الشمس والقمر خملوقات وآيات نظر إىل هذه الظاهرة نظرة علمية حمضة، لقد أخربهم  ولكن حممدا 

  .وال عالقة هلما مبا حيدث على األرض من والدة أو موت أو غري ذلك مسخرة هللا،
اً للبحث العلمي يف الظواهر الكونية على اعتبار أا آيات من عند أساس حممد ويف هذه العبارة وضع 

  .اهللا وخملوقات ختضع إلرادة خالقها
 وأيريد الشهرة مل يكن من الصنف الذي  يثبت أن حممداً  امهم يئاهنالك شزيادة على ذلك، فإن 

عن هذا إمكانه أن يسكت  وكان يفجاءه من ميدحه وجيعل من كسوف الشمس مناسبة ملوت ابنه، فقد . .املال
  .شأنه لكنه مل يفعلالناس يقدسونه ويرفعون من أن يترك األمر، و

وعلمت أنه ال يوجد دين من األديان قضى على األسطورة كما قضى عليها . .عرفت العقبة األوىل: قلت
  .كن تفوقهاوهي عقبة ال تقل عن العقبة األوىل إن مل ت. .فكيف واجه حممد العقبة الثانية؟. .اإلسالم

فاهللا تعاىل يقول ـ . .واجه العقبة الثانية بالتحذير من الدجل والكذب بكل أصنافه إن حممدا : قال
وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ ﴿ :رامسا املنهج العلمي الصحيح ـ

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ ﴿ :، ويقول مطالبا بالرباهني يف مواجهة الدجل)٣٦:االسراء( )عنه مسؤوالً
نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكى تارصن وداً أَو١١١:البقرة) (ه (  

ذلك ألن افتقارهم للوسائل . .شعوب فيما وقعوا فيه من أخطاءفلذلك مل يعذر اإلسالم من عذرم من ال
وقَد كَفَروا بِه من قَبلُ ويقْذفُونَ بِالْغيبِ من مكَان ﴿ :ال يبيح هلم أن يتحدثوا فيما ال علم هلم به، قال تعاىل

يدع٥٣:سـبأ) (ب(  
. .د النفسي للتعامل العلمي مع حقائق الكونجاء بالتعاليم اليت توفر االستعدا وفوق ذلك، فإن حممدا 

باجللوس بني يدي ربه للتعلم منه،  وهلذا، فإن عصر التنوير يبدأ يف احلقيقة من األيام اليت تشرف فيها حممد 
  . .مث نشر ما تعلمه منه بني يدي عباده

  . .من ذلك الوقت بدأ التنوير
إزالة الغفلة املعطّلة لرؤية األشياء بسبب وون اإلحساس بالك تجددبالتعاليم اليت  لقد جاء حممد 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويأْت ﴿ :فاهللا تعاىل يقول. .اإللف الطويل
يددلْقٍ جلَ﴿ :، ويقول)١٩:ابراهيم) (بِخزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم  ةً إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصاًء فَتاِء ممالس نم
بِريخ يفويقول ،)٦٣:احلج) (لَط: ﴿ رِهرِ بِأَمحي الْبرِي فجت الْفُلْكضِ وي الْأَرا فم لَكُم رخس أَنَّ اللَّه رت أَلَم

أَلَم تر أَنَّ ﴿ :ويقول ،)٦٥:احلج) (رضِ إِلَّا بِإِذْنِه إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤوف رحيمويمِسك السماَء أَنْ تقَع علَى الْأَ
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زنيو هاللخ نم جرخي قدى الْوركَاماً فَتر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي اباً ثُمحجِي سزي جِاللَّه ناِء ممالس نا لُ ميهالٍ فب
   )٤٣:النور) (من برد فَيصيب بِه من يشاُء ويصرِفُه عن من يشاُء يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ

والنظر، واستعمال كل وسائل اإلدراك هو . .بل إنه حيرض على النظر العلمي إىل الكون، ومكوناته
قُلْ سريوا في الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ ﴿ :نهج العلمي الصحيح، قال تعاىلاألساس الذي ينبع منه امل

كَذِّبِنيوقال)١١:األنعام) (الْم ،: ﴿ هنا منجرٍء فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزي أَنالَّذ وهو
الرمانَ مشتبِهاً ج منه حباً متراكباً ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ وخضراً نخرِ

قُلِ ﴿ :، وقال)٩٩:األنعام) (يؤمنونَ وغَير متشابِه انظُروا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ
﴿ :، وقال)١٠١:يونس) (انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ ال يؤمنونَ

 هامانُ إِلَى طَعسظُرِ الْإِنن٢٤(فَلْي ( اباَء صا الْمنببا صأَن)٢٥ (ُا ثقش ضا الْأَرقَقْنش م)٢٦ ( ابا حيها فنتبفَأَن)٢٧ (
متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ) ٣١(وفَاكهةً وأَبا ) ٣٠(وحدائق غُلْبا ) ٢٩(وزيتونا ونخلًا ) ٢٨(وعنبا وقَضبا 

  )عبس( ﴾)٣٢(
وتوظيفه التوظيف الصحيح للتعرف على الكون وحقائق  وبعد ذلك حيث القرآن على استعمال الفكر

وهو الَّذي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهاراً ومن كُلِّ ﴿ :الكون بعيدا عن كل املؤثرات، قال تعاىل
إِنَّ ف ارهلَ الني اللَّيشغنِ يينِ اثْنيجوا زيهلَ فعج اترونَالثَّمفَكَّرتمٍ يقَول لَآيات كوقال )٣:الرعد) (ي ذَل ،

) لقَومٍ يتفَكَّرونَينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في ذَلك لَآيةً ﴿ :تعاىل
الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخرج من بطُونِها شراب مختلف  ثُم كُلي من كُلِّ﴿ :، وقال)١١:النحل(

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من ﴿ :، وقال)٦٩:النحل) (أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ
وأَز فُِسكُمونَأَنفَكَّرتمٍ يقَول لَآيات كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنست٢١:الروم) (اجاً ل(  

كان املقدمة الصحيحة . .واليت توجهت حياته كلها لتنفيذها. .ذه التعاليم اليت جاء ا إن حممدا 
  . .لعصر التنوير

قاموا بتشييد بنيان صحيح للعلم يعتمد الصدق  ثة الذين تعلموا هذه املبادئ من نبيهم ولذلك، فإن الور
  . .والتحقيق العلمي، ويبعد كل أسطورة وخرافة ودجل

  . .لقد شهد الشهود العدول ذا
صعد اإلسالم : (يف موسوعته هذهيقول  )العلم يف التاريخ(صاحب موسوعة ) جون ديزموند برنال(فهذا 

وقد أصبح اإلسالم نقطة التجمع . فجائيا، وكان األثر املباشر لذلك هو التنشيط الكبري للثقافة والعلومصعودا 
ومن مث تدفقت يف هذا ارى املشترك سلسلة من املخترعات مل تكن متاحة وال . للمعارف اآلسيوية واألوروبية

وية واملستمرة من قبل احلكومات واألثرياء معروفة للتكنولوجيا اليونانية والرومانية، وبفضل الرعاية الق
املسلمني، متكّن األطباء والفلكيون املسلمون من مباشرة جتارم وتسجيل مشاهدام، ولقد أمثرت هذه النهضة 

الفرجاين يف علم الفلك، والرازي يف الطب، واخلوارزمي يف اجلرب، : العلمية عقوالً فذة يف خمتلف احلقول مثل
  ).يف الطاقة الضوئية والبصرياتوابن اهليثم 
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لقد مت للعرب يف حقول العلوم الرياضية والطبية ): (موجز تاريخ العامل(يف كتابه ) هربرت ولز( وقال
والطبيعية ضروب كثرية من التقدم، وال شك أم وفقوا إىل مستنبطات هائلة يف املعادن، ويف التطبيق الفين هلا، 

  ).ثر عميق يف ضة العلوم الطبيعية يف أوروباوهلذه التطبيقات قيمة قصوى، وأ
إن : (هذه احلقيقة احلضاريةذاكرا ، )نشوء القوى العظمى وسقوطها(صاحب كتاب) بول كندي(وقال 

  )من اإلسالم واملسلمني) استعارة(قسطًا كبريا من املوروث الثقايف والعلمي األورويب هو يف حقيقة األمر 
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  ـ الثبات ٢
  . .سرت مع الشافعي إىل متحف خمتص بتراجم العلماء والعباقرة على مدار التاريخ. .يف اليوم الثاين

والسائر فيه كالراكب يف عربة الزمن، فهو يدخل ـ بدخوله . .لقد كان هذا املتحف حتفة من حتف الفن
  . .وينتهي بانتهائه ما وصلنا إليه منه. .أول باب ـ التاريخ

 ،ويف كل مرحلة كنا نسريها نرى املعلقات. .مرحلة زمنية كانت كل مسافة من ذلك املتحف تشكل
وجبانبها . .وجبانبها اسمات امللخصة حلياة ذلك العامل أو العبقري الذي نال شرف الدخول إىل ذلك املتحف

  .وما أنتجه يف حقول املعرفة ،الدراسات امللخصة لفكره
 ،نا على ما كتب يف كثري من تلك املعلقاتوبعد أن اطلع. .بعد أن سرنا مسافة طويلة يف ذلك املتحف

  أال تالحظ شيئا مشتركا بني هؤالء الذين مررت عليهم مجيعا؟: سألين الشافعي
  فأيها تقصد؟. .هناك أشياء كثرية مشتركة: قلت
فهو يف البدء يكون مبتدئا، وتكون . .أال ترى أن كل عبقري أو عامل مير مبراحل يف حياته. .التطور: قال
  . .ا أفكار وعلوم قد ختتلف اختالفا جذريا عن مراحل أخرى متقدمة يف حياتهله حينه

فكل مجاعة منهم تنتمي . .بل هو يشمل اجلماعات الكثرية منهم. .وليس ذلك خاصا بأفراد العلماء فقط
  . .وتلك املرحل تعرب عن توجه معني، يعقبه توجه أكثر منه تطورا. .إىل مرحلة من املراحل

  . .فاإلنسان كالنبات يبدأ براعم صغرية، فإذا ما تعهدها بالسقي منت ونضجت. .حذلك صحي: قلت
  .فإنه لن حيتاج إىل الزمن حىت ينضج. .إال من تعلم من اهللا: قال
  كيف ذلك؟: قلت
ألن السبب الذي جعل العامل ال يثبت على آرائه اليت كان قد رآها هو ما فتح له من العلوم اليت : قال

  .لكن العلوم إن انفتحت له انفتاحا ائيا، فإنه لن حيتاج إىل مراجعة ما رآه من آراء. .ليهكانت منغلقة ع
  .ولكن املسلمني خيربون بأن يف النصوص ما نسخ: قلت
وإمنا يتعلق بالتشريعات، والتشريعات قد ختتلف . .فإن ذلك ال يتعلق باألخبار. .إن صح ما ذكروا: قال

مث إن ما ذكر من التشريعات املخصوصة ال يعدو قضايا بسيطة هي . .بسبب ذلكالبيئات فيها، فيختلف احلكم 
  . .يف نفسها حمل خالف

فكل النصوص اليت قاهلا . .فلم أجد أي شيء مما يذكرونه من النسخ ،فقد حبثت فيما ذكروا. .أما أنا
  .كلها حمكمة ثابتة ال تزيدها األيام إال رسوخا. .أو اليت نقلها عن ربه ، حممد

ولكين أرى البعض يتحدث يف بعض القضايا اليت عرضها حممد، ويذكر أا وليدة البيئة، وهي : قلت
  .حال بالتايل ال تستحق أن تكون من العلوم الثابتة اليت ميكن أن يستفاد منها يف كل ظرف، ويف كل

  مثل ماذا؟: قال
. .لذباب الذي يقع الطعام فيهأمره بغمس اـ مثال ـ لقد ورد يف النصوص اليت نقلت عن حممد : قلت
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إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه، فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر :( فقد ورد يف احلديث
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليمقله فيه، فإن يف أحد جناحيه مسا، ويف اآلخر ( :ويف حديث آخر. .١)شفاء

   ٢)شفاء، وإنه يقدم السم، ويؤخر الشفاء
وكان . .واقع كان الناس فيه يفتقدون إىل الطعام. .قد ذكر بعضهم أن هذا احلديث مرتبط بواقع معنيل

  .من الصعوبة أمرهم بإهراق الطعام الذي يقع فيه الذباب
  .يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاءذكر أن  ولكن النيب : قال
  .فما أسهل أن تؤول النصوص. .لقد أمكنهم أن يؤلوا ذلك: قلت
  . .ما عرف من نبيه من راح يتهرب من كالم نبيه: قال
  فماذا عساه يفعل، والسهام تتوجه للحديث بالنقد، وللقائل به بالتجريح؟: قلت
من وثق يف املعلم الذي يتعلم منه نبيه سيعلم أن كل السهام اليت توجه له ستطيش، وستعود إىل : قال

  .راميها
يكتشف فيه الناس ثبات ما قاله حممد يف هذا احلديث يف وجه فهل ميكن أن يأيت اليوم الذي : قلت

  العواصف املوجهة له؟
  .وستأيت أيام أخرى تزيده تأكيدا. .بل جاء ذلك اليوم: قال
  وأين؟. .مىت: قلت
اكتشف علماء صينيون أنه يوجد يف جسم الذبابة نوع من الربوتينات النشطة اليت متلك قدرة  لقد : ٣قال

  .ة اجلراثيم املسببة لألمراض فيهاكبرية على إباد
هذه احلشرة املقززة للنفس متلك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفريوسات واجلراثيم اليت وقد ذكروا أن 

أن يف جسم الذبابة مادة الدهن وخاصة يف الريقات وذكروا . .فيها، بشكل قاطع إذا بلغت كثافتها حداً معيناً
    . من املغنيزيوم والكالسيوم والفوسفور اليت حتتوي على نسبة كبرية

استخراج هذه املواد من جسم الذباب ليكون مصدراً جديداً ملركبات قاتلة يف  ونيفكربل إن العلماء 
  .٤ للجراثيم

                                                
 .البخاري وأبو داود وابن ماجه والبيهقيرواه ) ١(
 .الطرباين وأمحد والنسائي وأبو يعلى واحلاكم والضياءرواه ) ٢(
 .١٩٨٧  / ٦ / ١٦جريدة تشرين الدمشقية بتاريخ )   ٣(
الصينية الصادرة يف   )  ) الشعب (  ( ذكرت جريدة  (   : النص التايل ١٩٨٧ / ٦ / ٢٠يدة تشرين ذاا بتاريخ كما نشرت جر)   ٤(

شانغهاي أن الربوتينات النشطة اليت ميلكها الذباب تقدر على إبادة مجيع اجلراثيم والفريوسات اليت فيها إبادة تامة، إذا بلغت 
إنه سوف يصبح للبشر مضاد جديد للجراثيم، له قدرة جبارة المثيل له، إذا مت   : قال النبأو  . كثافتها واحداً يف العشرة آالف

   .  ) استخراج هذه الربوتينات الغريبة من جسم الذباب
لألستاذ الدكتور أمني رضا أستاذ جراحة العظام والتقومي جبامعة اإلسكندرية، نشرته جملة وانظر مقاال يف هذا املوضوع 

إثر مقال نشرته بعض الصحف لطبيب آخر تشكك يف احلديث  ١٩٧٧-١٣٩٧ملصرية يف عددها اخلامس لسنة ا" التوحيد"
  املذكور
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وصفات طبية ألمراض خمتلفة باستعمال الذباب،  يصفاملراجع القدمية ما ففي  ..وليس هذا األمر جبديد
أي  ـجميع اجلراحني الذين عاشوا يف السنوات اليت سبقت اكتشاف مركبات السلفا أما يف العصر احلديث ف

رأوا بأعينهم عالج الكسور املضاعفة والقرحات املزمنة بالذباب،  ـيف السنوات العشر الثالثة من القرن احلايل 
   .ج القاتل للجراثيموكان الذباب يريب لذلك خصيصا، وكان هذا العالج مبنيا على اكتشاف فريوس البكتريوفا

على أساس أن الذباب حيمل يف آن واحد اجلراثيم اليت تسبب املرض، وكذلك البكتريوفاج الذي وذلك 
توقف األحباث عن عالج القرحات و ..)آكلة اجلراثيم(وكلمة بكتريوفاج هذه معناها  ..يهاجم هذه اجلراثيم

كان ذلك بسبب اكتشاف مركبات السلفا اليت  بالذباب مل يكن سببه فشل هذه الطريقة العالجية، وإمنا
   .جذبت أنظار العلماء جذبا شديدا

. .وهل توفر الطعام يستدعي العبث فيه؟. .وهل الذباب خاص جبزيرة العرب؟. .مث ما عالقة البيئة ذا؟
البتعاد عن األوساخ أم أنه ضم إليه األمر بالعناية بالنظافة، وتغطية األواين، وا. .ذا األمر وهل اكتفى حممد 

  اليت قد جتلب الذباب وغريه؟
  .بل أمر بكل ذلك: قلت
  .بل هو شامل للبيئات مجيعا، ولألزمان مجيعا. .وكل هذا ليس خمتصا ببيئة، أو مرتبط بواقع: قال
عن طارق اجلعفي أنه ففي احلديث . .فقد ورد يف بعض األحاديث ما قد يتوجه له أهل العلم بالنقد: قلت

  ١)إنه ليس بدواء ولكنه داء( :إمنا أصنعها للدواء فقال: فقال ا،فنهاه عنه ،عن اخلمردا حممسأل 
. .فإن هذا احلديث قد انتقد من طرف املختصني الذين يعتربون اخلمر عالجا لبعض احلاالت املرضية

  .وذلك مشتهر بني العامة
ال ينطق من عنده، فكل ما ينطق  وحممد . .لقد ورد احلديث جازما بأن اخلمر داء وليست دواءا: قال

فلذلك . .)النجم(﴾  )٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى ﴿ :به تعليم إهلي، لقد قال اهللا تعاىل
أنا أومن مبا جاء يف هذا احلديث، وأتيقن متاما أن حقيقته إن مل تدل عليها األدلة اليوم، فستدل عليها األدلة 

  .غدا
لقد مسعت مرة حماضرة . .٢فإين سأذكر لك علم كنت قد علمته يتعلق ذا. .أما إن قلت هذا: قلت

إن  (:٣قال فيهارئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن وهو  )أوبري لويس(الدكتور لطبيب مشهور هو 
ه حتت يده كل من يريد أن وجيد ،الكحول هو السم الوحيد املرخص بتداوله على نطاق واسع يف العامل كله

ويؤدي هو إىل اضطراب الشخصية ومرضها  ،وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب الشخصية. .يهرب من مشاكله
)Psycho-pathic Anomaly ( (  

وقد تؤدي  ،إما إىل اهليجان أو اخلمود إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي (:مث يقول
                                                

 .رواه مسلم) ١(
 )رسائل السالم(من ) ابتسامة األنني(من جمموعة ) أدوية من األرض(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة ) ٢(
  .الطبعة العاشرة -مرجع برايس الطيب)  ٣(
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فيتعرضون للتحلل األخالقي الكامل مع اجلنون ) ch Alcoholics( و اخلمر املزمنون أما شارب. .إىل الغيبوبة
 (  

لقد قال اهللا . .وأنا متيقن أن األيام ستكتشف الكثري مما يقرر صدق ما قاله حممد . .بورك فيك: قال
يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنه سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى ﴿ :تعاىل يشري إىل ذلك
هِيدٍء شيلَى كُلِّ ش٥٣:فصلت) (ع(  

فالرقي احلضاري ألهل . .لقد توجة البعض ناقدا ملا ذكر حممد يف شأن الكالب، وتربية الكالب: قلت
  ..عصرنا جعلهم جيعلون من هذه األحاديث حتذيرات ال مربر هلا

األخطار اليت تنشأ عن (يف جملة كومسوس األملانية مقاالً حتت عنوان  )جراد فنتسر(نشر الدكتور لقد : الق
إن ازدياد شغف الناس بالكالب يف هذا العهد األخري، يضطرنا إىل  (:جاء فيه )ااقتناء الكالب واالقتراب منه

ا إىل مداعبتها وتقبيلها، والسماح هلا بلحس وخاصة إذا دفع اقتناؤه ،لفت األنظار لألخطار اليت تنجم عن ذلك
األيدي وتركها تلعق فضالت الطعام من أوانيها، فكل ما ذكره مع نبوه عن الذوق السليم، ومنافاته لآلداب، 
ال يتفق وقوانني الصحة فإن األخطار اليت دد صحة اإلنسان وحياته بسبب هذا التسامح ال يستهان ا، فإن 

ة شريطية تتعداها إىل اإلنسان وتصيبه بأمراض عضالة قد تصل إىل حد العدوان على الكالب تصاب بدود
  .حياته

  .تسلم من اإلصابة ذه الديدان الشريطيةال وقد ثبت أن مجيع أجناس الكالب حىت أصغرها حجماً 
ووجد  ،إصابة ١٢ كل مائة منها وقد رؤي يف إقليم فريزلند ولندة حيث تستخدم الكالب يف اجلر أن يف

وشوهد أن هذه النسبة تزيد يف استراليا  ،شخصاً من أهاليها ٤٣شخص مصاب ذه اآلفة يف كل  اسالندإييف 
وثبت كذلك أا كانت سبباً مباشر للكثري  ،شخصاً من سكاا مصاباً ا ٣٩إذ ثبت وجود شخص يف كل 
  .من األمراض يف األقطار األخرى

فال تترك تلعق أيديهم ، مداعبة الكالب، وتعويد األطفال التوقّي منهاومما جتب على الناس مراعاته عدم 
وال جيوز إبقاء الكالب مبحال نزهة األطفال، وميادين رياضتهم، وجيب أن ال تطعم الكالب يف األواين املعدة 

ب وأن ال يسمح هلا بدخول متاجر املأكوالت واألسواق العامة أو املطاعم على وجه عام جي ،ألكل الناس
  .إبعادها عن كل ما له صلة مبأكل اإلنسان ومشربه

طهور إناء ( :وهذا قد يغين عما ورد يف احلديث. .لقد اخترع أهل عصرنا الكثري من مواد التنظيف: قلت
  ١)أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب

وهو . .صادي وموجود يف كل مكانيف هذا احلديث إىل مطهر بسيط واقت ومع ذلك، فقد أشار : قال
الستربتومايسني والتتراسكلني ف. .الترابيف كثري من مبيدات اجلراثيم العصرنا فقد اكتشف أهل . .التراب

والنيوماسني، كلها من مبيدات اجلراثيم، استفيد من التراب يف استخراجها لوجود ذيفان يف جراثيمه يقضي 
  .على أنواع من اجلراثيم األخرى

                                                
 .رواه مسلم )١(
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ولكن هناك أمرا مثريا يعتربه بعض أهل عصرنا . .وال ينبغي يل أن أجادلك فيه. .صحيح ما ذكرت: قلت
  .نوعا من الدجل، وبعضهم يعتربه نوعا من احليل

  . .تقصد ما ورد يف النصوص الكثرية من كون البالء والعقوبات مرتبطة بالذنوب: قال
نص عليه العلوم من اعتبار الذنوب ال عالقة هلا مبا فقد اعتربه بعضهم دجال متنافيا مع ما ت. .أجل : قلت

  . .حيصل يف الكون من حوادث
  .وبعضهم اعتربها نوعا من احليل اليت قصد منها جر الناس إىل العمل الصاحل، ولو بالكذب

ومن تعلم من ربه لن حيتاج إىل . .فقد تعلم من ربه. .كلهم قد يكذب، وحيتال ليكذب إال حممدا : قال
  .الكذب

  فكيف ترد على هذا اإلشكال؟: قلت
يكون سبباً من  هاتكون نتيجة لعوامل كثرية، كل عامل منأال يعرف هؤالء الناقدون أن أكثر األمور : قال

  ؟ومل يذكر اآلخر ال يعين هذا أنه ينفي البقية ،عدة أسباب مؤثرة فيه، ويف هذه احلال لو ذكر إنسان سبباً فقط
نتيجة الجتماع احلر والتعب والضجر والعادة وامللل، وقد جتتمع هذه ـ مثال ـ فقد يكون الكسل  

  .األسبابسائر  تنفي كسل ال يعين هذا أناكتاحلر جعلك ت :األسباب كلها عند إنسان، فلو قلت هلذا اإلنسان
ه فإن ل ،بأسباب حسية وأسباب غيبية، كاملوت مثالًتعاىل من القضايا ربطها اهللا  اهناك كثريوهلذا، فإن 

   ..سبباً حسياً هو املرض، وآخر غيبياً هو قبض الروح من قبلَ امللك املوكل بذلك
القرآن واحلديث قد يتحدثان يف موقف عن السبب احلسي لقضية، وقد يتحدثان يف موقف آخر هلذا فإن و

  .١عن السبب الغييب هلا، وال يعين أن ذكر أحدمها يف موطن نفي للثاين
 اهللا مالئكة من ملك( ةقيقاحل يف هو الرعدلقد ورد يف احلديث أن . .م خطراهناك شيء آخر أعظ: قلت

 عنحممدا  اليهود سألت وعندما ،)اهللا شاء حيث السحاب ا يسوق نار من خماريق معه بالسحاب، موكل
 شاء حيث السحاب ا يسوق نار من خماريق معه بالسحاب موكل املالئكة من ملك (:قال هو؟ ما الرعد
 ،)اهللا أمر حيث إىل ينتهي حىت زجره إذا بالسحاب زجره (:قال ،)نسمع؟ الذي الصوت هذا فما (:فقالوا ،)اهللا

  )صدقت (:قالوا
 تصادم عن الناتج الصوت كونه يف خيتصره والذي ،٢للرعد العلمي التفسري يناقض هذاأن  أال ترى

  ؟٣واألرض السحاب بني أو بعضه، وبني السحاب بني الكهربائية

                                                
 .الرسول، لسعيد حوى: انظر) ١(
 التشنيع غري مهها من ليس اليت املواضع عشرات وحده الكلمة موقع ويف، املبشرين كتب به متتلئ القول هذا نرى لألسف )٢(

 .ملكا الرعد باعتبار
 من املنخفضة السحب سبتكت وقد، سالبة كهربائية األرض ويف موجبة كهربائية السحب يف أن لذلك العلمي والتفسري)٣(

 النوع هذا من سحابة فوق اجلوية العلوية السحب من سحابة مرور اتفق فإن، مثلها سالبة كهربائيتها فتصري األرض كهربائية
  .الكهربائيتان بينهما وتتحد يتجاذبان خمتلفتني بكهربائيتني املتكهربني اجلسمني ألن جتاذب بينهما حصل
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ذكرته ال ينايف التفسري الغييب  الذي املاديفالتفسري . .إن هذا يصدق عليه ما ذكرته لك من قبل :قال
 النهائي غري اهلزيل املادي التفسريف. .بل هو يكمله، بل يعطيه بعدا آخر أكثر مجاال الذي ذكره رسول اهللا 

 التفسري بينما حيملها، حقائق وال فيه مجال ال جامد صوت جمرد الرعد من جيعل ـ فيه نوافقهم والذي ـ
 آخر تفسريا يضيف الوقت نفس ويف فينفيه، العملي، التفسري مع أوال يتناقض ال الذي التفسري ذلك هو الكامل
  .احلال حقيقة يبني

 وبذلك تنتفي اخلرافية من التفسري الغييب، بل جتعل من ذلك التفسري تفسريا علميا، يقصر العقل عن إدراكه
  .من وسائل ذلك اإلدراكملا غاب عنه 

فالرعد يف املفهوم املادي صوت حتمي ناتج عن حالة فيزيائية معينة، فال حيمل أي رسالة، وال يفهم منه 
  .إال ما يفهم من سائر أصوات األشياء يف ارتطاماا

ه، ولذلك بينما هو يف املفهوم الشرعي صوت له معناه وله دالالته العظيمة، واليت يفقهها أهل اهللا وأولياؤ
جادلُونَ ويسبح الرعد بِحمده والْمالئكَةُ من خيفَته ويرسلُ الصواعق فَيصيب بِها من يشاُء وهم ي﴿ :تعاىلقال 

  )١٣:الرعد) (في اللَّه وهو شديد الْمحالِ
يت حيملها صوت الرعد، وهو ال يستنكر املعاين اليت عجب من العقل املادي يف استنكاره للمعاين الأ وأنا

حتملها أصواته، وهي يف حقيقتها املادية كذلك ال تعدوا أن تكون جمرد ارتطامات للهواء اخلارج من الرئتني 
  .باحلبال الصوتية ومبخارج الصوت

إال صرنا بلها ال نعتقد فكال األمرين له تفسريه املادي، والذي ال ينايف يف الذهن العلمي تفسريه الغييب، و
  .يف الوجود إال ما متتد إليه حواسنا القاصرة

ال ف. .؟مث ما الغرابة يف اعتبار الكهربائية اليت أنتجت الرعد خلقا من خلق اهللا له روحه وإدراكه ووعيه
غرابة ـ كما يقول النورسي ـ يف ازدحام هذا الفضاء الواسع والسموات ذات الربوج واألجنم والكواكب 
كلها باألحياء وبذوي االدراك والشعور، وال مانع بناء على هذا أن خيلق اهللا ذوي مشاعر من النور والنار ومن 
الضوء والظالم واهلواء ومن الصوت والرائحة ومن الكلمات واألثري وحىت من الكهرباء وسائر السياالت 

  .١اللطيفة االخرى

                                                                                                                                 
 مناسبة شرارة بنيهما وتتولد شديدة حرارة االحتاد هذا من حيصل وعادة كهربائيتامها تتحد حىت السحابتان تانك فتتجاذب

 اهلواء يف سرياا صوت هو الرعد من يسمع وما الربق هو نورها من يرى وما الصاعقة هي الشرارة فتلك السحابتني حلجم
 ..اهلواء طبقات ختترق الكهربائية الشرارة صوت هو الرعد فيكون
 عند احلديث عن املالئكة ـ عليهم السالم ـ) أهل اهللا(كرنا املسألة بتفصيل يف رسالة ذ) ١(
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  ـ الشمول ٣
فسرت . .ن نسري إىل بعض الكليات اجلامعية اليت متتلئ ا القاهرةيف اليوم الثالث طلب مين الشافعي أ

فطلب مين أن أسأل بعض أساتذا عن .. وكانت أول كلية زرناها كلية طبية خمتصة يف أمراض العيون. .معه
إن شئت اهلندسة، . .وليست كلية هندسة. .إن هذه كلية طب.. أتريد أن يسخر مين: مسألة هندسية، فقلت له

  .نذهب إىل كليات اهلندسة فهلم
  .عن أمراض املعدةفاسأله . .ما دامت كلية طب: قال
إن شئت . .هذه كلية خمتصة بأمراض العيون، وال عالقة هلا مبا تسأل عنه. .أراك ال تزال تسخر مين: قلت

  .أن تبحث عن هذا، فهلم بنا إىل الكلية املختصة بأمراض اجلهاز اهلضمي
. .احلقوق، وطلب مين أن أسأل بعض أساتذا عن أسئلة مرتبطة بعلم الفلكسرنا إىل كلية من كليات 

بل أردت أن أبني له خطأ األسلوب الذي يتعامل به مع املختصني، فاقتربت من بعض . .فلم أجبه مبا أجبته به
صد فأنت يف كلية حقوق، ال يف مر. .أراك أخطأت: األساتذة، ورحت أسأله، فتجهم األستاذ يف وجهي، وقال

  .حاول مرة أخرى أن تقرأ واجهة الباب قبل أن تدخل. .فلك
بعد أن عدنا أدراجنا إىل البيت يف املساء، من غري أن نستفيد أي فائدة سوى ما عرفنا من اجلهل املطبق 

  فما هو؟. .أراك ترمي إىل شيء: لعلماء أعالم بكل ما هو بعيد عن اختصاصهم، قلت للشافعي
  .الضوابط املهمة اليت وضعتها لعلوم اإلنسان الكامل الشمول لقد ذكرت لك أن من: قال
  فما تقصد به؟. .أجل: قلت
فاهللا هو الواسع الذي ال حيده . .إن الذي يتعلم من اهللا يستحيل أن حيبس يف سجن التخصصات: قال

  .شيء، وال يضيق دونه شيء
ألا إن كانت . .وال تقيدها إن علوم اإلنسان الكامل علوم ال حتدها التخصصات،: لذلك قلت لنفسي

  . .كذلك كانت عالمة جهل كبري
  ما الذي تقوله؟: قلت
  أال ترى أن املتخصص مقيد يف سجن اختصاصه، فهو ال يفسر األشياء إال على ضوئها؟: قال
فاملسجون يف سجن علم االجتماع أو يف سجن مدرسة من مدارسها ال أراه يف مواقفه . .أجل: قلت

وهكذا املسجون يف سجون التخصصات . .وهكذا املسجون يف سجون علم النفس. .قا منهايتحدث إال انطال
ولكن ذلك ضروري، أو كالضروري، فال ميكن ألحد أن يتقن فنا . .حىت التخصصات الدقيقة منها. .املختلفة

  .وأو يهب عمره مجيعا له. .دون أن يتخصص فيه
صبت فيه  حميطفعلومه تستقي من . .ن ذلك متاماما خيتلف ع لكين اكتشفت أن يف علوم حممد : قال

  .العلوم واملعارف، أو كانت هي مصدر مجيع العلوم واملعارفحبار مجيع 
أَتحاجوني في اللَّه وقَد هدان وال ﴿ :ـ لقد قال اهللا تعاىل يذكر سعة علمه ـ على لسان إبراهيم 
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إِلَّا أَنْ ي رِكُونَ بِهشا تم افونَ ﴾ أَخذَكَّرتلْماً أَفَال تٍء عيي كُلَّ شبر عسئاً ويي شباَء ر٨٠من اآلية: األنعام(ش (  
لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ ﴿ :قال اهللا تعاىل ،وقد أخرب تعاىل أن القرآن الكرمي نزل من مشكاة علم اهللا

الئالْمو هلْمبِع لَهزأَن كهِيداًإِلَيش كَفَى بِاللَّهونَ ودهش١٦٦:النساء) (كَةُ ي(  
له كل حقائق العلوم ما تعلق منها بالوجود، أو  هلذا، فإنك جتد يف القرآن الكرمي، ويف تفسري النيب 

  .كل ذلك جتده واضحا جليا يف القرآن الكرمي ويف السنة املطهرة. .باحلياة، أو بتنظيم احلياة
ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى ﴿ :إىل هذا يف قوله تعاىل لقد أشار القرآن

نيملسلْم٨٩من اآلية: النحل)(ل(  
والذي قام . .فكل احلاجات اليت ترتبط باإلنسان توجد خالصتها يف هذا الكتاب الذي نزل على حممد 

  . .مجيعا بتفسريهيف حياته  حممد 
  . .بل عشرات اآلالف من املراجع الضخمة. .وقد وضعت يف آالف. .ولكن العلوم كثرية: قلت
بل قد ميكن . .إن عشرات اآلالف من الكتب قد ميكن تلخيص ما يفيد منها يف كلمات معدودات: قال

  . .تلخيص جهود بشرية طويلة يف معادلة واحدة
  النقطة مبثال تضربه؟أال ميكن أن توضح يل هذه : قلت
  . .هو علم الوراثة. .سأذكر لك مثاال يرتبط بعلم من العلوم: قال

  . .١لقد حظي هذا العلم باهتمام البشرية منذ القدمي
اقترح الفيلسوف اإلغريقي أرسطو، الذي عاش يف القرن الثالث قبل امليالد، إحدى أقدم يف البدء 

وقد كانت هذه النظرية . .أشار إىل أن السمات تورث عرب الدم النظريات املعروفة يف جمال الوراثة، حيث
  .ولكنها ظلت مقبولة ألكثر من ألف عام ،خاطئة

ومل يتمكن العلماء من التوصل إىل نظرية صحيحة عن الوراثة إال بعد اكتشاف اخلاليا اجلنسية وحتديد 
  .وظائفها

سي شيفالييه دو المارك أن السمات اليت وخالل أوائل القرن التاسع عشر، اقترح عامل األحياء الفرن
وأوضحت االكتشافات الوراثية املتأخرة أن السمات  ،تكتسب أثناء حياة الكائن احلي ميكن أن مترر إىل النسل

  .املكتسبة ال تنتقل من جيل آلخر
الذي وكانت هذه النظرية، بالرغم من عدم صحتها، مقبولة لدى عامل األحياء الربيطاين تشارلز داروين، 

فقد اعتقد داروين، أن كل جزء من أجزاء  ،)م١٨٥٩(اقترح نظرية االنتخاب الطبيعي يف كتابه أصل األنواع 
اجلسم ينتج جسيمات دقيقة تتحرك عرب جمرى الدم إىل البيوض أو النطاف، وأن هذه اجلسيمات هي اليت 

  . تسيطر على السمات الوراثية
لتون، وهو ابن أخ داروين، هذه الفكرة، حيث أجرى عملية نقل ومل يقبل العامل الربيطاين فرانسيس جا

ولكن  ،دم من أرانب سوداء إىل أرانب بيضاء، لريى ما إذا كانت األرانب البيضاء ستنجب أرانب سوداء
                                                

 )الوراثة(مادة ) املوسوعة العربية العاملية(انظر املادة العلمية املرتبطة ذا يف ) ١(



 ٢١٤

  .األرانب البيضاء أجنبت صغارا بيضاء أيضا
ور مندل سلسلة من خالل أواسط القرن التاسع عشر أجرى الراهب النمساوي وعامل األحياء جرجي
وقادت نتائج هذه . التجارب على الوراثة، حيث درس يف حديقة ديره السمات الوراثية يف نبات البطاطس

  .التجارب مندل إىل صياغة أول نظرية صحيحة عن الوراثة
م عندما أعاد ١٩٠٠وظل هذا التقرير جمهوالً حىت عام  ،م١٨٦٦نشر مندل تقريرا عن عمله يف عام بعدها 

فقد أجرى هؤالء العلماء ـ  ،الثة علماء نبات أوروبيني، كل على حدة، اكتشافه أثناء جتارم حول الوراثةث
وهم اهلولندي هوجو دو فريس، واألملاين كارل كونز، والنمساوي إيريخ فون تشريماك ـ جتارب على استيالد 

  .ائجالنباتات، وتوصلوا، كل على حدة، إىل نفس ما توصل إليه مندل من نت
فخالل أوائل القرن العشرين، اكتشفت جمموعة من  :وتال ذلك عدد من االكتشافات الوراثية اهلامة

  .العلماء جبامعة كولومبيا يف نيويورك سييت، بقيادة توماس هنت مورجان، عددا من املبادئ الوراثية املهمة
ر وألفرد ستريتفانت، توارث وقد درس مورجان وجمموعته، اليت تألفت من كالفن بريدجز وهريمان مول

مسات مثل لون العيون وشكل األجنحة يف ذبابة الفاكهة، وبينوا أن املورثات توجد يف الصبغيات، وصمموا 
  . أول خريطة وراثية، وأوضحوا انتقال املورثات عرب الصبغيات اجلنسية، واكتشفوا التعابر

ماكلنتوك أن التعابر ينطوي على تبادل  م، أوضحت عاملة األحياء األمريكية باربارا١٩٣١ويف عام 
  .عضوي ملادة الصبغيات

وحبلول أوائل مخسينيات . م١٩٤٠أصبحت كيمياء املورثات حمط اهتمام أحباث كثرية منذ عام بعدها 
القرن العشرين كان العلماء قد أثبتوا أن املورثات تتحكم يف التفاعالت الكيميائية يف اخللية بتوجيه إنتاج 

  .وغريها من الربوتينات، وحددوا أن د ن أ هو املادة الوراثية اإلنزميات
م، اقترح عاملان، مها األمريكي جيمس واطسون والربيطاين فرانسيس كريك، منوذجا ١٩٥٣ويف عام 

وكان منوذجهم نقطة حتول يف جمال الوراثة،  ،للتركيب الكيميائي السلّمي لـ د ن أ ـ أي احللزون املزدوج
فقد بين العاملان أن د ن أ يتناسخ باالنشطار طوليا عند منتصفه، . ول مرة كيفية تناسخ د ن أحيث أوضحوا أل

واقترح العاملان أيضا أن الطفرة تنتج عن تغيري يف تسلسل . وبناء سلمني باستكمال بناء نصفي السلم املنشطر
  . القواعد على امتداد السلم

يكيان ماثيو ميسلسون وفرانكلني ستال جتريبيا أن د ن أ م، أوضح عاملا الوراثة األمر١٩٥٨ويف عام 
  .يتناسخ بنفس الطريقة اليت أوضحها كل من واطسون وكريك

ويف نفس العام، . م، سجل علماء يف معهد كاليفورنيا للتقنية اكتشافهم لـ ر ن أ الرسول١٩٦١ويف عام 
ؤه يف املعهد الوطين للصحة على الكلمة األوىل تعرف عامل الكيمياء احليوية األمريكي مارشال نرينربج وزمال

  .م كانت الشفرة بأكملها قد حلت١٩٦٧وحبلول عام . للشفرة الوراثية ـ أي ي ي ي
استخدمت العديد من الدراسات اليت أجريت يف جمال الوراثة  حيث . .عصر اهلندسة الوراثيةبعدها بدأ 

لوراثية أو تقنية د ن أ املولف، وهي تقنية تغري مورثات منذ سبعينيات القرن العشرين تقنية تسمى اهلندسة ا



 ٢١٥

  . .الكائن احلي إلنتاج جزيئات تسمى د ن أ املولف
أعلن حيث م، ٢٠٠٠يف مطلع عام وآخر ما توصلنا إليه هو ما حصل . .أعرف ما حصل بعد ذلك: قلت

ية اإلجناز العلمي الذي حققه وهو إجناز علمي جعله كثري من العلماء بنفس أمه ،عن فك شفرة اخلارطة اجلينية
  .م١٩٦٩اإلنسان عندما حط بقدمه على سطح القمر عام 

  أال ترى أن كل اجلهود السابقة تلخصت يف هذه اخلارطة اليت تتحدث عنها؟: قال
ولو أن هذه اخلارطة نفسها جمرد مفردات، أو جمرد حروف، وهي حتتاج بعد . .ذلك صحيح. .بلى: قلت

  .ا ندري ما هي اجلمل اليت ستقرؤها البشرية من خالهلاولسن. .ذلك ألن تقرأ
فالعربة ليس مبا كتب، وال بكثرة ما كتب، وإمنا بالنتيجة األخرية اليت . .فقد أجبت نفسك إذن: قال

  .توصل الباحثون على امتداد التاريخ إليها
= الطاقة  :أي. .) ²ث ك= ط  (، واليت تقول العالقة بني كتلة جسيم وطاقتهإن املعادلة اليت تنص على 

آالف األوراق، وبذل من اجلهود ـ من أجل الوصول إليها  قد كتب. .الكتلة مضروبة يف مربع سرعة الضوء
  .بل يف علوم كثرية. .ومل يكن ذلك يف علم واحد. .التحقق منها طيلة تاريخ البشرية ـ ما بذل من أجل

  .جاء ا حممد ولكين ال أرى مثل هذه املعادلة يف العلوم اليت: قلت
  . .بآالف املعادالت اليت ال تقل عن هذه املعادلة لقد جاء حممد : قال

  . .إن اعتبار الصلوات مخسا، ويف أوقات حمددة معادلة حتتاج البشرية إىل آالف السنني للتحقق من صدقها
عند تعدد الفرع واألم السدس . .وهكذا اعتباره البنت ترث عند انفرادها النصف، وعند التعدد الثلثني

بل هكذا . .وهكذا يف كل املسائل اليت وردت يف علوم الفرائض. .الوارث أو تعدد اإلخوة، والثلث عدا ذلك
  .. يف كل العلوم اليت جاء ا حممد 

  .مع أنه لتشريع قانون بسيط حنتاج إىل ختصصات كثرية خمتلفة. .فالتناسق بينها مجيعا يف منتهى كماله
وختدم . .وختدم اجلسد والنفس والعقل والقلب. .ختدم الفرد واتمع جاء ا حممد  فالتشريعات اليت

  .وال تضر فوق ذلك بشيء من األشياء دق أو جل. .الدنيا واآلخرة
. .خيرب أصحابه بكل شيء من التاريخ السابق أو الالحق وفوق ذلك كان النيب : سكت قليال، مث قال

  .١حدث أو سيحدثوكأنه يطلع عن كثب على كل ما 
  .٢وما يقَلِّب طائر جبناحيه يف السماء إال ذكرنا منه علما ولقد تركَنا رسول اهللا : قال أبو ذر

صالة الصبح، مث صعد املنرب، فخطبنا حىت حضرت  صلى بنا رسول اهللا : عن أيب زيد األنصاري قالو
ت الشمس، فحدثنا مبا كان وما هو كائن، الظهر، مث نزل فصلى العصر، مث صعد املنرب، فخطبنا حىت غاب

  . ٣فأعلمنا أحفظنا
                                                

 .من هذه السلسة) معجزات حسية(املستقبلية يف رسالة  انظر تفاصيل نبوءاته ) ١(
 )١١/٣٤٨(وتفسري الطربي ) ١/٢٠٠(زاق تفسري عبد الر) ٢(
 .ابن سعدرواه ) ٣(



 ٢١٦

مقاماً فأَخبرنا عن بدء الْخلْق حتى  قام فينا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب و
 فَظَهح نم كظَ ذَلفم، حازِلَهنارِ ملُ النوأه مازِلَهنم ةلُ اجلَنلَ أهخهدِسين نم هِسي١ون.  

يف مقَامه ذلك إىل  قائماً، فما ترك شيئاً يكونُ قام فينا رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنه ـعن حذيفة و
قيام الساعة إال حدثه حفظَه من حفظه ونسيه من نِسيه، قد علمه أصحايب هؤالء وإِنه ليكون الشيُء فأذكُره 

  . ٢رجل إذا غَاب عنه مث إذا رآه عرفَهكما يذكر الرجلُ وجه ال

                                                
 ..ذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض) ١(
 .رواه أبو داود) ٢(



 ٢١٧

  ـ النفع ٤
وافق اليوم الرابع من األيام األربعة اليت تشرفت فيها بصحبة الشافعي يوم توزيع جائزة نوبل العاملية، وقد 

ة سرييف يبحث  ن، وكابالقاهرة طلب مين الشافعي أن حنضر يوما دراسيا أقيم باملناسبة يف بعض املراكز الثقافية
  .ذه املواضيعوحول سبب وضعه هلذه اجلائزة العاملية، وحول مسائل أخرى ترتبط ، ١نوبل

فسرية . .وقد كنت أعرف الكثري مما ورد فيها. .كانت أول حماضرة أقيمت يف ذلك اليوم حول سرية نوبل
  . .نوبل ـ بتفاصيل أحداثها ـ يكاد يعرفها العام واخلاص

سلطة العلم ( اشدت انتباهي كما شدت انتباه املستمعني، كان عنوا لكن حماضرة تلت تلك احملاضرة
  :وقد بدأ احملاضر حماضرته بأن صاح يف احلضور قائال. .٢)والسياسة واألخالق

هل على العامل إذا خشي أن تفضي أحباثه إىل اكتشافات قد يستغلها اإلنسان لغاية غري أخالقية أن ميسك 
ليا يف كن بذلك ممتثال لقاعدة اتقاء احملاذير، ومبدإ درء الشبهات، ولكنه ينخرط فيكو ،عن مواصلة حبثه العلمي

  مرجعية التعطيل؟ 
  أم هل عليه ـ إذا مت له االكتشاف ـ أن يتكتم عليه خانقا أنفاسه وهو يف املهد؟

يهه وما عسى أن يكون األمر لو أن االكتشاف كان قابال لتقدمي أعظم اخلدمات لإلنسانية إذا مت توج
  وجهة اخلري واملنافع، وكف اإلنسان عن استغالله حتت إغراء نوازع الشر؟ 

، واقتصر منهم على شخصيتني مث أخذ يتحدث عن العباقرة الذين استغلت علومهم يف تغذية قوى الشر
  : كبريتني

ل التركيبات ، ذاك الذي اخترع مادة النيتروغليسريين، وهي الصيغة األوىل لكألفريد نوبل ا، فهوأوهلمأما 
  .املتفرقعة، وهي كذلك نقطة االنطالق لصناعة املتفجرات بأكملها

ما حفرت قناة باناما، وال نسفت صخور فلواله . .استفادت البشرية من هذا االختراع خريا كثريالقد 

                                                
أجرى يف شبابه .. كيميائي سويدي اخترع الديناميت وأنشأ جوائز نوبل ،)م١٨٩٦ -م ١٨٣٣(أَلفْرِد برينارد نوبل هو ) ١(

وأعد متفجرا  ،وكان يأمل يف جعل هذه املادة اخلطرة متفجرا آمنا وصاحلًا لالستعمال. لدهجتارب على النتروجلسرين يف مصنع وا
من النتروجلسرين، لكن وقعت العديد من احلوادث حينما عرض للبيع، إىل درجة أن كثريا من الناس عدوه عدوا للشعب تقريبا 

  .لبعض الوقت
ومسى  ،حبيث ميكن شحن ومناولة هذه املادة بأمان ،ن مع مادة ممتصةم، استطاع نوبل خلط النتروجلسري١٨٦٧لكن ويف عام 

وأنشأ مصانع يف مجيع أحناء العامل، واشترى  ،وأصبح نوبل، خالل سنوات قليلة، أحد أغىن أغنياء العامل، نوبل هذه املادة الديناميت
  .حلرير الصناعي، والعديد من املنتجات األخرىكما عمل يف جماالت املطاط املصنع، وا ،مصنع بوفورز الضخم لألسلحة بالسويد

وكره فكرة إمكانية استخدام الديناميت يف  ،نوبل يعاين اإلحساس بالذنب لصنعه مادة سببت الكثري من املوت والدماركان 
منه ملنح جوائز ماليني دوالر، يستخدم العائد  ٩وأنشأ نوبل صندوقًا مببلغ  ،احلرب، بينما كان يعتقد أن اختراعه من أجل السلم

 )املوسوعة العربية العاملية: انظر( سنوية، إحداها ألكثر األعمال املؤثرة لتشجيع السالم العاملي
أستاذ اللسانيات باجلامعة ، عبد السالم املسدي. د ،)سلطة العلم والسياسة واألخالق(أشري ذا إىل مقال بعنوان ) ٢(

 .صرفوالذي ذكرت ملخصه هنا ببعض الت.. التونسية



 ٢١٨

  . اهللغات يف ممر نيويورك، وال متت السيطرة على ر الدانوب عندما يسمى بأبواب احلديد
املادة العفنة هذه السياسة لقد أدخلت . .ق املنهارة سرعان ما راحت تستغله لتغذية الشرلكن األخال

فأصبحت آلة من آالت إنتاج الدمار، فقفزت أدوات احلرب من شكلها اليدوي  ،اجلديدة إىل مصانع األسلحة
  .البدائي إىل أشكال ميكانيكية رهيبة

ة إلحداث جائزة تتوزع على جماالت الفيزياء أوصى نوبل بقسط وفري من ثروته الضخمنتيجة لذلك 
أن السياسة بدون أخالق تفسد لقد عرف .. قضية السالم يف العامللوالكيمياء والطب واآلداب، وجائزة ترصد 

على أن جوائز البحث العلمي  تهفتنتج احلرب وتصنع الدمار، وبناء على ذلك نصت وصي ،وتسخر املال ،العلم
وعلى أن جائزة اآلداب تعطى ملن  ،)أفضل احلسنات لإلنسانية(كيمياء متنح ملن يقدم يف الفيزياء والطب وال

  )إخاء الشعوب وتقليص اجليوش وتنظيم مؤمترات السالم(وتعطى جائزة خمصوصة ملن ساهم يف  ،)أشاد باملثل(
املطاف، بل مل تأت وصية نوبل وليدة استفاقة مثالية غامرة كتلك اليت تنتاب الكائن عند مشارف خامتة 

اىل  ١٨٧٦منذ : جاءت جتسيما ملوقف نضايل يعززه وعي حاد جتلى بشكل خمصوص على مدى عشرين سنة
فقام جدل  ،)تسقط األسلحة(فقد ارتفع يف أيامه صوت دعاة السالم، وأعلنوا شعارهم . ١٨٩٦عام وفاته 

وير صناعة األسلحة سواء بقصد أو عنيف ذهب البعض فيه اىل إلقاء التهمة على كل عامل يعني بأحباثه على تط
واقتحم نوبل ساحة الصراع الفكري وكانت بينه وبني األديبة الروائية بريثا كينسكي حماورات  ،بدون قصد

شديدة، كان يرى أن محاية السالم ال تتم إال بتوفر السالح الرادع، وكان يدعو الدول الكربى ـ وكلّها 
وكتب يوما اىل داعية السالم  ،ا يكفل هلا أن تردع كل من يبدأ بالنزاعيومئذ أوربية ـ اىل أن جتهز نفسها مب

قد تكون مصانعي أقدر من برملاناتكم على إاء احلروب، ففي اليوم الذي ميكن فيه ( :بريثا كينسكي يقول
املتحضرة  جليشني متقابلني أن حيوزا على ما يبيد به الواحد منهما اآلخر يف ظرف ثانية واحدة فإن مجيع األمم

  )ستتراجع أمام هذا الرعب اهلائل فتسرح كلّ جيوشها
 الفرد، وأن السياسة تقتل لكن نوبل كان يعرف أن حمرك اجلماعة أقوى من فرامل. .احللم اجلميلهو ذا ه

أنفاس القيم فتستعبد العلم وتسخر املال، ومل يكن صاحبنا خيفي حزنه أو يتستر على كآبته، فقد سأله أخوه 
نصف إنسان، ضئيل، كان ينبغي : ألفريد نوبل( :يغ أن يصف نفسه بأوجز العبــارات فكتب له يقوللودف

  )أن يشرف على والدته طبيب من أهل اخلري خيمد أنفاسه األوىل قبل أن يرسل صرخته األوىل يف هذه الدنيا
لحة مل تسقط، فأما أن احلروب مل ختمد، وأن األسشقوته ومصدر  أساهمات نوبل كمدا، وكان منبع لقد 

بريثا كينسكي فقد أحرزت بعد موت عنيدها ألفريد نوبل بتسع سنوات على اجلائزة املخصصة من وصيته 
  )تسقط األسلحة(وذلك تثمينا لروايتها  ،للسالم

أما الشخصية الثانية اليت حتدث عنها احملاضر، واليت استغلت اكتشافاا العلمية أبشع استغالل، فهو 
  . .شتاينألبريت أن

هي اليت قادت الباحثني إىل التسليم مببدإ تكسري الذرة، ـ فيما يعرف علميا بالنسبية ـ نظرية أنشتاين ف
  .على جائزة نوبل ١٩٢١ومن أجل نظريته أحرز سنة 
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تنذر باندالع احلرب الكونية، والعدد اهلائل من علماء أوروبا وال سيما األملان حينها األجواء لقد كانت 
يتدافعون حنو الواليات املتحدة هاربني بعلمهم أكثر مما كانوا هاربني بأجسادهم، فتلقفتهم اجلامعات كانوا 

أن بعض العلماء يف أملانيا توصلوا اىل تكسري ذرة اليورانيوم، وأن أملانيا قد بهناك، فنقلوا إليها اخلرب املخيف 
  . وضعت يدها على كل ما تنتجه تشيكوسلوفاكيا من تلك املادة

هنا بادر أنشتاين بالكتابة إىل الرئيس األمريكي روزفلت يستحثه أن يهتم مبشروع تفجري الذرة يف إطار و
صنع القنبلة النووية قبل أن متتلكها أملانيا النازية حتت إمرة هتلر، وكان مسوغه يف ذلك هو اعتقاده أن سبق 

  .ها أم اختذها سيفا مسلوال على أعناق البشريةهتلر إىل القنبلة سيؤدي إىل كارثة إنسانية كربى سواء أفجر
هكذا دخل العلم يف أحرج موقع عرفه يف التاريخ، وهكذا احنشرت املعرفة يف املضيق اخلانق بني السياسة و

فما فعله أنشتاين قد كان باسم فلسفة الردع، وكان ضربا من البحث عن التوازن االستراتيجي، بل  ،واألخالق
  . لتسلح الوقائي متاما كما سبق لنوبل أن أسس وشرعكان تشريعا ملبدإ ا

لقد هزم احللفاء أملانيا النازية، وخيل ألنشتاين أن زوال العلة يوجب زوال النتيجة طبقا لقوانني العقل 
اخلالص، ولكن للسياسة منطقها اآلخر، فاليابان كانت جاهزة لالستسالم، واالحتاد السوفيايت ـ حليف 

 ،ـ كان يتوىل مفاوضة اليابانيني على حيثيات االستسالم، ولكن ترومان أمر بإلقاء القنبلة الواليات املتحدة
وإذا بالعلم جيد نفسه يف قفص االام األخالقي، وحتل بأنشتاين أزمة نفسية حادة من هول ما رأى ومن هول 

  . ما يستشرف به املآل
ألن السياسة قد  ،فجري الذرة يصاب باهللعالذي يتوىل إدارة مشروع ت )روبرت أوبنهيمر(وهذا صديقه 

  .قررت إخراج جممع األحباث من يد السلطة األكادميية جلعله حتت إشراف املؤسسة العسكرية
ألن كواليس السياسة قد مهست بأن قنبلة  ،جرى بعض العلماء يشون بأسرار القنبلة إىل الروسبعد هذا 

خاف هؤالء أن و. .السوفيايت وردعه أكثر مما كانتا هلزم اليابانهريوشيما وناجازاكي قد كانتا إلرهاب احلليف 
وأن خيتل قانون التعادل االستراتيجي فسربوا األسرار، وانتصبت حماكم التفتيش هنا  ،يفقد الكون توازنه

جوليوس (وهناك، وكان من أشهر الذين حوكموا بتهمة التسريب وأقروا ا يف مشوخ فلسفي رهيب العامل 
  .يف بريطانيا )كالوس فوخس(يف أمريكا و )روزنربج

واحلال أن الذين قدموها كانوا قد دافعوا عن أنفسهم بأم  ،لقد أدان أنشتاين نقل األسرار إىل الروس
قدموها بدون مقايضة، وإمنا كانوا يف ذلك مستجيبني لنداء الضمري اإلنساين النقي، وهم مل يفعلوا إال ما سبق 

ما الرأي العام فقد انتفض حبملة شعواء على أنشتاين نفسه وعلى زميله أوبنهيمر، وأما فأ ،ألنشتاين أن فعله
وطلبت  ،اإلدارة األمريكية فقد محلت على أنشتاين ألنه مل ينخرط حبماس يف هسترييا التمجيد للقوة األمريكية

  .منه الكف عن إثارة الشغب بني صفوف الرأي العام
على اكتشافاته البحثية، متاما مل يندم نيع النووي أمام األمريكان، ولكنه ندم أنشتاين على فتح طريق التص

كما أن نوبل ما كان بإمكانه أن يندم على اكتشاف النيتروغليسريين وعلى اختراع الديناميت وإمنا كان أسفه 
لة جهنمية آ أن غريزة التسلط تدفع بأصحاب القرار إىل حتويل وجهة العلم من فضيلة إسعاد اإلنسان إىلعلى 
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  . تصنع بؤسه وشقاءه
لكأن هذا احملاضر يتحدث من مشكاة قوله : بعد أن انتهى احملاضر من حماضرته التفت الشافعي إيل، وقال

يعلِّمونَ الناس واتبعوا ما تتلُوا الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا ﴿ :تعاىل
قُوال إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس كْفُرةٌ فَال تنتف نحا نم

ه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِ
فُسأَن ا بِهورا شم لَبِئْسالقٍ وخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنال يونَولَمعوا يكَان لَو مه( 

  ) ١٠٢:البقرة(
  .مل أفهم ما الذي تشري إليه هذه اآلية حىت أرى وجه التطابق بينهما: قلت
العلوم اليت من ) هاروت وماروت(إن هذه اآلية تشري إىل أن العلوم اليت كان يبثها ذانك امللكان : قال

لعلوم حتمل مثارا طيبة وقد كانت تلك ا. .كتلك احلقائق اليت توصل إليها نوبل وأينشتني. .تصف حقائق كونية
وهلذا، . .خرية ميكن أن تستفيد منها البشرية، وحتمل يف نفس الوقت مثارا خبيثة ميكن أن تتحول إىل شر حمض

فإن هذين امللكني كانا ينبهان كل من يدرس على يديهما تلك العلوم إىل احملاذير اليت تنطوي عليها املعارف اليت 
  .يدرسوا
  إذن إىل هذا النوع من التوجيهات؟فالبشرية حتتاج : قلت
بل يصري األمر . .وباال على أصحابه كونفالعلم وحده إن مل يصحبه التوجيه األخالقي سي. .أجل: قال

  . .)يبحث عن حتفه بظلفه( :كما قالت العرب
***  

يهم من ويف طريقنا إىل بيت الشافعي شاهدنا مظاهرة من مجاعة قليلة من الناس، يظهر عل. .يف ذلك املساء
وقد كان كل واحد منهم حيمل الفتة تدعو إىل احلفاظ على . .الوقار ما يدل على مكانتهم االجتماعية الراقية

  . .اإلنسان واحليوان والكون
هؤالء الذين تراهم خرباء علماء ال يقلون : تعجبت من تلك الالفتات، فسألت الشافعي عنها وعنهم، فقال

  .احملاضراتعمن كنت تسمع أحاديثهم يف تلك 
  فما باهلم؟: قلت
  .فخري من عرب عن املرء لسانه. .سلهم: قال

  .أتعرف اهلندسة الوراثية: فإذا به يبادر، فيسألين قبل أن أسأله، ويقول يل. .اقتربت من أحدهم ألسأله
  فهل أنتم معارضون هلا؟. .أجل: قلت
ولكنا نعارض االستغالل غري . .سة الوراثيةحنن ال نعارض احلقائق العلمية اليت بنيت عليها اهلند. .ال: قال

  . .األخالقي هلا
إن العلماء الذين شرفهم اهللا بتلك املرتلة الرفيعة صاروا سدنة هلياكل اإلجرام، وصارت أحباثهم بيد 

  .إرهابيني ولصوص ال هم هلم إال استغالهلا يف حتطيم الكون واحلياة واإلنسان



 ٢٢١

  ة؟ما عالقة هذا باهلندسة الوراثي: قلت
) النعجة دويل(استخدام اهلندسة الوراثية يف احلقل الزراعي قبل استخدامها مع احليوان لقد بدأ : قال

وال يف يد من . .ولكنها مل تبق يف املختربات. .مل يكن أحد يعارضها ما دامت يف املخترباتبسنوات عديدة، و
  .يريد اخلري بالبشرية

  فهل سرقها بعض اللصوص؟: قلت
  .ا الكثري منهمبل سرقه: قال
  فماذا فعلوا فيها، وا؟: قلت
وأصبح خطر االحتكار وحتكم الشركات العمالقة  ..مل تكن يف احلسبان اأمراضلقد نشروا ا : قال

وصار كثري منا وهو يشتري متطلباته من مراكز التسويق  ..ومعامل التجارب اجلينية يف غذاء الناس ماثالً للعيان
 ،وب حيس بشيء من اخلوف، ويشعر اجس يالزمه من أن يكون مشترياً حتفه بنفسهأو أسواق اخلضار واحلب

فهو ال يدري املعاجلات اجلينية اليت أُخضع هلا ذلك الطعام، وال كمية املخصبات واملبيدات احلشرية اليت 
  . استخدمت يف إنتاجه

تنقذ البشرية رمبا ب احلديثة هذه األساليف. .ال مربر لههاجس ولكن أال ميكن أن يكون هذا جمرد : قلت
  ء؟من خطر نقص الغذا

﴿ :أمل تقرأ قوله تعاىل.. إن الذي خلق البشرية خلق هلا من الرزق ما يكفيها. .عن أي غذاء تتحدث: قال
ناكُم وما ظَلَمونا ولَكن كَانوا وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْ

  ؟)٥٧:البقرة) (أَنفُسهم يظْلمونَ
  .ولكن ما عالقتها مبا حنن فيه. .بلى قرأا: قلت
ولكن ذلك مل حيل بينهم . .إن بين إسرائيل كانوا يف ذلك احلني معاقبون من اهللا بسبب جرائمهم: قال

  . أنزل عليهم من الرزق ما يتناسب مع حاجامفاهللا. .وبني أن يترتل عليهم رزق اهللا
  .فهل تنتظر البشرية حال ااعة املن والسلوى كما انتظر بنو إسرائيل: قلت
حيق ملن شاء أن ال يؤمن بترتل املن والسلوى، ولكن ال حيق ملن شاء أن يضع للبشرية السموم : قال

  .ليطعمها ا بديال عن املن والسلوى
  فعل ذلك؟ وهل هناك من: قلت
. .يف علومه أو أولئك الذين مل يستنوا بسنة النيب . .أولئك الذين مل يرزقهم اهللا العلم النافع. .أجل: قال

  .أو أولئك الذين ورثوا العلوم، ومل يرثوا معها األخالق
  فماذا فعل هؤالء؟: قلت

قد ل. .لكامنة يف اهلندسة اجلينيةإن العلماء ال ميكنهم التنبؤ باملخاطر ا: بادر عامل كان قريبا منا، وقال
ظهرت أنواع من احلساسية وحاالت التسمم مل تكن معروفة من قبل، كما أن التحكم يف الغذاء وإنتاجه 

التنوع ـ إن مل يكن إمهال ـ وسيؤدي ذلك إىل انقراض  ،سيصبح يف أيدي شركات الزراعة الكيميائية
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وهم ال يعرفون ما  ،خيار آخر غري الذي حتدده تلك الشركات النبايت، وسيصبح املستهلك مسرياً ليس أمامه أي
   ..تسوقهم إليه

إضافة إىل أن هذه التقنية تطرح أسئلة أخالقية كبرية عن حق التدخل يف تغيري تركيب وتكوين : قال آخر
  .النباتات واحملاصيل بصفة خاصة واملخلوقات بصفة عامة

نية يف حقل الغذاء يعلنون أم على استعداد للوقوف أمام إن املعارضني لتقنية اهلندسة اجلي: قال آخر
حقل جتارب للمحاصيل املنتجة جينياً متتلك  ٣٢٥يف بريطانيا حالياً أكثر من . .احملاكم للدفاع عن مواقفهم

وقد قامت  ،معظمها شركة مونسانتو األمريكية الرائدة يف هذا اال، إىل جانب شركات وخمتربات بريطانية
منها، وبعض الشركات ال تكشف عن مهامجة  ٢٥ت مناهضة تقنية اجلينات يف احلقول الزراعية بتدمري جمموعا

  . حقوهلا خوفاً من الكشف عن مواقعها أمام مزيد من املهامجني
إن التحالف احلايل بني منظمات محاية البيئة وحركات السالم والتنظيمات الناشئة  :يقول املراقبونو

. .ليس سوى قمة رأس جبل اجلليد ضد الشركات اليت تروج لتقنية أغذية اهلندسة الوراثيةللدفاع عن الغذاء 
فهناك أعداد متزايدة يف بريطانيا تعبر عن رفضها أو خوفها من املستقبل الغذائي ومل تقتنع حبجج الشركات 

  . إن األغذية املستولدة جينياً سليمة وصحية وستفيد الدول النامية: القائلة
منظمة السالم األخضر وأصدقاء األرض واحلزب األخضر واحتاد األرض مجيعها تريد حظر إن : خرقال آ

إدخال بذور احملاصيل املعاجلة وراثياً إىل بريطانيا، بل إن املنظمات العاملة يف ااالت اإلنسانية مثل أوكسفام 
  . ية اجلديدة ستعاجل مشكلة اجلوعوكريستيان ايد تعرب عن حتفظات عميقة جتاه االدعاء القائل بأن التقن

احلكومة الربيطانية كونت جلنة من أربع وزارات الستباق ما ميكن أن يتحول إىل أزمة داخلية : قال آخر
بعد أن احتج الربيطانيون بأن الرأي العام ومؤسساته مل يستشر يف إدخال هذه التقنية إىل بريطانيا اليت فرضتها 

الحتاد األورويب، وقد سببت عمليات اهلجوم املنظمة على تلك احلقول خسائر اتفاقيات دولية وقوانني ا
  .للشركات املعنية بلغت ماليني اجلنيهات وجنحت يف تأجيل برنامج إنتاج تلك احملاصيل على مستوى جتاري

يا مل تعد معارضة إنتاج احملاصيل واخلضراوات والفواكه عرب تقنية اجلينات حمصورة يف بريطان: قال آخر
فقط، فقد أصبح عدد من أعضاء احتاد املزارعني الفرنسي أبطاالً شعبيني بعد أن أصدرت احملاكم يف حقهم 

ويف أيرلندا اعتقل سبعة أشخاص للسبب نفسه، ورفعت  ،أحكاماً بالسجن لقيامهم بتدمري حماصيل منتجة جينياً
ألف مستهلك، وهناك رفض  ٢٥٠الم األخضر يف أملانيا ألّبت حركة منظمة الس ،القضية أمام احملكمة العليا

مل يكتف . معلن يف هولندا والدامنارك، وأجرت سويسرا مؤخراً استفتاء شعبياً حول مستقبل التقنية البيولوجية
األوروبيون مبعارضة تقنية اجلينات الزراعية يف بالدهم وإمنا أرسلوا وفداً إىل والية ميسوري مقر شركة مونسانتو 

املتحدة وهي الشركة الرائدة يف هذا اال، حيث يعقد هناك اجتماع عاملي ضد التدخل يف تعديل يف الواليات 
  . جينات احملاصيل واملنتجات الزراعية بشكل عام

مزارعاً قد تظاهروا يف  ٧٥٠يف الدول النامية تقود اهلند محلة املعارضة، وكان أكثر من : قال آخر
العاملية وضد الشركات األمريكية اليت تتجه الحتكار حق ملكية البذور  السنوات املاضية ضد منظمة التجارة
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وألغى بنك جرامني اتفاقاً كان قد وقّعه مع مونسانتو إلقامة مشروع مشترك بعد  Patenting Seedsاحملسنة 
  . أن أدرك خطورة التقنية

اً تعرضت الواليات املتحدة يف املؤمتر السنوي لس احلبوب العاملي الذي عقد يف لندن مؤخر: قال آخر
األمريكية هلجوم شديد من اهلند لقيامها بتسجيل ملكية إنتاج نوع معني من األرز البسميت متت معاجلته جينياً، 

وقال وزير الغذاء اهلندي أمام ممثلي العامل إن إعطاء احتكار إنتاج األرز . ويعطي إنتاجية عالية، واحتكار زراعته
، جيعلها تتحكم يف إنتاجه وتسويقه، وهذا مثال للقرصنة االقتصادية، وينبئ عن انتكاسة املعاجل جينياً لشركة

  . كبرية للجهود اهلادفة إىل خلق ظروف مواتية لتجارة عاملية نزيهة وعادلة
  .. بل الذي يهمنا هو اإلنسان. .حنن ال منا املسائل االقتصادية. .دعونا: قال آخر
وال املصاحل االقتصادية للشركات الكربى ما ارتكبت هذه اجلرائم الكربى فل. .كيف تقول هذا: قال آخر

متنع املواطنني من االعتراض صدرت قوانني أربع عشرة والية امريكية ، ويف العام املاضييف . .يف حق اإلنسان
إليه املشرع  دل على املدى الذي ميكن أن يصلأال ترى أن هذا ي. .على تغذية احليوانات بأحشاء وبقايا األبقار

  .األمريكي حلماية مصاحل الشركات يف مواجهة مصاحل املواطن العادي
ال منلك إال أن حنمد اهللا على (صحيفة اجلارديان الربيطانية تعلق على ذلك بقوهلاهذا جعل لقد : قال آخر

  )األمريكيني Plutocracyأن حميطاً يفصل بيننا وبني بلوتغراطية 
الثورة (استغالل التقنية التطور العلمي يف جمال هندسة اجلينات النباتية ل إن ب. .ليس ذلك فقط: قال آخر
 ،ميكن أن يستخدم يف إنتاج أسلحة بيوكيميائية، ومبثل ما فعلت الصناعات النووية من قبلها) البايوتكنولوجية

دة أسوأ من احلماقات ميكن أن يتجاهلوا خطورة ما يفعلونه فريتكبون محاقة جدي فإن محقى التقنيات البيولوجية
  . النووية

إن اهلندسة اجلينية اليت تعد بالكثري لتحسني صحة البشر ومعيشتهم يف كل مكان هي العلم : قال آخر
فاخلربة اليت  ،والتقنية نفسها اليت ميكن استغالهلا لتطوير ترسانات بايوتكنلوجية هلا قدرة على اإلبادة اجلماعية

ة اجلينات مباشرة أو يف تطويع الفريوسات لتدخل إىل الشفرة اجلينية لشخص يتم اكتساا من استهداف معاجل
أو خملوق ما نباتاً كان أو حيواناً، واليت تعترب جزءاً أساسياً ال ميكن االستغناء عنه يف إنتاج سالالت جديدة من 

تخدم أيضاً إلنتاج احلبوب واملنتجات الزراعية األخرى، أو أنواع خاصة من املبيدات احلشرية ميكن أن تس
  . ذخرية بايولوجية متطورة توجه ملهامجة اجلينات البشرية يف احلروب القادمة

قد يبدو ذلك بعيداً اليوم، لكن مع التقدم املسـتمر يف كشف أسرار شفرة اجلينات البشرية : قال آخر
ذه حالياً فقد عرب الذي يعكف العلماء على تنفي )مشروع اجلينات البشرية(وتصنيفها ضمن ما يعرف بـ 

املختصون يف املهن الطبية عن ختوفهم من استغالل هذه التقنية املتطورة يف جمال الغذاء إلنتاج أسلحة اجم 
  . تكوينات معينة يف البناء اجليين لإلنسان مقصورة على أجناس دون غريها

البايولوجية يقومون اليوم  مثلما فعل مهندسو الطاقة النووية من قبل فإن علماء التكنولوجيا: قال آخر
  .فيقللون من املخاطر اليت ميكن أن يقود إليها عملهم ،باللعبة نفسها



 ٤

تجارب إثارة للجدل يف بريطانيا ذلك االختبار الذي أجروه على مبيد حشري الإحدى أكثر : قال آخر
فعلى الرغم من املوافقة . بالقرب من اكسفورد) امللفوف(مت إنتاجه بوساطة اهلندسة اجلينية يف مزرعة للكرمب 

الرمسية على إجراء تلك التجربة إال أن سكان املنطقة احتجوا ألن املبيدات اجلينية املستخدمة ميكن أن تضر 
باحلياة الطبيعية الغنية يف غابة ويثام ااورة، لكن العلماء القائمني على التجربة نفوا أن تكون هناك أي خماطر 

اعترف أحد العلماء الرئيسني املشاركني فيها حىت تلك التجربة على ث سنوات فقط ومل تتم سوى ثال ..جانبية
أن املوقع اختري بصفة خاصة لقربه من تلك الغابة، وكان اهلدف هو مراقبة ما حيدث من تأثري على احلياة النباتية 

  .واحليوانية فيها ومعرفته
فيها زراعة حماصيل أو خضراوات وفواكه خمصبة  حالياً يف الدول اليت تتمـ يقوم املستهلكون : قال آخر

وتتعرض املختربات اليت تعمل يف . بتنظيم تظاهرات واحتجاجات ضد إنزاهلا إىل السوقـ أو مستولدة جينياً 
هذا اال إىل ديدات مستمرة، كما رفع املزارعون الذين ينتجون حماصيل خمصبة عضوياً أو باألساليب 

يا أمام احملاكم، ورفض بعض املستشفيات والثكنات اجلماعية واملدارس استقبال تلك الزراعية املعروفة قضا
  . املنتجات

وحديث الباحثني بأنه ينتقل إىل ) التليف الدماغي(بعد أن شهد الناس تفشي مرض جنون البقر : قال آخر
يف ختصيبها مركبات كيميائية  اإلنسان إذا أكل حلومها، مث ظهور احملاصيل الزراعية املنتجة جينياً اليت يستخدم

بدأت ربات البيوت واملتسوقون يف املدن الغربية الكربى يتجنبون املنتجات الزراعية املعلبة والطازجة املعروضة 
ويهربون إىل األسواق املقامة يف املناطق الزراعية وعلى أطراف تقاطعات الطرق الزراعية . يف السوبر ماركت

يف هذه . تستخدم فيها خمصبات كيميائية وال مبيدات حشرية مكثفة أو تقنية جينيةحبثاً عن منتجات حقلية ال 
املواقع اليت أطلق عليها أسواق املزارعني واليت انتشرت يف كثري من الدول الغربية خصوصاً يف بريطانيا اليت ظهر 

جات احلقلية والفواكه فيها مرض جنون البقر ألول مرة يشتري املتسوقون من املنتجني مباشرة اللحم واملنت
واخلضراوات، ويستفسرون منهم عن كمية املخصبات واملبيدات احلشرية املستعملة وأنواعها إن كانت عضوية 

  .أو بايولوجية مصنعة
***  

بينما كان اجلمع يتحدث بتلك األحاديث إذا بأحدهم ينهار، ويسقط جبانيب، وإذا بالشافعي يسرع إليه، 
  . .سيارة قريبة، فيمتطيها، وأمتطيها معه إىل مستشفى قريبوحيمله، مث يسرع به إىل 

  . .يف ذلك املستشفى وجدنا الرعاية التامة، ووجدنا االحترام الكامل للمرضى
لقد كانت القاعة خمربا جترى فيه . .ولكين مسعت صوتا مرتفعا يف قاعة من القاعات، فرحت أتصنت عليها

بعض ما وصل أذين من أحاديثهم، فكلها كانت تصب فيما كنا سأحكي لكم . .التحاليل املختلفة للمرضى
  .فيه

أال ترى إىل املرضى .. إننا نتالعب بذلك ذه األمانات اليت بني أيدينا. .إن ما تقوله خطري: قال األول
  .الذين ينظرون إلينا، وكأننا املنقذ الذي أرسله اهللا ليخلصهم من العلل اليت تنهشهم
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مث مصريهم بعد ذلك إىل الدود الذي يلتهم تلك . .ائرون إىل املوت ال حمالةولكنهم ص: قال الثاين
  .األعضاء الثمينة اليت ميلكوا

  .فهل تريد أن تتغذى م قبل أن يتعشى م الدود: قال األول
  .وتلك األعضاء لن يضر الدود فقدها. .سيجد الدود أكله ال حمالة: قال الثاين
فهل تريد بنا أن نتحول إىل . .واحلضارة تستدعي احترام اإلنسان. .ىل احلضارةإننا أمة تسعى إ: قال األول

  .بدائيني من أكلة حلوم البشر
إم . .أتدري من طلب هذه األعضاء، ومن يبذل فيها األموال الضخمة: أرسل الثاين ضحكة عالية، وقال

  . ظلهاإم سدنة هذه احلضارة العظيمة اليت نعيش يف. .أرباب احلضارة أنفسهم
  أتدري كيف وصلنا إىل هذه التطورات الطبيقة العريقة؟

  .بالعلم، وباحترام اإلنسان، والبحث عما يوفر له الراحة والسعادة: قال األول
  .هناك شيء آخر امسه التضحية. .ليس ذلك فقط: قال الثاين
  . .التضحية باجلهد والوقت: قال األول
  ..بل باإلنسان: قال الثاين
جتاربه إىل إجراء ادوارد جينر لقد اضطر . .األطباء قد يضطرون أحيانا إىل ذلك. .أعلم ذلك :قال األول

سبعة عشرة دواء جبرعات إىل تناول يوهان يورج واضطر . .حول لقاحات اجلدري على ابنه وأبناء منطقته
ء التجارب على كان لويس باستور يعارض إجرالقد . .وذلك الختبار مميزات كل دواء على املرضى ،خمتلفة
  .ولكنه يف النهاية أذعن عندما أدرك أن موت أحد األطفال الذين كان يعاجلهم أصبح أمرا واقعا ال حمالة ،البشر

  .هناك تضحية أخرى قد تربر ما نريد فعله. .التضحية االختيارية وحدها ال تكفي: قال الثاين
  التضحية اجلربية؟: قال األول
خالل  ،وأسهبوا يف استخدام أسرى احلرب ،ون دورا بارزا يف التجارب البشريةلعب النازيلقد : قال الثاين

  .إلجراء جتارب علمية أو جتارب تعذيب حبق السجناء ،احلرب العاملية الثانية
ويعترب الطبيب األملاين النازي جوزف مينجيلي أشهرهم إذ أجرى العديد من العمليات والتجارب على 

كرات االعتقال واألسر، واشتملت التجارب على وضع األشخاص يف غرف األحياء من السجناء يف معس
لقياس الضغط وجتربة بعض األدوية عليهم وجتميدهم يف غرف مثلجة حىت املوت ووصل األمر إىل تقطيع 

  . أجسادهم
كان يتم انتقاء  ١٩٤٣وانصب اهتمام النازيني على التوائم والغجر واألقزام واألطفال، وبدءا من العام 

فمنها  ،ومعظم جتارب األطباء النازيني مل يكن هلا أي فائدة علمية ملموسة ،التوائم ووضعهم يف ثكنات خاصة
حماوالت لتغيري لون العيون عرب حقن بعض املواد الكيميائية يف عيون األطفال وإخضاعهم لعمليات بتر 

ا وهم أحياء، حىت أنه يف بعض األحيان ألعضائهم باإلضافة للعمليات اجلراحية الوحشية اليت كانوا خيضعون هل
وذلك عرب خياطة أوردة التوأم بعضها ببعض وهذه العملية مل تكن ناجحة  ،متت حماولة خللق توأم صناعي متحد



 ٢٢٦

   .وأدت بأضرار بأيدي الطفلني
 مت استخدام السجناء بواسطة سالح اجلو األملاين لقياس قدرة اجلسم البشري على ١٩٤٢منذ بداية العام و

فكان يتم وضع السجناء يف غرف ذات ضغط هوائي منخفض لتوفري نفس الظروف  ،حتمل االرتفاعات العالية
  . اليت حتاكي ارتفاع حوايل عشرين كيلو مترا

بدأ اجليش األملاين بإجراء جتارب حول حتمل األجساد البشرية الخنفاض درجات  ١٩٤٢ويف أواخر عام 
ويف جتربة أخرى مت وضعهم  ،ن مياه الثلج لفترة تتجاوز ثالث ساعاتاحلرارة عرب وضع السجناء يف حوض م

وسامهت هذه التجارب اخلطرية يف إجياد . .عراة لعدة ساعات يف العراء وسط درجات حرارة تقارب اجلليد
   .طرق إلعادة تدفئة الذين ينجون من املوت يف هذه التجارب

حماوالت لتقصي واستكشاف املناعة ملعاجلة ومن التجارب األخرى اليت كانت جتري على السجناء 
فكان يتم تعريض السجناء الذين يتمتعون بصحة جيدة للسعات البعوض أو حقنهم مبستخرجات من  ،املالريا

 ،وبعد إصابتهم باملالريا تتم معاجلتهم بعدد ال بأس به من األدوية لتبيان مدى فعاليتها ،الغدة املخاطية للبعوض
سجني باإلضافة إىل تعريض بعض السجناء للغاز الذي  ١٠٠٠التجارب ما يقارب من وقد استخدم يف هذه 

هذا غري جتارب  ،أو اخلردل الستكشاف العالج الفعال لإلصابات نتيجة التعرض هلذا الغاز) لوست(يسمى 
إذ كان يتم إضافة بعض أنواع البكتريا كالستريبتوكوكس وتيتانوس للجروح يف أجساد ، السلفونامايد

مث يتم قطع جمرى الدم عرب ربط األوردة الدموية من االجتاهني املعاكسني للجرح خللق حالة تشبه حالة  ،لسجناءا
   .اجلرح يف املعركة

ومن مث تتم معاجلة هذا  ،وتتم مفاقمة االلتهاب عرب وضع قطع خشب وزجاج األرض داخل هذه اجلروح
   .فعاليته االلتهاب املفتعل بالسلفونامايد أو غريه الستيضاح

  .هذا غري جراحات العظام واألعصاب وزرع العظام وجتارب جعل مياه البحر صاحلة للشرب
وكان يؤيت بالسجناء الذين يتمتعون بصحة جيدة  ،أما األخطر فكان جتارب احلمى واللقاحات املضادة هلا

   .وحيقنون ببكتريا التيفوس إلبقاء البكتريا حية
وكان يتم حقن لقاحات مضادة للحمى بعد تلويثهم باحلمى  ،ضحايا توفوامن ال باملائة ٩٠ولكن حوايل 

وذلك ملقارنة حالة الذين ال حيقنون باللقاح مع حالة  ،أما غريهم فكان يتم حقنهم بالبكتريا مباشرة ،اخلطرة
  . الذين حيقنون به

كما كان يتم  ،تريياوتوىف املئات من الضحايا خبالف جتارب احلمى الصفراء واجلدري والكولريا والدف
   .ضخ السموم يف طعام السجناء لتشريح أجسادهم

ويعترب الدكتور جوزف مينجيلي املهندس الفعلي لعمليات التجارب البشرية اليت كانت جتري يف 
كونه أحد لحاز شهرة واسعة ، وقد معسكرات االعتقال التابعة للجيش األملاين خالل احلرب العاملية الثانية

فهو الذي كان  ،باء العسكريني الذين أشرفوا على اختيار مهمات األفواج الواصلة من السجناءالضباط األط
خيتار من الذي جيب قتله ومن الذي جيب أن يصبح عامال يف املناجم ومن الذي جيب أن خيضع لعمليات بشرية 
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   .هلا أهداف علمية ضئيلة ختدم أحباثه وأحباث النازيني
وجوده باملعتقل إلكمال أحباثه حول الوراثة باستخدام السجناء فركز على دراسة استغل مينجيلي فترة لقد 

 ،يصيب الغجر خاصة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ومن جهاز مناعي ضعيف) نوما(مرض يسمى 
   .وغالبا ما يصابون باملرض بعد إصابتهم باحلصبة والسل

 ،ب يرحيهم من عناء العمل املتعب الذي كانوا يؤدونهوكان مينجيلي يوهم ضحاياه بأن اخلضوع للتجار
  .كما كان يقتل بعض ضحاياه رد رغبته يف تشريح جثثهم

   . .ال حتدثين عن أولئك النازيني املتعطشني للدماء، فال ينبغي أن نعتربهم مقياسا للحضارة: قال األول
للواليات املتحدة ريد ذلك، فإن إن كنت ت. .تريد أن أحدثك عن أمريكا إذن: قاطعه الثاين، وقال

األمريكية تاريخ أسود يف جمال التجارب البشرية ميتد لعقود طوال، وكان الشعب األمريكي فأر التجارب 
  .األول حلكومته

 ٢٠٠عندما شخص  ١٩٣٢ومن أشهر فضائح احلكومة األمريكية جتربة توسكيجي ملرض الزهري عام 
كر أي شيء هلم عن مرضهم ومنع عنهم العالج أيضا، واستخدموا ومل يذ ،رجل أسود البشرة مبرض الزهري

ومل يتم إخبار عائالم بأنه كان  ،كفئران جتارب ملتابعة تطور املرض وعوارضه حىت توفوا مجيعهم نتيجة املرض
ن سجينا وتطوع سبع ،ويف دراسة استمرت ثالث سنوات ١٩٦٥ويف عام  ،من املمكن إنقاذهم لو مت عالجهم

ومل تتم  ،هوملزبريج يف فيالدلفيا للخضوع لتجارب على دايوكسن وهو أحد املواد الكيميائية الضارةيف سجن 
معاجلة اجلروح اليت تعرضوا هلا جراء التجربة لفترة استمرت سبعة أشهر، ومل يتم إخبار أي منهم بأم 

   .سيدرسون من ناحية تطور مرض السرطان
فقد أجري اجليش األمريكي جتارب عملية  ،وأفون بارك بفلوريدا ويف سافانا جبورجيا ١٩٥٦أما يف عام 

ومن اجلو حيث  ،فتم إطالق العديد من البعوض يف الضواحي السكنية من األرض ،خارج املختربات التابعة له
وبعد كل هذا يقوم عدد  ،تعرض الكثريون من السكان للدغات البعوض ومنهم من مرض ومنهم من مات أيضا

يش األمريكي بالتنكر على هيئة مسئويل صحة عامة بتصوير وفحص املصابني، ويعتقد أن البعوض من رجال اجل
  . حىت اآلن مل تكشف حقيقة ما حدث يف تلك التجربة همت حقنه باحلمى الصفراء إال أن

اجتاحت منطقة تامبا باي يف فلوريدا موجة حادة من حاالت السعال مما أدى إىل مقتل  ١٩٥٥ويف عام 
خصا وذلك إثر قيام وكالة االستخبارات املركزية بالتعاون مع خمترب اجليش لألسلحة الكيميائية ش ١٢

   .والبيولوجية بنشر بكترييا يف البيئة ومل يعرف شيء عن فحوى أسرار هذه التجربة
وخالل نفس الفترة أطلق اجليش األمريكي غيوما من الغازات غري السامة فوق ست مدون أمريكية 

كجزء من اختاذ إجراءات وقائية ضد سيناريوهات احلرب البيولوجية مما أدى إىل إصابة العديد بعوارض وكندية 
   .استنشاقية

تبلغ أعمارهم  ،ومن أصول إسبانية ،مت حقن أكثر من ألف ومخسمائة طفل أسود ١٩٩٠ويف عام ألف 
امه بعد يف الواليات املتحدة بلقاح جترييب ضد احلصبة مل يكن مسموحا استخد ،ستة أشهر يف لوس أجنلوس
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واعترفت اجلهات املسؤولة الحقا بأن أهل األطفال مل يبلغوا بأن اللقاح الذي مت استخدامه على  ،األمريكية
   .أوالدهم كان بغرض التجربة فقط

ألغراض األمن القومي ) سري جدا(كل ذلك خبالف الكثري من التجارب اليت ما زالت جتري حتت شعار 
  .األمريكي

  ..فهي ال تقل عن أملانيا. .ال حتدثين عن أمريكا: قال األول
  ..تريد أن أحدثك عن: قاطعه الثاين، وقال

***  
: إال بيد الشافعي جتذبين، وهو يقول يل رمل أدبينما أنا منهمك اماكا كليا يف مساع تلك األحاديث، 

  لقد تعبت يف البحث عنك؟. .كيف تركتين. .تعال
  .شغلتين أحاديث مألت قليب احتقارا للعلمفقد . .اعذرين: قلت
  . .العلم هو نعمة اهللا العظمى على عباده. .ال تقل هذا: قال
  ولكن النعمة قد حتول نقمة؟: قلت
أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمت اللَّه كُفْراً وأَحلُّوا ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك. .ميكن ذلك. .أجل: قال

  )٢٨:ابراهيم) (ومهم دار الْبوارِقَ
  .إا تتحدث عن واقعنا متاما. .أعد علي هذه اآلية: صحت

فكل من بدل نعمة اهللا، وتصرف فيها واه ال بد أن حيل به . .إا تتحدث عن واقع البشرية مجيعا: قال
  .وبقومه الدمار

الكافرين بالنعمة راحوا يغذون ذلك اخلري مبا ولكن العابثني . .إن اهللا تعاىل برمحته خلق اخلري احملض
  . .فصار اخلري شرا، وصارت النعمة بالء. .امتألت به نفوسهم من الشر

وصار العلم ـ الذي هو رسول السالم، وقنطرة اخلري ـ رسوال للصراع، وقنطرة للمآرب : قلت
  .اخلسيسة
  :لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، وضرب لذلك أمثلة: قال

ن ولَو شئْنا ﴿ واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِي:قال يف أوهلا
ثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعلَر كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمح

، فهذا مثال من )١٧٦ـ  ١٧٥:ألعراف( مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
ه مل يلتفت إىل حقيقته اليت حتولت تبحر يف علوم كثرية، رمبا نال منها مثرات غريت مسار حياته املادية، ولكن

  .كلبا إن حتمله يلهث أو تتركه يلهث، فانسلخ بذلك من إنسانيته ألنه انسلخ قبل ذلك من آيات ربه
  . .الدكتور جوزف مينجيليإن هذا الكلب يذكرين ب: قلت
ن الذين هناك اآلالف م. .واحدا، كما أن الشيطان مل يكن واحدا جوزف مينجيليمل يكن الدكتور : قال

  ..ساروا سريته، أو من الذين ال يزالون يسريون سريته
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  .كلهم كالب ال هم هلا إال عض األجساد اليت تأوي إليها: قلت
  . .ذلك مثل: قال

لقد عرف القرآن كيف يعرب عن القلوب السوداء اليت ختتزا تلك . .وهو ينطبق عليهم متاما: قلت بغضب
  .اجلثث

﴿ مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم :آخر هلؤالء، فقال ضاربا املثل ببين إسرائيل لقد ضرب القرآن مثاال: قال
ه ال يهدي الْقَوم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه واللَّ

نيمالظَّال )فبنو إسرائيل محلوا كتبهم وعرفوا ما فيها، ولكنهم نسوا ما فيها من اهلدي، ومل )٥:اجلمعة ،
  .يشتغلوا مبا خيرج حقيقتهم عن البهيمية اليت أوقعتها فيها شهوام

إا تدعي أا حتمل القيم الرفيعة، بينما هي كاحلمار، . .إن هذا املثل ينطبق متاما على هذه احلضارة: قلت
  .القيم كمصنفات تصيح ا، ال كحقائق تعيشهاحتمل 

﴿ وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه :وضرب القرآن هلؤالء مثال واقعيا آخر، فقال: قال
 علِّي أَطَّلحاً لَعري صلْ لعلَى الطِّنيِ فَاجانُ عاما هي يل دقرِي فَأَوغَيبِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه 

، ففرعون يسعى لريقى الفضاء ال ليتعرف على ملكوت اهللا ليجعله سبيله إىل اهللا، وإمنا يسعى من )٣٨:القصص(
  .رقيه إىل حتدي اهللا

  .إلحلاد، وملنازعة اهللاإن هذا املثل ينطبق متاما على هذه احلضارة اجلاحدة اليت جعلت العلم سلما ل: قلت
إن هذا املثل ينطبق على عصرنا، العصر الذي توهم فيه اإلنسان أنه حقق حلم فرعون، . .صدقت: قال

فرقى إىل القمر، وقد يرقى إىل غريه من الكواكب، ولكنه مل يرقه إنسانا، وإمنا رقى يمة أو سبعا، رقاه ال 
، وإمنا رقاه لينصب علم بلده الذي ميثل )١٩١من اآلية: آل عمران(﴾  ﴿ ربنا ما خلَقْت هذَا باطالً:ليقول

  .حقيقة عنصريته وأنانيته وجربوته
  . .١وهو مل يكتف بذلك، بل راح يطلق كل القيم من أجل الوصول إىل هذه األهداف: قلت
روته، سواء لقد ضرب القرآن هلؤالء مثال آخر، وهو مثل قارون الذي اشتغل بالعلوم اليت تنمي ث: قال

﴿ :كانت علوما اقتصادية أو تقنية، ونسي أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده، فخسف به ومبا ميلكه، قال تعاىل
  )٧٨من اآلية: القصص(قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي ﴾ 

نات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ وحاق ﴿ فَلَما جاَءتهم رسلُهم بِالْبي:ومثل هؤالء أقوام قال عنهم اهللا تعاىل
  )٨٣:غافر(بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ ﴾ 

إن هذه احلضارة انشغلت بالفرح مبا عندها، أو مبا . .إن هذا املثل ينطبق متاما على هذه احلضارة: قلت
  .و سبعيتها إىل حقيقة اإلنسان املكرمعند غريها من تطور، وغفلت عن علوم خترجها عن يميتها أ

لقد نفى اهللا العلم عن قوم، أو رماهم باجلهل، مث قال . .لقد اعترب اهللا تعاىل علوم هؤالء جهال: قال
  ) ٧:الروم(﴿ يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدنيا وهم عنِ الْآخرة هم غَافلُونَ ﴾ :مستدركا

                                                
 .أشري إىل احلرب الباردة، واليت كان التقدم يف جمال الفضاء من مثراا) ١(
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  .سبقا عجيبا يف احلديث عن هذه الظاهرة أرى للقرآن: قلت
ليس احلديث عنها فقط، وإمنا وضع القرآن الكرمي، واهلدي النبوي منظومة كاملة لعالجها، والوقاية : قال

  .منها
  .فحدثين عنها: قلت
ق علوم تتعل :فاآلية تقسم العلوم إىل قسمني. .إن اآلية األخرية اليت قرأناها تشري إىل هذه املنظومة: قال

  :بظاهر احلياة الدنيا، وعلوم تتعلق باآلخرة
أما العلوم املتعلقة بالدنيا، فهي العلوم املنظمة حلياة اإلنسان يف الدنيا، أو امليسرة لإلنسان أسباب العيش 
فيها، وهي علوم مهمة، ألن وظائف اإلنسان ال ميكن أداؤها إال يف جو صاحل لذلك األداء، وغاية هذه العلوم 

األفراد واتمعات، أو احلصول على تقنيات تيسر مرافق احلياة، فهي علوم سياسية صناعية، أوهي  إما سياسة
  .سياسات وصناعات، هلا حظها من العلم بقدر جناحها يف حتصيل هاتني الغايتني

لغفلة أما العلوم الثانية، فهي العلوم احلقيقية، ألا تعىن باهلدف الذي من أجله وجد اإلنسان واستخلف، وا
عنها أو وضعها يف مرتبة تلي مرتبة العلوم األوىل حترف حقيقة وظيفة اإلنسان على األرض، ألا جتعل وظيفيته 
قاصرة على أن يؤمن يف وجوده على األرض ما يتصوره من وسائل السعادة، من غري أن يتطلع إىل ما بعدها، 

  .حيمل شيئا مما أفىن عمره من أجلهوكأنه وجد ليأكل ويلبس ويركب ويسكن، مث ميوت من غري أن 
  .كأين بك تريد أن تقول بأن العلوم الثانية هي اليت حتمي من استغالل العلوم األوىل: قلت
  .وهلذا، فإن النصوص حتث على البدء بالعلوم األوىل قبل البدء بالعلوم الثانية. .أجل: قال
  مل؟: قلت
  ال يزال متعلقا باللعب؟ هل ميكن أن تسلم لصيب صغري ثروة ضخمة، وهو: قال
  .لو سلمت له الشتراها كلها لعبا ومفرقعات: قلت
هكذا فعلت حضارتنا عندما راحت تعلم األغرار كيف يصنعون املفرقعات، فراحوا يتنافسون فيها، : قال

  .ويهلكون األخضر واليابس بتنافسهم
  ؟فما عساهم يفعلون ليجنبوهم اللعب باملفرقعات: قلت
يف كل ما وصلنا من تراث يف اهلدي الصاحل الذي ميكن أن جينب البشرية هذا النوع من لقد حبثت : قال

  .هو حممد . .املخاطر، وميحض العلم للخري احملض، فلم أجد ذلك إال عند رجل واحد
  . .لعلك تذكر بأن املقياس الرابع الذي وضعته لعلوم اإلنسان الكامل هو النفع

ولكين . .قد كنت أتصور أن العلم مطلوب لذاته، وشريف لذاتهل. .وحق لك أن تضعه. .أجل: قلت
  .وأنه أحيانا كثرية قد يكون مسا قاتال، أو سيفا جارحا. .اليوم أدركت أنه آلة من اآلالت

. .يستعيذ باهللا من علم ال ينفع بل كان النيب . .ورثته على العلم النافع وهلذا رىب رسول اهللا : قال
إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال  اللهم( :فقد كان يقول
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  ١)يستجاب هلا
فقد قرن حممد بني العلم الذي ال ينفع بالقلب الذي ال خيشع، . .إن هذا النص الذي قرأته عجيب: قلت

  .ينفعوكأنه يشري بذلك إىل اآلفات اليت تنجر عن العلم الذي ال . .والنفس اليت ال تشبع
من فاته هذا العلم النافع، وقع يف األربع اليت ( :فقال. .٢إىل هذا لقد أشار أحد ورثة النيب . .أجل: قال

وصار علمه وباالً وحجةً عليه، فلم ينتفع به، ألنه مل خيشع قلبه لربه، ومل تشبع نفسه من  ،استعاذ منها النيب 
يسمع دعاؤه لعدم امتثاله ألوامر ربه، وعدم اجتنابه ملا يسخطه الدنيا، بل ازداد عليها حرصاً وهلا طلباً، ومل 

  )ويكرهه
  .رهاحدثين عن املنظومة اليت وضعها حممد لتجنيب املتعلمني خماطر العلوم وأضرا: قلت
إن اإلسالم يبدأ بالنفس، فيطهرها من نوازع . .اإلسالم كله ـ جبميع تعاليمه ـ هو تلك املنظومة: قال

  .حكم فيها، فتحوهلا إىل ذلك الكلب الذي ضرب لنا القرآن الكرمي مثلهالشر اليت قد تت
وهلذا، فإن أول ما يبدأ به املتعلم يف اإلسالم هو غرس اإلميان يف قلبه، وغرس األدب والطهارة يف 

  .حىت يصري سلوكه شجرة نافعة ال تنبت إال الثمر الطيب. .سلوكه
كانوا يتعلمون اهلدي كما (: ي اهللا عنهم ـ يف ذلكيذكر هدي السلف الصاحل ـ رض قال ابن سريين

  )يتعلمون العلم
وأدب النيب أمته، أمانة اهللا إىل رسوله ليؤديه  ،إن هذا العلم أدب اهللا الذي أدب به نبيه ( :وقال الزهري

  )على ما أُدي إليه، فمن مسع علماً فليجعله أمامه حجةً فيما بينه وبني اهللا عز وجل
يا بين إئت الفقهاء والعلماء وتعلّم منهم، وخذ من أدم ( :قال يل أيب :إبراهيم بن حبيب قالعن و

  )وأخالقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إيلّ لك من كثري من احلديث
من صفته أن ( :والوارث له، فقال صفات العامل املهتدي دي النيب  وقد وصف بعض ورثة النيب 

راً، دائم الذكر حبالوة حب املذكور، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئاً مذنباً، ومع يكون هللا شاكراً، وله ذاك
الدؤوب على حسن العلم مقصراً، جلأ إىل اهللا فقوى ظهره، ووثق باهللا فلم خيف غريه، مستغن باهللا عن كل 

د علماً خاف توكيد شيء، ومفتقر إىل اهللا يف كل شيء، أنسه باهللا وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازدا
احلجة، مشفق على ما مضى من صاحل عمله أن ال يقبل منه،مهه يف تالوة كالم اهللا الفهم عن مواله، ويف سنن 
الرسول الفقه لئال يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، ال ينافس أهل الدنيا يف عزها، وال جيزع من ذلّها، 

إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ ﴿ :قال عز وجل، والوقارميشي على األرض هوناً بالسكينة 
ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ) ١٠٨(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا ) ١٠٧(للْأَذْقَان سجدا 

  ٣)اإلسراء(﴾ )١٠٩(يدهم خشوعا ويزِ
                                                

 .رواه مسلم) ١(
 .١٢٢، ص)فضل علم السلف على اخللف(يف  اإلمام ابن رجب احلنبليهو ) ٢(
 .٦٧-٦٤:أخالق العلماء) ٣(



 ٢٣٢

ومبا أن الدنيا بشهواا هي الفخ األكرب الذي يقع فيه الدجالون من العلماء، فإن منهج التعليم الذي 
هو التزهيد يف الدنيا، ويف متاعها احلقري، حىت ال ينشغل طالب العلم بشهواته  استفاده الورثة من رسول اهللا 

إن أقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا وخستها :( يقول الغزايل.. حيملها عن الرسالة العظيمة اليت
وكدورا وانصرامها وعظم اآلخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجاللة ملكها ويعلم أما متضادتان، وأما 
كالضرتني مهما أرضيت إحدامها أسخطت األخرى، وأما ككفيت امليزان مهما رجحت إحدامها خفت 

رى، وأما كاملشرق واملغرب مهما قربت من أحدمها بعدت عن اآلخر، وأما كقدحني أحدمها مملوء األخ
فإن من ال يعرف حقارة الدنيا وكدورا . واآلخر فارغ فبقدر ما تصب منه يف اآلخر حىت ميتلىء يفرغ اآلخر

اهدة والتجربة ترشد إىل ذلك فكيف فإن املش. وامتزاج لذاا بأملها مث انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل
يكون من العلماء من ال عقل له؟ ومن ال يعلم عظم أمر اآلخرة ودوامها فهو كافر مسلوب اإلميان فكيف 
يكون من العلماء من ال إميان له ومن ال يعلم مضادة الدنيا لآلخرة وأن اجلمع بـينهما طمع يف غري مطمع؟ 

ل هو كافر بالقرآن كله من أوله إىل آخره، فكيف يعد من زمرة العلماء؟ فهو جاهل بشرائع األنبـياء كلهم، ب
ومن علم هذا كله مث مل يؤثر اآلخرة على الدنيا فهو أسري الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته 

    ١)فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ 
من تعلم علما مما يبتغى :( يقول الكثرية، فالنيب وما ذكره الغزايل هو ما ورد التصريح به يف األحاديث 

  ٢)به وجه اهللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة 
من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو يف :( ويقول

   ٣)النار 
قل للذين : أنزل اهللا يف بعض كتابه وأوحى إىل بعض أنبيائه:( ن أخبار األنبياء قبله ويقول متحدثا ع

الكباش وقلوم  ٤يتفقهون بغري الدين ويتعلمون لغري العلم ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة ويلبسون لباس مسوك
ستهزؤون فيب حلفت قلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوم أمر من الصرب، إياي خيدعون أو يب ي

   ٥)ألتيحن هلم فتنة تذر احلليم فيهم حريان 
  : كانوا يطوفون على طلبة العلم ليذكروهم ذا ومثله فإن الورثة الكمل لرسول اهللا . .وهلذا

  )إذا رأيتم العامل حمباً للدنيا فاموه على دينكم فإن كل حمب خيوض فيما أحب ( :وقال عمر 
عقوبة العلماء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل ( :عنه ـ قال وقال احلسن ـ رضي اهللا

  ، )اآلخرة 
  )  إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فهو لص :( وقال سعيد بن املسيب ـ رضي اهللا عنه ـ

                                                
  .١/٦٠: اإلحياء)  ١(
  .عن أيب هريرةرواه أمحد وأبو داود والبيهقي واحلاكم وابن ماجة )   ٢(
  .عن أنس سعيد بن منصوررواه الطرباين يف األوسط وابن أيب العاص، والدارقطين يف األفراد، و)   ٣(
  .٢/٧٨٧املصباح املنري . اجللد، واجلمع مسوك مثل فلس وفلوس: املسك: مسوك)   ٤(
 .عن أيب الدرداء -أبو سعيد النقاش يف معجمه، وابن النجار )   ٥(
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أمل تر أن العلم ملا نزل خلدمة املستبدين راح خيترع هلم من . .وانظر إىل عظمها. .انظر إىل هذه الوصية
  الدمار ما يتناسب مع نوازع اإلجرام اليت امتألوا به، وصاروا ال يتصرفون إال مبقتضاها؟ صنوف

  . .صار خيترع هلم السموم ليسقوها زبائنهم. .وملا نزل إىل خدمة التجار
  .ولكين مل أفهم شيئا واحدا. .صدقت يف كل ما ذكرت: قلت
إن الدنيا اليت حذر منها أهل اهللا . .األيام فقد توقفت فيه مثلك يف يوم من. .فهمت ما توقفت فيه: قال

  . .فاهللا أمرنا بعمار األرض، وحثنا على استعمال األسباب من أجل ذلك. .ال تعين ما تقصده من ورثة النيب 
لقد قص علينا القرآن الكرمي قصة ذي القرنني الذي مارس كل األساليب ليحقق الرفاه واألمن ملن ويل 

وما األسباب إال ما توفره العلوم من حقائق تستغل يف التقنيات . .أنه اتبع األسبابلقد ذكر اهللا . .شأم
  . .املختلفة

آتونِي زبر الْحديد حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ ﴿ :بل إن اهللا تعاىل ذكر بعض تلك التقنيات، فقال
اراً قَالَ آتن لَهعى إِذَا جتوا حفُخطْراًانق هلَي٩٦:الكهف) (ونِي أُفْرِغْ ع(  

واضرِب لَهم مثَالً ﴿ :، فقال تعاىل١ومثل ذلك ذكر تقنيات الزراعة الناجحة املرتبطة بالبيئات اجلافة
  )٣٢:الكهف) (زرعاً رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما

  فما الدنيا اليت حذروا منها؟: قلت
هي مهة ذلك املخترع الذي ال يبايل مبن يسقط من الضحايا يف سبيل ما يكسبه . .هي اهلمم الدنية: قال

  . .من مال أو جاه أو مناصب
  . .هي مهة ذلك الذي يسخر العلم من أجل الفتنة والفساد واالحنراف

اليت جعلت من العلم وسيلة من وسائل الرزق ـ أي رزق ـ ال تلك املعارف هي تلك اهلمم الكثرية 
  .اليت شرف ا اإلنسان ليعرف ا حقائق الوجود، ويتعامل معها وفق ما تتطلبها

***  
وبعد أن أحسست بتشوق عظيم للتعرف على العلوم . .بعد أن تفرغ الشافعي يل يف تلك األيام األربعة

فأرشدين إىل . .طلبت من الشافعي أن يدلين على مدرسة أتعلم فيها تلك العلوم. .اليت جاء ا حممد 
  . .فبقيت يف رحابه أربع سنوات ال هم يل إال تعلم العلوم اليت ورثها الورثة عن رسول اهللا . .األزهر

بعد تلك السنوات علمت علم اليقني أن األمة الوحيدة اليت استفادت كل علومها من نبيها هي أمة 
  . .إلسالما

بل إن حنوها وصرفها وبالغتها مل تستفدها . .حىت اللغة اليت تكلم ا نبيها ال زالت هي اللغة اليت تدرس
  . .إال من نبيها 

كلهم يف . .ةهو أستاذ املفسرين والفقهاء وعلماء الكالم واملتصوفة والبالغيني واألدباء والدعا فمحمد 
ولواله ما كان لعلومهم ذلك الرقي الذي . .ليتتلمذوا على يديه د مبدإ أمرهم ومنتهاه يعودون إىل حمم

                                                
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(اصيل املرتبطة ذا يف رسالة انظر التف) ١(
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  .وصلت إليه
  . .فوجدت العجب العجاب. .لقد قارنت هذا بسائر األديان

بل . .لقد وجدت أن كل امللل والنحل ـ عدا ملة اإلسالم ـ ال تعرف حىت اللغة اليت تكلم ا نبيها
  .١إسناد ميكن أن تثق فيه لتبصر أحقية ما جاء به وليس هلا عنه أي. .تقف يف معاين ما جاء به

                                                
من هذه السلسلة، وانظر ـ كذلك ـ الفصل األخري من ) الكلمات املقدسة(انظر ملزيد من التفاصيل املرتبطة ذا رسالة ) ١(

 .هذه الرسالة
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  سادسا ـ اإلمام 
ألسري منها إىل تركيا حيث … خرجت من القاهرة بعد أن فتح اهللا علي من علومها ما ال أزال أتزود به 

  .وكان فيها، يف ذلك الوقت رجل ال يقل عنها مشوخا…الشاخمة ) بارال(تقيم جبال 
وكان هو الوارث السادس الذي تلقيت منه علوم …  ١لزمان النورسيلقد كان فيها اإلمام بديع ا

وأن ما قام على يده من فتوح يف . .هو سيد األئمة وعلمت عن طريق مرآته الصافية أن حممدا …  ٢اإلمامة
  .عامل اإلمامة مل يفتح لغريه

ال يهدف . .صة لرعيتهقد بلغ أشده، فصار يتدخل يف الشؤون اخلا ٣)أتاترك(يف ذلك الوقت كان استبداد 
  . .من ذلك إال هلدف واحد هو حمو اإلسالم من تلك األرض اليت احتضته قرونا طويلة

األرقام واحلروف العربية يف الكتابة إىل احلروف أمر بتبديل نع تدريس الدين يف املدارس كافة، ولقد م 
لنت علمانية الدولة، فمنع القيام بأي نشاط أو أُعورم األذان الشرعي وإقامة الصالة باللغة العربية، حالالتينية، و

إىل الزي األورويب،  همحظر طبع الكتب اإلسالمية،وأُرغم الناس على تغيري زيوفعالية يف صاحل اإلسالم، 
  . .على السفور والتكشفأرغمن والنساء  ،فالرجال أُرغموا على لبس القبعة

                                                
د خلص هلا، ومل خيلطها بأي غرض دنيوي، اإلمام بديع الزمان النورسي أحسن من مثل دور وارث اإلمامة يف عصرنا، فق) ١(

فقد كان خيتصر دوره يف حفظ اإلميان، ومواجهة اإلحلاد الذي بدأ ينتشر يف اتمعات اإلسالمية نتيجة .. وال تعصب جهوي
  .التأثر باحلضارة الغربية

وذلك بالقيام بدحض الفلسفة  انقاذ االميان،:( وقد عرب عن ذلك بقوله عند ذكره لوظائف اإلمام املهدي، فمن أول وظائفه
النتشار أفكار املاديني والطبيعيني انتشار الطاعون يف البشرية واستيالء العلوم والفلسفة املادية على  شيء،والفكر املادي قبل كل 

   .ذهاناأل
تطلب التجرد من حباث متواصلة دائبة، اليت تأجراء حتقيقات علمية واسعة وإميان من شرور الضاللة، يقتضي ن حفظ أهل اإلإ

  )مهوم الدنيا ومشاغلها جترداً كامال
وهلذا اخترنا احلديث عنه يف هذا الفصل مع املالحظة اليت ذكرناها سابقا، وهي أننا نتصرف يف كل ما يرتبط بالشخصية من 

 . أحداث، ما عدا اليت نشري إليها يف اهلامش
ت اإلمامة مرتبطة بالشؤون الدينية احملضة من الدعوة إىل اهللا والتربية فاعترب.. فرقت يف هذه الرسالة بني اإلمامة والقيادة) ٢(
  .واعتربت القيادة ما ارتبط من اإلمامة بالدنيا كالسياسة واإلدارة وغريها.. عليها

يف نفس و.. محاية الدين ونصرته والدعوة له: فاإلمام له كلتا الوظيفتني: واملصطلح الشرعي يف هذا يعترب كال الناحيتني إمامة
  .الوقت حفظ الدنيا، وتوفري ما حتتاجه الرعية منها

وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا ﴿ :وقد أشار القرآن الكرمي إىل ارتباط اإلمامة بالناحية اليت اقتصرنا عليها هنا يف قوله تعاىل
الةالص إِقَامو اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوو ينابِدا عوا لَنكَانو كَاةاَء الزإِيتوقال تعاىل)٧٣:االنبياء) (و ،: ﴿ ينلَى الَّذع نمأَنْ ن رِيدنو

نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضت٥:القصص) (اس(  
النيب (طة ذه الناحية املهمة خصصنا هلا رسالة من هذه السلسلة هي رسالة ونشري ـ هنا ـ إىل أن التفاصيل الكثرية املرتب

 .، وهي الرسالة التالية هلذه الرسالة)اهلادي
 )رسائل السالم(من ) أوتاد االستبداد(ومنابع استبداده ومظاهرها يف رسالة ) أتاترك(ذكرنا ) ٣(



 ٢٣٦

، ١وعرضها، ونصبت املشانق لعلماء أجالّء وشكّلت حماكم زرعت اخلوف واإلرهاب يف طول البالد
  .ولكل من تحدثه نفسه باإلعتراض على السلطة احلاكمة

اإلرهاب يف أرجاء البالد، حىت أصبح الناس خيفون القرآن الكرمي عن أنظار موظفي و فساد جو من الذعر
وحلت  ،ت كتب اإلحلادستهزاء بالدين، فانتشربتذال يف األخالق واالونشطت الصحافة يف نشر اال ،الدولة

  )الطبيعة، التطور، القومية التركية(كلمات ) اهللا، الرب، اخلالق، اإلسالم(حمل كلمات 
إذ أصبحوا يلقنوم التالميذ والطلبة، وأخذ املعلمون واملدرسون حياولون مسح كل أثر إمياين من قلوب 

حلاكمة آنذاك بتسخري مجيع إمكانياا وأجهزا وسعت السلطة ا. .الفلسفة املادية وإنكار اخلالق والنبوة واحلشر
حىت أا  وقوا وحماكمها إىل قطع كل الوشائج والعالقات اليت تربط هذه األمة بدينها ونزع القرآن من قلوم،

  .قررت مجع املصاحف من الناس وإتالفها
ال اليت متأل الناظر إليها يف ذلك اجلو الشديد القاسي كان اإلمام بديع الزمان يف قمة من قمم تلك اجلب

ولكنه مع . .وإمنا كان وجودا اضطراريا. .ومل يكن وجوده هناك هروبا من واقع مر مل يستطع إصالحه. .رعبا
  . .واليت ورثها من رسول اهللا . .ذلك مل مينعه من أن ميارس وظيفة اإلمامة اليت ندب هلا

ومثلها . .الظالم الذي مأل أرض تركيا وحشة وقد كانت قمم تلك اجلبال هي الفوانيس اليت قهرت ذلك
  .كثري من بالد اإلسالم

مل يكن يبدو منه سوى أسنانه املمتلئة . .لقيين رجل يئة وحش كاسر) بارال(يف أول خطوة يل يف 
  . .بالقذارة

  . .ال شك أنك ال تعرفين: نظر إيل نظرة ممتلئة بالقسوة، وكأنه يهم أن يفترسين، مث قال
فمثلك ممن يزهد الناس يف . .وال حاجة يل أن أعرفك. .نعم ال أعرفك :با من سؤاله ـقلت ـ متعج

  .التعرف عليهم
ويف كل البلدان ميكنك أن تقول ذلك إال يف هذا الوقت ويف كل األوقات يف : أرسل ضحكة عالية، وقال

  . .هذه البالد
يف استطاعيت أن أجعل من قمم هذه . .يف استطاعيت أن أفعل بك ما أشاء: أشار إىل نفسه معتزا، وقال
ويف استطاعيت أن . .ويف استطاعيت أن أعلق رقبتك على أي مشنقة أشاء. .اجلبال قربا يضمك مدى الدهر

  .أحولك عبدا رقيقا ال هم له إال تنظيف أسناين اليت يستقذر الناس النظر إليها
ا، أو لعلها تضع رقبتك يف يوشك أن تقبض عليك الشرطة لتمأل بك سجو. .فأنت جمرم إذن: قلت

  .املشنقة اليت تريد أن تضع رقبيت عليها
. .أنا هو الشرطة اليت تتحدث عنها. .وال تعرف هذه البالد. .فأنت ال تعرفين: أرسل ضحكة عالية، وقال

                                                
وقد حدثت ثورات ضد السلطة احلاكمة آنذاك يف أحناء . لقبعةآثر علماء كثريون وادباء أجالء ترك البالد على لبس ا) ١(

، وريزة يف ١١/ ٢٧، ومرعش يف ١١/ ٢٥، وأرضروم يف ١٤/١١يف سيواس يف : مثالً حدثت١٩٢٥خمتلفة من البالد ففي سنة 
 ..وأمخدت كلها بالقوة ١١/ ٢
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  .١ثين عشرة سنة املاضيةاقت بيدي على املشانق مخسة آالف ومائتني وستة عشر شخصاً يف لعلقد 
  أم سلوك مجيع أصحابك؟. .أهذا سلوكك وحدك :شة متلؤين ـقلت ـ والده

  أترى تلك املغارة؟: ضحك ضحكة عالية، وأشار إىل مغارة يف تلك اجلبال، وقال
  ما ا؟. .أجل: قلت
طائراتنا فأتت ، ة، وما بقرا من املغاراتغارهذه املىل إ يلتجأ ما يقرب من ألف ومخسمائة شقالقد : قال
قنابل مكثفة عليهم، فكانت االنفالقات مستمرة حىت طهرت تلك البقاع من العصاة، حيث وألقت . .احلديثة

  . .٢بيدوا أأحرقت مجيع القرى اليت التجأ اليها االشقياء، وامتأل وادي زيالن جبثث الذين 
  ما الذي تريد بكل ما ذكرته يل؟: امتألت رعبا من حديثه هذا، فقلت

  . تعرف هذه البالدال زلت ال: أرسل ضحكة عالية، وقال
  ما عالقة حديثك هذا ذه البالد؟: قلت
  .أنت تعرف فقط أرضها وجباهلا وأشجارها. .أنت ال تعرف سياستها: قال
  فما سياستها؟: قلت
  . .ما كنت أذكره لك: قال

فإذا امتألت . .وبث الرعب. .إن سياستنا تعتمد التخويف: مث غري هلجته ليبدو كوحش كاسر، وقال
  .رهبة سهل على ساستنا بعد ذلك أن ميلوا على هؤالء احلمري ما يشاؤونالنفوس 

  .ولكين لست محارا: قلت
فإن أبيت، فإن كل شرطي من أصحايب حين إىل أن يرى . .لن تصري مواطنا صاحلا حىت تصري محارا: قال

  . .دمك، وهو يسيل على الطرقات
  . .رساليت أظنك قد فهمت: قال ذلك، مث نظر نظرة قاسية إيل، وقال

  .ولكين مل أعرف رسالتك. .فهمت خطرك: قلت
  . .وال أن تسمع أي كلمة من كلماته. .ال نريد منك أن تراه) بديع الزمان(ذه اجلبال رجل يسمى : قال

  .وهلذا الرجل أتباع، هم خيتفون كما ختتفي األشباح، فإياك أن تلتقي م أو حتدثهم
  .فإياك أن تقرأها) لنوررسائل ا(وهلذا الرجل رسائل يسميها 

  .ما قال ذلك حىت ناداه رجل آخر هو أعلى منه درجة ليصب فيه ما صب يف من غضب
لقد كانت كلمات هذا الشرطي الشديدة نعمة ال تدانيها أي نعمة، فبسببها : نظر الوارث إلينا، وقال

مع أين مل أكن يف األصل . .نورتعرفت على تالميذ بديع الزمان، وبسببها التقيت به، وبسببها قرأت رسائل ال
  .إال مارا بتلك البالد، ومل يكن يل نية باملقام فيها

  حدثنا كيف التقيته؟: قالت اجلماعة
                                                

 .١٩٣١/ ٣/ ٣ددها الصادر يف يف ع )صون بوسطة(اىل صحيفة  )قارا علي(اجلالد اقتبسنا هذا من تصريح ) ١(
  .يف شرقي االناضولما حصل  ١٩٣٠/ ٧/ ١٦يف عددها الصادو يوم  )مجهوريت(صحيفة به وصفت هذا ما ) ٢(
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لن أحدثكم : استغرق الوارث فترة، وكأنه يريد أن يصور لنا ما ال تستطيع العبارات أن تصوره، مث قال
  . .كن أن تستفيدوا منهولكين سأذكر لكم بدل ذلك ما مي. .كما تعودت أن أحدثكم

ما مأل قليب بربد  ولكنها استنتاجات وجدت هلا من الرباهني اليت يصدقها. .نعم هي استنتاجات مين
  .اليقني

ال ميكن  ،لقد رأيت يف اإلمام بديع الزمان ويف الثلة الذين كانوا معه، وتربوا على يديه، أربع صفات
  . .لنبوة يف هذا اجلانباجتماعها إال يف الوارث احلقيقي الذي ورث ا

ورأيت ـ بأسباب ال ميكن أن أذكرها لكم هنا ـ أن هذه الصفات األربع هي الصفات الالزمة لإلنسان 
  .الكامل يف هذا اجلانب اخلطري من جوانب شخصيته

  فما هذه الصفات األربع؟: قلنا
  .والبصرية. .واهلمة. .والتميز. .التجرد: قال
  فهل تراها منحصرة؟: قلت
فاإلمام البد أن يتجرد . .فال ميكن لإلمام الذي ينهض لإلصالح أن يكون إماما من دوا. .أجل: قال

. .وال بد أن يكون له من املزايا ما جيعله أهال ألن ميارس هذه الوظيفة اخلطرية. .للحق، فال خيلطه بأي غرض
وال بد ـ يف األخري ـ أن . .الوظيفةوال بد أن يكون له من اهلمة ما يطيق به حتمل املشاق اليت تفرضها هذه 
  . يكون له من البصرية ما يستطيع أن ميارس ما تتطلبه هذه الوظيفة من سلوك
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  ـ التجرد ١
  .فحدثنا عن األول: قلت
هو تلك الروحانية العجيبة اليت جعلته متوجها بديع الزمان لقد كان أول ما الحظته من سلوك اإلمام : قال
  . .غله عن اهللا أي شاغلفلم يكن يش. .هللا وحده

يكرب بصوت كان وبعدما يقف منتصباً للصالة ..آية بعد آيةالقرآن يقرأ . .اخلشوعيف صالته عظيم كان 
  .نا وحنن خلفه مأمومونؤعال جداً يكاد دويه يهز البيت اخلشيب الذي يسكنه، وكانت الرهبة متل

يوماً من إسپارطة إىل نا معه خرج. .وحريصاً عليها كل احلرص ،كان يهتم كثرياً بأوقات الصالةو
واذا بوقت الصالة قد حان، فنظر األستاذ إىل ساعته  ،ومل يبق اال مخس دقائق للوصول إىل امريداغ ،امريداغ

  .فأقام بنا الصالة
ؤديها يف أوقاا يف احلل ي ، بل كانوال باملطر إذا ما حان وقت الصالة ،ومل يكن يبايل بالربد القارس

ن اكثر من مائة مليون شخص من كل أرجاء العامل اإلسالمي جيتمعون يف اجلامع إ( :وكان يقول والترحال،
املعظم ويشكلون مجاعة كربى ألداء كل صالة يف وقتها، فكل فرد من هذه اجلماعة يدعو للجماعة كلها 

مبثابة دعاء وشفيع لكل فرد من أفراد  فهذه اآلية الكرمية تصبح، )٦:الفاحتة) (اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿ :بقوله
فالذي  ،عظم الثواب غري املتناهي واألخروي الذي يناله الفرد املؤدي صالته يف أوقاا: نفهم من هذا. .اجلماعة

اجلندي الذي مل جيلب : ال يشترك إذن مع هذه اجلماعة ال حيصل على حظه من ذلك الثواب، مثله يف هذا
ن الذي ال يؤدي الصلوات يف أوقاا أطبخ الرئيس فال يستلم أرزاقه املخصصة، أي قصعته ألخذ طعامه من امل

  ١)كأنه ال يأخذ أرزاقه املعنوية من القدر الرئيس يف املطبخ املعنوي للجماعة الكربى
مع أين مل أكن ذلك احلني إال جمرد ممثل يريد أن ، هكنت أنشرح كثرياً عندما أصلي مقتدياً بأنا شخصيا 

  .عن احلقيقة، ويتيقن ا يقينا ال يزامحه الشكيبحث 
ن التسبيحات واألذكار عقب أوكان يرشدنا إىل  ،كان قيامه للصالة يزيد اإلنسان رهبة وخشوعاًلقد 

: وكان يسبح ويذكر اهللا بصوت رخيم حزين، فعندما يقول ،الصالة إمنا هي حبكم نوى للصالة وبذورها
  .معه يصدر على مهل من أعماق أعماق قلبهسبحان اهللا كنا نس.. سبحان اهللا

ويبدأ بالتسبيحات ويستمر ا يصبح صوته كفرقعة املدافع يف قوته  ،ال اله االّ اهللا: وعندما كان يقول
  .وشدته، فلو كان عنده شخص من الصوفية ألخذته اجلذبة والشوق

ناجاة والتهجد، وكان على وضوء يقضي الليايل بالتسبيح والتهليل والدعاء واملأنه كان وكان من عاداته 
كلما نظرنا إىل بيت األستاذ يف الليل رأينا (:يف إسپارطة وبارال وامريداغ يقولون لنا هدائم، وكان جريان

                                                
مشاهدات معظم الذين عاصروا األستاذ النورسي وسجل ذكريام عنه يف  )جنم الدين شاهني أر(الفاضل مجع الباحث )١(

، واملنقول )ذكريات عن سعيد النورسي(سم باونشرت  ،مقتطفات منها توترمج Son sahitler أربعة جملدات موسومة بـ
 .هنا بعض األحداث املرتبطة بتلك الذكريات
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  )مصباحه اخلافت مضاء ونسمع أنني أذكاره احلزين ودعاءه الرقيق
***  

أرى . .يا إمام: ي حينها غريهبعد أن رأيت هذا وغريه منه ـ مما ال ميكن وصفه ـ سألته، ومل يكن مع
فلم ال تتمحض هلذا، وتتفرغ للعبادة، . .وأرى يف عينيك أشواق األولياء والعارفني. .عليك سيما العباد والزهاد
  .لن تبحث عنك الشرطة، ولن تسجن يف سجوا، ولن حيذر منك أي أحد. .وحينها لن يصيبك أي بأس

  نا عبد اهللا؟، أم أ١هل أنا عبد سعيد: التفت إيل، وقال
  .وكل ما يف الكون عباد هللا. .وحنن مجيعا. .بل أنت: قلت
  فهل عبد اهللا هو الذي يعبد اهللا كما أمر اهللا، أم يعبد اهللا كما أمر هواه؟: قال
  .بل يعبده مبا أمر بأن يعبد به: قلت
ماذا أفعل يف تلك . .يهفماذا أفعل يف التعاليم املقدسة اليت أمرين اهللا فيها بأن ال أترك الدعوة إل: قال

  ..أطرح جالبيب الكسل، وأتزر بإزار اجلد والقيامأن النصوص املقدسة اليت تأمرين 
  ؟)املدثر(﴾ )٢(قُم فَأَنذر ) ١(يا أَيها الْمدثِّر ﴿ :أمل تسمع إىل اهللا وهو خياطبنا بقوله

وليس اخلطاب فيها لسعيد، . .سوال هللاولكن اخلطاب موجه فيها حملمد باعتباره ر. .مسعتها. .بلى: قلت
  .وال لغري سعيد

ولذلك جتده يشعر .. هو الذي ينصبغ بصبغته، فال يتخذ غريه أسوة الوارث الكامل لرسول اهللا : قال
أن كل خطاب موجه لرسول اهللا موجه له، وأن كل دعوة لرسول اهللا هي دعوة له، وأن كل هم اهتم به 

  .يسعه أن يتركه أو يتكاسل عنهال . .هو هم له رسول اهللا 
فلم حتل بينه وبينها . .للدعوة إىل اهللا أمل تسمع إىل اهللا، وهو يبني ذلك التجرد الكامل لرسول اهللا 

ودوا ) ٨(فَلَا تطعِ الْمكَذِّبِني ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل خياطبه، وخياطب ورثته. .احلوائل، ومل تبعده عنها املغريات
نهدت ونَ  لَونهدالقلم(﴾ )٩(فَي(  

ذلك  ال يهتمون بشيء كاهتمامهم بأن يترك  لقد كان مجيع الذين اجتمعوا حلرب رسول اهللا 
كان كاجلبل األشم مل خيضع  لكن حممدا . .التجرد للحق، مث يلني ملا يطلبون، ويداهن كما يداهن املنافقون

  :ومل يساير ومل يصانع ومل يداهن
يا ابن :( ـ بأن قال لهاملشركني وشأم  لعمه أىب طالب عندما نصحه بأن يترك  ل لقد قال الرسو

إجابة املتجرد هللا من كل غرض  ـ أجابه ) من األمر ما ال أطيق أخى أشفق على نفسك وعلى، وال حتملىن 
رك هذا األمر ما ىف يسارى على أن أت يا عماه، واهللا لو وضعوا الشمس ىف مييىن، والقمر ( :سوى إرضاء مواله

   )تركته، حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه
عن املسار  الكثرية خترب عن اجلهود اجلبارة اليت بذهلا املشركون ليحولوا رسول اهللا روايات اللقد وردت 

هو حماصر  وأ. .وهو يف أحرج املواقف العصبية يف مكة ،مل يساوم يف دينه الذي اختباره اهللا له، لكن النيب 
                                                

 .)سعيد(أشري إىل امسه ) ١(
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ومل يسكت عن  ..اإليذاء وهم صابرون وأصحابه القالئل يتخطفون ويعذبون ويؤذون يف اهللا أشد  ،تهبدعو
  .املتجربين تأليفاً لقلوم أو دفعاً ألذاهم كلمة واحدة ينبغي أن تقال يف وجوه 

د منه اهللا، مل يبع وصدع به كما أمره  ،قومه باإلسالم ملا بادى رسول اهللا : قال ١ابن إسحاق لقد حدث
  .ذلك أعظموه وناكروه فلما فعل  ،قومه ومل يردوا عليه حىت ذكر آهلتهم وعاا

إىل  طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هلم، مشى رجال من أشراف قريش  رأوا أن عمه أبا وملا 
وضلل آباءنا، فإما قد سب آهلتنا، وعاب ديننا، وسفه أحالمنا،  خيك أإن ابن . .يا أبا طالب: فقالوا ،أيب طالب

هلم أبو طالب  فقال ! وإما أن ختلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه؛ فنكفيكه أن تكفه عنا 
  . قوالً وفيقاً، وردهم رداً مجيالً، فانصرفوا عنه

 مث شري األمر بينه وبينهم حىت ،يظهر دين اهللا، ويدعو إليه: على ما هو عليه ومضى رسول اهللا 
إم مشوا  مث  ،وحض بعضهم بعضاً عليه ،وتذامروا فيه ذكر رسول اهللا  تباعدوا وتضاغنوا، وأكثرت قريش 

وإنا قد استنهيناك من ابن . ومرتلة فينا يا أبا طالب، إن لك سناً وشرفاً : فقالوا له ،إىل أيب طالب مرة أخرى
آبائنا، وتسفيه أحالمنا، وعيب آهلتنا، حىت تكفه عنا  من شتم: هذا أخيك فلم تنهه عنا؛ وإنا واهللا ال نصرب على 

  .مث انصرفوا عنه. .وإياك يف ذلك حىت يهلك أحد الفريقني أو ننازله 
، فأرسل هلم وال خذالنه  فعظم على أيب طالب فراق قومه وعداوم، ومل يطب نفساً بإسالم رسول اهللا  

فأبق ) للذي كانوا قالوا له(كذا وكذا : جاءوين فقالوا يل د إن قومك ق ،يا بن أخي: فقال له، إىل رسول اهللا 
  .علي وعلى نفسك، وال حتملين من األمر ما ال أطيق

، قد بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه أنه  فظن رسول اهللا 
ساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره اهللا أو يف مييين والقمر يف ي يا عم واهللا لو وضعوا الشمس ( :فقال

أقبل يا بن أخي، : فقال ،ناداه أبو طالب فلما وىل . مث قام ،فبكى واستعرب رسول اهللا  ،)تركته أهلك فيه ما 
  .اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت، فواهللا ال أسلمك لشيء أبداً: فقال، فأقبل عليه رسول اهللا 

أقرب أقاربه، وحاميه الذي جترد عنه فيها  على دعوته يف اللحظة اليت ختلى  يب هذه صورة من إصرار الن
  . حلمايته

 لرسول اهللا  كانت يف مساومة مباشرة من املشركني . .حممد بن كعب القرظي حدث اصورة أخرى 
   :أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه أعياهم أمره، ووثبت كل قبيلة على من أن بعد 

حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيداً، قال يوماً وهو جالس يف نادي قريش،  : بن كعب القرظي حممدقال 
فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله  ،أال أقوم إىل حممد  ،يا معشر قريش :جالس يف املسجد وحده ورسول اهللا 

يزيدون  اهللا  ويكف عنا؟ وذلك حني أسلم محزة، ورأوا أصحاب رسول يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
 ،بن أخيايا : فقال جلس إىل رسول اهللا  فقام إليه عتبة حىت  ،يا أبا الوليد قم إليه فكلمه: فقالوا ،ويكثرون

عظيم، فرقت به  من السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر : علمت إنك منا حيث 
                                                

 .هذا النص منقول من سرية ابن هشام بتصرف) ١(
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فامسع مين أعرض  ،ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهممجاعتهم، وسفهت به أحالمهم، وعبت به آهلتهم 
يا : قال ،)الوليد أمسع قل يا أبا ( :فقال له رسول اهللا : قال ،تقبل منها بعضها عليك أموراً تنظر فيها، لعلك 

ن وإ. ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر  ،بن أخي
وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن . سودناك علينا حىت ال نقطع أمراً دونك كنت إمنا تريد به شرفاً 

وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه،  كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب 
أقد (:قال يستمع منه  ذا فرغ عتبة ورسول اهللا حىت إ! منه فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوي 

سورة (جزءا من  فقرأ عليه رسول اهللا . أفعل : قال )فاستمع مين (:قال. نعم: قال ،)فرغت يا أبا الوليد؟
مث انتهى رسول اهللا  ،وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه  ،اهل فلما مسعها منه عتبة أنصت، )فصلت
 فقام عتبة إىل أصحابه،  ،)فأنت وذاك ،قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت :(مث قال. منها فسجد إىل السجدة

ما : فلما جلس إليهم قالوا. جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به حنلف باهللا لقد : فقال بعضهم لبعض
بالشعر، وال بالسحر، وال  واهللا ما هو  ورائي أنين مسعت قوالً واهللا ما مسعت مثله قط،: أبا الوليد؟ قال وراءك يا 

بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوين، واجعلوها يب، وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه، فاعتزلوه، فواهللا 
العرب فملكه  وإن يظهر على . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم. مسعت منه نبأ عظيم ليكونن لقوله الذي 

هذا رأيي فيه، : قال. واهللا يا أبا الوليد بلسانه سحرك : قالوا. تم أسعد الناس بهملككم، وعزه عزكم، وكن
  . فاصنعوا ما بدا لكم

وهو  تبدو يف أدبه  ،صور اخللق العظيم صورة من ـ كذلك ـ وهي  ،هذه صورة من صور املساومة
يف تصوره لقيم هذا مد  يفرغ من قوله الفارغ الذي ال يستحق االنتباه من مثل حم يستمع إىل عتبة حىت 

ميسك به ال يقاطع وال يتعجل وال يغضب وال  ولكن خلقه  ،الكون، ويف ميزانه للحق ولعرض هذه األرض
يف  زيادة  )أقد فرغت يا أبا الوليد؟(: مث يقول يف هدوء. مقالته، وهو مقبل عليه يضجر، حىت يفرغ الرجل من 

ومها معاً بعض داللة  ..واحلديث للحق مع األدب الرفيع يف االستماع إا الطمأنينة الصادقة . اإلمالء والتوكيد
  . ١اخللق العظيم

ما حدث به . .عن ذلك التجرد الذي جترده للحق ة اليت حاولت أن تثين رسول اهللا مومن صور املساو
سد ابن بن املطلب بن أ األسود ـ فيما بلغين ـ وهو يطوف بالكعبة  اعترض رسول اهللا : ابن اسحق قال

. وكانوا ذوي أسنان يف قومهم. بن وائل السهمي عبد العزى والوليد بن املغرية، وأمية بن خلف، والعاص 
مما  فإن كان الذي تعبد خرياً . ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك حنن وأنت يف األمر يا حممد، هلم فلنعبد : فقالوا

 فأنزل اهللا تعاىل فيهم! حبظك منه رياً مما تعبد كنت قد أخذت نعبد كنا قد أخذنا حبظنا منه، وإن كان ما نعبد خ
  ).سورة الكافرون(

العظيمة مبعانيها هي سورة الرباءة والتجرد التام للحق من كل  ،لقد كانت تلك السورة القصرية بآياا
  . .شائبة من شوائب اهلوى والشرك والباطل
                                                

 .يف ظالل القرآن) ١(
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***  
) سيد قطب(من قبل، ولكنه يف مالحمه كان يشبه دخل علينا رجل مل أكن أعرفه . .يف ذلك احلني

إن نفس : مصر مل يغادرها، لقلتذلك احلني يف ، ولوال أين أعلم أن سيدا كان يف )القرآن ظالل(يف صاحب 
  .سيد جاء إىل قمة ذلك اجلبل من جبال بارال

. .لته لديناما مسعنا نتحدث بتلك األحاديث حىت راح يندمج معنا اندماجا كليا، وكأنه قد وجد ضا
لقد جلأت . .أنا من غري هذه البالد. .يا إمام: ولذلك ما انتهى بديع الزمان من حديثه حىت راح يسأله قائال

بل ما رأيت أنه ينحرف . .رأيت فيها من قومي من ميارس من األساليب ما مل أرتضه. .إليك من بالد بعيدة
  . .متاما باملنهج الذي جاء اإلسالم به

  وما يفعل هؤالء؟: مانقال بديع الز
هم يؤسسون أحزابا، وميارسون السياسة، ويتصارعون فيها مع خصومهم كما يتصارع : قال الرجل

  . .الديكة
  أمل يعلموا أن اإلسالم دين سالم؟. .ما أفلح من صارع: قال بديع الزمان

للحق أن ينتصر وال ميكن . .الباطل يف حرب مع احلق: ولكنهم يقولون. .هم يعلمون ذلك: قال الرجل
  .ما مل يصارع الباطل
  إالم يدعون؟: حدثين عن هؤالء. .يصارعه بسيوف احلق، ال بسيوف الباطل : قال بديع الزمان

  .إىل دولة اإلسالم ونظام اإلسالم: قال الرجل
  ؟فهل متكن اإلسالم من نفوسهم، حبيث اكتملت وراثتهم لرسول اهللا : قال بديع الزمان

  .ل الكثري منهم ـ كما ذكرت لك ـ ال خيتلف يف سلوكه عن خصومهب. .ال: قال الرجل
وكيف . .؟فكيف يدعو مثل هذا إىل نظام اإلسالم، وهو لو يقم نظام اإلسالم يف نفسه: قال بديع الزمان

  مل يقم دولة اإلسالم يف قلبه؟ يدعو مثل هذا إىل دولة اإلسالم، وهو
  نافقون واملصلحيون مع هؤالء؟أمل يدخل املغرضون وامل: مث سكت قليال، وقال

  .بل سيطر الكثري منهم على أجهزة تلك األحزاب. .بل دخل الكثري منهم: قال الرجل
  مل؟: قال بديع الزمان

لقد الحظوا أن العامة من الناس تبع لكل من يلهج باسم اإلسالم، فلذلك صاروا ال يعطون : قال الرجل
  .أصوام إال هلم

  فوا مبا وعدوهم به؟فهل و: قال بديع الزمان
فهم مل يكسبوا من . .لقد شوهوا اإلسالم أعظم تشوبه. .وهذا ما جئت أسألك عنه. .كال: قال الرجل

  .اإلسالم الذي طالبوا بتحكيمه سوى بطون منتفخة، وسيارات فارهة، وقصور عامرة
مل الذي جعله اهللا مشسا أمل يكن هلؤالء أسوة باإلنسان الكا: نظر بديع الزمان إىل األفق البعيد، مث قال

  تستنري ا احلقائق؟ أم أم يتومهون أنفسهم أكثر فطنة منه؟
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فقال له رجل  ،فدعاهم إىل اهللا، وعرض عليهم نفسه ،بين عامر بن صعصعة أتى  أنه  لقد حدث الرواة
: مث قال له  ،واهللا لو أين أخذت هذا الفىت من قريش ألكلت به العرب: ـ يقال له حبرية بن فراسـ  منهم 

األمر هللا : لنا األمر من بعدك؟ قال أرأيت إن حنن تابعناك على أمرك مث أظهرك اهللا على من خيالفك أيكون 
  .ال حاجة لنا بك! حنورنا للعرب دونك فإذا أظهرك اهللا كان األمر لغرينا أفنهدف : فقال له ،يضعه حيث يشاء

  ؟أمل يقرأ هؤالء سرية رسول اهللا 
أن يستغلها ليبث من دعوته ما شاء أن يبث، لكنه مل  وكان ميكنه . .يه املناصب الرفيعةلقد عرضت عل

  .يفعل ألن الدعوة إىل اهللا ال ميكن أن تؤدي مثارها ذه األساليب العقيمة
ال ميكن ألحد أن يقيم أمة على أعمدة حزب سياسي ميكن أن ينهار بأي فضيحة قد يتلبس ا أي مغرض 

  .أي مغرض يريد أن حيطمه دخل احلزب، أو
. .يف حياته إىل استعماله هو ذلك املنهج الذي مارسه  إن املنهج الصحيح الذي دعانا رسول اهللا 

  .وهو منهج بعيد متاما عن تلك املناهج اليت ميارسها الساسة،واليت يتصارعون من أجلها
ن األيام، وكان ميكنين لو صدقتها لقد ذكرين حديثك هذا بتهمة نسبت يل يف يوم م: سكت قليال، مث قال

بسلوكي، أو صدقها تالميذي أن جتعل من كل تلك الثمرات العظيمة اليت هيأها اهللا لنا سرابا ال يسمن وال 
  . .يغين من جوع

من ورثة حنن طالب النور : ١أذكر أين وقفت يف تلك احملكمة اليت وجهت يل تلك التهم بقوة، وقلت
ن أفضالً عن  ،داة طيعة للتيارات السياسية، بل للكون كلهأنفسنا أالّ جنعل من أفسنا نأآلينا على  رسول اهللا 

  .القرآن الكرمي قد منعنا بشدة من االشتغال بالسياسة
خدمة القرآن الكرمي، والوقوف بصرامة وحزم يف وجه الكفر : هياألساسية  تنامهما نشعر أن نإنعم، 

  .عل من احلياة الدنيا نفسها مساً زعافاً وجحيماً ال تطاقبدية وجياملطلق الذي يودي باحلياة األ
شد أدلة والرباهني القاطعة اليت تلزم ميانية الناصعة املدعمة باألظهار احلقائق اإلإهو : ا يف ذلكنومنهج

 ي شئ كان،داة ألمن أشخاصنا أن جنعل ألذا فليس من حقنا . .ميانالفالسفة واملتزندفة مترداً على التسليم باإل
  :وذلك ألسباب

ىل قطع الزجاج املتكسر يف نظر أهل الغفلة، إملاس نفاسة كي ال حتول احلقائق القرآنية اليت تفوق األ: أوالً
  .غراضاً معينة، وكي ال منتهن تلك املعاين القرآنية القيمةأحيث يتومهوا كأا دعاية سياسية ختدم 

نعنا بشدة عن وكل هذه املعاين مت. .واحلقيقة والضمري الشفقة والعدل واحلقيتمثل يف  نان منهجإ: ثانياً
حلاد واستحقوا بذلك ألنه اذا كان هناك بعض ممن ابتلوا باإل ،مور السياسية أو بالسلطة احلاكمةيف األالتدخل 
ولئك املبتلني أفاذا نزل بأحد . برياءطفال واملرضى والشيوخ األفإن وراء كل واحد منهم عدداً من األ ،العقاب

  . يضاً سيحترقون بنارهم دون ذنب جنوهأبرياء ولئك األأن إو مصيبة، فأملستحقني للعقاب كارثة ا
                                                

وقد تصرفت يف النص مبا .. ٤٠٣: ص، الشعاع الرابع عشر: نظرا) الدفاعات(هذا بعض ما قاله اإلمام بديع الزمان يف ) ١(
 .يستدعيه احملل
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مر مشكوك فيه، لذا منعنا بشدة عن التدخل يف من ممارسة السياسة أحصول النتيجة املرجوة إن : ثالثا
  .دارية مبا خيل بأمن البالد ونظامها عن طريق وسائل سياسيةالشؤون اإل
نقاذ إنقاذ البالد وإسس ثابتة، حىت ميكن أزمن عجيب كزماننا هذا، ال بد من تطبيق مخسة  يف: رابعا

. .الشفقة والرمحةو. .االحترام املتبادل :وهذه املبادئ هي. احلياة االجتماعية ألبنائها من الفوضى واالنقسام
  .خول يف الطاعةنبذ الفوضى والغوغائية، والدو. .احلفاظ على األمنو. .االبتعاد عن احلرامو

كيف نترك السياسة للمخربني وارمني : لقد ذكرت هلم ما ذكرت يل، ولكنهم قالو: قال الرجل
  واملستبدين؟

. .أغري هؤالء الواقع جبميع جماالته، ومل يبق هلم إال الساسة. .أمل ير هؤالء غري الساسة: قال بديع الزمان
  .م، ومل يبق هلم إال تلك الكراسي اليت جيلس عليها الساسةأجلس هؤالء على مجيع الكراسي، وأجلسوا اإلسال

  .هم يقولون بأن مجيع الكراسي تبع لكرسي السياسي: قال الرجل
  . .فكرسي الساسة هو أضعف الكراسي، وأقلها غىن. .لقد ضل هؤالء ضالال بعيدا: قال بديع الزمان

بينما أصحاب احلق . .تحطم األحزابأمل يقرأ هؤالء التاريخ، لريوا كيف تنهار السياسات، وكيف ت
  املتجردين للحق ال تؤثر فيهم األعاصري، وال جتتثهم العواصف؟

خاض سعيد القدمي غمار السياسة ما يقارب العشر لقد . .ذكرتين بسعيد القدميلقد : سكت قليال، مث قال
ن تلك الطريق ذات أى فذهبت حماولته ادراج الرياح، اذ رأ. سنوات علّه خيدم الدين والعلم عن طريقها

. فهي حتول بيين وبني القيام بأهم واجب ـن التدخل فيها فضول ـ بالنسبة ايلّ أو. مشاكل، ومشكوك فيها
ن أوهناك احتمال ان يكون الشخص آلة بيد األجنيب دون . غلبها خداع وأكاذيبأن أو. وهي ذات خطورة

  . يشعر
ن كنت موافقاً إو معارضاً هلا، فأفقاً لسياسة الدولة ن يكون مواأوكذا فالذي خيوض غمار السياسة إما 

نين لست موظفاً يف الدولة وال نائباً يف برملاا، فال أفالتدخل فيها بالنسبة ايلّ فضول وال يعنيين بشئ، حيث 
ذا دخلت ضمن املعارضة إو. .يلّ ألتدخل فيهاإملمارسيت االمور السياسية وهم ليسوا حباجة  ـعندئذ  ـمعىن 

ن كان التدخل فكرياً إف. تدخل إما عن طريق الفكر او عن طريق القوةأن أو السياسة املخالفة للدولة، فالبد أ
. ىل الثرثرةإن األمور واضحة جداً، واجلميع يعرفون املسائل مثلي، فال داعي يضاً، ألأيلّ إفليس هناك حاجة 

. ىل هدف مشكوك فيهإجل الوصول اكل ألحداث املشإظهر املعارضة بأي بأن أن كان التدخل بالقوة، إو
فال يرضى . وزار، حيث يبتلي الكثريون جبريرة شخص واحدفهناك احتمال الولوج يف آالف من اآلثام واأل

برياء فيها بناء على احتمال او احتمالني من بني عشرة احتماالت، ألجل هذا لقاء األإوجداين الولوج يف اآلثام و
  .١السياسة اسة وجمالسفقد ترك سعيد القدمي السي

  صاحلا؟ رآه سعيد اجلديدفما البديل الذي : قال الرجل
البديل هو ذلك السلوك . .البديل وضعه رسول اهللا . .لست أنا الذي يضع البديل: قال بديع الزمان

                                                
 .املكتوب السادس عشر: انظر) ١(
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ليه وهو ذلك اإلخالص والتجرد والبعد عن كل األغراض الذي كان ع. .الرفيع الذي ميتلئ به الداعية إىل اهللا
  ..وورثته من بعده رسول اهللا 

  .والسياسة: قال الرجل
هم جيلسون فيها بنفوسهم . .ليس الساسة إال عامة جلسوا على  تلك الكراسي: قال بديع الزمان
. .وليس الساسة إال مثرة من بذور الرعية، فإن صلحت البذور صلحت ال حمالة الثمار. .وبطباعهم وبأخالقهم

  .فال ميكن أن جيين أحد من الشوك العنب. .العبث حماولة تغيري الثمار وإن فسدت البذور، فمن
  فكيف نغريهم؟: قال الرجل

فإذا غرينا العامة . .إن الساسة ليسوا سوى عامة: أمل أقل لك. .إذا غرينا العامة تغريوا: قال بديع الزمان
لة اهللا اليت ال تستطيع أي قوة يف الدنيا فإننا ننشئ منهم دو. .وهذبنا سلوكهم، ورفعنا أخالقهم، وربطناهم باهللا

  أن حتطمها؟
وال . .دولة اهللا اليت حيكمها اهللا ال ميكن أن تنشئها األهواء. .صدقت: انصرف الرجل، وهو يقول

  .دولة اهللا ال ميكن أن ينشئها إال األرواح املتجردة من غري اهللا. .األغراض
ذلك :  خرج من غري أن يعرفنا بنفسه، فقال يلسألت النورسي عن هذا الرجل الغريب الذي دخل، مث

  . .شيء ال ميكن أن تفهمه اآلن
  . .فقربه يل: قلت
، وقد )٤٧من اآلية: احلجر)(إِخواناً علَى سررٍ متقَابِلني﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يصف اإلخوان يف اجلنة: قال

اشتاقوا إىل اإلخوان فيجيء سرير هذا حىت  إذا دخل أهل اجلنة اجلنة( :ذكر املفسرون يف تفسريها قوله 
حياذي سرير هذا فيتحدثان فيتكىء ذا ويتكىء ذا فيتحدثان مبا كانا يف الدنيا فيقول أحدمها لصاحبه يا فالن 

  ١)تدري أي يوم غفر اهللا لنا يوم كنا يف موضع كذا وكذا فدعونا اهللا فغفر لنا
  . .ذلك يف اجلنة: قلت
  . .مل يدخلها مل يدخلها جنة اآلخرة ويف الدنيا جنة من: قال

***  
كل الذين كانوا معه كانوا يف منتهى . .بل كان الكل. .مل يكن اإلمام بديع الزمان وحده بذلك التجرد

  . .الصفاء واإلخالص والتجرد
ولكين سأحدثكم عن موقف بسيط له عالقة ببحثي عن اإلنسان . .ال ميكنين أن أحدثكم عنهم مجيعا

  . .الكامل
ان من تالميذ اإلمام رجل من كبار األغنياء، وقد كان له من السلطان يف ذلك احلني ما ال يضاهيه فيه ك

ولكن بعض احلوادث اليت تعرض هلا جعلته يدخل يف دعوة اإلمام، ويصري تابعا من أتباعه بعد أن . .إال القليل
  . .ختلى عن كل ما كانت تفرضه عليه سلطته من الكرب والتعايل

                                                
 .رواه البزار) ١(
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تب يل أن ألتقي هذا الرجل بعد أن سيم اخلسف، وأذيق من كل ألوان اهلوان، وفوق ذلك مل يتخل لقد ك
  .عن اإلمام، وال عما يدعو إليه اإلمام

يف قمة ذلك اجلبل جلست معه، وقد كان مظهره ال خيتلف عن مظهر خادم بسيط بني يدي اإلمام، وبني 
  . .يدي تالميذ اإلمام

كت ذلك العز الذي كنت فيه لتجلس هذا الس الذي كان يستكرب عن مثله يا فالن، كيف تر: قلت له
  أبسط خدمك؟

ولكنك . .ألنك ال ترى أمامك إال جسدا قد أهلكته اآلالم. .حيق لك يف عامل اجلسد أن تقول هذا: قال
  .لو أبصرت تلك العوامل اجلميلة اليت تسكن فيها روحي ـ بعد صحبيت لإلمام ـ ما قلت هذا الكالم

  .فحدثين عن تلك العوامل: قلت
ولكين مع ذلك سأقرب . .واحلديث عنها ال يزيدك عنها إال بعدا. .تلك العوامل ال تعرف إال بالرحلة: قال

  . .لك
إن أغىن األغنياء وأثرى األثرياء وأعظم الوجهاء ال ميلك بيتا واحدا من تلك القصور العظيمة اليت أسكنين 

  .كيف أقرأ القرآن، وكيف أصحب حممدا رسول اهللا، وكيف أعيش يف عوامل أهل اهللافيها اإلمام بعد أن علمين 
  .وجسدك الذي ذاق من ألوان اهلوان ما ذاق: قلت

ليس جسدي أفضل من تلك األجساد اليت صاحبت رسول اهللا، ومل حيجزها عنه كل تلك : ابتسم، وقال
  . .اآلالم اليت أعدت هلا

. .ن له من املال واجلاه ما كان، ولكنه ختلى عنه مجيعا رغبة يف اهللامن كا لقد كان يف أصحاب حممد 
ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاَء مرضات اللَّه واللَّه رؤوف ﴿ :لقد ذكر اهللا تعاىل يصف هذا النوع، فقال

ادب٢٠٧:البقرة) (بِالْع(  
يا صهيب، : قالت يل قريش اهلجرة من مكة إىل النيب ملا أردت : قالبن سنان، صهيب من هؤالء 

أرأيتم إن دفَعت إليكم مايل : فقلت هلم. واهللا ال يكون ذلك أبدا! وخترج أنت ومالك قَدمت إلينا وال مالَ لك،
  فبلغ ذلك النيب. فدفعت إليهم مايل، فخلَّوا عين، فخرجت حىت قدمت املدينة. نعم: تخلُّون عين؟ قالوا

  .١مرتني )ربح صهيب، ربح صهيب( :فقال
  .ولكنك تبيع نفسك. .إن هذا الرجل باع ماله: قلت
إِنَّ اللَّه ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك. .لقد أمرنا اهللا بأن نبيع نفوسنا وأموالنا وكل شيء هللا: قال

                                                
فاتبعه نفَر من قريش،  أقبل صهيب مهاجرا حنو النيب : عن سعيد بن املسيب قال، ورواه ابن سعد وأبو نعيم يف احللية) ١(

يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجال وأنتم واهللا ال تصلون إيل حىت  :مث قال. ما يف كنانتهفرتل عن راحلته، وانتثل 
أرمي كُلّ سهم يف كنانيت، مث أضرب بسيفي ما بقي يف يدي منه شيء، مث افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مايل وقُنييت مبكة 

ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاَء ﴿ :ونزلت: قال )ربح البيع، ربح البيع(: قال ى النيب فلما قَدم عل. نعم: وخلَّيتم سبيلي؟ قالوا
ادببِالْع وفؤر اللَّهو اللَّه اتضر٢٠٧:البقرة) (م(  
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لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا في اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ 
متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ واإلنو اةروالْالت وه كذَلو بِه  يمظالْع زفَو

  )١١١: التوبة(﴾ 
  إذا بعت نفسك فما عساك تشتري؟: قلت
  .رضوان اهللا أهم عندي من كل شيء. .رضوان اهللا: قال
فحدثين مبا . .فلذلك قد ال نفهم كثريا ما تذكره. .أنا رجل مادي ومن قوم ماديني. .اعذرين: قلت

  .ى قدر عقوهلمأمل يؤمر املؤمن أن خياطب الناس عل. .يتناسب مع طبعي
  .رمبا تقرب لك هذا املوقف سأذكر لك حادثة حدثت يف عهد رسول اهللا : قال

يف بعض الغزوات الكربى قسم الغنائم لكثري من املؤلفة قلوم، فتعجبت  بعد انتصار رسول اهللا 
  )يهمإن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عل ،واهللا إن هذا هلو العجب :(قالتاألنصار، و

، فقال )هو الذي بلغك: (وكانوا ال يكذبون، فقالوا) ما الذي بلغين عنكم؟: (فقال ،فبلغ ذلك النيب 
: ) م وترجعون برسول اهللاأو ال ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إىل بيو  إىل بيوتكم، لو سلكت االنصار

  ١)واديا أو شعبا لسلكت وادي االنصار أو شعبهم
حينها من الفرحة والسعادة ما مل جيده كل أولئك الذين رجعوا باإلبل والشاء، ولكنهم  لقد وجد األنصار

  .مل يرجعوا برسول اهللا يف رحام
وقد  ،مررت برجل: قال حيكي عن نفسهفسأذكر لك قصة حدث ا بشر، الذي . .إن مل تفهم هذا

ألين : مل ضربت؟ فقال: فقلت له ومل يتكلم مث محل إىل احلبس، فتبعته ،ضرب ألف سوط يف شرقية بغداد
فلو نظرت إىل املعشوق : ، فقلت)ألنّ معشوقي كان حبذائي ينظر إيلَّ(: ومل سكت؟ قال: عاشق، فقلت له

  .فزعق زعقة خر ميتاً: األكرب قال
أترى أن هذا املوقف هو الذي يفسر ما حصل ألصحاب حممد من ذلك الثبات العظيم الذي : قلت
  واجهوه؟
فصاروا . .ربط أصحابه باهللا حبا وتعظيما وإجالال فمحمد . .لح مفسرا لذلك إال هذاال يص: قال

وهلذا مل يرغبهم يف أي مطامع دنيوية، بل اهم عن السكون . .روحانيني ربانيني ال هم هلم إال ما يرضي رم
  .إليها حىت ال تكون حجابا بينهم وبني احلقائق العظيمة اليت حيملوا

أصحابه ـ رضي اهللا عنهم ـ مل يتخلوا عنه يف أحرج اللحظات، بل ظلوا يفدونه بكل وهلذا، فإن 
  .بنفوسهم وأمواهلم وكل ما ميلكون. .شيء

ولكن أال ميكن أن يبقى جسدك يف أهلك ومالك، ومع ذلك تظل مع . .سلمت لكل ما ذكرته يل: قلت
  ؟جنة الروح، وجنة اجلسد: فتنعم باجلنتني. .اإلمام بروحك وقلبك
لكن أمورا كثرية حصلت جعلتين أختار احلياة اليت أحياها . .لقد حاولت يف البدء ذلك: نظر إيل، وقال

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
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  .اآلن
  وما هي؟: قلت
وذقت من حالوة االلتزام ما . .وقد التزمت بالفعل. .أردت أن ألتزم بيين وبني نفسي. .يف البدء: قال

  . .يام إال بعدا عن احلقائق، وما تتطلبه احلقائقلكين وجدت احمليط الذي أعيش فيه ال تزيده األ. .ذقت
. .وكنت أستشعر يف ذلك القيام ما يستشعر الواقف بني يدي ربه. .يف ليلة من الليايل كنت قائما الليل

وقد كان من مجلة ما قرأت قوله تعاىل وهو يذكر سبب ما ترتل على بين إسرائيل من اللعنات، لقد كنت أقرأ 
مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ  الَّذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ  لُعن﴿ :قوله تعاىل
يتولَّونَ الَّذين ترى كَثريا منهم ) ٧٩(ما كَانواْ يفْعلُونَ  كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ) ٧٨(يعتدونَ 

 ملَه تما قَدم وا لَبِئْسونَ  كَفَردالخ مذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهفُسونَ ) ٨٠(أَننمؤوا يكَان لَوو
 لَكاَء ويلأَو مذُوهخا اتم هزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنو قُونَ بِاللَّهفَاس مهنا مريكَث املائدة ( } ) ٨١(ن(  

ينتهوا فجالسوهم  فلم  ،ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي تهم علماؤهم( :خطر على بايل حينها قوله 
  ..ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي، فضرب اهللا بعضهم ببعض ،يف جمالسهم، وواكلوهم وشاربوهم

نفسي بيده حىت  وال والذي (: قالمث فجلس،  ،متكئاًحني قال هذا احلديث   لقد كان رسول اهللا
  ١)تأطروهم على احلق أطراً

واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ ﴿ :وذكرت حينها ما نزل يف أصحاب السبت من قوله تعاىل
يهِمأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحا  الْببِم ملُوهبن ككَذَل يهِمأْتونَ لَا تبِتسلَا ي مويا وعرش هِمتبس موي مهانيتح

معذرةً  وإِذْ قَالَت أُمةٌ منهم لم تعظُونَ قَوما اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شديدا قَالُوا) ١٦٣(كَانوا يفْسقُونَ 
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين ينهونَ عنِ السوِء وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا ) ١٦٤(إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ 

﴾ )١٦٦(نه قُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئني فَلَما عتوا عن ما نهوا ع) ١٦٥(بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ 
  )األعراف(

مع أنه كان من الذين مل ينهوا . .لقد رأيت أن اهللا تعاىل ذكر أنه مل ينج من العقاب إال من ى عن السوء
  .٢عن السوء من مل يرض عملهم، ولكن عجزه قعد به عن اإلنكار

                                                
إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل :( قال رسول اهللا : وروى أبو داود عن عبداهللا بن مسعود قالرواه أمحد، ) ١(

، فال مينعه ذلك أن يكون أكيله  مث يلقاه من الغد . يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك: الرجل، فيقول كان الرجل يلقى 
ن بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود لُعن الَّذين كَفَرواْ م﴿ :بعضهم ببعض مث قال فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب . وشريبه وقعيده
كال واهللا لتأمرن : مث قال﴾ ولَكن كَثريا منهم فَاسقُونَ ﴿ :إىل قوله ﴾  مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ وعيسى ابنِ 

 )ـتقصرنه على احلق قصراً  أو  ـى احلق أطراً ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن على يد الظامل، ولتأطرنه عل باملعروف 
جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، وإذا املصحف يف حجره، فأعظمت أن أدنو، مث مل : عن عكرمة قال عبد الرزاقروى ) ٢(

ا هو وإذ: قال ،هؤالء الورقات: فقال: ما يبكيك يا أبا عباس، جعلين اهللا فداك؟ قال: أزل على ذلك حىت تقدمت فجلست، فقلت
فإنه كان ا حي من يهود سيقت احليتان إليهم يوم السبت، مث غاصت ال : قال. نعم: تعرف أيلة قلت: ، قال)سورة األعراف(يف 

يقدرون عليها حىت يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة، كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا مسانا كأا املاخض، تتبطح ظهورها 
إمنا يتم عن أكلها يوم السبت، فخذوها فيه، : ذلك برهة من الدهر، مث إن الشيطان أوحى إليهم فقالفكانوا ك. لبطوا بأفنيتهم
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وهم ـ املنكر بني ظهرانيهم  ب العامة بعمل اخلاصة، حىت يروا إن اهللا ال يعذ( :وذكرت حينها قوله 
  ١)عذب اهللا العامة واخلاصة فإذا فعلوا  ،فال ينكرونه ـقادرون على أن ينكروه 

من رأى منكم :( اعترب اإلنكار بالقلب أضعف مراتب اإلميان، فقال وذكرت حينها أن رسول اهللا 
، بل ورد يف حديث ٢)وذلك أضعف اإلميان ،يستطع فبقلبه سانه، فإن مل منكراً فليغريه بيده؛ فإن مل يستطع فبل

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته ( :آخر ما هو أعظم من ذلك، فقد قال رسول اهللا 
يقولون ما ال يفعلون  مث إا ختلف من بعدهم خلوف ،وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره حواريون
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه  ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ن ما ال يؤمرونويفعلو

  ٣)وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل ،فهو مؤمن
وذكرت حينها أن خريية هذه األمة ـ كما أخرب اهللا تعاىل ـ مرنة بأمرها باملعروف ويها عن املنكر، 

ن ير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آمكُنتم خ﴿ :كما قال تعاىل
تعاىل يف ، بل إين رأيت اهللا )١١٠:آل عمران) (أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيراً لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ
ألنه ال يدل على اإلميان شيء كما يدل عليه . .هذه اآلية يقدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر على اإلميان

  .غضب املؤمن أن تنتهك حرمات اهللا
يا رسول اهللا، أي : وهو على املنرب، فقال قام إىل النيب وذكرت حينها ما ورد يف احلديث من أن رجال 

  ٤)خير الناسِ أقْرؤهم وأتقاهم ِهللا، وآمرهم بِاملعروف، وأنهاهم عنِ الْمنكَرِ، وأَوصلُهم للرحمِ(: الناس خري؟ فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ إِذَا ﴿ :ولكين وجدت يف القرآن آية تقول: قلت

يدتلُونَاهمعت متا كُنبِم ئُكُمبنيعاً فَيمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه مأال ترى أن هذه اآلية تعطيك . .)١٠٥:املائدة) (ت
  العذر الذي تعتذر به لربك؟

                                                                                                                                 
فكانوا . بل يتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت: فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة. وكلوها يف غريه من األيام

بنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمني، وتنحت واعتزلت طائفة كذلك، حىت جاءت اجلمعة املقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأ
لم تعظُونَ قَوما اللَّه ﴿ :وقال األيسرون. ويلكم، اهللا، اهللا ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة اهللا: وقال األمينون. ذات اليسار وسكتت

إن ينتهوا فهو أحب إلينا أال يصابوا وال ﴾ معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ ﴿ :؟ قال األمينون﴾مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شديدا 
واهللا ال نبايتكم الليلة يف . فقد فعلتم، يا أعداء اهللا: فمضوا على اخلطيئة، وقال األمينون. يهلكوا، وإن مل ينتهوا فمعذرة إىل ربكم
فلما أصبحوا ضربوا عليهم . يصبحكم اهللا خبسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب مدينتكم، واهللا ما نراكم تصبحون حىت

. أي عباد اهللا، قردة واهللا تعاوي هلا أذناب: الباب ونادوا، فلم جيابوا، فوضعوا سلما، وأعلوا سور املدينة رجال فالتفت إليهم فقال
وال تعرف اإلنس أنساا من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنساا من اإلنس، : قال

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه ﴿ :مث قرأ ابن عباس. أمل ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها، أي نعم: من اإلنس فتشم ثيابه وتبكي، فتقول
ينا الَّذذْنأَخوِء ونِ السنَ عوهني ينا الَّذنيجيسٍ  أَنئذَابٍ بوا بِعوا قد جنوا، وال أرى اآلخرين ذكروا، : قال﴾ ظَلَم فأرى الذين

 وحنن نرى أشياء ننكرها وال نقول فيها؟
 .رواه أمحد) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .رواه أمحد) ٤(
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. .ولذلك رحت أحبث يف دواوين التفسري عن تفسريها. .يف البداية تومهت يف اآلية ما تومهت أنت: قال
يا ﴿ :ياأيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية: قوله ـعنه  رضى اهللا ـ عن أىب بكر الصديق حلديث فوجدت يف ا

ج كُمجِعرم إِلَى اللَّه متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضال ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ينا الَّذهأَي متا كُنبِم ئُكُمبنيعاً فَيم
علُونَت١٠٥:املائدة) (م( ، وإين مسعت رسول اهللا يقول :)فلم يأخذوا على يديه  ،إن الناس إذا رأوا الظامل

   ١)اهللا بعقاب من عنده أوشك أن يعمهم 
  .هناك آية أخرى ال جدال يف وضوح معناها، وهي تعفيك من أي مسؤولية: قلت
يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ولْتكُن منكُم أُمةٌ ﴿ :تقصد قوله تعاىل: قال

  ؟)١٠٤:آل عمران) (وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
وميكنك أن تعتذر لربك . .وهي بالتايل ال تشمل مجيع هذه األمة. .تفيد التبعيض) من(فـ . .أجل: قلت

  .ذا
. .وكانت جوائزها ال تقدر بثمن. .وكانت لك طاقة املشاركة فيها. .أجريتأرأيت لو أن مسابقة : قال

  أكنت تقعد عن املشاركة فيها ألنك لست ملزما ا؟
  .إن القعود عن مثل هذا وهن وضعف ومحق. .كيف أقعد عن ذلك. .ال: قلت
ال، مث أرى اآلية تقصر إا تأمرنا بأن تكون منا أمة خمتصة يف هذا ا. .فبذلك ختاطبنا تلك اآلية : قال

  .ومل أفهم من ذلك إال أن األمر أعظم من أن يكون منحصرا يف فئة دون فئة. .الفالح عليها
  تفيد التبعيض؟) من ( ولكن : قلت
ولكنهم . .فهؤالء البد أن يكونوا أفرادا. .لقد فهمت من هذه اآلية أا ترتبط باملختصني من الدعاء: قال

  .كل حبسب طاقته. .فلذلك كان إمدادهم واجبا على كل األمة. .ققوا شيئالوحدهم ال ميكنوا أن حي
فلم أجد يف هذه .. لقد انطلقت من هذه اآلية ألحبث عن الداعية إىل اهللا الذي يستحق مين أن أنصره

ه يدعو مل أر. .فإين مل أره يدعو لنفسه، وال لطائفته، وال لعنصره، وال حلزبه. .البالد أحد كاإلمام بديع الزمان
  . .فلذلك علمت أنه صادق يف دعوته خملص فيها. .إال إىل اهللا

وهل يفرق . .ذهبت يف صورة درويش فقري ألرى كيف يعامل اإلمام املستضعفني. .يف أول لقاء يل معه
  . .بينهم وبني غريهم

  ما الذي حدا بك إىل هذا؟: قلت
وما ) ٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى ) ١(وتولَّى  عبس﴿ :ـ  لقد قرأت قوله تعاىل ـ وهو يؤدب نبيه : قال

وما علَيك أَلَّا ) ٦(فَأَنت لَه تصدى ) ٥(أَما منِ استغنى ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ) ٣(يدرِيك لَعلَّه يزكَّى 
، فعلمت أن السائر )عبس(﴾ )١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(و يخشى وه) ٨(وأَما من جاَءك يسعى ) ٧(يزكَّى 

  . .الوارث له البد أن يالحظ هذا التأديب على قدم رسول اهللا 
  فماذا وجدت من اإلمام؟: قلت

                                                
 .أبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائىرواه ) ١(
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ويف ذلك احلني بالذات، ـ وكأن اهللا أراد أن . .لقد رحب يب أعظم ترحيب، وأحلين أعظم حمل: قال
  . .لشيخ وعظم زهده ـ جاءه رجال من كبار األثرياء دايا عظيمة يسيل ألجلها لعاب احلريصنييريين حقيقة ا
  فماذا فعل اإلمام؟: قلت
 نعومة أظفاري ١فأنا منذ. .اعذروين أيها اإلخوة األفاضل: لقد نظر إليهم برمحة، مث خاطبهم بقوله: قال

هار حاجيت لآلخرين رغم انين كنت فقري احلال ويف فما كنت أتنازل إلظ. .أرفض قبول أموال الناس وهداياهم
نين ما كنت من ذوي أحاجة إىل املال، وما كنت زاهداً وال صوفياً وال صاحب رياضة روحية، فضالً عن 

  .احلسب والنسب والشهرة
وقد فهمت حكمتها قبل  ،مري كما كان حيار من يعرفين من األصدقاءأزاء هذه احلالة كنت أحار من إف

ا كانت ألجل عدم الرضوخ للطمع واملال، وألجل احليلولة دون جمئ اعتراض على رسائل النور إني، بضع سن
واالّ كان أعدائي الرهيبون ينـزلون يب . .يف جماهداا، فقد أنعم علي الباري عز وجل تلك احلالة الروحية

  )ضربتهم القاضية من تلك الناحية
خويت، تعلمون انين ال أقبل الصدقات واملعونات، كما ال إ يا( :ويف موقف آخر قال آلخرين من احملسنني

خويت إمن  ـبيع مالبسي اخلاصة وحاجيايت الضرورية، ألبتاع بثمنها أأكون وسيلة ألمثاهلا من املساعدات، لذا 
 ،خالص رسائل النور، لئال يصيبها ضررإكتيب اليت استنسخوها وذلك ألحول دون دخول منافع دنيوية يف  ـ
  ٢)خوة اآلخرون، فال جيعلوا الرسائل وسيلة ألي شئ كانيعترب من ذلك اإلول

وذات مرة بعد أن عرفته حبقيقة حايل، وسألته عن السر الذي جيعله ال يقبل شيئا من أحد من الناس، قال 
بيين وبني اإلخالل بالعالقة اخلالصة احلميمة : مهها وهوأذكر أن اسباباً كثرية متنعين عن قبول اهلدايا، إ: يل

نين لست حمتاجاً حاجة ماسة، وذلك بفضل االلتزام باالقتصاد والقناعة والربكة، بل أطالب النور، عالوة على 
  . راديتغموال الدنيا، فذلك خارج طوقي وأمد يدي إىل أن أستطيع أال 

ال تردين : فقال، قبلهيصديق محيم تاجر، مبقدار من الشاي يبلغ مثنه ثالثني قرشاً، فلم وذات مرة أتاه 
  . دفع له ضعف مثنه هولكن ،فقبله! خائباً يا استاذي، لقد جلبته لك من استانبول

  ستاذي، ما احلكمة فيه؟ألم تتعامل هكذا يا : فقال
. إىل قيمة قطع زجاجية تافهة ـوهو بقيمة األملاس  ـلئال اُنزل قيمة الدرس الذي تتلقاه : فقال اإلمام

  !نتأجل نفعك ألدع نفعي اخلاص أنين إ

                                                
 .٤٩٢: صول من سريته الذاتية الكالم التايل للنورسي منق) ١(
 .٣١٨/  ١امريداغ  -املالحق ) ٢(
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  ـ التميز ٢
. .عرفنا األول: سكت الوارث برهة من الزمن، وكأنه يتذكر شيئا كان قد نسيه، فراح أحدنا يسأله قائال

  .فحدثنا عن الثاين
  وما الثاين؟: قال
فاإلمام املتصدي لدعوة الناس ال بد أن يكون متميزا، وال بد أن يكون من يربيهم مثله قوم . .التميز: قلنا

  .ميزونمت
محمد رسولُ ﴿ :وأصحابه على مدار الزمان، فقال تعاىل لقد ذكر اهللا هذا التميز يف النيب . .أجل: قال

ناً سيماهم في من اللَّه ورِضوااللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضالً 
طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجلَظَ وغتفَاس هرفَآز 

ه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّ
  )٢٩:الفتح) (وأَجراً عظيماً

  .إن هذه اآلية تعطي السمات اليت يتميز ا الدعاة إىل اهللا السائرون على أقدام األنبياء
  :الشدة
  فهل يستقيم اإلميان مع الشدة؟. .إن اآلية تصفهم بالشدة: قلت
الشدة ـ يف أحيان كثرية ـ هي العالج الذي ال تصلح األمور إال . .يستقيم اإلميان إال مع الشدةال : قال

  .به
إنه من أعطي حظه من الرفق :( أمل يقل يف احلديث. .أمل يذكر نبيكم الرفق بدل الشدة؟. .مل أفهم: قلت

، ويف ١)من الدنيا واآلخرةومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه  ،فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة
  ؟٢)وإذا أراد اهللا بأهل بيت خريا أدخل عليهم باب الرفق ،الرفق مين واخلرق شؤم( :احلديث اآلخر

  . .صدق رسول اهللا : قال
  فكيف جتمع بني الشدة والرفق؟: قلت
  .الرفق يف املعاملة، والشدة يف املوقف: قال
  ماذا تعين؟: قلت
  ة؟أمل تر يف حياتك النخل: قال
  . .بلى رأيتها: قلت
  . .فقد شبه ا املؤمن: قال
  .وهي أشبه بالرفق منها بالشدة. .ولكن مثارها طيبة حلوة مغذية: قلت

                                                
 )وصلة الرحم وحسن اخللق وحسن اجلوار يعمران الديار ويزيدان يف األعمار:( رواه أمحد، وتتمة احلديث) ١(
 .البيهقي يف األمساء والصفاترواه ) ٢(
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لقد ضرب اهللا مثل الكلمة الطيبة . .لوال جذورها الشديدة املمتدة يف األرض ما كانت هلا الثمار: قال
ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها  أَلَم تر كَيف﴿ :بالشجرة الشديدة الصلبة، فقال

﴾ )٢٥(تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ )٢٤(في السماِء 
ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ ما لَها ﴿ :الشجرة اخلبيثة، فقال ، بينما ذكر)إبراهيم(

يثَبت اللَّه الَّذين َآمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في ﴿ :، مث قال بعدها يبني معىن اشتداد اجلذور)إبراهيم(﴾ )٢٦(من قَرارٍ 
ياُء الْحشا يم لُ اللَّهفْعيو نيمالظَّال لُّ اللَّهضيو ةري الَْآخفا وينالد إبراهيم(﴾ )٢٧(اة(  

ومثَلُهم في الْأنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره ﴿ :لقد أشارت اآلية اليت قرأا إىل هذا املعىن، ففيها: قلت
تلَظَ فَاسغتفَاسهوقلَى سى ع٢٩من اآلية: الفتح)(و(  

  .أال ترى أنه لوال اشتداد السوق ما استطاع الزرع أن يعطي مثاره. .بورك فيك: قال
  فما الشدة اليت يتسم ا اإلمام الوارث؟. .بلى: قلت
أهل اإلميان، لقد ذكر اهللا تعاىل املفاصلة التامة بني الكفر واإلميان، وبني أساليب أهل الكفر وأساليب : قال
ولَا أَنا عابِد ما ) ٣(ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ) ٢(لَا أَعبد ما تعبدونَ ) ١(قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ ﴿ :فقال تعاىل

 متدب٤(ع ( دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنو)٥ ( ِيند يلو كُميند لَكُم)الكافرون(﴾ )٦(  
فال ميكن أن يأخذ املؤمنون بأنصاف . .إن هذه السورة الكرمية تدعو إىل متيز املؤمنني التام عن غريهم

  .بل البد أن يدخلوا يف السلم كافة. .احللول
  فكيف رأيت اإلمام بديع الزمان، ومن معه من الورثة، يطبقون هذه الصفة؟: قلت
معه لساروا مع تيار اإلحلاد الذي كان يفرض نفسه فرضا يف ذلك لوال هذه الصفة يف اإلمام والذين : قال

  . .الواقع
  . .لقد كان لإلمام من الشدة يف احلق ما مل أره يف غريه
ن اصحاب الدنيا املتكالبني على متاعها الزائف قد إ( :لقد رأيته مرة خياطب بعض املسؤولني الكبار بقوله

ىل إوقد دفعهم هذا الوهم . .هذه الدنيا مثلي له من القوة ما آلالف الرجال ن رجالً عاجزاً غريباً يفأتومهوا عبثاً 
وهي كحي من أحياء  ،)بدرة(و ليلتني يف أقامة ليلة وضعي حتت قيود صارمة مشددة؛ فلم يسمحوا يل مثالً باإل

خلمسني ألف  ن لسعيد من القوة ماإ:(وقد مسعتهم يقولون. و حىت على جبل من اجلبال القريبة منهاأ) بارال(
  )رجل لذا فال ميكننا إطالق سراحه

فلم ال  ،نكم تعملون للدنيا بكل ما أوتيتم من قوة وجهدأمع ! يا طالب الدنيا التعساء(: وأنا أقول
فاذا كان خوفَكم من شخصي الفاين، فهوخوف زائف، ال مربر له  ،يضاً فتحكمون كااننيأتعلمون شؤوا 

ن أيستطيع يف األقل  ،ن يعمل ضعف عملي مخسني مرةأ ـوليس مخسني ألفاً  ـنسان ي اأذ يستطيع إطالقاً، إ
  .فينتهي األمر. .)لن خترج:(يقف على باب غرفيت ويقول

أال فلتعلموا . .تسلح اأميان اليت ذا كان خوفكم من مهنيت اليت هي الدعوة اىل القرآن، ومن قوة اإلإأما 
وحبكم مهنيت يف قوة  ،مياننين بفضل اإلإ. ونئنكم خمطإ.. كال.. رجلجيداً بأنين لست يف قوة مخسني ألف 
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لقد اقتحمت . .وروبا كلها مبا يف ذلك مالحدتكمأحتدى أنين بقوة القرآن الكرمي إ! مخسني مليون شخص
وذلك بفضل ما نشرت من احلقائق االميانية . .)و احلديثةأالعلوم الطبيعية (قالعهم احلصينة اليت يسموا 

ولو ! ىل رتبة هي أدىن مائة مرة من رتبة االنعامإكرب فالسفتهم أرباهني القرآنية الدامغة اليت أنزلت ا وال
 ،ن حتول دون مسألة واحدة من مسائل مهنيتأسرها مبا يف ذلك مالحدتكم، فلن تستطيع أوروبا بأاجتمعت 

  .ذن اهللا وتوفيقهإن تغلبين بأوال 
وال .. ن تتدخلوا يف شؤون أُخراي كذلكأ شؤون دنياكم ال حيق لكم فكما ال أتدخل يف: وجممل الكالم

نكم لن جتنوا من وراء ذلك شيئاً، أال فلتعلموا يقيناً بأسكم وحاولتم التدخل، أذا ركبتم رإما أ.. حتاولوا
  )وسيكون سعيكم عبثاً

  : مث أنشد بلغته يقول
  قوةُ العضد ال ترد تقدير اهللا

  طفئها األفواه وقدها املوىل ال تأومشعة 
  :مث أنشد يقول

  ن كان للظلم مدفع وبندقية وقلعةإ
  .فللحق ساعد ال ينثين ووجه ال يتراجع

  أال ترى أنك اشتددت على الرجل؟. .يا إمام: أذكر حينها أين قلت له
إن هذا املوقف الذي وقفته معه خري له من ألف كلمة شكر، . .ألن هذا الرجل ال تنفعه إال الشدة: قال

  .ف ألف قصيدة مدحوأل
  مل؟: قلت
ألنه مل يتعود أن يسمع إال الشكر حىت مج مسعه الشكر، ومل يتعود أن يسمح إال املدح حىت صار ال : قال

وأنا أوقن يقينا تاما أن هذه . .فلذلك واجهته مبا واجهته به مما مل يتعود مساعه. .يرى يف املدح إال النفاق
  .الةالكلمات ستؤيت مثارها يف نفسه ال حم

فلذلك ال . .هم يطلبوا، ولكنهم ال حيبوا. .إن مثل هذا الرجل ال حيبون الضعف، وال حيبون الذلة
  .يلينون إال للشديد، وال يسمعون إال للقوي

  من أين استفدت هذه الشدة؟: قلت
ل ثابتا لقد ظ. .كان كاجلبل الثابت الذي ال تزعزعه األعاصري إن رسول اهللا . .من رسول اهللا : قال

  . .ومل يرب أصحابه إال على ذلك. .على كل موقف وقفه مل يتزحزح عنه
وهو يعلم أن قريشا يعدون العدة ملالقاته  قبيل معركة بدر،  يف اللحظات احلرجة اليت مر ا الرسول 

أحدهم من  يرد عليه أصحابه من املهاجرين، فكلما انتهى ، وكان الذي )أشريوا علي أيها الناس(: كان يردد
، هنا تنبه أحد قادة األنصارو ،)أشريوا علي أيها الناس( :املعركة، كرر نفس السؤال بيان االستعداد اخلوض 

أجل : قال )لكأنك تريدنا يا رسول اهللا؟ واهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـ فقال الصحايب اجلليل سعد بن معاذ  وهو
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ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودنا، ومواثيقنا  فقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن : (فقال سعد
بنا  لك، فامض يا رسول اهللا ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت  على السمع والطاعة 

  )البحر فخضته خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد
  فهل هناك غريه؟. .عرفت هذا، ومسعت به: قلت
والطائفة الذين معه لتحول اإلسالم فرعا من فروع  كان عليها رسول اهللا لوال الشدة اليت : قال

  اليهودية، أو فرعا من فروع املسيحية، أو فرعا من فروع الوثنية؟
  كيف ذلك؟: قلت
ومن الذين معه أن ال يكون هلم من الدين إال ما  لقد كان كل طرف من هؤالء يود من حممد : قال
: البقرة)(ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتبِع ملَّتهم ﴿ :تعاىل يذكر ذلكلقد قال اهللا . .يدينون به
قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي ﴿ :، وقد رد اهللا تعاىل عليهم بقوله)١٢٠من اآلية

   )١٢٠من اآلية: البقرة)(علْمِ ما لَك من اللَّه من ولي وال نصريٍجاَءك من الْ
لكن اهللا . .لقد ذكر اهللا تعاىل كيف اغتاظ اليهود من ذلك. .لعلك تعرف ما حصل بسبب حتويل القبلة

 به ال يلتفت وأمره أن ميضي يف سبيله الذي أمره اهللا. .أن ال يهتم مبا يقترحه السفهاء على رم أمر نبيه 
سيقُولُ السفَهاُء من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي ﴿ :ألغراض املغرضني، وال احتجاجات احملتجني، قال تعاىل

كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا و) ١٤٢(كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ 
يها إِلَّا لنعلَم من يتبِع لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَ

كَانت لَكَبِريةً إِلَّا علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِميانكُم إِنَّ اللَّه  الرسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه وإِنْ
 يمحر ُءوفاسِ لَرطْ) ١٤٣(بِالنش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواِء فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبى ترن قَد ر

 أَنه الْحق من ربهِم الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ
بِكُلِّ َآية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ  ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب) ١٤٤(وما اللَّه بِغافلٍ عما يعملُونَ 

مِ إِنك إِذًا لَمن الظَّالمني قبلَتهم وما بعضهم بِتابِعٍ قبلَةَ بعضٍ ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم من بعد ما جاَءك من الْعلْ
  )البقرة(﴾ )١٤٥(

يا أَيها الَّذين ﴿ :قال تعاىلؤمنون أن يضعوا املفاصلة التامة بينهم وبني غريهم يف هذا اجلانب، وهلذا أمر امل
هدي بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللّه الَ ي آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء 

 نيمالظَّال مى ) ٥١(الْقَورفَت  ى اللَّهسةٌ فَعرائا دنيبصى أَنْ تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسي ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ
ويقُولُ الَّذين َآمنوا أَهؤلَاِء  ) ٥٢(ِسهِم نادمني أَنْ يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيصبِحوا علَى ما أَسروا في أَنفُ 

 بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس ينالَّذ  رِيناسوا خحبفَأَص مالُهماملائدة(﴾ )٥٣(أَع(  
  : الرمحة
  .فحدثنا عن الرمحة. .الشدة ومعناها ناعرف: قلت
  .. ميلكه اإلمام بديع الزمانكالقلب الذي كان الرمحة قلبا ميتلئ بكان ميلك  مل أر يف حيايت رجال: قال
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وكأا . .صفة كانت غالبة عليهال ميكنين أن أحدثكم عن كل ما رأيت من رمحته، ولكين سأحدثكم عن 
  .خلقت معه

مل . .ناس إليه، ومع أبعد الناس عنهلقد كان أسهل الناس، وأيسرهم، وأكثرهم لينا وبشاشة مع أقرب ال
: أره ـ مع املواقف الشديدة اليت مر ا ـ إال لينا بشوشا منطلق األسارير، وقد دعاين ذلك إىل سؤاله، فقال

لقد قال اهللا تعاىل يصف رسول اهللا . .والوارث ال ينبغي أن يكون إال رحيما. .إن االبتسامة هي رسول الرمحة
: ﴿ ةمحا رلَفَبِم رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم مه

نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرش١٥٩:آل عمران) (و(  
. .ما غضب لنفسه قط، وال ضاق صدره بضعفهم البشريكما وصفه ربه سهال لينا يسريا  وقد كان 

  ١)أنا لكم مثل الوالد لولده إمنا ( :بل كان يقول هلم كل حني
وسلبوا أمواهلم، وديارهم، وأجلوهم ، ه الذين صبوا عليه وأصحابه مجيع أنواع العذابئمتكن من أعدالقد 
يا معشر قريش، ما ترون أين : (قابل كل تلك اإلساءات بالعفو والصفح واحللم قائالً لكنه  ،عن بالدهم
  )اذهبوا فأنتم الطلقاء :(  فقال خريا، أخ كرمي وابن أخ كرمي، :قالوا، )؟فاعل بكم

) تم لَهو خير للصابِرِينوإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبر﴿ :قد أنزل اهللا عليهل
  )نصرب وال نعاقب: (وأن ال يعاقب فقال، فاختار أن يعفو عنهم ويصرب على ما كان منهم ،)١٢٦:النحل(

فهل تراك مثلهم، أم تراك تكتفي . .إين مررت بقوم حدثوين بأحاديث كثرية يرووا عن حممد: قلت
  بالقرآن؟

هو التطبيق العملي للقرآن  إن حممدا . .وضل من فعل هذا. .اضل من قال هذ: نظر إيل بغضب، وقال
وسلوكه ظل جاهال  ومن مل يقرأ تفسري القرآن الكرمي من أقوال حممد . .الكرمي، وهو التفسري احلسي ملعانيه
  .بالقرآن، ولو قرأ مجيع تفاسري الدنيا

  .فحدثين مثلما حدثتهم: قلت
  عن أي شيء تريد أن أحدثك؟: قال
  .قد كنت حتدثين عن مظهر من مظاهر رمحته، وهو عفوه عند املقدرةل: قلت
فلما قفل معه أدركتهم القائلة يف  ،أنه غزا مع رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ جابر لقد حدث : قال

حتت مسرة فعلق  وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول اهللا  يف واد كثري العضاة فرتل رسول اهللا 
إن هذا اخترط علي سيفي، وأنا نائم، : (يدعونا، وإذا عنده أعرايب، فقال ا نومة، فإذارسول اهللا سيفه، ومنن

  .٢اهللا ثالثا، ومل يعاقبه وجلس: فقلت) ؟من مينعك مين: فاستيقظت وهو يف يده فقال
هذا أراد أن يقتلك، : ليأيت برجل فق شهدت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ جعدة  وحدث

                                                
 .أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبانرواه ) ١(
 .ريرواه البخا) ٢(
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  ١)أردت ذلك مل يسلطك اهللا علي لن تراع، لو: (رسول اهللا فقال 
من قبل التنعيم  أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  .٢فدعا عليهم، فأخذهم سلما فعفا عنهم، واستحياهم ،متسلحني يريدون غرة رسول اهللا 
يوما، مث قام فقمت حني قام، فنظرنا إىل  حدثنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

فقال له  ،أعرايب قد أدركه، فجذبه بردائه، فحمر رقبته، وكان رداؤه خشنا، فالتفت إليه رسول اهللا 
ال، : (امحلين على بعريي هذين، فإنك ال حتملين من مالك، وال من مال أبيك، فقال له رسول اهللا : األعرايب
: وكل ذلك يقول األعرايب ،)فر اهللا، ال وأستغفر اهللا، ال وأستغفر اهللا ال أمحلك حىت تقيدين من جبذتكوأستغ

امحل له على : فقالـ رضي اهللا عنه ـ عمر  مث دعا رسول اهللا : واهللا ال أقيدكها، فذكر احلديث، وفيه
  ٣)انصرفوا على بركة اهللا تعاىل: (قالمث التفت إلينا، ف ـ على بعري مترا، وعلى اآلخر شعريا ـبعرييه هذين 

إىل صفوان  ملا كان يوم فتح مكة أرسل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب و
قد أمكنين اهللا عز وجل : فقلتـ رضي اهللا عنه ـ بن أمية، وأيب سفيان حبرب، واحلارث بن هشام، قال عمر 

﴿ :وتهخمثلي ومثلكم كما قال يوسف عليه السالم إل: (رسول اهللا منهم اليوم، ألعرفنهم مبا صنعوا، فقال 
نيماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيبفانفضحت حياء من رسول )٩٢من اآلية: يوسف)(ال ت ،

  .٤ما قال كراهية أن يكون يدري، وقد قال هلم رسول اهللا  اهللا 
جعل يقبض يوم حنني من فضة يف ثوب بالل، ويفرقها،  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ بر عن جاو

قد خبت وخسرت إن كنت ال  ؟وحيك، من يعدل إذا أنا مل أعدل: (يا رسول اهللا أعدل، فقال: فقال له رجل
حدث أين أقتل معاذ اهللا أن يت: (فقال ؟أال أضرب عنقه فإنه منافق: ـ رضي اهللا عنه ـفقال عمر ) أعدل

  ٥)أصحايب
ناسا يف القسمة  ملا كان يوم حنني آثر رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن مسعود و

ليؤلفهم، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ يف القسمة، 
 واهللا ألخربن رسول اهللا : فقلت: ا وجه اهللا تعاىل، قالإن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد : فقال رجل

: فمن يعدل إن مل يعدل اهللا ورسوله؟ مث قال: (فأتيته، فأخربته مبا قال، فتغري وجهه حىت كان كالصرف، مث قال
  ٦)يرحم اهللا موسى عليه السالم، قد أوذي بأكثر من هذا فصرب(

وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود  ـزيد بن سعية أن  :ـ رضي اهللا عنه ـعن عبد اهللا بن سالم و
حني نظرت إليه، إال اثنتني مل  إنه مل يبق من عالمات النبوة شئ إال وقد عرفتها يف وجه حممد : قالـ 

                                                
 .رواه أمحد والطرباين)١(
 .مسلم وغريهرواه )٢(
 .رواه النسائي، وأبو داود)٣(
 .رواه ابن عساكر)٤(
 .رواه أبو الشيخ، وابن حبان) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(



 ٢٥٩

إال حلما، فكنت أتلطف له ألن أخالطه فأعرف  أن يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة اجلهل عليه: أخربمها منه
منه مترا معلوما إىل أجل معلوم، وأعطيته الثمن، فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة، أتيته، حلمه، فابتعت 

فواهللا إنكم يا بين  ؟يا حممد أال تقضيين حقي: فأخذت جبامع قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت
ما  عدو اهللا، أتقول لرسول اهللا أي : فقال عمر بن اخلطاب ،عبد املطلب ملطل، وقد كان يل مبخالطتكم علم

ينظر إىل عمر يف سكون، وتؤدة،  فواهللا لوال ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك، ورسول اهللا  ؟أمسع
 ،أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر، تأمرين حبسن األداء، وتأمره حبسن التباعة: (وتبسم، مث قال

يا عمر، كل عالمات  :، ففعل عمر، فقلت)صاعا، مكان ما رعتهاذهب يا عمر فاقضه حقه، وزده عشرين 
إال اثنتني مل أخرب مها منه، يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة اجلهل  النبوة قد عرفتها يف وجه رسول اهللا 

  .١نبيا عليه إال حلما، فقد خربما، فأشهدك أين رضيت باهللا تعاىل ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد 
جزورا من أعرايب بوسق من متر الذخرية،  ابتاع رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ ة عن عائشو

عبد اهللا، إنا قد ابتعنا منك جزورك هذا : (فجاء مرتله، فالتمس التمر، فلم جيده، فخرج إىل األعرايب فقال
اغدراه، فوكزه الناس واغدراه و: األعرايب: فقال) بوسق، من متر الذخرية، وحنن نرى أن عندنا، فلم جنده

مرتني  رسول اهللا  فردد ذلك) دعوه، فإن لصاحب احلق مقاال: (فقال ؟تقول هذا إىل رسول اهللا : وقالوا
اذهب إىل خولة بنت حكيم بن أمية فقل هلا رسول اهللا : (أو ثالثا، فلما رآه ال يفقه عنه قال لرجل من أصحابه

 فذهب إليها ) ة فسلفينا حىت نؤديه إليك إن شاء اهللا تعاىليقول لك إن كان عندك وسق من متر الذخري
: للرجل نعم هو عندنا يا رسول اهللا، فابعث من يقبضه، فقال رسول اهللا : قالت: مث رجع قال ،الرجل

وهو جالس يف أصحابه،  ،فذهب، فأوفاه الذي له، قال فمر األعرايب برسول اهللا ) اذهب فأوفه الذي له(
  ٢)أولئك خيار الناس املوفون املطيبون: (خريا، فقد أوفيت وأطيبت، فقال رسول اهللا  جزاك اهللا: فقال

يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه،  أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
ل اهللا، ال يا رسو: ، فقالوا)اعطوه شيئا مثل سنة: دعوه فإن لصاحب احلق مقاال، مث قال:(فقال رسول اهللا 

  ٣)اعطوها، وخريكم أحسنكم قضاء: (جند إال أفضل من سنه، قال
بشاة مسمومة، فأكل منها فجئ  أن يهودية أتت رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس بن مالك و

   ٤)ال: (أال تقتلها فقال: ا، فقيل
حد شق ذلك على ملا كسرت رباعيته، وشج وجهه يوم أ عن عبد اهللا بن عبيد أن رسول اهللا و

إين مل أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورمحة، اللهم : (لو دعوت عليهم، فقال رسول اهللا : أصحابه، وقالوا

                                                
 .رواه ابن حبان، واحلاكم) ١(
 .رواه أمحد، وأبو الشيخ) ٢(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٣(
 .رواه البخاري) ٤(



 ٢٦٠

  ١)اهد قومي، فإم ال يعلمون
فإن من مظاهر الرمحة أن يكون رحيما . .فحدثين عن حيائه. .فقد كفيت وشفيت. .بورك فيك: قلت

  . .حييا ال يواجه أحدا مبا يكره
أشد حياء من العذراء  كان رسول اهللا : (قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد اخلدري لقد حدث أبو : قال

  ٢)يف خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه
لو أمرمت هذا أن (: على وجه رجل صفرة فقال رأى رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  .٣أحدا يف وجهه بشئ يكرهه، وكان ال يكاد يواجه )يغسل هذه الصفرة
: قلت: إذا بلغه عن رجل شيئا مل يقل له كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

  ٤)ما بال أقوام يقولون كذا وكذا: (كذا وكذا قال
  .٥حييا ال يسأل عن شئ إال أعطى كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سهل بن سعد و
خافض الطرف، جل نظره إىل  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هالة عن هند بن أيب و

  .٦األرض أكثر من نظره إىل السماء، جل نظره املالحظة
شيئا فرخص فيه، فترته عنه قوم، فبلغ ذلك  صنع رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

فواهللا إين ألعلمهم  ؟أقوام يترتهون عن الشئ أصنعه ما بال: (فخطب، فحمد اهللا تعاىل، مث قال رسول اهللا 
  ٧)باهللا تعاىل، وأشدهم له خشية

  .فحدثين عن تيسريه على أصحابه، فإن الرحيم يشق عليه أن يشق على غريه. .بورك فيك: قلت
  ٨) ما رأيت أحدا كان أرحم بالعباد من رسول اهللا (: قالـ رضي اهللا عنه ـ أنس لقد حدث : قال
رحيما، رفيقا، فأقمنا عنده عشرين  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ك بن احلويرث عن مالو

ارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا : (ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إىل أهلنا، فسألنا عمن تركنا عند أهلنا، فأخربناه، فقال
  ٩ )عندهم
 ،دخل يف الصالة، وأنا أريد أن أطيلهاإين أل(: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب قتادة و

                                                
اغفر : اللهم: (خمتصراـ رضي اهللا عنه ـ  شعب اإلميان، مرسال، ورواه موصوال عن سهل بن سعد رواه البيهقي يف) ١(

 )لقومي، فإم ال يعلمون
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
يكرهه، فدخل عليه  قل ما يواجه الرجل بشئ كان رسول اهللا : ورواه البخاري يف األدب بلفظ، رواه أمحد وأبو داود)٣(

 .لو غري، أو نزع هذه الصفرة: ه أثر صفرة، فلما قام قال ألصحابهيوما رجل وعلي
 .رواه أبو داود)٤(
 .رواه عبد بن محيد، وأبو الشيخ)٥(
 .رواه البيهقي)٦(
 .رواه البخاري يف األدب املفرد)٧(
 .مسلمرواه ) ٨(
 .البخاري ومسلم رواه) ٩(



 ٢٦١

  ١)فأمسع بكاء الصيب فأجتاوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجدانه من بكائه
بأقصر سورتني يف القرآن، فلما  صلى م رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب سعيد اخلدري و

أنا مسعت بكاء الصيب : (مثلها قط، قال صليت صالة ما رأيتك صليت :قضى الصالة، قال له أبو سعيد أو معاذ
  ٢)خلفي وترصف النساء، أردت أن تفرغ له أمه

من جوف الليل يصلي يف املسجد، فصلى  خرج رسول اهللا : تقالـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
رجال صالته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل 

د يف الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصالته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله، ففقدوا صوت املسج
، حىت خرج لصالة ، فجعل بعضهم يتنحنح، ليخرج إليهم، فلم خيرج إليهم رسول اهللا رسول اهللا 

عين شأنكم الليلة، ولكن  فإنه مل خيف: أما بعد: (على الناس، مث تشهد وقال الصبح، فلما قضى صالته أقبل
   ٣ )خشيت أن تفرض عليكم صالة، فتعجزوا عنها، فصلوا يف بيوتكم، فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة

لوال أن أشق على أميت ألحببت أال أختلف : (قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
ا أمحلهم عليه، وال جيدون ما يتحملون عليه، وشق عليهم أن خلف سرية خترج يف سبيل اهللا، ولكن ال أجد م

  ٤)..يتخلفوا بعدي
   ٥)لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل وضوء، ومع كل صالة: (قال عنه أن رسول اهللا و

  .فحدثين عن أعظم رمحة حملمد: قلت
عن أيب ذر رضي اهللا تعاىل ر ا، فوقد وردت الروايات الكثرية تبش. .تلك رمحة مدخرة يف اآلخرة: قال

إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم ﴿ :ليلة، فقرأ آية يرددها، يركع ا، ويسجد، وا يقوم، ويقعد، حىت أصبح قام : عنه
يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبهللا، ما زلت تقرأ يا رسول ا: فلما أصبح قلت، )١١٨:املائدة) (ع

من مل يشرك  ـإن شاء اهللا تعاىل  ـفإين سألت ريب الشفاعة ألميت، وهي نائلة : (هذه اآلية حىت أصبحت، قال
فإذا أبشر الناس، : ، قال)أجبت بالذي لو اطلع كثري منهم لتركوا: (قال ؟فما أجبت: قلت) باهللا تعاىل شيئا

  .٦عثت إىل الناس ذا يتكلوا عن العبادة، فناداه أن ارجعيا رسول اهللا إنك إن ب :بلى، فقال عمر: قال
رب إِنهن ﴿ :تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيم أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

وقال يف عيسى  ،)٣٦:ابراهيم) (مأَضلَلْن كَثرياً من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحي
فرفع يديه، ، )١١٨:املائدة) (إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم﴿ :عليه السالم

 )، واسأله ما يبكيك؟يا جربيل اذهب إىل حممد، فقل له: (فقال اهللا عز وجل ،، وبكى)اللهم أميت، أميت: (وقال
                                                

 .البخاري ومسلم رواه) ١(
 .رواه ابن أيب شيبة) ٢(
 .البخاري ومسلم رواه) ٣(
 .رواه البخاري وغريه) ٤(
 .رواه مالك وغريه) ٥(
 .هابن أيب الشيبة، وأمحد، والنسائي، وابن ماجه، وابن مردويرواه ) ٦(



 ٢٦٢

يا جربيل اذهب : (مبا قال، وهو أعلم، فقال اهللا عز وجل فأتاه جربيل عليه السالم فسأله، فأخربه رسول اهللا 
   ١)إنا سنرضيك يف أمتك، وال نسوؤك: فقل له ،إىل حممد
  .فحدثين عن رمحته بالصبيان: قلت
ـ رضي اهللا عنه احلسن ابن علي  ل اهللا قبل رسو: قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال

يل عشرة من الولد، ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول : فقال األقرع ،وعنده األقرع بن حابس التميميـ 
  ٢)إن من ال يرحم ال يرحم: (وقال اهللا 

يان، وما إنكم تقبلون الصب: فقال جاء أعرايب إىل رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
  ٣ )أو أملك لك أن نزع اهللا تعاىل الرمحة من قبلك:(نقبلهم، فقال رسول اهللا 

  .فحدثين عن رمحته باحليوان: قلت
من العرج  ملا سار رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم لقد حدث : قال

ا، فأمر رجال من أصحابه يقال له جعيل بن سراقة يف فتح مكة رأى كلبة ر على أوالدها وهن حوهلا يرضعنه
  .٤أن يقوم حذاءها، ال يعرض أحد من اجليش هلا، وال ألوالدها

نزل مرتال فأخذ رجل بيض محرة، فجاءت ترف  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و
رسول اهللا أخذت بيضها، أنا يا : فقال رجل) أيكم فجع هذه يف بيضها؟: (فقال، على رأس رسول اهللا 

   ٥ )اردده، رمحة هلا: (فقال
  :الربانية

  .فحدثنا عن الصفة الثالثة من صفات اإلمام الوارث: قلنا
ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ ﴿ :لقد ذكرها القرآن، فقال. .الربانية: قال

آل ) (م تدرسونَكُونوا عباداً لي من دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنت للناسِ
  )٧٩:عمران

فاإلمام الوارث ال يدعو لنفسه، وال حلزبه، وال لطائفته، وإمنا يدعو لربه، ولذلك شرف ذه النسبة 
  ..ةالعالي

  .فحدثنا عن ربانية اإلمام: قلنا
فهو ال يتحدث إال عنه، ولسانه ال يلهج إال . .لقد كان اإلمام مستغرقا استغراقا تاما يف حضرة ربه: قال
  . .، وحركاته ال تدعو إال إليهبذكره

                                                
 .رواه مسلم، وابن عساكر) ١(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٣(
 .رواه حممد بن عمر األسلمي يف مغازيه) ٤(
 .ري يف األدبرواه البخا) ٥(
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 لقد أدركت بتعليم الرسول .. ياريب الرحيم( :ـ خبشوع عظيم ـ ١دخلت عليه مرة، فسمعته يقول
نبياء عليهم ن الكتب املقدسة مجيعها، ويف مقدمتها القرآن الكرمي، واألأ: مت من تدريس القرآن احلكيموفه

ن أىل إيدلّون ويشهدون ويشريون باالمجاع واالتفاق  ،كرم م مجيعهم، ويف مقدمتهم الرسول األالسال
يا، ويف العوامل كافة، ستدوم دواماً جتليات االمساء احلسىن ذات اجلالل واجلمال، الظاهرة آثارها يف هذه الدن

ن جتلياا ذات الرمحة وآالءها املشاهدة مناذجها يف هذا العامل الفاين، ستثمر بأى أو.. أسطع وأر يف أبد اآلباد
ولئك املشتاقني الذين يتملّوا يف هذه احلياة الدنيا أوأن .. نور وأعظم تألق، وستبقى دوماً يف دار السعادة

نبياء ن مجيع األأو.. بد، ويظلون معها خالدينألىل اإة بلهفة وشوق سريافقوا باحملبة والود، ويصحبوا القصري
قطاب ذوي القلوب املنورة، أولياء وهم ومجيع األ ،كرم رواح النرية ويف مقدمتهم الرسول األوهم ذوو األ

مياناً راسخاً عميقاً باحلشر ويشهدون إك يؤمنون ولئأكل  ..وهم منابع العقول النافذة النيرة ،ومجيع الصديقني
هل اهلداية بأن اهل الضاللة بأن مصريهم النار، ويبشرون أعليه، ويبشرون البشرية بالسعادة االبدية، وينذرون 

مراراً وتكراراً  ـياريب  ـىل ما ذكرته إىل مئات املعجزات الباهرة واآليات القاطعة، وإعاقبتهم اجلنة، مستندين 
ومعتمدين على عزة جاللك وسلطان .. الصحف السماوية والكتب املقدسة كلها من آالف الوعد والوعيد يف

ربوبيتك، وشؤونك اجلليلة، وصفاتك املقدسة اليت تقتضي احلشر كالقدرة والرمحة والعناية واحلكمة واجلالل 
وبناًء على اميام  ،ار اآلخرة ورشحااواجلمال، وبناًء على مشاهدام وكشفيام غري املعدودة اليت تنبئ عن آث

  .واعتقادهم اجلازم الذي هو بدرجة علم اليقني وعني اليقني
فيا قدير وياحكيم ويارمحن ويارحيم وياصادق الوعد الكرمي، وياذا العزة والعظمة واجلالل وياقهار ياذا 

يائك وكل وعودك وصفاتك اجلليلة ولأن توصم بالكذب كل أنت متعال عن أنت مقدس ومرتّه، وأ ،اجلالل
دعية و حتجب ما يقتضيه قطعاً سلطان ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك األأفتكذّم، .. وشؤونك املقدسة

ميان والتصديق والطاعة، فأنت ليك باإلإنفسهم أحببتهم وأحبوك، وحببوا أالصادرة من عبادك الصاحلني الذين 
ولئك الذين بتجاوزون على أالضاللة والكفر يف انكارهم احلشر،  مرتّه ومتعال مطلق من أن تصدق أهل

عظمتك وكربيائك بكفرهم وعصيام وتكذيبهم لك ولوعودك، والذين يستخفّون بعزة جاللك وعظمة 
  .ألوهيتك ورأفة ربوبيتك

لقبح فنحن نقدس بال حد وال اية عدالتك ومجالك املطلقني ورمحتك الواسعة ونرتهها من هذا الظلم وا
ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من قوة بأن االآلف من الرسل الكرام، ومبا اليعد والحيصى من  ،غري املتناهي

ليك هم شاهدون حبق اليقني وعني اليقني وعلم اليقني على إولياء الذين هم املنادون صفياء واألنبياء واألاأل
مسائك احلسىن اليت تنكشف كلياً يف دار أوجتليات  حساناتك يف عامل البقاء،إخروية وكنوز خزائن رمحتك األ

.. ن بشارام صادقة وواقعةأشارام صدق وواقع، وإن أن هذه الشهادة حق وحقيقة، وأونؤمن  ،السعادة
الذي هو مرجع مجيع احلقائق  )احلق(فهؤالء مجيعاً يؤمنون بأن هذه احلقيقة الكربى شعاع عظيم من اسم 

  .ذن منك ضمن دائرة احلق، ويعلموم بعني احلقيقةإبومشسها، فريشدون عبادك 
                                                

 .، فما بعدها٢٣٣: ص ،الشعاع التاسعمقتطفات من ) ١(
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رشادام، آتنا امياناً كامالً وارزقنا حسن اخلامتة، واجعلنا أهالً إحبق دروس هؤالء، وحبرمة  !فياريب
   . ).لشفاعتهم

فأنت ال . .أراك كثري اللجوء إىل اهللا. .يا إمام: انتظرت حىت انتهى من مناجاته، مث اقتربت منه، وقلت
  أال يصيبك امللل من ذلك؟. .تفتر عن ذكره، وال عن مناجاته

إن اهللا برمحته .. وهل ميل احلبيب من ذكر حبيبه؟. .؟وهل يفتر احلبيب من مناجاة حبيبه: وقال ،ابتسم
ولطفه وبره وكرمه أذن لنا يف أن نناجيه وحنادثه، وأذن لنا يف أن نسمع تلك الكلمات العذبة اليت تترمن ا 

  وهل فوق هذا الفضل فضل؟. .؟فهل فوق هذه النعمة نعمة. .ات، وهي تسبح اهللا وحتمده وتناجيهالكائن
  فكيف تراها نعمة؟. .العبادة تكليف: قلت
  . .من مل ير يف عبادة ربه جمامع النعم وكنوزها وخزائنها، فإنه مل يعبد ربه: قال
  .أنت تعلم أين أحبث عن الوارث اإلمام: قلت
بل إن صلته بغريه ال .. صلته باهللا أعظم من صلته بغريه. .وارث إماما حىت يكون ربانيالن يكون ال: قال

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يف األئمة الورثة. .تكون إال مثرة لصلته باهللا
  )٢٤:السجدة) (وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

  أيف حياة حممد ما يدل على هذا؟: قلت
  ؟إن خري تفسري للقرآن الكرمي هو حياة حممد : أمل أقل لك. .أجل: قال
  فأين ذلك منها؟: قلت
  أمل تقرأ سورة املزمل؟: قال
  .أعرف، وأعرف أختها سورة املدثر. .بلى: قلت
  فبم تأمر األوىل؟: قال
  . .بالعبادة بقيام الليل وذكر اهللا والتوجه إليه: قلت
  والثانية؟: قال
  .بالدعوة إىل اهللا: قلت
  .وال تكمل األوىل إال بالثانية. .فال تصلح الثانية إال باألوىل: قال
  .فحدثين عن قيام حممد مبا أمر به يف األوىل: قلت
  .١فإن نسيت فارجع إليه يذكرك. .لقد حدثك زين العابدين: قال

                                                
 .من هذه الرسالة) العابد(فصل : انظر) ١(
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  ـ اهلمة ٣
  .فحدثنا عن الثالثةثنتني، لقد عرفنا ـ حىت اآلن ـ : قال رجل منا خماطبا الوارث

وباهلمم تطرق أبواب .  .وباهلمم تتحقق املطالب. .فباهلمم يتفاضل الرجال. .)اهلمة(الثالثة هي : قال
  .فتفتح ،املستحيالت
  فهل حتقق ذلك يف اإلمام، ويف تالميذ اإلمام؟: قلت
لقد كانوا . .وال تلك اهلمم العالية املترفعة اليت آتاهم اهللامل يكن ليصري بديع الزمان وأمثاله أئمة ل: قال

  .كاجلبال الرواسي حتمل كل أنواع العناء واملكابدات يف سبيل حتقيق الرسالة اليت نذرت نفسها هلا
  . .فحدثين عما رأيت: قلت
الذي تعلموا  ولكين سأقتصر على ماله عالقة باملعلم األول. .ال ميكنين أن أحدثكم عن كل ما رأيت: قال

  .منه مجيع دروس اهلمم
وكان معه مجاعة من أصحابه ممن تركوا اجلاه العريض، والثروات الضخمة، . .ذات مرة دخلت عليه

  .واحلياة الرغدة، وجلأوا معه إىل ذلك احملل من جبال بارال الشاخمة
ركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ يت امل أَحِسب الناس أَنْ ﴿ :جلست يف احللقة، فسمعته يقرأ قوله تعاىل

 اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذنفَت لَقَدو بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينمث يقرأ قوله . .)٣ -١:العنكبوت(﴾  الَّذ
  )٣٥من اآلية: األحقاف) (ن الرسلِ وال تستعجِلْ لَهمأُولُوا الْعزمِ م فَاصبِر كَما صبر ﴿ :تعاىل

إن اهللا تعاىل أعد هلم املقامات العالية . .وهذه سنة ورثة األنبياء. .هذه سنة األنبياء. .يا أصحايب: مث يقول
  . .الرفيعة، وهم لن يثبتوا جدارم ا وهلا إال إذا ثبتوا يف وجه كل أنواع البالء اليت تتربص م

لقد كان يف قدرة اهللا أن ينصر رسله مبعجزة تقطع دابر املعتدين، ولكن اهللا أىب أن ينصر دينه إال بذلك 
  .اجلهد، وتلك اهلمم العالية اليت ال تبايل ـ يف سبيل اهللا ـ ما يصيبها من ضيق وضنك وأمل

لَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ ولَنصبِرنَّ ع﴿ :لقد قال اهللا تعاىل على ألسنة رسله خماطبني أقوامهم
  )١٢:إبراهيم(  ﴾  الْمتوكِّلُونَ

أُخرج من داره من مكة، لقد . .قدوتنا األكرب، وأسوتنا األعظم، فأنتم تعلمون ما حصل له. .أما حممد 
كسرت رباعيته، وشج  اهد حىت جوباحلجارة يف الطائف حىت سال دمه، وهاجر إىل املدينة فارا بدعوته،  رجم و

ويوضع السلى على ظهره أثناء ركوعه وسجوده، وما  وهو مبكة قبل اهلجرة،  ،وجهه، وكان يؤذى يف صالته
  . وثباتا وصربا زاده ذلك إال إصرارا وعزما 

وه إال يف تلك املواقف الشديدة آيات كثرية ال تدع لقد أنزل على رسول اهللا : مث نظر إىل السماء، وقال
  . .فبهما وحدمها يتحقق التمكني. .إىل الثبات والصرب

رسول اهللا  شكونا إىل : قالـ رضي اهللا عنه ـ فخباب بن األرت يف بعض تلك املواقف الشديدة جاءه 
 قد كان من قبلكم يؤخذ (: فقال ؟أال تدعو لنا ؟تستنصر لنا أال : وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، فقلنا
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بأمشاط من  األرض فيجعل فيها، فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني وميشط  فر له يف الرجل فيح
 اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء  حديد من دون حلمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن

  ١)على غنمه، ولكنكم تستعجلون إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب 
  . .الشك أنكم ما اخترمت هذا السبيل إال ألنكم تطلبون املرتلة الرفيعة عند اهللا: قليال، مث قالسكت 

  .ولو علمنا أن هناك ما هو أفضل من السبيل لبادرنا إليه. .أجل: قال رجل منهم
اجلزاء  عظم إن ( :يصفه لقد قال رسول اهللا . .فهذا السبيل العظيم ممتلئ بأنواع البالء: قال بديع الزمان

  ٢)الرضا، ومن سخط فله السخط مع عظم البالء، وإن اهللا تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم، فمن رضي فله 
لقد قال اهللا تعاىل يصف هذا النوع من . .ولذلك حيتاج منكم إىل صرب عظيم، وصدق عظيم، ومهة عظيمة

ينتظر وما بدلُوا  اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا ﴿ :الصادقني
  )٢٣:األحزاب)(تبديالً

إن هذه اآلية الكرمية تشري إىل ذلك اجليل الرباين الذي استطاع ـ مته العالية ـ أن خيرج العامل من 
  .دنيا واآلخرةالظلمات إىل النور، ومن ضيق الدنيا إىل سعة ال

، وتعلموا على يديه، إن هذه اآلية تشري إىل أولئك التالميذ النجباء الذين تربوا يف حجر رسول اهللا 
  :فصار كل رجل منهم جبال من اجلبال، ومنارة من املنارات

بطرف  وقد خنق النيب  ، عقبة بن أىب معيطرأى مرة  :ـ رضى اهللا عنه ـ أبو بكر الصديقكان منهم 
أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاَءكُم بِالْبينات ﴿ :وثاقه، ويقول ه وهو ساجد أمام الكعبة، فيحل ردائ

 كُمبر نفيترك املشركون رسول اهللا  ، )٢٨من اآلية: غافر)(م  أغمى عليه،  وينهالون ضرباً على أيب بكر حىت
  .فعلوا برسول اهللا  تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، ماذا  :فاق قالوسقطت غدائره، فلما أ
عالم نعطي الدنية يف ديننا، أولسنا على احلق، أوليس  :احلديبية يوم ـ رضي اهللا عنه ـ وملا قال له عمر 
  .. الزم غرزه فإنه على احلق: له أبو بكر رسول اهللا حقاً، فقال 

إن صاحبك يزعم أنه قد عرج به إىل السماء، فما زاد على  : ن لهوجاءه املشركون يوم اإلسراء يقولو
  .. صدق، فواهللا إين ألصدقه يف أكثر من ذلك، أصدقه يف خرب السماء إن كان قال فقد : قوله

عن  فيتحول خلفه، ويسري ويتذكر الطلب  ،جعل أبو بكر يتذكر الرصد فيمشى أمام النيب  يوم اهلجرة و
  .بأذى يصاب النيب  تارة أخرى، كل ذلك خمافة أن  ميينه تارة وعن مشاله

إن أهلك أهلك وحدي وإن لك لك : ورجليه وثوبه ويقول وملا دخل الغار جعل يسد الشقوق بيديه 
  .. معك الدعوة

  .أينقص اإلسالم وأنا حي: يقول وارتد من ارتد من العرب، فانتصب أبو بكر  وتوىف رسول اهللا  
لو جرت الكالب بأرجل أمهات املؤمنني ما حللت  واهللا : يف إنفاذ بعث أسامة، قالوملا راجعه البعض 

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 .رواه الترمذي وحسنه)٢(
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  . لواًء عقده رسول اهللا 
مث علقوه على  ،سأهلم أن يصلى هللا ركعتني يهملا قبض عل :ـ رضي اهللا عنه ـ خبيب بن عدىومنهم 

السالم، فأقرأه مين  ئ رسولك مين اللهم إين ال أرى إال وجه عدو وال أرى وجه أحد يقر: لقتله، فقال اخلشب 
  .جربيل أتاين يقرئين من خبيب السالم هذا : إغفاءه وقال السالم، فأخذت النيب 

التنعيم لقتله، فسأله أبو  قبض عليه املشركون وخرجوا به إىل  :ـ رضي اهللا عنه ـزيد بن الدثنة ومنهم 
واهللا ما أحب أىن يف : ضرب رقبته، فقال له زيدت أما حتب يا زيد أنك يف أهلك وولدك، وحممد هنا : سفيان

: مشركاً يف املكان الذي هو فيه يشاك بشوكة، فقال أبو سفيان وكان يومئذ  أهلي وولدي ورسول اهللا 
  . فواهللا ما رأيت أحداً حيب أحداً كحب أصحاب حممد حملمد 

لمون، فتقدم أنس بن النضر ملا كان يوم أحد انكشف املس :ـ رضي اهللا عنه ـأنس بن النضر ومنهم 
قد مات،  املشركون، واعتذر إليه سبحانه مما فعله أصحابه، ومسع أن رسول اهللا  وتربأ إىل اهللا مما جاء به 

  . عليه عالم احلياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات : فقال
ىن مث اليسرى، صاحب اللواء يوم أحد، قطعت يده اليمـ رضي اهللا عنه ـ مصعب بن عمري ومنهم 

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله ﴿ :فأمسك اللواء بعضديه، فأنفذه ابن قميئة حبربة، فوقع وهو يقول 
لَّه شيئاً وسيجزِي اللَّه الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر ال

رِيناك١٤٤:آل عمران) (الش(  
تسأل ماذا فعل فال تم بكل ذلك، وإمنا  ،وزوجها أبيها وأخيها استشهاد خرب ومنهم تلك املرأة اليت أتاها 

  ) آي هينة(كل مصيبة بعدك جلل (: قالت فإذا اطمأنت على حياته  ،برسول اهللا 
يف هدنة  سفيان املدينة ليزيد  ها أبوملا قدم أبوـ رضي اهللا عنها ـ تلك اليت ملؤمنني أم حبيبة أم اومنهم 

: أم يب عنه، فقالت ،يا بنية أرغبت ذا الفراش عىن :دونه، فقال ، فطوت فراش النيب يهااحلديبية دخل عل
  . لقد أصابك بعدى شر: ، فقال)فراش رسول اهللا، وأنت امرؤ جنس مشرك بل هو (

وهو يدعوه لرفع مهته،  كل منهم يسمع النيب . .ه اهلمم العالية سار من بعدهم من ورثة النيب وذ
  :وحتمل األمانة اليت أنيطت به

  اتعبو كابدو جاهد: يف ضمريي دائماً صوت النيب  آمراً
  كن أبداً حراً أيب: ادأب  صارخاًو طالبو غالب: صائحاً

فنحن نستحلي ذلك يف ذات . .إليك ما يصيبنا من أصناف البالء إنا مل نشكو. .يا إمام: قال رجل منهم
ولكنا نشكو إليك ما خنافه من أنفسنا من التقصري والتفريط يف سلوكنا، وذلك ما قد يشوه الدعوة . .اهللا

  .العظيمة اليت حنملها
اهلمة اليت إن اهلمة اليت حتمل على التضحية يف سبيل اهللا بكل غال ونفيس هي نفس : قال بديع الزمان

  . .حتمل على الثبات على السلوك الرفيع واخللق العظيم
بل هي تطلب كل ما يرضي اهللا، فتفعله، وهي تبدأ باحلياة، فتجعلها مجيعا . .إن اهلمة العظيمة ال تتوزع
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  .. منفعلة بطاعة اهللا، مث ختتم ذلك بالوفاة لتجعله موتا يف سبيل اهللا
خيار أصحاب  كنا صدر هذه األمة، وكان الرجل من ( :نه ـ قالـ رضي اهللا ععن عبد اهللا بن عمر 

وإنّ . أو شبه ذلك؛ وكان القرآن ثقيالً عليهم، ورزقوا العمل به ما معه إال السورة من القرآن  رسول اهللا 
   )يخفّف عليهم القرآن حتى يقرأه الصيب واألعجمي، فال يعملون به آخر هذه األمة 

الناس نائمون،  ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا : ـ رضي اهللا عنه ـ قالبن مسعود  وعن عبد اهللا
إذا الناس خيتالون، وحبزنه إذا الناس يفرحون،  وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس خيلطون، وبتواضعه 

   )وبصمته إذا الناس خيوضون وببكائه إذا الناس يضحكون، 
يينبغي له أن  ال . .حامل القرآن حامل راية اإلسالم( :ـ رضي اهللا عنه ـ قالفضيل بن عياض وعن ال

  )يلغو مع من يلغو، وال يسهو مع من يسهو، وال يلهو مع من يلهو
فليكن هؤالء أسوتكم، فإم كانوا مثلكم . .وأنتم ـ تالميذ النور ـ تالميذ يف مدرسة القرآن الكرمي

  .وهكذا رباهم حممد . .لقرآن الكرميتالميذ يف مدرسة ا
***  

وبينما كان اإلمام مع تالميذه يف ذلك الس، دامهت الشرطة حملهم، مث اقتادم إىل . .يف ذلك املساء
سجن من السجون، وكنت معهم، وقد رأيت من اإلمام ومن تالميذه يف السجن ما جعلين أقتنع بأن اهلمم 

  .حيول دون مطالبها حائلالعالية ال يؤثر فيها شيء، وال 
لقد كان اإلمام وتالميذه ميارسون ما تتطلبه دعوم بتفان ال نظري له، حىت أن السجن أصبح معهدا، 

  .واملساجني حتولوا إىل تالميذ
لقد حولت : ، فسألته عن ذلك، فقال)املدرسة اليوسفية(وقد كان اإلمام ال يطلق على السجن إال اسم 

لقد ذكر اهللا بعض ذلك، . .اهللا السجن الذي وضع فيه مدرسة يدعو فيها إىل ربهاملتعلقة ب مهة يوسف 
ملُ فَوق ودخلَ معه السجن فَتيان قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمرا وقَالَ الَْآخر إِني أَرانِي أَح﴿  :فقال

نم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر ِسنِنيحالْم نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن ففي هذه اآلية إخبار بأن )يوسف(﴾ )٣٦(ه ،
  .استطاع أن يكسب ثقة املساجني، وأن يكون قدوة صاحلة هلم يوسف 

بذلك، بل ضم إليه الدعوة بلسانه، فلذلك استغل تلك الفرصة، وراح يعرفهم  ومل يكتف يوسف 
نِي ربي إِني تركْت ملَّةَ لَا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما مما علَّم﴿ :بربه، فقال

ةَ َآبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا واتبعت ملَّ )٣٧(قَومٍ لَا يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالَْآخرة هم كَافرونَ 
شاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النعا ونلَيع لِ اللَّهفَض نم كٍء ذَليش نم بِاللَّه رِكشونَ أَنْ نيِ ) ٣٨(كُرباحا صي

قُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجالس ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ر٣٩(ي ( متا أَنوهمتيماًء سمإِلَّا أَس ونِهد نونَ مدبعا تم
اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤَآبوالد كاسِ  ذَلالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ين

  )يوسف(﴾ )٤٠(لَا يعلَمونَ 
يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما ﴿ :وبعد أن عرفهم بربه راح بعد ذلك يفسر للسجينني ما طلباه من تفسري
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رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را الَْآخأَما ورمخ هبي رقسفَي  انيفْتتست يهي فالَّذ رالْأَم يقُض هأْسر نيوسف(﴾ )٤١(م(  
  .وقد أخربتين أنك وارث حملمد. .ذلك يوسف: قلت
يوسف وموسى وعيسى وحممد ـ عليهم الصالة والسالم ـ وغريهم من األنبياء والرسل وجهات : قال

فلذلك . . واإلنسان الكامل ومراد اهللا من خلقهلعملة واحدة، ومظاهر لشخص واحد هو عبد اهللا وخليفة اهللا
  .إن حدثتك عن يوسف، فقد حدثتك عن حممد، وإن حدثتك عن حممد فقد حدثتك عن يوسف

ما قال ذلك حىت التف بنا مجع من املساجني من الذين سجنوا بأسباب جرائم وقعوا فيها، ال بأسباب 
خويت املسجونني االعزاء اجلدد إ: ـ ١ة متأل أسارير وجههسياسية، فتركين، والتفت إليهم، وقال ـ واالبتسام

  !والقدامى
ن أوذلك ألجلكم أنتم، أي  ،ىل ههناإن العناية اإلهلية هي اليت ألقت بنا ألقد بت على قناعة تامة من 

م وختفيف مضايقات السجن عنك.. ليكمإمنا هو لبث السلوان والعزاء الذي حتمله رسائل النور إىل هنا إجميئنا 
وانتشال حياتكم املليئة باألحزان واهلموم من .. وصونكم من كثري من باليا الدنيا وألوائها.. حبقائق اإلميان

  .ن تكون كدنياكم حزينة باكيةأوانقاذ آخرتكم من .. العبثية وعدم اجلدوى
وا معنا خوة متحابني كطالب النور وكأولئك الذين كانإن تكونوا أفما دامت احلقيقة هي هذه، فعليكم 

  )دنيزيل(يف سجن 
والء ترون احلراس الذين حيرصون على القيام خبدماتكم يعانون الكثري من املشقات يف التفتيش، أفها أنتم 

م يفتشون طعامكم لئال تكون فيه آلة جارحة، ليحولوا دون جتاوز بعضكم على بعض، وكأنكم أبل حىت 
نكم ال تستمتعون بالفرص اليت تتاح لكم للتفسح أفضالً عن وحوش مفترسة ينقض الواحد على اآلخر ليقتله، 

  .والراحة خوفاً من نشوب العراك فيما بينكم
  .خوة حديثي العهد بالسجن الذين حيملون مثلكم بطولة فطرية وشهامة وغريةأال فقولوا مع هؤالء اإل

حة البسيطة، بل لو سلمتم اىل ليست اآلالت اجلار( :قولوا أمام اهليئة ببطولة معنوية عظيمة يف هذا الوقت
أيدينا أسلحة نارية فال نتعدى على أصدقائنا وأحبابنا هؤالء الذين نكبوا معنا، حىت لو كان بيننا عداء أصيل 

الّ جنرح شعورهم ونكسر خاطرهم، هذا هو قرارنا الذي أفقد عفونا عنهم مجيعاً، وسنبذل ما يف وسعنا . سابق
  )خوة اإلسالم ومبقتضى مصلحتنا مجيعاًإوبأمر  رشاد القرآن الكرميإاختذناه ب

  .وهكذا حتولون هذا السجن اىل مدرسة طيبة مباركة
عواد مشانق تستند على جدار، أنصبت يف فناء هذا السجن : ٢ويف موقف آخر مسعته خياطبهم ذا املثال

مسمائة ننتظر دورنا، لندعى وحنن املساجني اخل. خلفه دائرة عظيمة متنح جوائز سخية يشترك فيها الناس كلهم
تعال تسلّم أمر (: فإما أنه سيقال لكل منا! اىل ذلك امليدان، فسندعى اليه فرداً فرداً شئنا أم ابينا، فال جناة

: و يقالأ ،)بدي وادخله من هذا الباب املفتوحاالنفرادي األ مر السجنأتسلم (: وأ ،)عدامك واصعد املشنقةإ
                                                

 .من رسائل النور) الكلمة الثالثة عشرة(النص املذكور هنا منقول من ) ١(
 )بتصرف. (فما بعدها ٢٤٤ :ص  ،الشعاع احلادي عشرهذا اخلطاب منقول من ) ٢(
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عالنات هذه إوالء نشاهد أفها حنن . .)تربحك ماليني اللريات الذهبية، هيا خذهافقد فزت ببطاقة  !بشراك(
ناساً يصعدون املشانق بالتعاقب ومنهم من يتدىل، ومنهم من يتخذها درجاً أونرى  ،الدعوة منتشرة هنا وهناك

كأننا  ـيف تلك الدائرة  صبحنا على يقني جازم مبا يدورأوسلماً للبلوغ اىل دائرة اجلوائز الواقعة خلفها، وقد 
  .ىل ما يرويه كبار موظفي تلك الدائرة من روايات صادقة التقبل الشكإاستنادا  ـنراه رأي العني 

حدامها آالت الطرب وقناين اخلمر مع حلويات، إطائفتان، حتمل  ـثناء يف هذه األ تدخلت سجننا 
ما اجلماعة أ. .لينا ويرغّبوننا يف تناوهلاإقدموا نس، وهم يظاهرها العسل وباطنها السموم، دستها شياطني اإل

خالقية مع مأكوالت طيبة ومشروبات مباركة، يقدموا هدايا لنا، أيديهم كتب تربوية ومنشورات أالثانية ففي 
وىل لكم من مأكوالت ما هي ن ما تقدمه الطائفة األأ :ويذكرون لنا باالتفاق واالطمئنان الكامل واليقني التام

ما أمامكم يف املشانق، الالمتحان واالختبار، فاذا ما قبلتموها ورضيتم ا فسيكون مصريكم كما هو ماثل ال إ
وتلومت مايف تلك الكتب من  ـاليت نقدمها اليكم باسم حاكم هذه البالد وبأمره  ـذا رضيتم دايانا إ

الدائرة، لتفوزوا بالربح العظيم، هدية عدام وتستلمون بطاقة اجلائزة من تلك ذكار فستنجون من اإلأتعليمات و
صدقوا مبا نقوله لكم واعتقدوا به اعتقاداً راسخاً كأنكم ترونه يف وضح . من السلطان وكرماً منه وفضالً

كلتم منها تلوت بطونكم مبغص أفلو  ـو املريبة أاحملرمة ـ ولكن حذار من تلك احللوى املعسلة .. النهار
  .اسون منها االآلم حلني صعودكم املشانقشديد من أثر السموم، فتق

عماهلم أوهكذا على غرار هذا املثال، سيهب القدر اإلهلي للمؤمنني الذين قضوا حيام بالطاعة، وختمت 
ولئك املتمادون يف الضاللة والفسق من دون أأما  ،باحلسىن خزائن أبدية التنضب بعد أن ينتهي أجلهم يف الدنيا

و يزجون يف سجن انفرادي مظلم ابدي أ ـملن اليؤمن باآلخرة  ـعداماً ائياً إفسيعدمون  ،ىل رمإن يثوبوا أ
بدي بيقني يبلغ تسعاً وتسعني األ ميانه ببقاء الروح، فهؤالء يتسلمون قرار شقائهمإملن يتمادى يف غيه وسفهه مع 

يديهم معجزات أ، وبني ١نبياء عليهم السالملفا من األأنعم خيرب ذا اخلرب الصادق مائة واربعة وعشرون . .باملائة
نبياء املقتفني آثار األ) سرارهمأقدس اهللا (ولياء ربعة وعشرين مليوناً من األأكثر من مائة وأتصدقهم، وخيرب 

واملصدقني مبا أُخربوا به كشفا وذوقا، وخيرب به كذلك من الحيصيهم العد من العلماء احملققني واتهدين 
ثبتوا دعواهم وتصديقهم عقالً وفكراً بالرباهني الدامغة واحلجج القاطعة، فأخربوا يقينا ما ألذين والصديقني ا

هل أفهؤالء الطوائف الثالث العظيمة واجلماعات الغفرية من  ـ فذاذ من تلكما الطائفتنيولئك األأأخرب به 
 فيا.. مجاعاً وتواتراًإمجيعا بتلك احلقيقة خيربون  ،قمارهاأوهم رواد االنسانية ومشوس البشرية و ،احلق واحلقيقة

رشادام، واليكترث إبدية بىل السعادة األإخسارة من اليهتم بأوامرهم، واليسلك الصراط السوي املؤدي 
يف حني أنه اليسلك طريقا فيه احتمال واحد من  ـوهو بيقني يبلغ تسعا وتسعني باملائة  ـمبصريه املؤمل 

  ..ول خمرب واحد، بل يستبدل به طريقا آخر ولو كان أطولاخلطورة، واستنادا على ق
و معتوه شقي يلتهي بلسع الذباب عن انقضاض وحوش كاسرة عليه، اذ قد فَقَد أفهؤالء أشبه بسكري 

                                                
مائة الف (: يارسول اهللا كم وفاء عدة االنبياء؟ قال: قلت: ـ رضي اهللا عنه ـ قال ذراستنادا ملا ورد يف احلديث عن أيب )١(

 .محدأرواه ) لفا، الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجاً غفرياًأربعة وعشرون أو
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ولئك املخربين أنه رغم التبليغات الصادقة الصادرة من نسانيته؛ ألإفسد روحه، ودمر أضاع قلبه، وأعقله، و
بدية، لى الفوز احملقق باجلنة والسعادة األغسهل املؤدي قصر واألعد فقد ترك الطريق األالذين الحيصرهم ال

  .بدي حتماىل سجن جهنم والشقاء األإضيق، والذي يؤدي به أطول منه وأوعر وأواختار طريقاً 
ا ن نقبل بكل رضى وسرور هدايأمر هذه، فينبغي لنا حنن معاشر املبتلني بالسجن فما دامت حقيقة األ

و ساعات أن لذة دقيقة يف االنتقام، ومتعة بضع دقائق، أذ كما إالطائفة الثانية لنثأر ألنفسنا من مصيبة السجن؛ 
ىل السجن، فيقضي فيه بعضنا مخس عشرة سنة، والبعض اآلخر عشر سنوات، إيف السفاهة قد زجت بنا 

ن حنول أ ـنف السجن راغم أو ـذن إا فعلين.. حكامو ثالثاً من األأو سنتني أو سنة أوآخرون مخس سنوات، 
ىل إو ثالثاً من عقابنا أيام من العبادة مثلها، وحنول سنتني أىل إبقبولنا هدايا القافلة الثانية، هذه الساعات القليلة 

و ثالثني سنة من مكوثنا يف السجن ماليني أونبدل بعشرين سنة . عشرين وثالثني سنة من العمر اخلالد
خرى وحينها تبتسم حياتنا األ. حكام الصادرة علينا وسيلة جناة من سجن جهنمة فتكون األالسنوات اخلالد

ظهرنا حقا ان السجن مدرسة أونكون بذلك قد ثأرنا ألنفسنا من تلك احملنة و ،وتسر إزاء بكاء دنيانا وحزا
  .تربوية لتقومي االخالق

مني قتلة، وحسبوهم سفهاء خملني بالنظام، مره، أن من ظنوهم جمرأفليشاهد مسؤولو السجن ومن يتولون 
دب اجلميل واخللق القومي وغدوا أعضاء نافعني للبالد صبحوا طالب مدرسة تربوية مباركة يتعلمون فيها األأقد 

  .جزل شكرأفليشكروا رم .. والعباد
امتألت أياديهم  ظل اإلمام مع تالميذه زمنا حيدثون املساجني ذا ومثله حىت حتول أولئك ارمون الذين

  .باآلثام صفحات بيضاء نرية ممتلئة باالستقامة
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  ـ البصرية ٤
حدثنا عن : بعد أن حدثنا الوارث بعجائب ما رأى من علو مهة اإلمام بديع الزمان وتالميذه، قلت

  .وال تكمل اإلمامة إال ا. .فقد ذكرت أا الركن الرابع من أركان اإلمامة. .البصرية
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي ﴿ :ذكرها اهللا تعاىل، فقال لقد. .أجل: قال

نيرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبس١٠٨:يوسف) (و(  
رثته يف الدعوة إىل ومنهج و فقد اعترب اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية الدعوة على بصرية هي منهج النيب 

  .اهللا
  فما البصرية؟: قال رجل منا
  .البصرية هي عني القلب اليت تبصر ا األشياء، فتراها كما هي، وتتعامل معها وفق ما تراها: قال الوارث

فالبصرية هي اليت جتعل الداعية إىل اهللا خياطب كل قوم مبا يفهمون، وال يتحدث إال حينما يرى الفرصة 
   ..ساحنة لذلك
  تقصد بذلك احلكمة؟: قلت
  .والبصرية أعم من أن تكون خمتصرة يف أسلوب من األساليب. .احلكمة أسلوب من األساليب: قال
  فما تشمل البصرية؟: قلت
  .١األساليب، واملراتب: تشمل البصرية: قال

  :األساليب
  فما األساليب؟: قلت
ع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة اد﴿ :هي اليت أشار اهللا تعاىل إىل جمامعها يف قوله: قال

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادج١٢٥:النحل) (و(  
  فهل ترى اإلمام بديع الزمان قد وىف ا؟: قلت
بل مل يكن يتحرك حركة يف . .لقد كان تبعا يف ذلك لقدوته . .مل أر يف حيايت من وىف ا مثله: قال

  .ذلك إال على هديه 
  .فحدثنا عما رأيت منه: قلت
  . .اقرأوها لتلمسوا هذه األساليب مجيعا يف قمة قممها. .وحسبكم برسائل النور. .ذلك كثري: قال
  .نريد أن حتدثنا عما رأيت: قلت
لقد كنت أحبث عن اإلنسان الكامل، وقد كان اإلمام . .سأحدثكم من ذلك ما يرتبط مبا حنن فيه: قال

ولذلك مل . .أو هو ممثل لناحية اإلمامة فيه. .له بديع الزمان يف ذلك احلني هو الداعية لإلنسان الكامل، واملمثل
  .أكن أهتم ـ إبان صحبيت له ـ إال عن هذه الناحية فيه

                                                
 )النيب اهلادي(، أما تفاصيلها، فسنراها يف حملها من رسالة سنشري جمرد إشارات إىل هذه النواحي هنا) ١(
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إين أراك يا إمام تفعل أمورا عظيمة، وتبذل جهودا كبرية، ولكين أراك : يام قلت لإلماميف يوم من األ
  .تضعها يف غري حملها، وكأين بك تضع بذورك يف أرض قاحلة جافة ال أمل يف إنباا

  )الواقعة(﴾ )٦٤(الزارِعونَ  أَأَنتم تزرعونه أَم نحن) ٦٣(أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ ﴿ :ابتسم، مث قرأ قوله تعاىل
إن الداعية إىل اهللا يذكر اهللا حني يدعو إىل اهللا، وهو ال يبايل حينها هل خياطب حجرا أم شجرا، : مث قال

مث يدع األمر بعد ذلك هللا، فلله األمر . .هو يذكر اهللا بدعوته هللا. .وهو ال يبايل حينها أنبتت البذور أم مل تنبت
  .من قبل ومن بعد

  ولكن البصرية تستدعي أن ال تغرس إال يف حمل الزرع؟: لتق
  .وبصرية البصرية أن تعمل ما طلب منك يف الوقت الذي طلب منك، مث تكل األمر بعد ذلك هللا: قال

  لعلك تعرف ابن عباس؟
  .وكيف ال أعرف ذلك اجلبل اهلمام، الذي هو ترمجان القرآن: قلت
كان يأبه  ومل يكن أحد من الناس يأبه له، ولكن النيب . .اصبيا صغري لقد كان يف عهد النيب : قال

يوما  كنت خلف النيب  ابن عباس مبوعظة بليغة ظل يذكرها إىل آخر حياته، قال  لقد خصه . .له
سأل اللَّه، وإذا ااحفظ اللَّه حيفظك، احفظ اللَّه جتده جتاهك، إذا سألت ف: يا غالم إين أعلمك كلمات( :فقَالَ
ت فاستعن باللَّه، واعلم أن األمة لو اجتمعت علَى أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللَّه استعن

لك، وإن اجتمعوا علَى أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت األقالم وجفت 
   ١)الصحف
ضع الزرايب واجللوس على املنرب وحضور اجلم مل حيتج ليلقي هذه املوعظة البليغة لو إن النيب . .انظر

  . ٢الغفري، بل وجهها وهو راكب يف طريقه بكل تلقائية وبساطة، فكان هلا كل ذلك التأثري
. .كان يلقيها ملن حضر سواء كانوا من وجهاء الناس، أو من بسطائهم. .وهكذا يف مجيع مواعظه 

 يت مثارها اليانعة اليت ما استفاد منها جيل حممد فلذلك كانت تؤ. .كان يلقيها ببساطة ومن غري تكلف
 وعظنا رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـ قال العرباضبل استفادت منها كل األجياحل، حدث . .فقط

  ٣. ).ووجلت منها القلوب ،ذرفت منها العيون ،وعظة بليغةم
إن . .ة وسجعها وغريب ألفاظهاإياك أن تتوهم من كوا بليغة كثرة حمسناا البديعي: نظر إيل، وقال

التوصل إىل إفهام املعاين املقصودة، وإيصاهلا إىل قلوب السامعني بأحسن صورة من بالغتها تعين قدرا على 
  .القلوب وأوقعها يف ،األلفاظ الدالة عليها، وأفصحها وأحالها لألمساع
إن من ( :قال أن رسول اهللا ـ ـ رضي اهللا عنه عن جابر ف ،أما التكلف املمقوت فقد ورد النهي عنه

                                                
 .حديثٌ حسن صحيح :رواه الْترمذي وقَالَ) ١(
تدبرت : وهذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حىت قال بعض العلماء:( قال ابن رجب)٢(

وقد أفردت لشرحه :( ، قال ابن رجب)من اجلهل ذا احلديث وقلة التفهم ملعناههذا احلديث فأدهشين وكدت أطيش فواأسفا 
 ) جزء كبريا

 .أبو داود والترمذي وقَالَ حديثٌ حسن صحيحرواه ) ٣(
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وأبعدكم مين يوم القيامة  ،وإن أبغضكم إيلّ ،أحاسنكم أخالقاً :أحبكم إيلّ وأقربكم جملساً مين يوم القيامة
   ١)واملتفيهقون ،واملتشدقون ،الثرثارون

إال أرى املستمعني إىل أحاديثك مستغرقني متام االستغراق، وما أرى ذلك : ويف موقف آخر قلت لإلمام
  ألساليب التشويق اليت تستعملها، فمن أي حبر من حبور البالغة استفدت هذا؟

النفس اإلنسانية تكره الرتابة وتنفر من املعلومة اليت ال يعلم أن  فقد كان . .من حبر رسول اهللا : قال
  :القلوب لسماعه يشوق التمهيد لتعليمه أو تربيته مبا  وهلذا كان من هديه  ..يئ هلا تسبقها املقدمات اليت 

أتدرون ما . .٣أتدرون من املفلس. .٢أتدرون ما الغيبة: فهو أحياناً يطرح املسألة على أصحابه متسائالً
كل عبد أو أمة مبا عمل على ظهرها، أن تقول علي عمل كذا وكذا، يف  فإن أخبارها أن تشهد على  ،أخبارها

       . .٥ه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناسأتدرون ما هذ. .٤وكذا، فهذه أخبارها يوم كذا 
مثل املسلم  إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإمنا مثلها( :ـ أحيانا ـ يلغز هلم، كأن يقول وهو 

جيعله أكثر ومدعاة لالشتياق ملعرفة اجلواب مما  ،ال شك أن السؤال مدعاة للتفكري وتنميته، ف٦)فأخربوين ما هي
  .يف الذهنرسوخا 

طب امحرت عيناه خ كان إذا(فلهذا  ،يظهر يف كل املواقف ما يرتبط ا من عناصر التشويق وكان 
ـ إظهارا لالهتمام يغري جلسته ، وقد ٧)صبحكم ومساكم :وعال صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول

  ٨)ة الزورأال وشهاد ،وقول الزور أال :وكان متكئاً فجلس فقال:( كما يف حديث أكرب الكبائرـ 
وأشار ـ أنا وكافل اليتيم كهاتني ( :يشري تارة بقوله فكان  ،الوسائل التعليميةهلذا ينوع يف  وكان 

وأشار بيده إىل  ،)الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان( :وقال  ،٩)ـبأصبعه السبابة والوسطى 
  .١٠املشرق

مثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل ( :كما قال  ،قصةأو يفترض ال ،يضرب األمثلة وكان 
وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء  ،قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعالها

فإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا  ،لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً فلم نؤذ من فوقنا :مروا على من فوقهم فقالوا

                                                
 .لترمذي وقَالَ حديثٌ حسنرواه ا) ١(
 .رواه مسلم وأبو داود وغريمها) ٢(
 .رواه مسلم وغريه) ٣(
 .ي وأمحد واحلاكمرواه الترمذ) ٤(
 .رواه أمحد) ٥(
 .رواه البخاري) ٦(
 .رواه ابن حبان واحلاكم وابن ماجة) ٧(
 .رواه البخاري) ٨(
 ..رواه البخاري وأبو داود) ٩(
 .رواه مسلم) ١٠(
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هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على ( :، وكما قال ١)وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً مجيعاً،
   ٢)فقام فإذا هي عند رأسه ،فنام حتت شجرة ينتظر املوت ،دابته وقد أضلها يف أرض فالة وعليها طعامه وشرابه

ح فقد خط خطاً مستقيماً يستعمل الرسم للتوضييف سبيل توضيح املعلومة بتنويع طرق عرضها  وكان 
   )هذه اإلنسان:( ورسم مربعاً وقال ،)وهذه السبل ،هذا الصراط(:وقال ،وإىل جانبه خطوط

آواهم املبيت إىل غار  كما يف قصة الثالثة الذين ،واقعية من األمم السابقةأحيانا القصص الحيكي بل كان 
  .  وأمثاهلا كثري ،ساًتسعني نفو وقصة الذي قتل تسعة ،فدعوا اهللا بصاحل أعماهلم

على مسائل كثرية تزيد على  حلف وقد  ،قد يضطر للحلف ،لتأكيدلتأكيد ما حيتاج ل وكان 
  .وغريها كثري، )..وأمي اهللا. .نفسي بيده والذي. .واهللا ال يؤمن( :من صيغها ،الثمانني

من أين : فطنة واهلدوء ـويف موقف آخر سألته ـ وقد رأيته يناقش منحرفا مناقشة يف منتهى الذكاء وال
  استفدت هذا األسلوب العجيب يف اإلقناع؟

وقد صدق فيما جاء به قوله . .تركة تشمل كل شيء لقد ترك لنا رسول اهللا . .من رسول اهللا : قال
  )٣من اآلية: املائدة(﴾  م ديناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسال﴿ :تعاىل

  فمن أين استفدت ما حتدثت به اليوم خصوصا؟: قلت
 ،يف الزنا بكل جرأة وصراحة هيستأذنلقد جاءة شاب .  .من موقف حصل يف عهد رسول اهللا : قال

قال  ،ال :قال، )!؟أترضاه ألمك( :أن يوقعوا به ؛ فنهاهم وأدناه وقال لهـ رضي اهللا عنهم ـ فهم الصحابة 
فإن الناس ال ( :قال ،ال: قال، )!؟أترضاه ألختك(:قال ،)فإن الناس ال يرضونه ألمهام( :رسول اهللا 

  . بسبب هذا اإلقناع العقلي ،أبغض شيء إىل ذلك الشاب   فيما بعدوهكذا صار الزىن  ،٣)يرضونه ألخوام
  :املراتب

  عرفنا األساليب، فما املراتب؟: قلنا
فالداعية البصري هو الذي يتعامل مع كل مرحلة مبا يتناسب . .هي املراحل اليت متر ا الدعوة املراتب: قال

  .٤معها
                                                

 .رواه البخاري) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه أمحد بإسناد جيد)٣(
فصل يف ترتيب سياق (يف فصل خاص يف زاد املعاد عنونه  ليها رسول اهللا ذكر ابن القيم مراتب الدعوة اليت سار ع)٤(
  : ، وهذه املراتب هي)حني بعث إىل حني لقي اهللا عز وجل مع الكفار واملنافقني من  هديه 
إذ  ومل يأمره فأمره أن يقرأ يف نفسه، . وذلك أول نبوته. يقرأ باسم ربه الذي خلق أن : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعاىل .١

  . ذاك بتبليغ
  )املدثر(﴾ )٢(قُم فَأَنذر ) ١(يا أَيها الْمدثِّر ﴿ :مث أنزل عليه. ٢
  . مث أمره أن ينذر عشريته األقربني .٣
  . مث أنذر قومه. ٤
  . مث أنذر من حوهلم من العرب . ٥
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  .فحدثنا عما رأيت يف دعوة اإلمام: قلنا
فلذلك كان تركيزه على األسس الكربى اليت . .لقد كانت دعوة اإلمام تستند لدعوة إمام األئمة: قال

وأَنذر عشريتك ﴿ :ته يبدأ باألقرب فاألقرب ممتثال يف ذلك لقوله تعاىلوكان يف دعو. .تقوم عليها العقيدة
بِني٢١٤:الشعراء) (الْأَقْر(  

وأْمر ﴿ :وكان يقرأ عليهم قوله تعاىل. .لقد كان خياطب ذه اآلية كل من ينضم إىل دعوته من التالميذ
﴿ :، وقوله تعاىل)١٣٢:طـه) (ك رِزقاً نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوىأَهلَك بِالصالة واصطَبِر علَيها ال نسأَلُ

وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلَاة والزكَاة ) ٥٤(نبِيا  واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسولًا 
بر ندكَانَ عاً ويضرم مرمي( ﴾ )٥٥(ه(  

مهتما بدعوة أقاربه إىل  اليت تبني كيف كان  ويذكر هلم معها النصوص الكثرية من أحاديث النيب 
  . .باألقرب، فاألقرب اهللا، وكيف بدأ 

وقد حضرت جملسا من جمالسه ذات يوم، حتدث فيه عن تأثري زوجة الداعية يف جناح دعوته، وكان من 
معينة حتمل معه  إن من أعظم نعم اهللا تعاىل على من سلك سبيل الدعوة إىل اهللا أن يرزق زوجة : ١ضمن ما قاله

يف أول  دعوته، ومن نظر يف سرية الرسول  مهومه وتعيش معه آماله وآالمه وطموحه، بل وحتمل معه أعباء 
م متام العلم ما ميكن أن تؤديه يعلـ رضي اهللا عنها ـ أم املؤمنني األوىل السيدة خدجية  أمر دعوته وموقف 

  .. زوجة الداعية 
  . كيف تكون الزوجة احلقة لقد كانت أمنا خدجية مدرسة حبق تتعلم فيها زوجات هذا الزمان 

ويكفي موقفها من زوجها حينما أتاها خائفا بعد  ،كلها خالدةـ رضي اهللا عنها ـ إن مواقف خدجية 
فتطمئنه بل وتشجعه وحتفزه  ،يقول لقد خشيت على نفسي زمله، مث أول نزول للوحي ليقول زملوين زملوين فت

الرحم  واهللا ال خيزيك اهللا أبدا؛ إنك لتصل (خياف بل أنت هلا وإن مل تكن أنت فمن؟  إن مثلك ال ينبغي أن 
  )وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق

معشرها وحسن  نات، وواسته مباهلا وأعانته حبسن تبعلها وكرمي آمنت به فكانت أول املؤمنني واملؤم لقد 
والغموم وينفس فيه عن نفسه مما يلقاه من أذى  مشورا وكانت هي الصدر احلنون الذي يلقي عنده كل اهلموم 

                                                                                                                                 
  . مث أنذر العرب قاطبة. ٦
  . والصفح نة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغري قتال وال جزية؛ ويؤمر بالكف والصرب عشرة س فأقام بضع  ،مث أنذر العاملني. ٧
  . مث أذن له يف اهلجرة وأذن له يف القتال. ٨
  . مث أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله. ٩

ن، كما سبق تفصيل معىن ذلك وأدلته يف وهذا ال يعين اإلكراه يف الدي( مث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كله هللا. ١٠
   )مثار من شجرة النبوة(رسالة 
فأمر بأن يتم ألهل العهد ، حرب، وأهل ذمة أهل صلح وهدنة، وأهل : مث كان الكفار معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام. ١١

حىت يعلمهم  ليهم عهدهم ومل يقاتلهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إ والصلح عهدهم، وأن يويف هلم 
 )٣/١٤٣: زاد املعاد: انظر( ..بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده

 )املفصل يف فقه الدعوة إىل اهللا(نقال عن ) جندي جمهول يف طريق الدعوة.. زوجة الداعية(من مقال بعنوان ) ١(
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تضجر أو تربم بل الرضا كل الرضا واملعونة الصادقة بكل ما حتمل كلمة  املشركني وما مسع منها يوما كلمة 
  . من معان لصدق ا

فال غرو أن . .أو أن حتاط مفاخرها ،أكرب من أن تعد مآثرهاـ رضي اهللا عنها ـ لقد كانت خدجية 
  . .أحبها املصطفى حبا مل حيبه أحدا سواها، وما زال يذكرها بعد موا باحلسىن 

  .وعلى خطا خدجية كانت زوجات رسولنا الكرمي رضي اهللا عنهن أمجعني
***  

وقد كان حديثه لبعض املتشددين ممن . .خر مسعته يتحدث عن دور املرأة يف الدعوة إىل اهللاويف موقف آ
كان  فمحمد . .ال تقل هذا: كان حيمل تصورات خاطئة عن املرأة يف اإلسالم، وكان من حديثه له قوله

ا تاريخ اإلسالم الكثري من وقد حفظ لن. .حيترم املرأة، ويعرف مكانتها، ويعرف تأثريها الكبري يف الدعوة إىل اهللا
  :أو على أيدي ورثة النيب  ،الداعيات إىل اهللا على بصرية ممن تربوا على يدي النيب 

ـ رضي اهللا عنها ـ اليت كان موقفها البطويل سببا يف هداية عمر ـ رضي  فاطمة بنت اخلطابمنهن 
أين : قال ،فلقيه رجل من بين زهرة ،فالسي خرج عمر متقلدا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس اهللا عنه ـ ف

: وما هو؟ قال: أفال أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال: قال. حممدا أريد أن أقتل : تعمد يا عمر؟ فقال
حىت أتامها وعندمها رجل  فمشى عمر ذامرا متهددا : قال. وختنك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه أختك 

ما هذه : عمر توارى يف البيت، فدخل عليهما فقال فلما مسع خباب حس : قال. من املهاجرين يقال له خباب
أرأيت يا عمر إن كان احلق يف غري دينك؟ : فقال له ختنه. فلعلكما قد صبومتا اهلينمة اليت مسعتها عندكم؟ 

. ى وجههابيده نفحة فدم فوثب عمر على ختنه فوطأه وطأ شديدا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها  
دينك؟ أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول  يا عمر إن كان احلق يف غري  ـ وهي غضىبـ فقالت 

فقم  إنك رجس وال ميسه إال املطهرون، : فقالت أخته. الكتاب الذي عندكم فأقرؤه أعطوين هذا : قال عمر. اهللا
  ١)فاغتسل أو توضأ

عنصرا رئيسا يف لقد كانت هذه املرأة الفاضلة الشجاعة . .ذات النطاقنيبنت أيب بكر امللقبة بأمساء ومنهن 
فوقفوا على باب  ملا خرج املهاجران أتانا نفر من قريش، فيهم أبو جهل : املباركة، قالتاهلجرة النبوية ترتيب 

فرفع : قالت. ال أدري واهللا أين أيب: قلت: قالت أين أبوك يا بنت أيب بكر؟ : أيب بكر، فخرجت إليهم، فقالوا
  ) خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي أبو جهل يده، وكان فاحشا 

واهللا إين : قحافة، وقد ذهب بصره، فقال إن أبا بكر احتمل معه ماله كله، فدخل علينا جدي أبو  :وقالت
فأخذت أحجارا : تقال. كال يا أبت، إنه قد ترك لنا خريا كثريا: قلت : قالت. ألراه قد فجعكم مباله مع نفسه

يا أبت، : فقلت كوة البيت الذي كان أيب يضع ماله فيها، مث وضعت عليه ثوبا، مث أخذت بيده،  فوضعتها يف 
  . ال بأس: فوضع يده عليه، فقال: قالت. ضع يدك على هذا املال

  . وال واهللا ما ترك لنا شيئا، ولكين أردت أن أسكن الشيخ بذلك: وأضافت تقول
                                                

 .ابن سعدرواه ) ١(
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سعيد بن أيب ، حدث يوم أحد عن النيب  نيدافعاليت كانت من املرة نسيبة بنت كعب أم عماومنهن 
دخلت على أم عمارة : كانت تقولـ رضي اهللا عنهما ـ سعد ابن الربيع  أن أم سعد بنت  :زيد األنصاري

. يه ماءالناس، ومعي سقاء ف خرجت أول النهار أنظر ما يصنع : فقالت. يا خالة، أخربيين خربك: فقلت هلا
فلما ازم املسلمون احنزت إىل رسول . أصحابه والدولة والريح للمسلمني وهو يف  فانتهيت إىل رسول اهللا 

فرأيت على : قالت. خلَصت اجلراح إيل فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حىت  اهللا 
ملّا ولّى الناس عن رسول . ابن قَمئة، أقمأه اهللا: قالت من أصابك ذا؟ : عاتقها جرحا أجوف له غَور، فقلت هلا

ومصعب بن عمري وأناس ممن ثبت مع  دلّوين على حممد، ال جنوت إن جنا، فاعترضت له أنا : أقبل يقول اهللا 
   ١)كانت عليه درعان فضربين هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدوّ اهللا  ،رسول اهللا 

األنصارية اليت اشتركت يف  ة جديدة بطلتها األخت ااهدة أم عمارة، وهي نسيبة بنت كعب وهذه لوح
 بالسيف وترمي بالقوس، وهي إحدى العشرة الذين تولوا  غزوة أحد، مترض اجلرحى يف بداية املعركة، مث تذب

حىت  لقوم يف الدفاع عنه عليه وسلم وقد انفض املسلمون من حوله فكانت من أظهر ا محاية الرسول صلى اهللا 
   ).ما التفت ميينا وال مشاال إال وأنا أراها تقاتل دوين: (قال صلى اهللا عليه وسلم

ممن هاجر إىل احلبشة، وعادت مع املهاجرين ـ رضي اهللا عنها ـ وقد كانت أمساء بنت عميس ومنهن 
  . حني افتتح خيرب طالب، فوافقوا النيب  بقيادة جعفر بن أيب 

. فدخل عمر على حفصة وأمساء عندها  ،زائرة أمساء بنت عميس على حفصة، زوج النيب ودخلت 
احلبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت : قال عمر. أمساء بنت عميس من هذه؟ قالت : فقال عمر حني رأى أمساء

 كنتم مع كال واهللا: وقالت فغضبت . منكم سبقناكم باهلجرة، فنحن أحق برسول اهللا  : قال. نعم :أمساء
وذلك يف اهللا ويف رسول  ،وكنا يف أرض البعداء البغضاء باحلبشة. جاهلكم يطعم جائعكم ويعظ  رسول اهللا 

يا : قالت فلما جاء النيب  لرسول اهللا  وأمي اهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أذكر ما قلت   اهللا 
وله . ليس بأحق يب منكم : قال ،قلت له كذا وكذا: ه؟ قالتفما قلت ل: قال ،اهللا إن عمر قال كذا وكذا نيب 

  . ٢ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ،وألصحابه هجرة واحدة
إين رسول من ورائي : فقالت روي أا أتت النيب  ، خطيبة النساء أمساء بنت يزيد بن السكنومنهن 

ن اهللا بعثك إىل الرجال والنساء، فآمنا بك إ: مثل رأيي من مجاعة نساء املسلمني، كلهن يقلن بقويل، وعلى 
فضلوا باجلمعات وشهود اجلنائز  والد، وإن الرجال األالنساء قواعد بيوت، وحامالت  واتبعناك، وحنن معشر 

  وربينا أوالدهم، أفنشاركهم يف األجر يا رسول اهللا؟  واجلهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا هلم أمواهلم، 
النساء أنّ حسن تبعل إحداكن لزوجها  انصريف يا أمساء وأعلمي من وراءك من : فقال رسول اهللا 

  ) ما ذكرت للرجال وطلبها ملرضاته، واتباعها ملوافقته يعدل كل 
أمها فاطمة، وجدها رسول ،  حفيدة النيبـ رضي اهللا عنها ـ زينب بنت علي بن أيب طالب ومنهن 

                                                
 .سرية ابن هشام) ١(
 .ومسلم رواه البخاري) ٢(
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واجهت ابن زياد األمري الطاغية بشجاعة نادرة  أبيها وأهلها،  شهدت مأساة كربالء، ورأت استشهاد اهللا 
  . معها شيئا وهي أسرية ال متلك لنفسها وملن 

احلمد هللا الذي أكرمنا  : فقالت زينب. احلمد هللا الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم: زيادهلا قال 
لفاسق ويكذب الفاجر وهو غرينا واحلمد كما تقول أنت، إمنا يفضح ا وطهرنا من الرجس تطهريا، ال  بنبيه 
وسيجمع  ،مضاجعهم فربزوا إىل  ،كتب عليهم القتل: كيف رأيت صنع اهللا بأهلك؟ قالت: الطاغية قال ، فهللا

  . اهللا بينك وبينهم فتحاجون إليه، فتختصمون عنده
أظننت يا : له ت يوم سيقت مع األسرى إىل يزيد بن معاوية قالهلا ـ رضي اهللا عنها ـ ويف موقف آخر 

كما تساق األسارى أن بنا هواناً على اهللا  يزيد أنه أخذ علينا بأطراف األرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق 
إن . لعظيم خطرك، فشمخت بأنفك ونظرت يف عطفيك جذالن فرحا وأن بك عليه كرامة؟ وتومهت أن هذا 

ليزدادواْ إِثْما  فَرواْ أَنما نملي لَهم خير لِّأَنفُِسهِم إِنما نملي لَهم والَ يحسبن الَّذين كَ﴿ :فهو قوله اهللا أمهلك 
 هِنيم ذَابع ملَهومكّنك من رقاب املؤمنني إن كان احلكم  وستعلم أنت ومن بوأك  ،)١٧٨ :آل عمران( ﴾ و

  . انا وأضعف جنداعليك أينا شر مك ربنا واخلصم جدنا وجوارحك شاهدة 
معهم وحسن  مع قومها بين سليم فأسلمت  قدمت على رسول اهللا . .واخلنساء بنت عمرومنهن 

يف سبيل اهللا  حضرت حرب القادسية ومعها بنوها األربعة فصارت تعظهم وحترضهم على القتال . .إسالمها
جرمت خمتارين، وإنكم ألبناء أب واحد وها يا بين إنكم أسلمتم طائعني : (ومما قالت ،وعدم الفرار من الزحف

  ) خالكم وأم واحدة ما خنت أباكم، وال فضحت 
احلمد هللا (: استشهادهم قالت فلما بلغها  ،فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد واحد حىت قتلوا مجيعا

يعرف هلا حسن  ، وكان عمر بن اخلطاب)مستقر رمحته وأرجو من ريب أن جيمعين م يف  ،الذي شرفين بقتلهم
  . ويعطيها عطاء أربعة رجال حىت قبض صنيعها ومرتلتها يف اإلسالم 

***  
 ،الدعوة، ألخذ الناس باألول فاألولموضوع احلكمة تقتضي النظر يف إن : ويف موقف آخر مسعته يقول

لن جيدي فيه الصنيع إن مل تصح يف العبد، ف، ألا األول فقضايا العقيدة وأصول امللة والديانة تأيت يف املقام 
قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم ﴿ :، قال تعاىلاحلسن والعمل الطيب

 و هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كا أُولَئعنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحي بِطَتفَح هقَائل  ةاميالْق موي ملَه يمقفَلَا ن مالُهمأَع
  ) ١٠٥ - ١٠٣ :الكهف(﴾ وزنا 

. .ففي الدعوة كليات وجزئيات، وواجبات ومستحبات وحمرمات ومكروهات، وقضايا كربى وصغرى
  . كل جيب أن تعرف مواقعها وتوضع يف مواضعها

إنك ( :إىل اليمنـ رضي اهللا عنه ـ حني بعثه عاذ بن جبل املهمة حني قال ملإىل هذه الناحية  لقد نبه 
فإن هم  ،تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما 

 ،عوا لذلكأطا فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم ، بذلك أطاعوا لك 
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     ١)على فقرائهم فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
***  

مكثت يف صحبة اإلمام بديع الزمان دهرا من الزمن إىل أن قضى اهللا بأن خيرج من تلك اجلبال تاركا 
  .خلفه أمة من الناس تستنري باألنوار اليت ورثها من نور النبوة

يف تلك اجلبال والقرى احمليطة ا قررت أن أخرج منها التماسا لوارث ام بديع الزمان اإلمبعد أن مل يبق 
  .آخر، وألنوار جديدة من أشعة مشس حممد 

لقد كان . .يف الطريق وجدت نفس الشرطي الذي كان أول من التقيته، ولكين وجدته بصورة خمتلفة متاما
ربيق الطهر، وكانت قامته اليت أحنتها املقاصل قد اعتدلت، حيمل مسواكا يف يده، وكانت أسنانه بيضاء تلمع ب

  .فبدا أكثر شبابا، وأوفر حيوية
  ألست الذي أرسل ديداته يل أول مقدمي هلذه البالد؟: اقتربت منه، وقلت

  .وأنا أعتذر لك كما أعتذر هلم. .كثريون يقولون ما تقول: التفت إيل، وكأنه مل يعرفين، وقال
  .لكأين بك لست الذي أرسل تلك التهديدات: غري املفاجئ، وقلتتعجبت من هذا الت

وروحي اليت نزلت أسفل سافلني بعد . .وعقلي اادل املخادع. .لقد كانت نفسي األمارة بالسوء: قال
  .أن أكرمها اهللا بأعلى عليني

  فما الذي طهر نفسك، ومسح اخلداع عن عقلك، ومأل بالطهر روحك؟: قلت
  .فقد كانت هي سبب كل ما تراه من تغري. .ألريكها. .تعال معي: قال

سرت معه يف دهاليز مظلمة، خشيت فيها على نفسي إىل أن وصلنا إىل قبو مزود بكل وسائل التستر 
  . .فتحها فإذا ا رسائل النور. .دخلنا إليه، وهناك أخرج صندوقا عتيقا، أخرج منه أوراقا ملفوفة. .واحلماية

  . .وجدت أا املخطوطة اليت سامهت يف كتابتها لنشر رسائل النور ومن العجب العجاب أين
لقد كانت هذه الرسائل هي املفتاح الذي فتح اهللا به علي من : التفت إيل، واالبتسامة متأل حمياه، وقال

  .ما كان حمجوبا عين مشس حممد 
  فكيف مل تد إال ذه؟. .الكتب يف نصرة اإلسالم كثرية: قلت
ومن الكلمات مثرات .. البد من الورثة الذين حيولون من املكتوبات واقعا. .وحدها ال تكفي الكتب: قال

  . يانعة يأكلها الناس حية ناضجة
  .فقد عرفت كاتبها إذن: قلت
  .وقد رأيت منه ما حولين إىل ما ترى. .لقد من اهللا علي بذلك: قال
  فما رأيت؟: قلت
ام من أوراق وكتب، فذهبت، وكنت متصورا أن هذه املهمة أرسلين الضابط ملصادرة ما عند اإلم: قال

ولكن اإلمام ـ ومبجرد أن وصلت إليه ـ . .مهمة خطرية، وأنه سيصعب علي يف تلك الغابات أن أجد ضاليت
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
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حياين، وكأين تلميذ من تالميذه، مث قدم يل ما عنده من طعام، مث قدم يل هذه الرسائل، وهو يقول يل بكل 
  .تبحث عن هذالعلك جئت : هدوء

  .لقد جئت أحبث عن رسائلك وكتبك: قلت
  . .فكل ما تريده موجود هنا. .فخذها: قال

  . .وأسرعت إىل الضابط أبشره بأين استطعت يف ملح البصر أن أقوم باملهمة اليت كلفين ا. .فرحت كثريا
قال يل . .جل ذلكبل أعطاين عطلة أل. .حثين الضابط على القراءة اجليدة ملا كتب يف تلك الرسائل

  . .إياك أن مير عليك أي حرف دون أن متعن يف قراءته، ويف حماولة فهم ما فيه: حينها
  .وقد كان ذلك سبب ما تراين فيه. .فعلت ما طلبه مين بدقة

  أمل يفطن لتغريك؟. .فماذا فعل الضابط بعد رآك قد عدت إليه بغري الوجه الذي ذهبت به: قلت
  .وقد رقاين بسببه. .لقد فطن له. .بلى: قال
  أأصابته عدوى اإلمام؟. .ما باله؟: قلت
لقد أرسلين يف الظاهر ألعاقب اإلمام، ولكنه يف الباطن مل يرد مين إال أن . .لو مل تصبه مل يرسلين: قال

  .١أصري تلميذا من تالميذه

                                                
  الفتوحات النورية، فنبهوا مل يتمكن أعداء رسائل النور املتسترون أن يتحملوا تلك :( ذكر النورسي ما يدل على هذا، فقال)١(

ة جتلت على حني ن العناية اإلهليأالّ إ  ثقيلة مضجرة، -  مرة أخرى  -صبحت احلياة أاملسؤولني يف الدولة ضدنا وأثاروهم علينا، ف 
بدأوا فعالً بقراءة الرسائل املصادرة بشوق واهتمام،  -الناس إىل رسائل النور    أحوج وهم  -ن املسؤولني أنفسهم أغرة، حيث 

بذلك دائرة  فتوسعت . جانبها   واستطاعت تلك الرسائل بفضل اهللا أن تلين قلوبهم وجتعلها جتنح إىل. وظيفتهم حبكم    وذلك
فأكسبتنا هذه النتيجة منافع مجة، إذ هي خري  . بدالً من جرحها ونقدها   نور، حيث أم بدأوا بتقديرها واإلعجاب امدارس ال

 ).٣٩٤:اللمعات: انظر) (نعانيه من اضطراب وقلق حنن فيه من األضرار املادية، وأذهبت ما     مائة مرة مما
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  سابعا ـ القائد 
واليت  ..لدة العريقة من بالد التركتلك الب ..وجباهلا الشاخمة قصدت أسطمبول) بارال(بعد أن خرجت من 

استعصت على كل الفاحتني إال على ذلك الفاتح الشاب الذي استطاع أن يقهر عتوها، وحيوهلا بلدة تفوح 
  .بالطهر والسماحة واإلميان

وراحت خواطري  ..صورة لهعن وراح خيايل يبحث  ..الفاتح احممد توأنا أجتول يف شوارعها تذكر
  .ادي الذي أتاح له أن يفتح األبواب اليت استعصت على غريهتبحث يف منهجه القي

أرى أنك غريب ذه : وأنا يف شرودي ذلك لقيت رجال شابا ممتلئا قوة وشبابا حيييين بأدب، ويقول
   ..فإن احتجت إىل شيء، فاطلبين، فكل الناس يعرفونين يف هذه البلدة ..البالد

هذه الكلمة فقط، لتجد نفسك أمامي، وجتد كل مطالبك قل  ..)أوصلوين إىل حممد الفاتح( :قل هلم
  .حمققة

ال شك أن هذا هو نفس سلوك حممد الفاتح : تعجبت من هذا املوقف الشهم، وقلت من غري أن أشعر
  .الذي استطاع أن يفتح هذه البالد

الذي  ولكين مل أرث هذا السلوك إال من الرجل ..أنا من أحفاد ذلك الرجل: نظر إيل بابتسامة وقال
  .ورث منه جدي حممد الفاتح

  فممن ورث جدك سلوكه هذا؟: قلت
  .من اإلنسان الكامل: قال

  ؟ !اإلنسان الكامل: قلت متعجبا
  ألست تبحث عنه؟ ..أجل: قال
   ..لقد قطعت يف سبيل البحث عنه الفيايف والقفار ..بلى: قلت
  فهل وجدته؟: قال
  .دا هو اإلنسان الكاملوكلهم خيرب أن حمم ..وجدت بعض ورثة حممد: قلت
  فما عرفت منهم؟ ..صدقوك فيما أخربوك: قال
  .لقد عرفت حممدا العارف، وحممدا العابد، وحممدا الزاهد، وحممدا الورع، وحممدا اإلمام: قلت
  .فاصحبين لتعرف حممدا القائد: قال
  وهل كان حممد قائدا؟: قلت
  .وحظ من النجاح فيها ..قيادةلن يكتمل اإلنسان الكامل حىت يكون له حظ من ال: قال
  ؟فمن أين تعلمت علوم القيادة حىت تعرفين مبحمد القائد: قلت
فهو اإلنسان الذي استطعت من خالل التعلم من مدرسته أن أحول هذه املدينة إىل  ..من حممد : قال

  .أسعد مدن األرض، وأكثرها استقرارا
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  ألك سلطة يف هذه املدينة خولت لك ذلك؟: قلت
  .وقد انتخبين أهلها صغارهم وكبارهم من غري أن أطلب منهم ذلك ..أنا أمري هذه املدينة: قال
  فما الذي رغبهم فيك؟: قلت
تعال معي إىل البيت،  ..وال يليق أن أحدثك عنها هنا ..وهلا عالقة مبحمد  ..تلك قصة طويلة: قال

حيد الذي اكتمل له من فن القيادة ما مل هو القائد الو وتعلم أن حممدا  ،وسأحدثك منها ما تقر به عينك
  .يكتمل لغريه

***  
هو الوارث السابع الذي تعلمت منه علم اليقني بأن ) حممد الفاتح(لقد كان : التفت الوارث إلينا، وقال

هو الرجل القائد الذي استطاع أن يؤسس دولة األجساد، كما كان اإلمام الذي استطاع أن يؤسس  حممدا 
  .دول األرواح

 ..؟!أهذا بيتك: وقد استغربت عندما أدخلين بيتا متواضعا بسيطا، فقلت ..سرت مع حممد الفاتح إىل بيته
  .لقد ذكرت يل أنك أمري هذه البلدة

  وما عالقة ذلك ببييت؟ ..أجل: قال
فالقائد ال ميكن أن يفكر إال يف بيت  ..عهدي ببيوت القادة والساسة من أكثر البيوت رفاهية: قلت
  .لوء بالزينة والزخارفمكيف مم
  من البيوت ما ذكرت؟ فهل كان حملمد  ..؟أمل أقل لك بأن مصدر قياديت وراثة من حممد : قال
  .حنن اآلن يف عصر آخر ..الوضع خمتلف متاما: قلت
ولكن  ..نعم الزمن زمن آخر ..إن ما تقوله هو احلجاب األعظم الذي زور وراثة رسول اهللا : قال

  .البشرالبشر هم عني 
كان القياصرة واألكاسرة، وكان هلم من النعيم ما مل يكن مللوك هذا الزمان  يف عهد رسول اهللا 

  .أم تأسى باحلقيقة اليت طلب منه أن يكون عليها ،تأسى م فهل ترى حممدا  ..ورؤسائه
  .وهو مل يوجبها على غريه ..لقد رضي حممد لنفسه هذه احلياة: قلت
  .ث حممدا يف قيادته، فعليه أن حييا حياتهمن أراد أن ير: قال
  .إنك تكلف القادة عنتا: قلت
   ..أنا مل أصل إىل القيادة إال من هذا الطريق ..أصدقك القول: قال
  كيف ذلك؟: قلت
فنأيت عن كل  ..لقد رأيت قومي يتصارعون يف انتخابات متأل أجواءهم بالبغضاء واحلقد والقطيعة: قال

   ..إىل الناس باألسلوب الذي وصل به حممد واخترت أن أصل  ..ذلك
 ..وشركات كربى ..وقد استطعت أن أصل من خالله إىل القيادة اليت حلمت ا أحزاب ضخمة

  .وعصبيات عريقة
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  فكيف وصلت إىل ذلك؟: قلت
لقد رحت أحبث يف تاريخ البشرية عن أمهر قائد استطاع أن ينجح يف أقل مدة يف حتقيق ما عجز : قال
  .ن حتقيقهغريه ع

  مل؟: قلت
  .وأحتقق بالقيادة الناجحة اليت طاملا حلمت ا ..ألسلك سلوكه: قال
  فما وجدت؟: قلت
   ..يف حممد  أن تكتمل تأىب إال لقد وجدت القيادة بكماهلا ومجاهلا وترفعها: قال
  .فقد استغللت تعرفك عليه يف الوصول إىل ما هفت إليه نفسك: قلت
  .وأبت إال أن أكون قائدا ..لكنها جرت خلفي ..يف القيادة عندما عرفته زهدت: قال
  كيف ذلك؟: قلت
ويف الغد إن شاء اهللا سرتور . .هيا معي إىل البيت لترتاح. .فما تعلم من استعجل. .ال تستعجل: قال

من  ولتعلم مدى النجاح الذي حيققه. .واستنانين ا وسأخربك عن كيفية استثماري لقيادة النيب . .املدينة
  .أحيا هذه السنة
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  ـ السياسة ١
ومل أكن الوحيد فيه، بل كان . .يف اجلناح الذي خصصه للضيوف. .بت تلك الليلة يف بيت حممد الفاتح

وكان حممد الفاتح يقدم هلم من اخلدمات ما ميأل قلوم . .معي ناس من خمتلف األوطان واملشارب واملذاهب
  .حمبة له وإعجابا به

فالقائد هو . .يف احلياة، ويف القيادة هذه سنة من سنن رسول اهللا : ه هذا، فقالسألته عن سر تصرف
  .لتكون طاعتهم له طاعة متولدة عن حمبة، ال عن خوف ورهبة ،الذي خيالط الناس ويعرف حاجام وخيدمهم

شيئاً من من واله اهللا :( وكان يقول يف ذلكيعترب االحتجاب عن الرعية نوعا من االستبداد،  كان لقد 
    ١)أمور املسلمني، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اهللا دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة

ـ احلسن لقد قال  ..واجللوس معه وهلذا كان من السهل على أي أحد من الناس مقابلة رسول اهللا 
دونه األبواب، وال يقوم دونه  تغلق واهللا ما كان رسول اهللا :( رضي اهللا عنه ـ يصف رسول اهللا 

لقيه، كان  احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح ا عليه، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى نىب اهللا 
   ٢)الغليظ، ويركب احلمار، ويردف خلفه، ويلعق يده جيلس على األرض، ويطعم ويلبس

خصال ليست يف اجلبارين، كان ال  ل اهللا كانت يف رسو: محزة بن عبيد اهللا بن عتبة قالووصفه 
يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان رمبا وجد مترة ملقاة فيأخذها، فريمي ا إىل فيه، وإنه ليخشى أن 

   ٣)تكون من الصدقة، وكان يركب احلمار عريا، ليس عليه شئ
بوا منه أن يتخذوا له حمال خاصا، مما يصيبه من تلك املخالطة، فطل وقد أشفق الصحابة على رسول اهللا 

يا رسول اهللا إين أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اختذت عريشا : ـ رضي اهللا عنه ـقال العباس . .فأىب
ال أزال بني أظهرهم يطئون عقىب وينازعوين ثويب، ويؤذيين غبارهم، حىت ( :تكلمهم فيه، فقال رسول اهللا 
    ٤)يكون اهللا هو الذي يرمحين منهم

واليت مل يكن هلا من الشارة ما كان لسيارات . .سرت مع حممد الفاتح إىل مقر حكمه على سيارته اخلاصة
  .بل كانت بسيطة، وكان يقودها بنفسه. .القادة والزعماء

، )جملس الشورى(، وكتب على الثاين )اهليئة الدستورية(كان ملقر احلكم جناحان، كتب على أحدمها 
يف إقامة احلكم على هاتني الدعامتني  لقد استننت بسنة رسول اهللا : ح عنهما، فقالسألت حممدا الفات

  .دعامة الدستور، ودعامة الشورى، فال ميكن للعدالة أن تقوم من دوما: الكبريتني
  فكيف اختصرا يف هاتني؟. .للعدالة هيئات كثرية: قلت

                                                
 .رواه أبو داود، والترمذي)١(
 .وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة ـهذا حديث مرسل  :وقال ـلزهد، وابن عساكر أمحد يف ارواه  )٢(
 .ابن سعدرواه  )٣(
 .ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيهرواه ) ٤(
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كل منها الدستور، وهلا تطبيقات عملية، وهي اليت للعدالة قوانني نظرية تنطلق منها، وهي اليت يتش: قال
  .تستدعي استشارة أهل االختصاص

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن أمر عليكم ( :إىل كلتا الدعامتني، فقال لقد أشار رسول اهللا 
 الراشدين فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنىت وسنه اخللفاء املهديني ،نه من يعش منكم بعدىإف ،عبد حبشي

سنته باعتبارها املرجع األعلى،  ، ففي هذا احلديث ذكر رسول اهللا ١)متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ
والذي ميثل الدستور، وذكر سنن اخللفاء الراشدين وهي متثل اآلراء البشرية السديدة اليت ختدم الدستور، وتوفر 

  .املناخ الصاحل لتطبيقه
   :الدستور

، فرأيت نفرا من الناس كل منهم حيمل ملفا، )اهليئة الدستورية(الفاتح إىل ما يسمى بـ دخلت مع حممد 
هذه هي اهليئة : وبيده قلم أمحر، وكأنه أستاذ يصحح أوراق اإلمتحان، سألت حممدا عن هؤالء، فقال

دى مناسبته مع وحنن نعرض عليها كل ما نريد تنفيذه يف هذه البلدة، وهي تقوم مبراجعته لترى م. .الدستورية
فإن رأت انسجامه معه وافقت عليه، وإن رأت خمالفته شطبت . .العقد الذي تعاقدنا على تنفيذه مع هذا اتمع

  .عليه، ومنعتنا من تنفيذه
  ؟ !متنعك، وأنت احلاكم العام من تنفيذه: قلت
ال إذا أخطأت يف فهمها إن هذه اهليئة هي أعلى هيئة يف البلد، وال ميكن ألحد أن خيالفها إ. .أجل: قال

  .للدستور، فيصحح هلا فهمها، أو يناقشها فيما فهمته
لقد كنت تزعم : ، فقلت له)اجلميعالقانون فوق (رفعت رأسي إىل أعلى القاعة، فرأيت الفتة كتب عليها 

ومل . .وهو شعار أنتجته هذه احلضارة. .وها أنت ذا تضع هذا الشعار.. أنك مل تستمد قيادتك إال من حممد
  .تعرفه حضارة حممد

ومل . .هو صاحب القوانني والدساتري العادلة لقد كان حممد . .أنت ختطئ يف ذلك خطأ مجا. .ال: قال
  .ومل يسن ألمته أن حتكم إال مبا شرع هلا من قوانني. .حيكم فيما أتيح له أن حيكم فيه إال بتلك القوانني

يه القوانني لمل يكن يرجع يف حياته القيادية إال ملا مت اليت تبني لك أن حممدا  الشواهدسأذكر لك بعض 
  . .٢العادلة

  .مل يبدأ حياته القيادية إال وفق ما متليه القوانني العدالة سأبدأ لك من األول، لتعرف أن حممدا 
  .مبمارسة مهامه كأول حاكم مسلم هي املدينة املنورة أنت تعلم أن املدينة اليت بدأ فيها رسول اهللا 

ومبا أن القوانني العدالة تقتضي االتفاق بني الرعية وراعيها على املبادئ اليت يتم على أساسها احلكم، 

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي واحلاكم وابن ماجة) ١(
توفيق بن (ملؤلفه الفاضل ) اإلسالم والدستور(اب من كت استفدنا الكثري من املعلومات املرتبطة بالقوانني يف حياة النيب ) ٢(

، وكالة املطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد: من نشر) عبد العزيز السديري
 .هـ١٤٢٥
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يف هذه الناحية هذا  واحلاكم العادل ال يرضى أن حيكم إال على أساس ذلك االتفاق، فقد سن رسول اهللا 
  .النوع من القوانني أو العقود

اليت حددت هي النواة لقد كانت تلك البيعة . .ة العقبة األوىلبيعولعل أدل دليل على ذلك ما حصل يف 
  .قواعد األخالق االجتماعية العامة اليت تعترب األساس تمع فاضل

مبا تضمنته من  بيعة العقبة الثانية بداية االضطالع مبسئوليات احلكم الفعلية بالنسبة للرسول وكانت 
  .من تعيني النقباء االثين عشر وما مت بعدها ،شروط تتعلق بالنصرة واحلرب

مبهامه بوصفه رئيسا للدولة يعترب واقعة تعين االلتزام بشروط الدولة من  اضطالع الرسول وهلذا، فإن 
  .قبل األنصار

وكذلك فإن البيعتني تعتربان واقعتني دستوريتني يف العهد النبوي، بل من أهم الوقائع الدستورية يف هذا 
  .نطالق يف إنشاء الدولة اإلسالميةالعهد، ألما نقطة اال

إن الدستور ال ميكن إطالقه إال على قوانني ذات طابع خاص، ومل يتعرف على هذا إال بعد قرون : قلت
  فكيف تزعم أن ذلك حصل يف تينك البيعتني؟. .كثرية

  .أرى أنك مهتم ذا اجلانب: قال
فال ميكن أن تقوم العدالة من غري قوانني . .بإن كل من يعنيه شأن العدالة يهتم ذا اجلان. .أجل: قلت

  .وتضبط قادة اتمع ،تضبط اتمع
  فما الشروط اليت ينبغي توفرها يف الدستور ليصري دستورا؟: قال
ما احلدود اليت تعمل و.. ما حدود تصرفات الدولة؟و. .؟ملن احلكم: إن أي دستور ينبغي أن يبني: قلت
.. كيف تؤلف احلكومة لتسري نظام الدولة؟و.. الغاية اليت تقوم ألجلها الدولة؟ ماو. .يف حيزها؟الدولة سلطات 

وبأي .. ؟ماذا يكون يف الدستور من أسس املواطنةو.. ا الصفات اليت يتحلى ا القائمون بأمر احلكومة؟وم
الدولة على ما حقوق و.. ما احلقوق الرئيسة ملواطين الدولة؟و.. طريق يصبح الفرد عضوا يف كيان الدولة؟

  ؟١املواطنني
وقد . .لقد ذكرت لك أن تينك البيعتني كانتا األساس الذي قامت عليه الدولة اإلسالمية العادلة: قال

  .تضمنت تلك البيعة جبملها القصرية مجيع ما تنتظمه الدساتري العادلة
حيد اهللا عز وجل وهو تو ،واتمع اإلسالمي ،الذي تقوم عليه الدولة اإلسالميةلقد تضمنت األساس 

وهو املنطلق الذي تنطلق منه . .وهذا األساس هو أهم املسائل الدستورية للدولة اإلسالمية. .مبفهومه الشامل
  .مجيع سلوكاا

بايعنا رسول اهللا  (:قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبادة بن الصامت  ،جاء ذلك يف نص البيعة األوىللقد 
 ٢. ).رك باهللا شيئاليلة العقبة األويل على أن ال نش  

                                                
 .٧٦ - ٢١أبو األعلى املودودي يف كتابه، ص ، تدوين الدستور اإلسالمي: انظر) ١(
 .سلمرواه البخاري وم) ٢(



 ٢٨٨

تبايعوين على السمع ( :يف بيعة العقبة الثانية وذلك يف قوله . .حقوق الدولة على املواطنني وتضمنت
وأن تقوموا يف  ،وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والطاعة يف النشاط والكسل والنفقة يف العسر واليسر

مما متنعون منه أنفسكم  ـإذا قدمت عليكم ـ فتمنعوين  وعلى أن تنصروين ،اهللا ال ختافون لومة الئم
  ١)وأزواجكم وأبناءكم

قول قد ورد ذلك يف ، وحقوق املواطنني على الدولة ممثلة يف شخص رئيسها رسول اهللا وتضمنت 
   ٢)وأسامل من ساملتم ،أحارب من حاربتم ،أنا منكم وأنتم مين ،واهلدم اهلدم ،بل الدم الدم (:الرسول 
ويف هذا تطبيق ملبدأ  ،نت البيعة الثانية تعيني النقباء االثين عشر عن طريق اختيار األنصار هلمتضمو

ومبدأ الشورى من املبادئ الدستورية  ،ذلك لألنصار الشورى يف اختيار األشخاص، حيث ترك الرسول 
  .العادلالرئيسة يف النظام 

 فرسول اهللا  ،اليت على أساسها ستنشأ الدولة وتضمنت البيعة الثانية تنظيم وحتديد أطراف املعاهدة
 ،أنتم على قومكم مبا فيهم كفالء (:للنقباء قال رسول اهللا  ،والنقباء نائبون عن قومهم ،نائب عن قومه

  ٣)وأنا كفيل قومي ،ككفالة احلوارين لعيسى بن مرمي
وهذان األمران مها الغاية . .يهعوة إلنتج عن البيعتني إجياد اجلو واملكان املالئمني لنشر دين اهللا والدوقد 

ومن املعروف أن حتديد الغاية اليت تقوم ألجلها أي دولة من املسائل  ،اليت قامت ألجلهما الدولة اإلسالمية
  .الدستورية الرئيسة

  حاكما عليهم؟ فقد أسس حممد زعامته ألهل املدينة على بيعة منهم له، ورضى منهم به: قلت
  .د باألمر من دون أهلهبللحاكم العادل أن يرضى بأن يستفما كان . .أجل: قال
ه ويطلبهم الشعب، ويقبل أيديهم طمعا يف أن حيكموه، فإذا حكم. .ولكن الكثري يأتون ذا الطريق: قلت

  .ولوا ظهرهم له
لقد كان أول ما بدأ به توليه . .، فكان أرفع من ذلكأما حممد . .أولئك أهل االستبداد واجلور: قال

  .كم املدينة اليت سلمت نفسها له عن رغبة وطيبة نفس أن وضع الدستور العادل الذي حيكمها من خاللهحل
  ؟!وضع حممد دستورا ألهل املدينة: قلت
بني سكان الدولة اجلديدة، هي تنظم العالقات وثيقة عند دخوله املدينة  حممد كتب لقد . .أجل: قال

مبا احتوته من تنظيمات عادة ما تكون الدولة الناشئة يف حاجة هلا، إضافة بال شك وثيقة دستورية بالغة األمهية، 
  .إىل متيزها بصياغة قانونية شاملة ودقيقة، ال جمال لالختالف حول مفهومها وتطبيقها

                                                
 .وهذا إسناد جيد على شرط مسلم: صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب، وقال ابن كثري: أمحد، واحلاكم وقالرواه ) ١(
 .رواه أمحد وابن إسحق) ٢(
 .رواه ابن إسحق) ٣(



 ٢٨٩

   . .١تعد أهم واقعة دستورية يف العهد النبويهي و
  .لقد شوقتين إليها، فحدثين حديثها: قلت
تعال . .يقة يف هذه القاعة، وحنن نستمد منها كل ما حنتاجه فيما يرتبط بالدستورلقد علقنا هذه الوث: قال

  .معي
وراح يقرؤها علي بصوت ممتلئ باخلشوع، وكأنه صحايب من الصحابة عاش . .سرت معه، فأراين الوثيقة

  . .كتابتها، فهو يسترجع ذكريات ذلك
ويثرب، ومن تبعهم فلحق م  املؤمنني من قريشهذا كتاب من حممد النيب، بني  سم اهللا الرمحن الرحيمب( 

  .وجاهد معهم
  .إم أمة واحدة من دون الناس .٢
باملعروف والقسط بني  ٤بينهم وهم يفدون عانيهم٣، يتعاقلون٢املهاجرون من قريش على ربعتهم .٣
  .املؤمنني
القسط واملعروف بني وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها ب .٤
  .املؤمنني
وبنو احلارث على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط واملعروف بني  .٦
  .املؤمنني
وبنو جشم على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني  .٧
  .املؤمنني
تهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني وبنو النجار على ربع .٨
  .املؤمنني
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف  .٩

  .والقسط بني املؤمنني
دي عانيها باملعروف والقسط بني وبنو النبيت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تف .١٠
  .املؤمنني

وبنو األوس على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني  .١١
  .املؤمنني

                                                
ق السياسية يف جمموعة الوثائ :حممد محيد اهللا. د: تناولت هذه الوثيقة بالدراسة من الناحية السياسية الكثري من الكتب، منها)١(

الدولة القانونية والنظام  :منري البيايت. النظام السياسي للدولة اإلسالمية، د :حممد سليم العوا. العهد النبوي واخلالفة الراشدة، د
 .وغريهم.. اجلانب السياسي يف حياة الرسول :أمحد محد. دبلوماسية حممد، د :عون الشريف قاسم. السياسي اإلسالمي، د

 .احلال اليت جاء اإلسالم وهم عليها: حالتهم وشأم، واملعىن: مربعته) ٢(
 .الديات واحدا معقلة: من العقل وهو الدية، املعاقل: يتعاقلون)٣(
 .األسري: العاين)٤(



 ٢٩٠

  .بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل ١وإن املؤمنني ال يتركون مفرحا .١٢
  .وإن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه .١٣
ظلم، أو إمث أو عدوان، أو فساد بني  ٢وإن املؤمنني املتقني على من بغي منهم أو ابتغى دسيعة .١٤

  .املؤمنني، وإن أيديهم عليه مجيعا، ولو كان ولد أحدهم
  .كافرا على مؤمن روال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر وال ينص .١٥
  .ض، دون الناسعبعضهم موايل بوإن ذمة اهللا واحدة، جيري عليهم أدناهم، وإن املؤمنني  .١٦
  .وإنه من تبعنا من يهود، فإن له النصرة واألسوة، غري مظلومني وال متناصرين عليهم .١٧
وإن سلم املؤمنني واحدة، ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهللا، إال على سواء وعدل  .١٨

  .بينهم
  .٣ضاعوإن كل غازية غزت معنا، يعقب بعضها ب .١٩
  .بعضهم عن بعض مبا نال دماءهم يف سبيل اهللا ٤وإن املؤمنني ييبء .٢٠
  .وإن املؤمنني املتقني على أحسن هدي وأقومه .٢١
  .وإنه ال جيري مشرك ماال لقريش وال نفسا، وال حيول دونه على مؤمن .٢٢
املؤمنني عليه كافة، مؤمنا قتال عن بينة، فإنه قود به، إال أن يرضى ويل املقتول، وإن  ٥وإنه من اعتبط .٢٣

  .وال حيل هلم إال قيام عليه
وإنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة، وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر حمدثا، أو يؤويه، وأن  .٢٤

  .من نصره فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه عدل وال صرف
  .ىل حممد إمرده إىل اهللا عز وجل وفإن  ،وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء .٢٥
  .وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني .٢٦
وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم، إال من  .٢٧

  .، إال نفسه وأهل بيته٦ظلم وأمث، فإنه ال يوتغ
  .يهود بين عوفوإن ليهود بين النجار مثل ما ل .٢٨
  .وإن ليهود بين احلارث مثل ما ليهود بين عوف .٢٩
  .وإن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوف .٣٠
  .وإن ليهود بين جشم مثل ما ليهود بين عوف .٣١

                                                
 .املثقل بالدين، وتروى باجليم، وهي بنفس املعىن: املفرح)١(
 .ما ينال عنهم من ظلم:  إذا رغا، وأراد ا هناما خيرج من حلق البعري: العظيمة، وهي يف األصل: الدسيعة)٢(
 .أي يتناوبون فإذا خرجت طائفة غازية مث عادت تكلف أن تعود ثانية حىت تعقبها أخرى غريها)٣(
 .من البواء وهو املساواة: ييبء)٤(
 .أي قتله بال جناية توجب القتل: اعتبطه)٥(
 .يهلك: يوتغ)٦(



 ٢٩١

  .وإن ليهود بين األوس مثل ما ليهود بين عوف .٣٢
  .مث، فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيتهوإن ليهود بين ثغلبة مثل ما ليهود بين عوف، إال من ظلم وأ .٣٣
  .وإن جفنة بطن من ثعلبه كأنفسهم .٣٤
  .وإن لبين الشطبية مثل ما ليهود بين عوف .٣٥
  .وإن الرب دون اإلمث .٣٦
  .وإن موايل ثعلبة كأنفسهم .٣٧
  .وإن بطانة يهود كأنفسهم .٣٨
  .وإنه ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممد  .٣٩
  .١على ثار جرح وإنه ال ينحجز .٤٠
  .وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إال من ظلم .٤١
  .٢وإن اهللا على أبر هذا .٤٢
  .وإن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم .٤٣
  .وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .٤٤
  .وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث .٤٥
  .رؤ حبليفه، وإن النصر للمظلوموإنه ال يأمث ام .٤٦
  .وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة .٤٧
  .وإن اجلار كالنفس غري مضار وال آمث .٤٨
  .٣وإنه الجتار حزمة إال بإذن أهلها .٤٩
وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده، فإن مرده إىل اهللا عز وجل،  .٥٠

  .هللا وإىل حممد رسول ا
  .وإن اهللا على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره .٥١
  .قريش وال من نصرها ٤وإنه ال جتار .٥٢
وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه، فإم يصاحلونه  .٥٣

                                                
أي ال يترك ثأر جرح، وذكر ثأر اجلرح لبيان أخفى أفراد القود، لبيان شدة ، ي حبسهاملنع، وحجز عليه ماله أ: احلجز)١(

  .األمر وأنه ال يغمض عن أدىن جناية، وال يعفي
وميكن أن تكون هذه اجلملة كناية عن التشديد يف مواد العهد، أي ال يترك شيء من مواد العهد، ولعل هذا التأكيد والتهديد، 

على بن حسني علي (. يهود وغوائلهم وقلة مباالم بعهودهم، وشدة عداوم لإلسالم واملسلمنيبغدر ال من أجل علمه 
 ) ٢٥٦ - ٢٥٥ /٢ ،األمحدي، مكاتيب الرسول

 .أي علي الرضا به: علي أبر هذا) ٢(
 .أي ال تعطى ذمة وال عهد، واملراد باحلرمة هنا اجلوار، فال جيري اجلار مستجريا إال بإذن جمريه)٣(
 .أي ال تعطى عهدا وال ذمة، والذمة األمان)٤(



 ٢٩٢

  .ويلبسونه
على كل أناس ـ  الدين إال من حارب يف ـ وإم إذا دعوا إىل مثل ذلك فإن هلم على املؤمنني .٥٤

  .حصتهم من جانبهم الذي قبلهم
وإن يهود األوس، مواليهم وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع الرب احملض من أهل هذه  .٥٥
  .الصحيفة
  .وإن الرب دون اإلمث، ال يكسب كاسب إال على نفسه .٥٦
  .وإن اهللا على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره .٥٧
 حيول هذا الكتاب دون ظامل وآمث وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة، إال من ظلم أو وأنه ال .٥٨

  .أمث
  ١)وإن اهللا جار ملن بر واتقى، وحممد رسول اهللا  .٥٩

إن أكثر ما ورد يف هذه الوثيقة مما : بعد أن انتهى من قراءة الوثيقة باهليئة اليت وصفتها لكم بادرته قائال
  صر، فكيف استفدمت منه؟يرتبط بذلك الع

  .إن هذا يستدعي أن تفقه أسرار الدستور وروحه: قال
  .فحدثين عن ذلك: قلت
لن يتحدث عن الدستور إال أعضاء اهليئة الدستورية، ولذلك سأتركك هلم، ليشرحوا لك ما فهموه : قال

  .نة من سننهامنها، وما ميكن أن نستوعبه يف حياتنا منها ليكون حكمنا إرثا من إرث النبوة، وس
إن هذا الرجل يريد أن يعرف عالقة الدستور : تقدم يب حممد الفاتح إىل أعضاء اهليئة الدستورية، وقال

  .النبوي بالدستور الذي تسري عليه هذه البلدة، ويريد أن يرى مبلغ اإلنسانية الذي تضمنه دستور النبوة
  .وسنشرح له ما استفدناه من دستور النبوة. .فليجلس. .نعم ما يطلبه هذا الرجل: قال رجل من اهليئة

إن أول ما استفدناه من هذه الوثيقة املباركة ما ورد يف مادا الثانية من أن سكان : جلست، فقال الرجل 
املسلمني مجيعا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم، وهي بذلك تشري إىل أن . .)أمة واحدة من دون الناس(املدينة 

  .عهم أمة واحدة، من دون الناسممن حلق م وجاهد م
قومه من  وهذا شيء جديد كل اجلده يف تاريخ احلياة السياسية يف جزيرة العرب، إذ نقل الرسول 

                                                
وردت هذه الوثيقة ذا النص املطول عن ابن إسحاق مرسلة، كما ذكر ذلك ابن كثري يف البداية، وابن هشام يف السرية، )١(

ويبدو أن ، وابن إسحاق هو أول من أورد نص الوثيقة كامال، وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أيب خيثمة أورد الوثيقة يف تارخيه
كما  ،كما وردت الوثيقة يف كتاب األموال أليب عبيد القاسم بن سالم ،الوثيقة وردت يف القسم املفقود من تاريخ ابن أيب خيثمة
  .وردت يف كتاب األموال البن زجنويه من طريق الزهري

ترقى مبجموعها : (ود الوثيقة، وقالوقد تعرض الدكتور أكرم ضياء العمري يف كتابه السرية النبوية الصحيحة لدراسة طرق ور
فنصوصها مكونة من كلمات وتعابري كانت مألوفة يف (وبني أن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها ) إىل مرتبة األحاديث الصحيحة

يقة ،  مث قل استعماهلا فيما بعد حىت أصبحت معلقة على غري املتعمقني يف دراسة تلك الفترة، وليس يف هذه الوثعصر الرسول 
نصوص متدح أو تقدح فرداً أو مجاعة، أو ختص أحداً باإلطراء أو الذم؛ لذلك ميكن القول بأا وثيقة أصلية وغري مزورة، مث إن 

 )للعمري) ١/٢٧٥(السرية النبوية الصحيحة : انظر(يعطيها توثيقاً آخر  التشابه الكبري بني أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النيب 
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أم شعار القبلية، والتبعية هلا إىل شعار األمة، اليت تضم كل من اعتنق الدين اجلديد، فقد قالت الصحيفة عنهم 
وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم ﴿ :تعاىلقال تأييد ذلك، كرمي وقد جاء به القرآن ال، )أمة واحدة(

قُون٥٢:املؤمنون) (فَات(  
، اندمج املسلمون املدينةوذا االسم الذي أطلق على مجاعة من املسلمني واملؤمنني ومن تبعهم من أهل 

ط بينها برابطة اإلسالم، فهم يتكافلون فيما بينهم، وهم ينصرون على اختالف قبائلهم يف هذه اجلماعة اليت ترتب
  .املظلوم على الظامل، وهم يرعون حقوق القرابة، واحملبة، واجلوار

لقد انصهرت طائفتا األوس واخلزرج يف مجاعة األنصار، مث انصهر األنصار واملهاجرون يف مجاعة 
وليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم  ،العقيدةاملسلمني، وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة 

وتتحد قبلتهم ووجهتهم، ووالؤهم هللا وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتمايزون بذلك 
  )من دون الناس(كله على بقية الناس 

  وعيت هذا، فما الذي أفادكم يف دستور هذه البلدة؟: قلت
فكان لكل قبيلة أو طائفة من الناس من القوانني ما . .لة بالصراع العرقيلقد كانت هذه البلدة مشغو: قال

وقد دعانا النظر يف هذه الصحيفة إىل أن خنلص دستورنا من كل ما ميكن أن يؤدي إىل . .تستعلي به على غريها
  .عنصريةالفال ميكن أن تقوم العدالة على . .أي عنصرية بغيضة

  فماذا فعلتم؟: قلت
لقد . .فرحنا نؤاخي القبائل بعضها ببعض، واألفراد بعضهم ببعض. .يف هذا ا بسنة النيب لقد استنن: قال

  .١هو مؤاخاته بني األنصار واملهاجرين عند قدومه للمدينة املنورة كان أول ما فعله حممد 
هذه  يف ربط األمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول  الذي أسسه رسول اهللا نظام ذلك ال ساهموقد 

وأن  ،تذوب فيه عصبيات اجلاهلية، فال محية إال لإلسالموهو إخاء . .الصلة على أساس اإلخاء الكامل بينهم

                                                
ى بني املسلمني يف مكة قبل اهلجرة على احلق واملواساة، فآخى بني محزة وزيد بن حارثة، وبني أيب بكر آخ وروي أنه ) ١(

وعمر، وبني عثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف، وبني الزبري بن العوام وعبد اهللا بن مسعود، وبني عبيدة بن احلارث وبالل 
ني أيب عبيدة بن اجلراح وسامل موىل أيب حذيفة، وبني سعيد بن زيد بن احلبشي، وبني مصعب بن عمري وسعد بن أيب وقاص، وب

  .عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد اهللا، وبينه وبني علي بن أيب طالب
دون أن ) هـ٤٦٣ت(أقدم من أشار إىل املؤاخاة املكية، وقد تابعه يف ذلك ابن عبد الرب ) هـ٢٧٦ت(ويعترب البالذري 

آخى رسول اهللا : احلاكم عن ابن عمرروى هما ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن أحدمها، وقد يصرح بالنقل عنه، كما تابع
 آخى النيب (: وعن ابن عباس ،)بني أيب بكر وعمر، وبني طلحة والزبري، وبني عبد الرمحن بن عوف وعثمان الزبري وابن نيب 

  )مسعود
آخى بني املهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واختذ فيها  ـ لنيب أي ا ـ وقد قيل إنه(: ، فقالهذاابن القيم  وأنكر

، واملهاجرون كانوا مستغنني بأخوة اإلسالم، وأخوة الدار وقرابة النسب، )يعين املؤاخاة يف املدينة(عليا أخا لنفسه، والثبت األول
  )٢/٧٩(زاد املعاد ( »عن عقد مؤاخاة خبالف املهاجرين مع األنصار

ما ذكره من األدلة كافيا، فقد كان املسلمون يف املدينة أيضا مستغنني بأخوة اإلسالم، ولكن التنظيم كان يستدعي وال نرى 
 .عقد مثل هذه األخوة
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  .تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فال يتأخر أحد أو يتقدم إال مبروءته وتقواه
ال حتية تثرثر  ،والهذه األخوة عقداً نافذاً ال لفظاً فارغاً، وعمال يرتبط بالدماء واألم وقد جعل الرسول 

  .ا األلسنة وال يقوم هلا أثر
  .وكانت عواطف اإليثار واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة ومتأل اتمع اجلديد بأروع األمثال

  إحياء تلك القيم النبيلة اليت سادت يف اتمع الذي أسسه حممد؟ مفهل استطعت: قلت
الوسائل اليت ميكننا أن نستنبت ا من جديد تلك القيم النبيلة اليت ترك لنا كل  إن حممدا . .أجل: قال

  .زرعها يف حياته
وراح . .وننشر بني الرعية الوعي بقيمة األخوة واالحتاد والتضامن. .لقد رحنا نستعملها واحدا واحدا

رقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَ﴿ :خطباؤنا يلهجون مبثل قوله تعاىل
أَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَ

لَع هاتآي ونَلَكُمدتهت يعاً ﴿ :، وقوله تعاىل)١٠٣:آل عمران) (لَّكُممضِ جي الْأَرا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا الْ﴿ :، وقوله تعاىل)٦٣:ألنفال) (ممةٌ إِنوونَ إِخنمؤم

  )١٠:احلجرات) (فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال حيل ملسلم أن يهجر ( :ومبثل قوله 

ومن كان يف حاجة أخيه  ٢أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمهاملسلم  (:ومبثل قوله . .١)أخاه فوق ثالثة أيام
  ٣)كان اهللا يف حاجته

  ؟ !عهدنا ا أا ال تثمر إال السراب. .فما أمثرت اخلطب: قلت
وعندما ينأى اخلطباء بأنفسهم عن املعاين اليت خياطبون الناس . .ذلك عندما تكون اخلطب جوفاء: قال

  . .عند كل ذلك تكون اخلطب جوفاء. .ورعيتهم يف واد ثان وعندما يكون احلكام يف واد. .ا
  .أما حنن، فقد حولناها بفضل اهللا حية ممتلئة حياة

  ما أصعب ذلك؟. .كيف ذلك: قلت
يف ذلك، فراح اجلهاز احلاكم جبميع أعضائه يعطي القدوة الصاحلة  لقد استننا بسنة النيب : قال

  .سرية حكامه فراح اتمع كله يسري. .للمجتمع يف ذلك
  .فقد طبقت ما يقال من أن الناس على دين ملوكهم: قلت
وربطنا الرعية بنيبنا قبل أن نربطهم بأشخاصنا، بل . .وقد صدقنا يف تطبيقنا. .بل طبقنا سنة نبينا : قال

مام فلذلك راحت الرعية تسلم لنا زمام الطاعة، ورحنا نسلم ز. .ووكالء عنه اعتربنا أنفسنا نوابا للنيب 
  .الطاعة لنبينا

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 .أي ال يتركه مع من يؤذيه، وال فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه)٢(
 .رواه البخاري) ٣(
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وما استفادته . .دعين أحدثه عن بنود أخرى. .حسبك ما ذكرت يا سعد: تقدم رجل ثان، وقال لألول
  .هذه املدينة منها

  أنت تعلم أن هذه املدينة متعدد األديان واملذاهب والطوائف؟: قال ذلك، مث اقترب مين، وقال
  أعلم ذلك، فكيف عاجلتم هذا التعدد؟: قلت
لقد نصت مواد كثرية . .التعدد الذي كان موجودا يف املدينة املنورة عندما قدم إليها ا عاجل به مب: قال

  .على هذا من دستور النيب 
عتربت الصحيفة اليهود القد . .هذه البنود حتل مشكلة التعدد الطائفي: أشار الرجل إىل بنود أخرى، وقال

وأن من ( :)١٦املادة (يف  يف الصحيفةانظر ما ورد . .عناصرها جزءا من مواطين الدولة اإلسالمية، وعنصراً من
مث زاد هذا احلكم إيضاحا يف املادة  ،)تبعنا من يهود، فإن له النصر واألسوة، غري مظلومني، وال متناصر عليهم

  )..وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني: (وما يليها، حيث نص فيها صراحة بقوله) ٢٥(
ء الدولة اإلسالمية اعترب أهل الكتاب الذين يعيشون يف أرجا عا تبني أن رسول اهللا إن هذه البنود مجي

  .عاديني مواطنني
  .ة بذااولكنه ذكر أم طائفة قائم: قلت
فاإلسالم يترك احلرية الدينية وما يرتبط ا لكل طائفة من الطوائف، فال . .هذا عالج آخر للتعدد: قال

  .لة ذلكيتدخل إال إذا تطلبت العدا
  تقصد حكم الطوائف لنفسها؟: قلت
ومبا أن اإلسالم حيرم اإلكراه يف الدين، فإنه حيرم . .فلكل طائفة ما ميليه عليه دينها من قوانني. .أجل: قال

وحينذاك . .ـ كذلك ـ اإلكراه على خمالفة ما يقتضيه الدين من أحكام إال إذا انتقلت من العدل إىل اجلور
  .ة املظلوم ضد ظاملهيقف اإلسالم يف نصر

  وهل ميكن أن ينسجم احلكم الذايت مع املواطنة العامة؟: قلت
  . .وهذا ما حاولنا به التأسي يف هذه البلدة ،وهذا ما فعله رسول اهللا . .أجل: قال

  . .لقد أطلقنا احلرية جلميع الطوائف لتمارس ما متليه عليها معتقداا
. .ودور نشرها اخلاصة. .وميادينها اخلاصة. .ر عبادا اخلاصةودو. .فلهذه الطوائف حماكمها اخلاصة

  . .ووسائل إعالمها اخلاصة
وحينذاك نتدخل . .اللهم إال إذا مس األمن أو العدالة. .حنن ال نتدخل يف أي شيء من هذه األشياء

أمرين إال بني  فلم خيري . .هذه سنة من سنن نبينا . .ال بأسلوب أهل الصراع. .بأسلوب أهل السالم
  .اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا

  فهذه البنود حلت مشكل الطائفية إذن؟: قلت
  .كما حلت البنود اليت ذكرها لك سعد مشكل العرقية: قال
  ولكين أرى بعض ما يف هذه الوثيقة يتناقض مع ما ذكرت؟: قلت
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. .خمتصني يف مجيع ااالت إن هذه الوثيقة وغريها من الوثائق النبوية تقلبت بني. .يستحيل ذلك: قال
وكان أعداء حممد أحرص الناس على اكتشاف أي ثغرة يف شخصه أو يف دينه، وقد . .وعلى مدار الزمان
  .أعجزهم إجياد ذلك

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إىل (  )٢٣(يف املادة لقد ورد يف هذه الوثيقة . .انظر: قلت
  يف ذلك نوعا من الديكتاتورية املقيتة؟أليس . .) اهللا وإىل حممد 

فاهللا الذي . .)اهللا ورسوله(إن هذه املادة تشري إىل أن املرجعية العليا للدولة اإلسالمية هي : ابتسم، وقال
  .خلق اخللق هو الذي له احلق يف أن يشرع هلم وحيكمهم، ورسوله هو املمثل لدينه واملعرف به

  .، ولكنها ال تصلح لغريهمقد تصلح هذه املادة للمسلمني: قلت
ولكنها فيما . .لقد ذكرت لك أن لكل طائفة حكمها الذايت اخلاص ا والذي تفرضه عليها قناعاا: قال

  .سوى ذلك ـ مما يرتبط باملصاحل العامة ـ خاضعة لسلطة الدولة العادلة اليت حتكم مبا تفرضه قوانني العدالة
د سلطة قضائية عليا، يرجع إليها سكان املدينة مبن فيهم اليهود قد اعترف اليهود يف هذه الصحيفة بوجول

بل فقط عندما يكون احلدث  ،، لكن اليهود مل يلزموا بالرجوع إىل القضاء اإلسالمي دائماً)٤٣(مبوجب املادة 
 أو االشتجار بينهم وبني املسلمني، أما يف قضاياهم اخلاصة وأحواهلم الشخصية فهم حيتكمون إىل التوراة

بني  ، وقد خري القرآن الكرمي النيب فبوسعهم االحتكام إىل النيب  ،ويقضي بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا
سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت فَإِن جاُءوك فَاحكُم ﴿ :تعاىلقبول احلكم فيهم أو ردهم إىل أحبارهم، قال 

 مهنع رِضأَع أَو مهنيب بحإِنَّ اَهللا ي طسبِالْق مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضفَلَن ي مهنع رِضعإِن تو
نيقِْسط٤٢: املائدة() الْم(  

فيها اختالف بين النضري وبين قريظة يف دية القتلى بينهما،  ومن القضايا اليت أراد اليهود حتكيم الرسول 
بنو النضري أعز من بين قريظة، فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة لقتالها، فلما ظهر اإلسالم يف  فقد كانت

وكَتبنا علَيهِم فيها ﴿  :قوله تعاىل فرتل ،املدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف، وطالبت باملساواة يف الدية
نِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسأَنَّ الن بِه قدصن تفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو اُألذُنَ بِاُألذُنو فبِاَألن فاَألن

  )٤٥: املائدة ()فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
واليت هلا شأن خطري يف الدستور ما . .اليت وردت يف الصحيفةمن النواحي املهمة : تقدم رجل آخر، وقال

وأصل التحرمي أن ال يقطع ، )وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة:( ، فقد جاء فيها)٤٠(ادة ورد يف امل
  .، وال ميس أهلها يف أمواهلم وأنفسهمشجرها، وال يقتل طريها

دود حرم املدينة من مجيع اجلهات، وحدود املدينة بني أصحابه ليثبتوا أعالماً على ح وقد أرسل النيب 
  .البتيها شرقاً وغرباً، وبني جبل ثور يف الشمال وجبل عير يف اجلنوب

  فما الذي استفدمت من هذه املادة؟: قلت
والبد لكل دولة من رسم . .البد لكل دستور من حتديد الرقعة اجلغرافية اليت تسري أحكامه فيها: قال

  .ال يدب التنازع بينها وبني جرياا حدودها حىت
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احلريات وحقوق إن أهم ما ورد يف الصحيفة ما قررته من مبادئ ترتبط ب: اقترب رجل آخر، وقال
  .اإلنسان
، فحرية الدين وغريهاقد أعلنت الصحيفة أن احلريات مصونة، كحرية العقيدة والعبادة وحق األمن، ل
الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن ﴿  :، كما قال تعاىل)مللمسلمني دينهم ولليهود دينه(: مكفولة

لع يعماُهللا سا ولَه امصثْقَى الَ انفالْو ةوربِالْع كسمتاس ن بِاِهللا فَقَدمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُريوقد ، )٢٥٦: البقرة()يم
  .بإنزال الوعيد، وإهالك من خيالف هذا املبدأ أو يكسر هذه القاعدةأنذرت الصحيفة 

الدولة اإلسالمية أن تقيم العدل بني الناس، وتيسر السبل أمام كل إنسان أن على وقد نصت الوثيقة على 
وعليها أن متنع أي  ،يطلب حقه أن يصل إىل حقه بأيسر السبل وأسرعها، دون أن يكلفه ذلك جهداً أو ماالً

  .يلة من الوسائل من شأا أن تعيق صاحب احلق من الوصول إىل حقهوس
لقد أوجب اإلسالم على احلكام أن يقيموا العدل بني الناس، دون النظر إىل لغام أو أوطام، أو أحواهلم 

أغنياء االجتماعية، فهو يعدل بني املتخاصمني، وحيكم باحلق، وال يهمه أن يكون احملكوم هلم أصدقاء أو أعداء، 
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني ِهللا شهداَء بِالْقسط والَ : ( أو فقراء، عماالً أو أصحاب عمل، قال تعاىل

قُوا اَهللا إِنَّ اَهللا خاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَالَّ تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلُونَيمعا تبِم ٨: املائدة()بِري( ،
  .ال حيملنكم بغض قوم على ظلمهم، ومقتضى هذا أنه ال حيملنكم قوم على حمابام وامليل معهم أي

وأن املسلمني  )أن ذمة اهللا واحدة(: منها، راعاامبالصحيفة كثرية يف نصوص صرحت أما املساواة؛ فقد 
وتضمنت . .أم يتناصرون يف السراء والضراء ، أي )ايل بعض دون الناسبعضهم مو(وأن  )جيري عليهم أدناهم(

  )بعضهم علي بعض مبا نال دماءهم يف سبيل اهللا ١املؤمنني ييبء(أن ) ١٩(املادة 
  فما استفدمت من هذه املواد؟: قلت
ها لقد حبثنا عن كل ما يطلبه اإلنسان من حقوق مشروعة، فرحنا نبين تشريعاتنا ألجل حتقيق: قال
  . .ومراعاا
ويف ذلك يتالعب املتالعبون من املستبدين حيث ال يسمحون . .لقد قيدت احلقوق بكوا مشروعة: قلت

  .إال باحلقوق اليت ختدمهم أو ال تضرهم
لقد اعتربنا الفطرة مقياسا نقيس به حاجات الناس وحقوقهم، فلذلك مل نعترب للشذوذ عن الفطرة : قال

  .أي حقوق ميكن احترامها
  ولكنك نصصت على أن الدستور يضمن املساواة؟: قلت
الدستور يرفع البشر، وال يضعهم، والدستور الذي خيدم الشواذ ويليب مطالبهم الشاذة دستور خيدم : قال
مدرسة كبرية تريب رعاياها وترفعهم إىل آفاق اإلنسانية السامية، وهي  والدولة اليت أسسها النيب . .اإلحنراف

  .حظيظ البهيمية جيب ملطالبهم اليت ترتل م إىللذلك ال تست
ظللت مع اهليئة الدستورية أسأهلا، وجتيبين فترة من الزمن إىل أن جاء حممد الفاتح، والبسمة على وجهه، 

                                                
 .اواةاملس: ييبء هو من البواء، أي)١(
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  ؟هل اقتنعت مبا يف دستورنا من قيم العدالة واإلنسانية: وهو يقول
م كله مستمد من ذلك الدستور القدمي بل عجبت من كون دستورك. .أنا مل أعجب من ذلك فقط: قلت

  .  الذي وضعه حممد
العدالة واإلنسانية ومجيع املبادئ قيم ثابتة قد جتد يف . .ليس يف العدالة وال يف اإلنسانية قدمي أو جديد: قال

التاريخ القدمي من متسك ا، فكان أسوة لغريه فيها، وقد جتد يف التاريخ احلديث من احنرف عنها، فارتد 
  .حنرافه إىل البهيمية والبدائيةبا

  أتلك الوثيقة احملمدية هي مرجعكم الوحيد يف دستوركم؟: قلت
  . ١فنحن حنتفظ بنسخ منها يف هذا احملل. .سأمر بك على بعضها. .هناك وثائق أخرى كثرية. .ال: قال

  هذه الكتب؟ ما: فقلت له. .سار يب حممد الفاتح يف أرجاء القاعة حيث رأيت كتبا مكتوبة خبط قدمي
وحنن تدي ديها يف قوانيننا وعالقاتنا . .٢اليت كتبها يف حياته هذه صور عن كتب النيب : قال

                                                
، حيث )إىل املقوقس عظيم مصر رسالة النيب (يف أماكن متفرقة من أحناء العامل ة حمفوظاليت ال تزال ة يوثائقِ النبومن ال )١(

م، وكانت ملصقةً على ١٨٥٠يروى أن فرنسيا يدعى بأرشيمليه عثر على هذه الرسالة يف كنيسة مدينة أمخيم يف صعيد مصر سنة 
قدمها إىل السلطان عبد ايد العثماين الذي أمر حبفظها داخل  ي قدمي، وملا تبين له أن هذه الرسالة ختص النيب غالف إجنيل قبط

  .إطار ذهيب وضع بداخل صندوق من الذهب اخلالص املزخرف بأروع الزخارف
وهي حمفوظةٌ يف فرع األمانات  سم وقد بلغت بعض أقسامها من الوسط،٣٠×  ٤٢.٥وأبعاد هذه الرسالة املكتوبة على الرق 

  .املقدسة يف متحف قصر طوبقا بوسراي بإستطنبول بتركيا، وما زالت حمفوظةً به حىت اآلن
الشيخ زايد بن سلطان مببلغ وصل إىل مليون ، وهذه الرسالة اشترها )إىل هرقل إمرباطور الروم وبيزنطة النيب رسالة (ومنها 

  .عد أن ثبت له صحة هذه الرسالة، وقد متَّ اكتشافُها يف حوزة أمرية عربية تقيم يف لندنم ب١٩٧٥جنيه إسترليين، وذلك سنة 
واشترك يف عملية التحقيق من صحتها عدد كبري من العلماء واملسلمني واألوروبيني، كما استعني باإلمكانات املتاحة لدى 

  .استغرقت عمليةُ التحقيق من صحة الرسالة حوايل عاما كامالً املتحف الربيطاين بلندن وخمتربات جامعة ليدز الربيطانية، وقد
أما عن املراحل اليت مرت ا حىت تصل إلينا فيذكر  ،وقد أسفرت عملية التحقيق عن ترجيح صحة نسبتها إىل رسول اهللا 

مث ) أذفونشد(مري طليطلة أا كانت متوارثةً يف أسرة هرقل، وكان منهم حكام األندلس، وكان آخر العهد بوجودها عند أ
 عربية ا آلت إىل أمريةن أدت بعد خروج املسلمني من األندلس، ولكن تبيا فُقها بعد ذلك، وكان من املعتقد أانقطعت أخبار

خزينة  تقيم يف لندن، وقد متَّ نقل الوثيقة من زيوريخ حيث كانت مودعةً يف خزانة خاصة بأحد البنوك هناك وحبضور األمرية إىل
  .أخرى بأحد بنوك لندن حيث متَّ فحصها ودراستها، وهي مكتوبةٌ على رق غزال

بذل األستاذ محيد اهللا جهدا بليغا يف حتقيق نص الرسالة، واستعان يف ذلك قد و، )إىل جناشي احلبشة رسالة النيب (ومنها 
إىل النجاشي بعد صلح احلديبية، ويذكر  تبه النيب كثريا باكتشافات العصر احلديث، وأكد أن هذا هو نص الكتاب الذي ك

كتبه بعد  إىل أصحمة، ولكن النيب  صفي الرمحن املباركفوري يف الرحيق املختوم أن هذا الكتاب ليس هو الذي بعثه النيب 
  .موت أصحمة إىل خليفته، ولعل هذا هو السبب يف ترك االسم دون حتديد من هو اسم النجاشي

رسالة عثر عليها املستر دنلوب كما جاء يف جمموعة الوثائق السياسية، والرسالة حمفوظةٌ يف اجلمعية اجلغرافية الربيطانية، وهذه ال
  .١٩٤٠ونشرت يف جملة اجلمعية امللكية األسيوية سنة 

العراقية حتت رقم  بدار اآلثار ايف دمشق، وتوجد صورة منهيها عثر عل، وقد )إىل أمري البحرين رسالة النيب (ومنها 
 .يف كتاب مكاتيب الرسول لعلي األمحدي ا، وتوجد صورة منه٨/١٠٠

ما قام به األستاذ حممد محيد اهللا احليدر أبادي من  من أهم الكتب اليت حاولت أن جتمع الوثائق اليت كتبت يف عهد النيب )٢(
رسول (ص اخللفاء الراشدين يف كتابٍ طُبِع باللغة األردية بعنوان وكذلك ما خي ،من وثائق مكتوبة مجعه موعة ما تعلَّق بالنيب 
، وقد )جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة(، والكتاب ترجِم إىل العربية بعنوان )أكرم كي سياسي زندكي
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  .ومل نر منها حبمد اهللا إال الربكات. .الداخلية واخلارجية
بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول اهللا لبين ضمرة بن  (اقتربت من بعضها، فقرأت فيه 

وعليهم  ،ن عبد مناة بن كنانة، بأم آمنون على أمواهلم وأنفسهم وأن هلم النصر على من دمههم بظلمبكر ب
عليهم بذلك ذمة اهللا  ،نصر النيب، ما بل حبر صوفه إال أن حياربوا يف دين اهللا، وأن النيب إذا دعاهم لنصره أجابوه

  )وذمة رسوله وهلم النصر على من بر منهم واتقى
سار يف أول غزواته حىت بلغ ودان يريد قريشا  أن رسول اهللا وسببها . .اهدة بين ضمرةمعهذه : قال

  .١اليت قرأاهذه املعاهدة  النيب كتب فوبين ضمرة، فوادعته قبيلة بين ضمرة، 
  فما الذي أفادتكم هذه املعاهدة؟: قلت
، والنصر يف مواجهة العدو، ونصر األمن على األموال، واألنفسإا تنص على . .لقد أفادتنا الكثري: قال

  .وهو ما يسمى اليوم مبعاهدة الدفاع املشترك، أو احللف الدفاعي ،هؤالء احللفاء يف حالة االعتداء عليهم
وقد مارسنا هذا النوع من احللف مع جرياننا، فصرنا قوة ال يفكر أعداؤها يف مواجهتها إال بعد أن حيسبوا 

  .لذلك ألف حساب
هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا سهيل ( :أرجاء القاعة، فرأيت وثيقة أخرى كتب فيهاسرنا قليال يف 

بن عمرو، اصطلحا على وضع احلرب بني الناس عشر سنني يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على 
وأن بيننا  :هأنه من أتى حممدا من قريش بغري إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يردوه علي

، وأنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه، ومن أحب ٣وأنه ال إسالل وال إغالل ٢ةعيبة مكفول
  )أن يدخل عقد قريش وعهدهم دخل فيه

حني قدم من املدينة معتمرا، ال يريد حربا، وساق معه  وقد عقدها صلح احلديبية، هذه معاهدة : قال
هذا الزحف املباغت من املسلمني، وفكرت جبد يف منع املسلمني من دخول مكة  اهلدي، لكن قريشا ذعرت من

مهما كلف األمر ؛ ألا رأت أن دخول املسلمني مكة واعتمارهم بعد كل ما وقع بينهم من حروب ودماء 
ت سيؤدي إىل نزع مهابتها من قلوب الناس، ويف الوقت نفسه عرفت قريش أن قتاهلا للمسلمني لردهم عن البي

                                                                                                                                 
ملتاحف، وقدم لنا معلومات مفيدةً ميكننا حاول األستاذ حممد محيد اهللا بإخالص مجع هذه الوثائق من أمهات كتب التاريخ وا

  .االعتماد عليها كثريا
مجعا  :وإليه مرويات الوثائق املكتوبة من النيب (كما أعد الباحث حممد بن عبد اهللا عبد القادر أطروحةَ دكتوراه حتت عنوان 

باتمع اإلسالمي، سواٌء كانت متعلقةً بالعهد املكي واملتعلقة  ، وقد تناول يف هذه الدراسة الوثائق املكتوبة من النيب )ودراسةً
وعماله، وكذلك املتعلقة بإقطاعاته وإقراراته، والوثائق  وما قبله أو املتعلقة بالعهد املدين، كذلك الوثائق املتعلقة بأمراِء النيب 

من دوليت الفرس والروم ومناطق نفوذمها،  للقبائلِ واألشخاص واملُدن، إىل جانب مكاتباته لكلٍّ النبوية املتعلقة بتأمينه 
 ،وتعرضت هذه الدراسة أيضا للوثائقِ النبوية املكتوبة املتعلقة بالقبائلِ العربية واليهود والنصارى، وقد حصر مكاتبات النيب 

 .)وثائق(كتابا فيما يطلق عليه اليوم  ٢٤وعد منها 
 .من هذه السلسلة) النيب املعصوم(يف رسالة تعرضنا للحديث عن هذه الغزوة وغريها ) ١(
 .فال تكون بيننا عداوةها، أي أن تكف عنا ونكف عن) ٢(
 .اخليانة :السرقة اخلفية، واإلغالل: اإلسالل) ٣(



 ٣٠٠

ليس هلا فيه حجة أمام نفسها وأمام أحالفها، ال سيما وأن املسلمني ال يريدون حربا ؛ لذلك سريت قريش 
إىل أن انتهى األمر بأن بعثت ، لعلهم ينتهون معه إىل خملص من هذه الورطة الوسطاء يفاوضون الرسول 

جرى بينهما الصلح، ومت بعد وأطال الكالم وتراجعا، مث  حيث تكلم مع الرسول ، قريش سهيل بن عمرو
سهيل بن  اوميثل قريش تدوين املعاهدة بني املسلمني وقريش، ميثل الدولة اإلسالمية قائدها رسول اهللا مت ذلك 
  .عمرو

  فما الذي استفدمت منها؟. .أعرف هذه احلادثة: قلت
ـ بفهمهم احملدود ـ  لقد اعترب القرآن الكرمي ما حصل يف هذه املعاهدة فتحا مبينا مع أن البشر: قال

  .اعتربوها نوعا من االستسالم الذليل
  فما الذي استفدمت منه؟. .أعرف هذا: قلت
إن هذه املعاهدة جنبتنا الكثري من الويالت، بل فتح لنا بسببها من الفتوح ما ال . .استفدنا الكثري: قال

  .نزال ننعم به
  .مل أفهم: قلت
 يكن يهمه إال شيء واحد ختلى من أجله عن كثري من مظاهر يف هذه املعاهدة مل إن رسول اهللا : قال

  . .النصر الباهت
  ما هو؟: قلت
وإحالل السالم بينه وبني أعدائه هي فرصة النصر اليت جيوز أن . .اعترب السالم الرسول . .السالم: قال

  . .يضحى يف سبيلها بكل شيء
  لكن األعداء فهموا السالم استسالما؟: قلت
النصر . .العربة مبن ينتصر أخريا. .ليهم عقوهلم وأهواؤهم وشياطينهم ما شاء هلا أن متليفلتمل ع: قال

  .وذلك ما حصل لرسول اهللا . .احلقيقي ال النصر املزيف
  فكيف استفدمت من هذا؟: قلت
ورحنا مبا . .فاجتثثناها واحدا واحدا. .رحنا نبحث عن كل جذور العداوة اليت بيننا وبني جرياننا: قال

  .أملت علينا أخالق أهل اإلميان نوثق الصالت بيننا وبينهم حىت صاروا أميل إىل تقديسنا منهم إىل حربنا
، وقد ١سرت مع حممد الفاتح يف تلك القاعة طيلة ذلك الصباح، وقد اطلعت على الكثري من الوثائق

                                                
ملا سئل هل عندكم من رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ علي من الوثائق أخرى اليت ورد ذكرها يف النصوص ما حدث به  )١(
 ال والذي خلق احلبة وبرأ النسمة إال فهم يؤتيه اهللا عز وجل رجال يف القرآن، أو ما يف الصحيفة، : لقرآن، قالشيء بعد ا

  )رواه أمحد )(قتل مسلم بكافريالعقل، وفكاك األسري وال (: وما يف الصحيفة، قال: فقلت
ال شيء مسعته منه فهو يف صحيفة يف شيئا خاصة دون الناس، إ ما عهد إيل رسول اهللا  :ـرضي اهللا عنه ـ قال على و

فإذا فيها من أحدث حدثا أو أوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس : فلم يزالوا به حىت أخرج الصحيفة قال: قراب سيفي، قال
ا، ومحاها كله، ال وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة، وإين أحرم املدينة حرام ما بني حريته: أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل، قال

خيتلي خالها، وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها، إال ملن أشار ا، وال تقطع منها شجرة، إال أن يعلف رجل بعريه، وال حيمل 
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  .اته القياديةيف حي جعلين ذلك أقتنع اقتناعا تاما مببادئ العدالة العظيمة اليت مارسها 
  :الشورى

، سار يب إليه، وقد عجبت عندما رأيت كرب )جملس الشورى(يف ذلك املساء، طلبت منه أن يسري يب إىل 
  .أال ترى أنكم قد بالغتم يف كرب هذه القاعة واتساعها: القاعة اليت خصصت له، وتعدد فروعها، فقلت

إن جملس الشورى احلقيقي يضم املدينة . .ومع ذلك، فهي ال تضم كل من هو يف جملس الشوري: قال
  .مجيعا

  .عهدي مبجلس الشورى أن ال يضم إال املنتخبني: قلت
جملس الشورى احلقيقي هو الذي يستشري الرعية كل حني، فقد . .تلك جمالس الشورى الصورية: قال

  .يوجد يف النهر ما ال يوجد يف البحر، وقد يرى العامي ما ال يرى املختص
  نظام دميقراطي اعتمدمت على هذا؟على أي : قلت
لقد كان يستشري .. مل يكن مييز يف شوراه بني اخلاصة والعامة فمحمد . .على نظام حممد : قال

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ ﴿ :الكل، وكان الكل يشري عليه، لقد أمره اهللا بذلك، فقال
ى اللَّه إِنَّ اللَّه لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَالْقَلْبِ 

نيكِّلوتالْم بح١٥٩:آل عمران) (ي(  
  .إن اآلية تشري إىل تأثري الشورى يف تأليف القلوب: قلت
إم حينذاك يصريون قوة ال ميكن ألحد . .م أن تتوحد قلوب الرعية مع قلوب حكامهاما أعظ: قال

  .قهرها
  . .سأضرب لك مثاال عن واقعنا استقيناه من واقع النيب 

لقد كنا يف كل حني جنمع . .إن كل ما تراه يف املدينة من إجنازات ضخمة بركة من بركات الشورى
  .نا حبمد اهللا جند من بركات ذلك ما عاد علينا باخلري واملنفعةالرعية، وخناطبها، ونطلب رأيها، وك

  .لقد وجدنا الرعية تقبل على املشاريع تنفذها برغبة تامة، وهي مقتنعة متام االقتناع مبدى جدواها
  من أين استفدمت هذا من واقع حممد؟: قلت

                                                                                                                                 
وإذا فيها املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، أال ال يقتل مؤمن : فيها السالح لقتال، قال

  )رواه أمحد )(وال ذو عهد يف عهده بكافر
كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار، أن يعقلوا معاقلهم وأن يقدوا  أن النيب : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  )رواه أمحد( عانيهم باملعروف واإلصالح بني املسلمني
وهو مكتوب عندنا يف  ،حرمها رسول اهللا  إن مكة إن تكن حرما فإن املدينة(: ـرضي اهللا عنه ـ وقال رافع بن خديج 

  )رواه مسلم )(أدمي خوالين
مث دعاهم إىل أن يكتب : يف قصة قتل كعب بن األشرف، وقال يف آخر احلديثـ رضي اهللا عنه ـ وعن كعب بن مالك 

   )رواه مسلم( .بينه وبينهم كتابا، ينتهون إىل ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبني املسلمني عامة صحيفة
قد حالف : ال حلف يف اإلسالم؟ فقال: قال أبلغك أن رسول اهللا : قلت ألنس: وعن عاصم بن سليمان األحول قال

 )رواه البخاري ومسلم .(بني قريش واألنصار يف دارى رسول اهللا 
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 قال أبو هريرة ـ رضي اهللا ، حىت١فقد كان أكثر الناس استشارة للمؤمنني. .من كل حياة النيب : قال
  .٢صحابه من رسول اهللا ما رأيت من الناس أحدا أكثر مشورة أل :عنه ـ

  أرى يف هذه القاعة فروعا كثرية، فما سرها؟: قلت
فال ميكن أن .. ولذلك ال نستشري فيها إال املختصني. .هناك حاالت خاصة البد فيها من املختصني: قال

  .وال األطباء عن قضايا اهلندسة. .لطبنسأل املهندسني عن قضايا ا
  

  

                                                
 )استبداد(ة، فصل من هذه السلسل) النيب املعصوم(يف هذا يف رسالة  ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة بسنة النيب ) ١(
 .ابن أيب حامت واخلرائطيرواه ) ٢(
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  ـ اإلدارة ٢
بعد أن امتألت قناعة بالسياسة احلكيمة اليت انتهجها حممد الفاتح والفريق احلاكم معه، يف اليوم الثاين، و

طلبت منه أن يسمح يل بزيارة مؤسسات مدينته املختلفة، واليت يتم من خالهلا احلكم املباشر للرعية، ويتم من 
  .ا تقدمي اخلدمات املختلفة، فأذن يل، واعتذر عن عدم إمكانه صحبيت بسبب ما تتطلبه وظيفته من أعمالخالهل

وكانت الرعية بسبب ذلك يف غاية الراحة . .لقد رأيت مجيع إدرات املدينة يف منتهى الدقة والنظام
  .فلم تكن حقوقها تضيع، وال مصاحلها يعبث ا. .والطمأنية

إن كل ما تراه يف هذه : أمل أقل لك: اء إىل بيت حممد الفاتح سألته عن سر ذلك، فقالبعد عوديت يف املس
  . .املدينة من استقرار وسعادة ونظام بركة من بركات االهتداء بسنة النيب 

  .فأي السنن جعل إلدارتكم هذه الكفاءة: قلت
  .سنن من سنن املصطفى  ثالث: قال

  :الكفاءة
  فما أوالها؟: قلت
  .مل يعينوا إال بسبب كفاءم إن كل من رأيتهم من املوظفني. .كفاءةال: قال
  أهذه سنة من سنن حممد؟: قلت
  .وال يكون الوارث وارثا حىت يكون له احلظ الوافر منه. .هذه من أعظم سنن حممد : قال

  .تلك العقبة الكؤود اليت حتول بني الكفاءات واملناصب اليت تصلح هلا. .والطبقية: قلت 
وما ) ٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى ) ١(عبس وتولَّى ﴿ :إن كل وارث يسمع  قوله تعاىل يف تأديب نبيه : لقا

لَّا أَ وما علَيك ) ٦(فَأَنت لَه تصدى ) ٥(أَما منِ استغنى ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى  ) ٣(يدرِيك لَعلَّه يزكَّى 
يقول لكل ضعيف  )عبس(   ﴾ )١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(وهو يخشى ) ٨(وأَما من جاَءك يسعى ) ٧(يزكَّى 

  )مرحبا مبن عاتبىن فيه رىب( :مستضعف إذا رآه
بني املوايل ففي الوقت الذي كان يفرق فيه . .لقد كان التعاىل على الطبقية جبميع أنواعها هو سنة النيب 

بن  وجعل خالد بن روحية اخلثعمي وبالال..  عمه محزة ومواله زيداً بني يف أول اهلجرة  النيب آخى واألحرار 
   .رباح أخوين

وبعث زيداً أمرياً يف غزوة مؤته، وجعله األمري األول، يليه جعفر بن أيب طالب، مث عبد اهللا بن رواحه 
  . خالد بن الوليد جرين واألنصار، فيهم األنصاري، على ثالثة آالف من املها
لغزو الروم، يضم كثرة من املهاجرين  أن أمر أسامة بن زيد على جيش  وكان آخر عمل من أعماله 

وفيهم سعد بن أيب وقاص  ،واألنصار، فيهم أبو بكر وعمر وزيراه، وصاحباه، واخلليفتان بعده بإمجال املسلمني
  . اإلسالمومن أسبق قريش إىل  ، قريبه 

بعث  :ـ اهللا عنه رضي ـ ويف ذلك قال ابن عمر  ،وقد متلمل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث
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( :فطعن بعض الناس يف إمارته، فقال النيب ـ رضي اهللا عنه ـ  بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد  رسول اهللا 
خلليقاً لإلمارة، وإن كان ملن  أمي اهللا إن كان و ،إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل

   )وإن هذا ملن أحب الناس إيل. أحب الناس إيلّ
إحياءات القومية الضيقة،  وملا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي، وحتدثوا عن الفارسية والعربية، حبكم 

فتجاوز به بقيم السماء  ،)تسلمان منا أهل البي (:فقال ،هذا األمر ضربته احلامسة يف  ضرب رسول اهللا 
وجعلة من أهل .   . أفاق النسب الذي يستعزون به، وكل حدود القومية الضيقة اليت يتحمسون هلا وميزاا كل 
  ! البيت رأساً

يا ( :ذر بكلمة ما أفلت معه لسان أيب ـ رضي اهللا عنما ـ وملا وقع بني أيب ذر الغفاري وبالل بن رباح 
يا أبا ذر طف (: شديداً؛ وألقاها يف وجهه أيب ذر عنيفة خميفة غضباً  رسول اهللا  غضب هلا )بن السوداءا

ووصلت الكلمة النبوية . .ففرق يف األمر إىل جذوره البعيدة ،)البيضاء على ابن السوداء فضل الصاع ليس البن 
رض يقسم أال يرفعها حىت ، ووضع جبهته على األ حبرارا إىل قلب أيب ذر احلساس؛ فانفعل هلا أشد االنفعال 

   .الكبرية تكفرياً عن قولته  ،يطأها بالل
قال : قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ف. .كان امليزان الذي ارتفع به بالل هو ميزان السماءلقد 

فإين مسعت الليلة خشف نعليك . يف اإلسالم منفعة عندك يا بالل حدثين بأرجى عمل عملته ( :رسول اهللا 
يف ساعة  ما عملت يف اإلسالم عمالً أرجى عندي منفعة من أين ال أتطهر طهوراً تاماً : فقال  ،)يدي يف اجلنة بني

   .من ليل أو ار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي
 وقال، )ائذنوا له مرحباً بالطيب املطيب(: يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه وكان رسول اهللا 

إين ال أدري ما  : (قال رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن وعن حذيفة ، )إىل مشاشه ملئ عمار إمياناً ( :عنه
وما حدثكم ابن  ،واهتدوا دي عمار  ـ وأشار إىل أيب بكر وعمر ـ فاقتدوا باللذين من بعدي  ،بقائي فيكم

  )مسعود فصدقوه
ـ رضي اهللا عنه ـ موسى  عن أيب ، ت رسول اهللاوكان ابن مسعود حيسبه الغريب عن املدينة من أهل بي

من  مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهللا  قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حيناً وما نرى ابن : قال
  . ولزومهم له على رسول اهللا  كثرة دخوهلم 

فلما . من األنصاربنفسه ليزوجه امرأة  خيطب له  كان رسول اهللا ـ وهو رجل من املوايل ـ وجليبيب 
فرضيا  . أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه على رسول اهللا  أتريدون أن تردوا : تأىب أبواها قالت هي

  . وزوجاها
عن أيب برزة األسلمي ، فقصرية من زواجه يف الوقعة اليت استشهد فيها بعد فترة  وقد افتقده رسول اهللا 

تفقدون من  هل (: فقال ألصحابه. يف مغزى له، فأفاء اهللا عليه   كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ 
: مث قال. فالناً وفالناً وفالناً. نعم: قالوا ،)أحد؟ هل تفقدون من (: مث قال. نعم فالناً وفالناً وفالناً: قالوا )أحد؟

قتلهم مث  جنب سبعة قد  فطلبوه، فوجدوه إىل ،)لكين أفقد جليبيباً(: قال. ال: فقالوا  ،)هل تفقدون من أحد؟(
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مث وضعه  ،)هذا مين وأنا منه. هذا مين وأنا منه. مث قتلوه قتل سبعة (: فوقف عليه، مث قال فأتى النيب . قتلوه
  . ١حفر له، ووضع يف قربهمث  ،سرير إال ساعدا النيب  على ساعديه، ليس له 

  . .وعلى هذا املنهج سار ورثة رسول اهللا 
فكان أول  ،أسامة ما أراده يف أمر  عن صاحبه ـ رضي اهللا عنه ـ هو ما حفظه بكر أبو فأول ما فعله 

وسار يودعه  اجليش الذي أعده رسول اهللا  عمل له بعد توليه اخلالفة هو إنفاذه بعث أسامة، على رأس 
ن يركب يستحي أسامة الفىت احلدث أ، وأسامة راكب وأبو بكر اخلليفة راجل. .املدينة بنفسه إىل ظاهر 

وواهللا  ،واهللا ال ترتل(: فيقسم اخلليفة، )رسول اهللا لتركنب أو ألنزلن يا خليفة  (: فيقول. واخلليفة الشيخ ميشي
   )وما علي أن أغرب قدمي يف سبيل اهللا ساعة؟ ،أركب ال 

 يف اجنديحينها عمر  قد كان و ،وقد محل عبء اخلالفة الثقيل ،مث يرى أبو بكر أنه يف حاجة إىل عمر
  )إن رأيت أن تعينين بعمر فافعل(: فإذا اخلليفة يقول . .ال بد من استئذانه فيهو. .جيش أسامة

  . الكوفة على ـ رضي اهللا عنه ـ عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنه ـ فقد عمر بن اخلطاب وهكذا سار 
اء قريش ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن احلارث بن هشام، وأبو سفيان بن حرب، ومجاعة من كرب

فتورم أنف أيب  ،السابقني إىل اإلسالم ومن أهل بدر ألما كانا من  ،فيأذن قبلهم لصهيب وبالل! من الطلقاء
له صاحبه  فيقول  ،)!يأذن هلؤالء العبيد ويتركنا على بابه ،مل أر كاليوم قط(:اجلاهلية سفيان، ويقول بانفعال 

إن كنتم غضاباً فاغضبوا . الذي يف وجوهكم إين واهللا أرى . ومأيها الق(: وقد استقرت يف حسه حقيقة اإلسالم
   )فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟. فأسرعوا وأبطأمت. اإلسالم ودعيتم دعي القوم إىل . على أنفسكم

اهللا عن سر ذلك قال  حىت إذا سأله عبد . ويفرض عمر ألسامة بن زيد أكرب مما يفرض لعبد اهللا بن عمر
ـ رضي اهللا عنه ـ وكان أسامة ! من أبيك  أحب إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ كان زيد  ،يا بين(: له

  )على حيب فآثرت حب رسول اهللا ! منك  أحب إىل رسول اهللا 
يروى بل . .فيلببه بردائه ويرسل عمر عماراً ليحاسب خالد بن الوليد القائد املظفر صاحب النسب العريق 

وخالد ال يرى يف هذا . .فيفك وثاقه ويعممه بيده فتظهر براءته  ،ل عمامته حىت ينتهي من حسابهأنه أوثقه بشا
  ! ما قال اهللا  السابق إىل اإلسالم الذي قال عنه رسول  صاحب رسول اهللا  فإمنا هو عمار ، كله بأساً

ا، وهو مل يستخلف هذ يقول  )ولو كان سامل موىل أيب حذيفة حياً الستخلفته(: وعمر هو الذي قال
  ! الشورى يف الستة بعده ومل يستخلف أحداً بذاته إمنا جعل  ..عثمان وال علياً، وال طلحة وال الزبري

إىل أهل  ـ رضي اهللا عنهما ـ يرسل عماراً واحلسن بن علي ـ رضي اهللا عنه ـ وعلي بن أيب طالب 
إين ألعلم أا زوجة (: فيقول اهللا عنها ـ ـ رضي الكوفة يستنفرهم يف األمر الذي كان بينه وبني عائشة 

فيسمع له الناس يف شأن عائشة أم ).. يف الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا ابتالكم لتتبعوه أو تتبعوها نبيكم 
   ـ رضي اهللا عنهم مجيعاًـ املؤمنني، وبنت الصديق أيب بكر  

الزواج من قوم من أهل  سط له يف وبالل بن رباح يرجوه أخوه يف اإلسالم أبو روحية اخلثعمي أن يتو
                                                

 .ببعض التصرف) يف ظالل القرآن(هذه النصوص منقولة والتعليقات املرتبطة ا منقولة من ) ١(
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فإن شئتم أن . روحية، وهو امرؤ سوء يف اخللق والدين أنا بالل بن رباح، وهذا أخي أبو (: فيقول هلم. اليمن
يذكر أنه  فال يدلس عليهم، وال خيفى من أمر أخيه شيئاً، وال  ،)شئتم أن تدعوا فدعوا تزوجوه فزوجوه، وإن 

ويزوجون أخاه، وحسبهم وهو ، الصدق فيطمئن القوم إىل هذا  ،اهللا فيما يقول وسيط وينسى أنه مسؤول أمام
  ! املوىل احلبشي وسيطه العريب ذو النسب أن يكون بالل 

آماداً طويلة على الرغم  ستقرت تلك احلقيقة الكبرية يف اتمع اإلسالمي، وظلت مستقرة بعد ذلك لقد ا
وكان عبد اهللا بن . .عباس يذكر ويذكر معه مواله عكرمه بد اهللا بن وقد كان ع. .من عوامل االنتكاس الكثرية

وأبو هريرة ومعه مواله عبد . .وأنس بن مالك ومعه مواله ابن سريين. .مواله نافع عمر يذكر ويذكر معه 
وعطاء بن رباح، وطاووس  ريجب ويف مكة كان جماهد بن . .ويف البصرة كان احلسن البصري. .الرمحن بن هرمز 
يزيد بن أيب حبيب يف أيام عمر بن عبد العزيز وهو موىل أسود  ويف مصر توىل الفتيا . .ن كيسان هم الفقهاءب

   . .١من دنقلة
  :التحفيز
  .عرفت السنة األوىل، فحدثين عن السنة الثانية: قلت
. .أي عمل نافع فالكفاءة اليت ال جتد التحفيز الكايف ال تستطيع أن تؤدي. .السنة الثانية هي التحفيز: قال

  .بل يقف اإلحباط بينها وبني أي إجناز ناجح
وكيف ذلك، وهو داعية آخرة، ال . .فهل مارسه حممد يف حياته اإلدارية. .أعرف قيمة التحفيز: قلت
  داعية دنيا؟
وليس الكمال إال يف التحفيز الذي يشملهما . .واحلياة تشمل الدنيا واآلخرة. .التحفيز مرتبط باحلياة: قال

  .٢مجيعا
  .فحدثين عن بعض ما روي عن حممد يف ذلك: قلت

أال فارس حيرسنا  (:ألصحابه قال جبيشه حنو حنني  ه حتركاتيف حترك من : فكر قليال، مث قال
( :أنا ذا يا رسول اهللا، فقال : أقبل أنيس بن أيب مرثد الغنوي على فرسه فقال عندما قال هذا. .)؟الليلة

فبتنا  :قال، )فال ترتلن إال مصلياً أو قاضي حاجة، وال تغرن من خلفك ،بل كذا وكذاانطلق حىت تقف على ج
ال  :قلنا ،)؟أأحسستم فارسكم الليلة(: فقال ،فخرج علينا رسول اهللا  ،حىت أضاء الفجر وحضرنا الصالة

بشروا جاء أ(: ينظر خالل الشجر، فقال واهللا، فأقيمت الصالة فصلى بنا، فلما سلّم رأيت رسول اهللا 
فلم أنزل عن فرسي إال  ،يا رسول اهللا إين وقفت على اجلبل كما أمرتين :وقال، وعندئذ جاء الفارس ،)فارسكم

  ٣)ما عليه أن يعمل بعد هذا عمالً(:قال رسول اهللا ف ،مصلياً أو قاضي حاجة حىت أصبحت، فلم أحس أحداً
أال  (:، فقالوبث روح املنافسة بني فريق عمله إىل التخيري انظر كيف عمد رسول اهللا : نظر إيل، وقال

                                                
 .٤٥٢/  ٧ :يف ظالل القرآن: انظر) ١(
 )رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة ) ٢(
 .رواه الواقدي) ٣(
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  )؟فارس حيرسنا الليلة
 فلم يتهمه النيب ، وهو يتحدث عن دوره وإجادته يف تنفيذه بنفس طيبة ،كما أنه استقبل حديث أنيس

رضوان اهللا ـ وهو يعرض موقفه بنقص يف إخالصه ال سيما وأنه يديل ذا احلديث أمام مجع من صحابته 
  )ما عليه أن يعمل بعد هذا عمال (:بقولهبتشجيعه وحتفيزه  مث يبادر النيب  ـعليهم 

  .ولكن أنتم ما عساكم تقولون، وأنتم مل تطلعوا على الغيب. .يستطيع حممد أن يقول مثل هذا: قلت
فنحن . .جعلناها شعارا لنا يف كل دوائرنا. .ثروة من النصوص املقدسة لقد ترك لنا رسول اهللا : قال

  . .ع بواسطتها على إتقان األعمال، باعتبار ذلك من اجلهاد يف سبيل اهللانشج
بأن أي حركة ـ مهما كانت بساطتها ـ ما دامت يف سبيل اهللا فهي خري من الدنيا وما  لقد أخرب 

ه رباط يوم يف سبيل اللَّ  (:، وقال ١) اللَّه أو روحة خري من الدنيا وما فيها لغدوة يف سبيل (:فيها، قال 
خري من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد يف 

   ٢) سبيل اللَّه تعاىل أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها
 عن اجلزاء املعد للمرابط يف سبيل اهللا، فاعتربه ال يقل عن جزاء الصائم القائم القانت الذي ال وأخرب 

يا رسول اللَّه ما يعدل اجلهاد يف سبيل : لرسول اهللا  قيليقعد عن ذلك طيلة غياب ااهد يف سبيل اهللا، فقد 
مثل  (:مث قال، ) ال تستطيعونه (:فأعادوا عليه مرتني أو ثالثاً كل ذلك يقول، ) ال تستطيعونه (:اللَّه؟ قال

من صالة وال صيام حىت يرجع ااهد يف  نت بآيات اللَّه ال يفترااهد يف سبيل اللَّه كمثل الصائم القائم القا
  ٣) سبيل اللَّه

رباط  (:أن اليوم والليلة من املرابط يف سبيل اهللا خري من صيام شهر كامل وقيامه، فقال  بل أخرب 
رزقه، يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه 

   ٤)وأمن الفتان
   ٥) رباط يوم يف سبيل اللَّه خري من ألف يوم فيما سواه من املنازل (:مبا هو فوق ذلك، فقال بل أخرب 

  أليست هذه أجور عظيمة؟: التفت إيل، وقال
   ؟كيف ال تكون عظيمة: قلت
ما كان دقيقا أو فإن هذه األجور هي اليت حركت القلوب املؤمنة احملتسبة للنهوض بأي عمل مه: قال

  :وهذه النصوص نفسها هي اليت أخربت بأن للعامل إن احتسب من األجر ما ال يقل عن أجر ااهد. .جليال
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)   ١(
  .رواه البخاري ومسلم)   ٢(
يا رسول اللَّه دلين على عمل يعدل : أن رجالً قال: ويف رواية البخاري، وهذا لفظ مسلمرواه البخاري ومسلم، )   ٣(
: فقال، »وم وال تفتر، وتصوم وال تفطر؟هل تستطيع إذا خرج ااهد أن تدخل مسجدك فتق «:مث قال»  ال أجده «:قال. اجلهاد

  !ومن يستطيع ذلك
  .مسلم)   ٤(
  .الترمذي وقَالَ حديثٌ حسن صحيحرواه )   ٥(



 ٣٠٨

 فرد رسول اهللا  !لو كان هذا يف سبيل اهللا :فقالوا بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إىل عمله،فقد رأى 
عى على ولده صغاراً فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يس(  :عليهم بقوله

يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو يف سبيل اهللا، وإن 
   ١)كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان 

إىل سوقنا كااهد يف سبيل اهللا، فإن اجلالب  ،أبشر( :بلفظ اجلهاد، فقال لبعض أصحابه بل صرح 
   ٢) واحملتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهللا

  أيكتفي عمالكم بأجور اآلخرة وحتفيزاا؟: قلت
  . .ال خري فيمن ال يقدر أجور اآلخرة حق قدرها: قال
  .ولكن البد من أجور الدنيا: قلت
  .ا ال تنفي اآلخرةكما أن الدني. .لقد ذكرت لك أن اآلخرة ال تنفي الدنيا: قال
  فهل سن حممد يف حتفيز الدنيا شيء؟: قلت
، ويف رواية ٣)من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا ( :بل سن أشياء كثرية، وأعطانا قاعدة لذلك، فقال: قال
   ٤)ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس( :أخرى

على أن من الكمال شكر حيث عرب بأفعل التفضيل ليدل  ،بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك
إن أشكر الناس هللا تعاىل ( :قال  ،ليين ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد ،وسائط اجلود اإلهلي

  ٥)أشكرهم للناس
قال  ،إىل مقابلة اإلحسان بالشكر والثناء واالعتراف بالفضل ألهل الفضل فقد دعا  ،ويف هذا اال 
: )وقال ٦)إن مل جيد فليثن فإن من أثىن فقد شكر، ومن كتم فقد كفرمن أعطى عطاء فوجد فليجز به، ف ،
: )من أوىل معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره(وقال ٧ ،: )من مل يشكر القليل 

  ٨)ال يشكر الكثري، ومن مل يشكر الناس ال يشكر اهللا والتحدث بنعمة اهللا شكر وتركها كفر
فعندما أعجب املهاجرون بأخالق األنصار  ،على اخلري والشاكر له يف درجة العامل بهاملثين  بل اعترب 

يا رسول اهللا ذهب األنصار باألجر كله؟ ما رأينا قوما أحسن : قالوا لرسول اهللا  ،وتضحيام يف سبيل اهللا
                                                

  .عن كعب بن عجرةرواه الطرباين يف الكبري )  ١(
قوي وذكره ابن حبان يف ليس بال: اليسع بن املغرية املخزومي املكي قال أبو حامت، وعن اليسع بن املغريةرواه احلاكم )  ٢(
  .١١/٣٧٨:ذيب التهذيب. الثقات
  .رواه أمحد والترمذي بسند صحيح )١(
روى هذا احلديث برفع اهللا وبرفع الناس، وروى : رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح، قال احلافظ املنذري) ٢(

  .أيضا بنصبهما وبرفع اهللا وبنصب الناس وعكسه، أربع روايات
  .أمحد ورواته ثقات والطرباين رواه) ٣(
  .رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان يف صحيحه) ١(
  .رواه الطرباين وابن أيب الدنيا) ٢(
  .رواه ابن أيب الدنيا وغريه بإسناد ال بأس به )٣(
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)  ن عليهم به وتدعون هلم؟أليس تثنو(  :بذال للكثري، وال مواساة يف القليل منهم، ولقد كفونا املؤونة، فقال 
  ١)فذاك بذاك( :بلى، قال: قالوا

  كيف يستوي العامل والشاكر مع أن الشاكر ليس له من العمل شيء؟: قلت
ألن التشجيع على اخلري بذكره ونشره والثناء عليه من أكرب وسائل نشره والدعوة إليه واحلض على : قال

فالشاكر على اخلري مقر به دال  ،٢)الدال على اخلري كفاعلهإن ( :وهو بذلك ينطبق مع قوله  ،الثبات عليه
  .عليه، فلذلك اعترب مساويا للفاعل له

فيجد  ،فيدعوه ذلك لبذل الكثري، بل قد يشكر على ما مل يفعله ،بل إن الشخص قد يشكر على القليل
 ،يستويف الشكر كامالنفسه مسارعا لفعله، بل قد يشكر على شيء معلقا على شيء، فيسرع إىل رفع التعليق ل

مبينا أثر هذا القول يف سلوك ابن  قَالَ سالم، )نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل( :وهلذا ملا قال 
  ٣)فَكَانَ عبد اللّه، بعد ذَلك، الَ ينام من اللّيلِ إِالّ قَليالً( :عمر 

  :النظام
  فما السنة الثالثة؟: قلت
  .فلوال النظام ما أمكن أن ينجح أي عمل من األعمال. .ظامالن: قال
  فمن أين استلهمتم النظام؟: قلت
إِنَّ ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يأمر بذلك. .من كثرة ما ورد يف النصوص من االهتمام بتنظم الصفوف: قال

ينب مهفّاً كَأَنص هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَّذ بحي اللَّهوصصر٤:الصف) (انٌ م(  
) يوم يقُوم الروح والْمالئكَةُ صفّاً ال يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً﴿ :وقال واصفا مالئكته

  )٢٢:الفجر) (وجاَء ربك والْملَك صفّاً صفّاً﴿ :، وقال)٣٨:النبأ(
أال (:نظمة، فقالتداء باملالئكة ـ عليهم السالم ـ يف هذه العبودية املقعلى اال حثنا رسول اهللا وقد 

( :، فقال)يا رسول اهللا، وكيف تصف املالئكة عند را؟ (:، قالوا)تصفون كما تصف املالئكة عند را؟
  ٤)يتمون الصفوف األول، ويتراصون يف الصف

  .وم عليها إدارة هذه املدينة ومجيع مؤسساالقد كان هذا احلديث أساسا جلميع األنظمة اليت تق
  كيف ذلك؟: قلت
لقد رأينا أن الصفوف ورصها وتنظيمها وربطها ببعضها البعض ختتصر الكثري من اجلهود، وتنظمها، : قال

  .وجتعل منها جهودا إجيابية، فلذلك رحنا نرتب الرعية كلها بنظام الصفوف
  إىل الشوارع وطلبت منهم إقامة الصفوف؟ أأخرجتم الرعية. .كيف ذلك: ابتسمت، وقلت

                                                
 .رواه أبو داود والنسائي واللفظ له) ٤(
  .غريب: الترمذي وقالرواه ) ٥(
  .مسلم  )١(
 .وغريمها رواه أمحد ومسلم) ٤(
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  ال أجسادها؟ ،أرواح الصفوف هي اليت تنظم الرعية: قال
  فكيف تعاملتم مع أرواح الصفوف؟: قلت
  . .مث وضعنا كل مرتبة منها يف حملها اخلاص. .مث رتبناهم مراتب خمتلفة. .لقد أحصينا الرعية: قال
  .إنزاهلم منازهلمتقصد : قلت
ورتبنا األغنياء حبسب . .د وضعنا الفقراء يف حماهلم، ورتبناهم حبسب حالتهم وعوزهملق. .أجل: قال
  . .وهكذا. .ورتبنا العلماء حبسب إجنازام وختصصام. .ورتبنا طلبة العلم حبسب طاقام. .ثروام

  مل كل هذا؟: قلت
وال . .فقري بوظيفة الغينفال ميكن أن نكلف ال. .حىت نتعامل مع كل صنف مبا حيتاجه من معاملة: قال

  .الغين بوظيفة العامل
  فماذا تفعلون؟. .اولكن الغين قد يكون عامل: قلت
  .وإذا احتجناه إىل علمه سألناه. .فإذا احتجنا إىل غناه قصدناه. .نضعه بني األغنياء، وبني العلماء: قال
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  ـ القضاء ٣
لقد تصورت : للمحكمة، فتعجبت من ذلك، وقلتيف اليوم الثالث، طلب مين حممد الفاتح أن أسري معه 

  . .ـ بسبب ما رأيته من عدالة يف سياستكم ـ أن القضاء عندكم منفصل عن احلكم
  ما الذي تقصد بانفصاله؟: قال
إن هذا هو الذي تنص عليه قوانني العدالة . .أقصد أن احلاكم ال حيق له أن يتدخل يف شؤون القضاء: قلت

  .ر احلديثاليت ابتكرها أهل العص
. .وهو ما طبقه ورثة حممد . .بل هذا ما جاء به حممد . .هذا مل يبتكره أهل العصر احلديث: قال

نا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن إِ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يأمر بذلك
نِنيائلْخا  ليمص١٠٥(خ ( ايمحا ركَانَ غَفُور إِنَّ اللَّه رِ اللَّهفغتاسو)ونَ ) ١٠٦انتخي يننِ الَّذلْ عادجلَا تو

للَّه وهو معهم إِذْ يستخفُونَ من الناسِ ولَا يستخفُونَ من ا) ١٠٧(أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ خوانا أَثيما 
ها أَنتم هؤلَاِء جادلْتم عنهم في الْحياة ) ١٠٨(يبيتونَ ما لَا يرضى من الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محيطًا 

ي نم أَم ةاميالْق موي مهنع لُ اللَّهادجي نا فَمينيلًا الدكو هِملَيالنساء(﴾ )١٠٩(كُونُ ع(  
 لقد روي يف سبب نزول هذا اآليات الكرمية ما يدل على وجوب استقالل سلطة القضاء يف اإلسالم عن

إن نفرا من األنصار غزوا مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس ففي احلديث عن . .سلطة احلكم
 ا رجل من األنصار، فأتى صاحب الدرع رسول اهللا يف بعض غزواته، فسرقت درع أل حدهم، فأظن 

فألقاها يف بيت رجل بريء، وقال  ،إن طُعمةَ بن أُبيرق سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها: فقال
: ال فقالوالي فانطلقوا إىل نيب اهللا . إين غَيبت الدرع وألقيتها يف بيت فالن، وستوجد عنده: لنفر من عشريته

وإن صاحب الدرع فالن، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذُر صاحبنا على رءوس  ،يا نيب اهللا، إن صاحبنا بريء
فربأه وعذره على رءوس الناس، فأنزل  فإنه إال يعصمه اهللا بك يهلك، فقام رسول اهللا  ،الناس وجادل عنه

  .١هذه اآليات اهللا
  كمة إذن؟فما حاجتك إىل الذهاب إىل احمل: قلت
  .أنا ذاهب إىل احملكمة باعتباري فردا من هذه املدينة، ال باعتباري حاكما هلا: قال

وهل ميكن للحاكم الذي انتخب حسب مواثيق العدالة أن يكون جمرد مواطن عادي : ابتسمت، وقلت
  كسائر الناس؟

  .ولكنه فيما عدا ذلك مواطن كسائر الناس. .هو يف منصة حكمه حاكم. .أجل: قال
  فما حاجتك للذهاب إىل احملكمة؟: قلت

                                                
هذا حديث غريب ال نعلم أحدا أسنده غري حممد بن : ، مث قالبغري هذه الصيغة مطوال الترمذي، وقد رواه ابن مردويه) ١(

وهذا حديث : احلاكم، مث قال، ورواه ورواه أبو الشيخ األصبهاين يف تفسريه، ابن املنذر يف تفسريهوورواه ابن حامت ، سلمة احلراين
 .مسلم، ومل خيرجاهصحيح على شرط 
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ويلزمين الذهاب طاعة . .وقد استدعاين القاضي للتحري يف مظلمته. .لقد ادعى بعضهم بأين ظلمته: قال
من : نساءال)(يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم ﴿ :للقاضي، كما قال تعاىل

  )٥٩اآلية
  هل أنت ويل األمر أم هو؟. .لقد حريتين: قلت
وال ينبغي ألحد منا . .وأنا ويل أمره يف الشؤون اليت يتطلبها احلكم. .هو ويل أمري يف شؤون القضاء: قال

ديث إن هذا احل. .١)أنزلوا الناس منازهلم (:يشري إىل هذا، ويدعو إىل مراعاته لقد قال . .أن يبغي على اآلخر
فلكل مرتلة . .هو القاعدة اليت حتكم هذه املدينة قبل أن أحكمها أنا، وقبل أن حيكمها أي جملس من االس

  .أهلها، وال ميكن أن نتدخل يف شؤوم إال إذا اقتضت العدالة ذلك
  : سرت مع حممد الفاتح إىل قاعة احملكمة، وهناك وجدنا قسمان كبريان

  :التثبت
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم ﴿ :قوله تعاىله وقد كتب على باب.. التثبت قسمامسه دخلنا األول، وكان 

نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن قوجبانبها كتب قوله )٦:احلجرات) (فَاس ،
ربِني إِنْ يكُن ا الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْيا أَيه﴿ :تعاىل

وا أَولْوإِنْ تلُوا ودعى أَنْ تووا الْهبِعتا فَال تلَى بِهِمأَو رياً فَاللَّهفَق اً أَوبِرياً غَنِيلُونَ خمعا تكَانَ بِم وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت (
  )١٣٥:النساء(

  . .وجدنا جمموعة رجال واقفني، وقد صنفوا صنفني، وقد عرفت فيما بعد أم الشهود يف داخل القاعة
أنا . .اامسعوين جيد: إىل أولئك الشهود قائال احملققأن يقف، مث توجه  احملققوقف حممد الفاتح حيث أمره 

إن شئتم أن تقبلوا نصيحيت، فافعلوا، وإال فإن هللا يوما يسأل فيه اإلنسان عن كل فعل فعله، وعن . .جمرد ناصح
  .كل كلمة قاهلا

فلهذا أدعوكم ـ قبل أن نتوجه لس العدالة ـ أن تتثبتوا جيدا مما ستشهدون به، لقد قال اهللا تعاىل 
   )٢من اآلية: الطالق)(دةَ للَّه وأَقيموا الشها ﴿:داعيا إىل ذلك

، وأخرب عن صفات الصاحلني، )٣٠من اآلية: احلج)(واجتنِبوا قَولَ الزورِ﴿ :وى عن قول الزور، فقال
  ) ٧٢:الفرقان) (والَّذين ال يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراماً﴿ :فقال

وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر ﴿ :ان مبا ال برهان له عليه، فقالوى أن خيرب اإلنس
  )٣٦:االسراء) (والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً
  )١٨:ق) (ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد﴿ :وأخرب عن خطور الكلمة، فقال

أال أنبئكم :( عن اخلطر الذي يقع فيه من شهد شهادة زور، فقال يف جملس مثل هذا الس وأخرب 
أال :( وقال ،وكان متكئاً فجلس).. وعقوق الوالدين ،اإلشراك باهللا :قال ،بلى يا رسول اهللا :قلنا بأكرب الكبائر؟ 

                                                
 .رواه أبو داود) ١(
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  ١  )ليته سكت :نافما زال يكررها حىت قل).. أال وشهادة الزور ،الزور وقول 
  ٢)من حلف على ميني هو فيها فاجر ليقتطع ا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان:( وقال

ا عن الشهادة اليت نريد أن نديل ا ضد هذا نلكأين بك تريد أن تثني: قال رجل من القوم تظهر عليه احلدة
  .الرجل حبجة أنه أمري هذه البلدة

إن ما أقوله لك هو ما سبق أن قلته لغريك من . .أن أقول ذلك، أو أنوي ذلكمعاذ اهللا : احملقققال 
  .الشهود ممن يريدون الشهادة عكس شهادتك

وال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه ﴿ :وقد ينا عن كتمان الشهادة، قال تعاىل. .مث كيف أقول ذلك
ا تبِم اللَّهو هقَلْب مآثيمللُونَ عمى اهللا تعاىل الشهداء من التهرب من الشهادة، )٢٨٣من اآلية: البقرة)(عو ،

  )٢٨٢من اآلية: البقرة(﴾ وال يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا  ﴿ :فقال
ما أسهل أن خيترق مثل هذا القضاء، وما أيسر أن حيتال : لست أدري كيف حدثتين نفسي حينها، وقلت

  .إن األمر ال يعدو فيه نصائح تلقى، مث تضيع احلقوق بعدها ..عليه
نظر إيل، واالبتسامة متأل فمه،  احملققلقد قلت ذلك يف نفسي، ويشهد اهللا أنه مل تتحرك به شفتاي، لكن 

  . .ولكنا ال نكتفي ا. .نعم حنن نعتمد النصيحة ثقة يف الشهود. .ليس ذلك صحيحا يا بين: مث قال
أن ابين عفراء ملا تداعيا ومن ذلك ما روي . .ى القضاة كيف حنتال يف التحري عن احلقائقلقد علمنا أقض
قال  ،فلما نظر فيهما. .فأرياين سيفيكما :قال ،ال :قاال، )هل مسحتما سيفيكما؟( :هلما قتل أيب جهل، قال 

  .وقضى له بسلبه ،هذا قتله :ألحدمها
. .لقد اقتفى أثره يف هذا ورثته ..ف من خالهلا على القاتلوتعر. .على دراسة اآلثار انظر كيف اعتمد 

  . .فقد كانوا يستعملون كل وسائل التحري للوصول إىل احلقيقة اليت ال ميكن أن تقوم العدالة إال عليها
إنه علي ـ . .لترى كيف كان التحري والتثبت قبل إرسال األحكام سأحدثك عن أحد تالميذه 

  ..  ضي الذي هو مرجع قضاة اإلسالمرضي اهللا عنه ـ ذلك القا
ـ رضي اهللا عنه خاصم غالم من األنصار أمه إىل عمر بن اخلطاب  :عبيد اهللا بن أيب رافع قاللقد حدث 

 ،فشهدوا أا مل تتزوج وأن الغالم كاذب عليها ،وجاءت املرأة بنفر ،فلم تكن عنده ،فسأله البينة ،فجحدتهـ 
فأخرب  ،فسأل عن أمرهمـ رضي اهللا عنه ـ فلقيه علي  ،بضربه عنه ـ ـ رضي اهللافأمر عمر . .وقد قذفها
يا ابن  :فقال ،اجحدها كما جحدتك :فقال للغالم ،وسأل املرأة فجحدت مث قعد يف مسجد النيب  ،فدعاهم

. .وأنكرا ،قد جحدا :قال ،وأنا أبوك واحلسن واحلسني أخواك ،اجحدها :قال ،إا أمي عم رسول اهللا 
أشهد من حضر أين قد  :فقال علي ،وفينا أيضا ،نعم :أمري يف هذه املرأة جائز؟ قالوا: قال علي ألولياء املرأةف

فعد أربعمائة ومثانني  ،فأتاه ا ،زوجت هذا الغالم من هذه املرأة الغريبة منه، يا قنرب ائتين بطينة فيها درهم
 :قالت املرأة ،فلما وىل ،وال تأتنا إال وعليك أثر العرس ،تكخذ بيد امرأ :وقال للغالم، فدفعها مهرا هلا ،درمها

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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وإن إخويت  ،إن أباه كان زجنيا :قالت ؟وكيف ذلك :قال، هو واهللا ابين ،اهللا اهللا هو النار ،يا أبا احلسن
 ،فنشأ فيهم، وبعثت ذا إىل حي بين فالن ،وخرج الرجل غازيا فقتل، فحملت ذا الغالم ،زوجوين منه

  .وثبت نسبه ،وأحلقه ا ،أنا أبو احلسن :فقال علي ،أن يكون ابينوأنفت 
إن هؤالء  :فقال ،نفراـ رضي اهللا عنه ـ ن شابا شكا إىل علي بن أيب طالب أاألصبغ بن نباتة  وذكر

ما ترك  :فقالوا ؟فسألتهم عن ماله ،مات :فقالوا ،فسألتهم عنه ،فعادوا ومل يعد أيب، خرجوا مع أيب يف سفر
فوكل بكل  ،فدعا علي بالشرط ،فاستحلفهم وخلى سبيلهم ،وترافعنا إىل شريح ،وكان معه مال كثري ،شيئا

ودعا  ،ودعا كاتبه ،وال يدعوا أحدا يكلمهم ،وأوصاهم أال ميكنوا بعضهم أن يدنو من بعض ،رجل رجلني
 ؟وكيف كان سريكم ؟يف أي يوم خرج معكم؟ ويف أي مرتل نزلتم :أخربين عن أيب هذا الفىت: فقال، أحدهم

 ،وحنو ذلك ؟وأين دفن ؟ومن توىل الصالة عليه ؟وسأله عمن غسله ودفنه ؟وكيف أصيب مباله ؟وبأي علة مات
  .واملتهمون ال علم هلم إال أم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم ،مث كرب علي فكرب احلاضرون ،والكاتب يكتب

حىت عرف ما عند  ،مث اآلخر كذلك ،كما سأل صاحبهفسأله  ،مث دعا آخر بعد أن غيب األول عن جملسه
قد عرفت  ،يا عدو اهللا :فقال ،مث أمر برد األول ،فوجد كل واحد منهم خيرب بضد ما أخرب به صاحبه ،اجلميع

 ،وكرب ،مث أمر به إىل السجن ،وما ينجيك من العقوبة إال الصدق ،أصحابك غدرك وكذبك مبا مسعت من
 :فقال ،فهدده ،فدعا آخر منهم ،أبصر القوم احلال مل يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم فلما ،وكرب معه احلاضرون

 ،واستدعي الذي يف السجن ،مث دعا اجلميع فأقروا بالقصة ،واهللا لقد كنت كارها ملا صنعوا ،يا أمري املؤمنني
وأقاد منهم  ،املالفأغرمهم  ،فأقر مبثل ما أقر به القوم ،قد أقر أصحابك وال ينجيك سوى الصدق :وقيل له
  .بالقتيل

  .وهكذا، فإن للقاضي أن يستعمل كل الوسائل اليت يستطيع ا أن يصل للحقيقة
وباجلملة فالبينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو :( لقد ذكر ابن القيم هذا، فقال

رآن مراداً ا الشاهدان وإمنا أتت مراداً ا األربعة أو الشاهد مل يوف مسماها حقه، ومل تأت البينة قط يف الق
إن اهللا أرسله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي :( ويقول).. احلجة والدليل والربهان

).. قامت به السموات واألرض فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهللا ودينه
فأي  ،نه مبا شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بني عباده وقيام الناس بالقسطبل قد بني سبحا:(ويقول

  ١ )طريق استخرج ا العدل والقسط فهي من الدين ليست خمالفة له
فالقاضي الذي يعذب املتهم سيستخرج منه . .وهذا أيضا قد يكون طريقا من طرق اجلور: قلت يف نفسي

  .ال حمالة ما شاء من االعترافات
الكل ميكنوا أن يظلموا ليتسىن هلم أن . .الكل ميكن أن يفعلوا ذلك: التفت إيل، واالبتسامة متأل فمه، وقال

  . .يفعلوا ذلكما مأل اهللا به قلوم من رمحة متنعهم من أن  فإن ،وإال ورثة رسول اهللا . .يعدلوا إال حممدا 
  :احلكم

                                                
 .١٤الطرق احلكيمة ص ) ١(
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لتثبت من الشهود والبينات خرجنا إىل القسم الثاين، وقد بعد أن استعمل احملقق كل ما أمكنه من وسائل ل
  .١كان قاعة كبرية تشبه قاعات احملاكم املعروفة، وكانت  مليئة باحلضور

أيها اجلمع : وكان أول متحدث فيها رجل تبدو عليه سيما الصالح، وقف يف اجلمع خطيبا، وقال
يعملون فيها، وبعد أن بذلوا كل جهودهم للبحث عن  أنتم تعلمون أن هذه احملكمة بقضاا، وكل من. .املبارك

. .قضاء عادل حيقق قيمة العدل السامية يف أعلى درجاا مل جيدوا قوانني عادلة كالقوانني اليت جاء ا اإلسالم
لذلك ساروا خلفه، واعتربوه أسوم . .ومل جيدوا قاضيا عادال بلغ به عدله أكمل الدرجات كرسول اهللا 

  .وصارت مهة الكل هو السعي للتحقق بوراثة رسول اهللا . .قدوم األرفعاألعلى، و
وقد وقفت هنا بينكم ـ قبل أن يذكر القاضي األحكام اليت وصل إليها بعد التحري والتثبت والتدقيق ـ 

  :لريتدع كل ظامل وجائر سواء كان من املتهمني أو من القضاة. .ألذكر لكم قيمة العدل وخطورة الظلم
عن اخلطر الذي  ، فقد أخرب النيب القضاةأما : ت إىل املنصة اليت جلس فيها القضاة، وقال خياطبهمالتف

ما من حاكم حيكم بني :( قال ف. .يتعرضون له إن هم أعرضوا عن العدالة اليت بذلوا جهودهم للوصول إليها
أسه إىل اهللا فإن قال اهللا تعاىل ألقه الناس إال جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حىت يقف على جهنم مث يرفع ر

  ٢)ألقاه يف مهواه أربعني خريفا
  ٣)من جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري سكني:( ويف حديث آخر قال 

   ٤)ليأتني على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمىن أنه مل يقبض بني اثنني يف مترة قط( :وقال
ة هذا املنصب حىت ال يطلبه إال من أنس من نفسه القدرة عليه، أو ذا التشديد ينبه إىل خطور والنيب 

من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إىل نفسه، ومن أكره ( :أنس فيه ويل األمر القدرة عليه، وهلذا قال 
   ٥)عليه أنزل اهللا تعاىل ملكا يسدده

واحد يف : القضاء ثالثة( :يث الشريف، ففي احلدثالثة أقسامقسم القضاة إىل  فإن رسول اهللا . .وهلذا
                                                

فقد كان السلف الصاحل .. وردت النصوص الكثرية الدالة على وجوب عالنية اجللسات القضائية حرصا على حتقيق العدالة)١(
ارزة مواضع لفصل اخلصومات، فكان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا ـ رضي اهللا عنهم ـ يتخذون األماكن الب

أحب أن :( وقال اإلمام الشافعي.. وقضى الشعيب على باب داره.. وقضي حيىي بن يعمر يف الطريق.. عنه ـ يقضي يف السوق
  ) يقضي القاضي يف موضع بارز للناس ال يكون دونه حجاب وأن يكون متوسطاً للمصر 

مما يؤيد هذا املبدأ أن بعض الفقهاء استحب للقاضي أن يدعو العلماء للجلوس معه عند نظره يف القضايا، وإمنا استحبوا ذلك و
: من أجل مشاورم، وقد ورد عن عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه ـ  أنه إذا جلس يف املسجد، وجاءه اخلصمان قال ألحدمها

تكلما مث يقبل على القوم : ، مث يقول هلماب فادع طلحة والزبري، ونفراً من أصحاب النيب  اذه: اذهب فادع علياً، وقال لألخر
  .ما تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه، وإال نظرا فيه فيقومان وقد سلما:فيقول

، وأن الظامل ينتظر يا معشر القوم اعلموا أن املظلوم ينتظر النصر: (إذا جلس للقضاء ينادي مناد من جانبه: وكان شريح
 )العقوبة، فتقدموا رمحكم اهللا

 .أمحد والبيهقي يف السننرواه ) ٢(
 .أمحد والدارقطين واالربعةرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحد والترمذي وابن ماجهرواه ) ٥(



 ٣١٦

فقضى به فهو يف اجلنة، ورجل عرف احلق فلم ،  فرجل عرف احلق: اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة
  ١)يقض به وجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل مل يعرف احلق فقضى للناس على جهل فهو يف النار

رضي اهللا عنها  ـعن عائشة الذي كلفوا بتنفيذه أي حائل، ف أن حيول بني القضاة والعدل وقد ى 
ومن : فقيل ؟من يكلم فيها رسول اهللا : يف غزوة الفتح، فقالوا أن امرأة سرقت يف عهد رسول اهللا : ـ

ففزع قومها إىل أسامة بن زيد يستشفعون به إىل رسول اهللا  ؟جيترئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللا 
 لمه أسامة فيها تلون وجه رسول اهللا فلما ك يف حد من حدود  ـ) أتشفع(ويف لفظ ـ أتكلمين  (: فقال
ثىن على اهللا تعاىل مبا هو أخطيبا ف فلما كان العشي قام رسول اهللا  ،ستغفر يلايا رسول اهللا : قال أسامة) اهللا

أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف  ـ) مالذين من قبلك(ويف لفظ ـ أما بعد فامنا أهلك الناس (: أهله، مث قال
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة  ـ) أقاموا عليه احلد(: ويف لفظـ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 

   ٢)بنت حممد سرقت لقطعت يدها
وأنا حدث السن وال علم يل  ،إىل اليمن قاضيا بعثين رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و

إن اهللا سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضني حىت تسمع (: فقال بالقضاء،
فما زلت قاضيا أو ما شككت يف قضاء : قال ،)اآلخر كما مسعت من األول، فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء

  .٣بعد
على ما يقتضيه العدل بينهم  من احلكام والقضاة مل يتعاملوا مع الرعية إال وهلذا، فإن ورثة رسول اهللا 

لقد أقام عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ حد الشرب على . .من املساواة التامة اليت ال جور فيها وال ظلم
وقيل هو خال أم املؤمنني حفصة ـ رضي  ،قدامة بن مظعون اجلمحي، وكان صهر عمر بن اخلطاب على أخته

  .٤وكان فوق ذلك أمرياً على البحرين ،خلطاب ـ رضي اهللا عنه ـاهللا عنها ـ وأخيها عبد اهللا بن عمر بن ا
وأقام القصاص على جبلة بن األيهم الذي داس على ردائه أعرايب وهو يطوف حول الكعبة، فكرب ذلك 
عليه وهو أمري يف قومه، فلطم األعرايب املسلم، فشكا األعرايب إىل عمر بن اخلطاب، فقضى بلطم األمري على 

  .٥املأل
ومن وراثته له ـ ظلت  ترك لنا هذا الرجل الفاضل رسائل للقضاة ـ استلهمها من هدي النيب  لقد

أما بعد؛ فإن القضاء فريضة حمكمة، :( فمن رسائله رسالة قال فيها. .منارة لقضاة اإلسالم على مدار تارخيه
ني االثنني يف جملسك، ووجهك حىت وسنة متبعة، فافهم إذا أدىل إليك؛ فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له، واس ب

ال يطمع شريف يف حيفك، وال يأيس وضيع ورمبا قال ضعيف من عدلك؛ الفهم الفهم فيما يتلجلج يف صدرك 
ورمبا قال يف نفسك ويشكل عليك؛ ما مل يرتل يف الكتاب، ومل جتر به سنة؛ وأعرف األشباه واألمثال، مث قس 

                                                
 .أبو داود والبيهقيرواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه أبو داود) ٣(
 .رواه البخاري) ٤(
 .رواه ابن سعد يف الطبقات) ٥(



 ٣١٧

 اهللا، وأشبهها باحلق فاتبعه، واعمد إليه، ال مينعك قضاء قضيته باألمس، األمور بعضها ببعض، فانظر أقر ا إىل
املسلمون عدول . راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، فإن مراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل

حقاً  بعضهم على بعض إال جملوداً حداً، أو جمرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً يف والء قرابة، واجعل ملن ادعى
غائباً أمداً ينتهي إليه، أو بينة عادلة؛ فإنه أثبت للحجة، وأبلغ يف العذر، فإن أحضر بينةً إىل ذلك األجل أخذ 

إن اهللا تبارك وتعاىل توىل منكم . البينة على من أدعى، واليمني على من أنكر. حبقه، وإال وجهت عليه القضاء
لضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصم يف جمالس القضاء اليت السرائر، ودرأ عنكم الشبهات، وإياك والغلق وا

من حسنت نيته، وخلصت فيما بينه وبني اهللا كفاه اهللا ما بينه وبني . يوجب اهللا فيها األجر، وحيسن فيها الذخر
 منه غري الناس، والصلح جائز فيما بني الناس، إال ما أحل حراماً، أو حرم حالالً؛ ومن تزين للناس مبا يعلم اهللا

  ١)ذلك شانه اهللا، فما ظنك بثواب غري اهللا يف عاجل دنيا، وآجل آخرة والسالم
أما بعد، فإين كتبت إليك يف القضاء بكتاب مل آلك فيه ونفسي خرياً، ( :ويف رسالة أخرى كتب يقول

ان القاطعة؛ فالزم خصاالً يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك؛ إذا حضر اخلصمان فالبينة العدول، واألمي
أدن الضعيف حىت جيتري قلبه وينبسط لسانه، ويعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حقه، وانطلق إىل أهله، 

  )وإمنا أبطل حقه من مل يرفع به رأساً، واحرص على الصلح بني الناس ما مل يستنب لك القضاء
دون  فال ينحاز ألحد  ،ون حيادياًعلى القاضي أن يكوبناء على هذا، فقد أمجع فقهاء اإلسالم على أن 

  .أحد، وأن يعترب طريف اخلصومة على قدم املساواة، وأن يتجرد عن كل مصلحة له أو عالقة مع أحدمها
على القاضي أن يساوي بني اخلصوم يف جملس القضاء يف كل شيء، باجللوس والسالم ونصوا على أن 

كم يف هذا بني اخلصمني فهو عنوان عدله يف احلكومة فمىت إذا عدل احلا:( قال ابن القيم ،واملخاطبة والنظر 
خص أحد اخلصمني بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر الس واإلقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه كان  
طمعه يف أن  :ويف ختصيص أحد اخلصمني مبجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان إحدامها ..عنوان حيفه وظلمه 
   ٢)والثانية أن اآلخر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حمجته ،ومة له فيقوى قلبه وجنانهتكون احلك 

ال ينفذ حكمه لنفسه ، فلتأمني حياده جتاه اخلصوم ،من النظر يف دعوى أقاربهمينع القاضي ونصوا على أن 
  .٣ال تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته وال على عدوه وال ملن 

القاضي مسارة أحد اخلصمني دون اآلخر، أو تلقينه حجته، أو تعليمه كيف حيرم على ونصوا على أنه 
  .يترك ما يلزمه ذكره يف الدعوى ليتضح للقاضي حترير الدعوى يدعي إال أن 

على القاضي أن يضيف أحد اخلصمني أو يستضيفه لئال يكون إعانة على خصمه ونصوا على أنه حيرم 
لقاضي أن يقبل اهلدية ممن مل يكن يهديه قبل واليته أو ممن كانت له حكومة على اوأنه حيرم  ،وكسر قلبه

                                                
وقد لقيت هذه الرسالة عناية العلماء .. وغريهم.. ووكيع يف أخبار القضاة الدارقطين وابن شبة يف أخبار املدينة رواه ) ١(

أحوج وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة، واحلاكم واملفيت :(قال ابن القيم عنهواهتمامهم، 
 )١/٨٦أعالم املوقعني : انظر)( شيء إليه وإىل تعقله والتفقه فيه

 .١٤/٦٢، وانظر املغين البن قدامة ١/٨٩أعالم املوقعني : انظر) ٢(
 .١٥٥/  ٨املغين البن قدامة : انظر) ٣(



 ٣١٨

  .قبوهلا ممن مل جتر عادته مبهاداته ذريعة إىل قضاء حاجته فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مطلقاً؛ ألن 
  .كم بعلمه منعاً الامه وحتيزه، والطعن يف حيادهأن حيالقاضي ونصوا على أنه حيرم على 

القاضي أن يكون يف حالة نفسية طيبة تسمح له بالتحقيق  فقد أمر رسول اهللا . .ك كلهوفوق ذل
ال يقضي القاضي ( :، ويف حديث آخر قال ١)ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان( :وباحلكم، ففي احلديث
  ٢)إال وهو شبعان ريان

وأما أنتم، يا من جلأمت : م، وقالقال ذلك متوجها به للقضاة، مث التفت إىل احملل الذي جلس فيه اخلصو
فمن كان . .هلذه احملكمة للبحث عن العدالة، فإين أذكركم اهللا، فإن القاضي ال حيكم إال مبا تظهره له األدلة

منكم غاشا أو خمادعا أو مزورا، فليحذر من اهللا، فإن حمكمة اهللا العادلة ستقيم عليه من العدل ما مل تستطع 
  .هحماكم الدنيا أن تفي ب

مسع جلبة خصمني بباب حجرته فخرج  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ أم سلمة لقد حدثت   
منا أنا بشر مثلكم وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضى له إ (:فقال ،إليهما

فبكى  ،)قطعة من النار فأنا أقطع له ،بنحو ما أمسع، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فال يأخذ منه شيئا
أما إذا فعلتما ذلك فاقتسماه وتوخيا ( :حقي لك، فقال رسول اهللا : الرجالن وقال كل واحد منهما لصاحبه

  .٣احلق مث استهما مث حتلال
رض طوقه اهللا من من ظلم قيد شرب من األ( :قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

  ٤)سبع أرضيني
  . .مث أخذ يعظهم مبواعظ تتفتت هلا القلوبقال ذلك، 

( :رأيت الدموع تنحدر حارة من بعض اخلصوم، مث إذا بأحدهم يصيح بصوت ميأل أركان قاعة احملكمة
. .إن جسمي يطيق عقاب الدنيا. .فطبقوا علي من حدود اهللا ما يطهرين من ذنويب. .أنا املذنب. .أستغفر اهللا

  . ).ولكنه لن يطيق عذاب اآلخرة
  . .مث قال آخر مثل ذلك

ومل يبق أحد يف منصة اخلصوم إال قال ذلك إال الرجل الذي ادعى على حممد الفاتح، فقد ظل مصرا على 
  . .دعواه

بارك اهللا يف أخينا ابن : وقد تقدم أحدهم، وقال. .جاء دور القضاة ٥بعد أن انتهى الواعظ من وعظه

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 .الدارقطينرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم وغريمها من حديث أم سلمة وغريها) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
السنة املطهرة حبسب ما ذكرنا من حديث أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ تدل على أمهية تقدمي الوعظ قبل احلكم ) ٥(

 .وتأثريها



 ٣١٩

وندعو اخلصوم . .وحنن نستغفر اهللا قبل النطق بأي حكم. .ر والظلملقد مأل قلوبنا باملخافة من اجلو.. ١السماك
  .أن يراجعوا أنفسهم، فما غاب عنا لن يغيب عن اهللا

. .)حممد الفاتح(وقد أسفت كثريا عندما مسعت القاضي حيكم للمدعي على . .قال ذلك، مث نطق باحلكم
  .اهللا حامدا شاكرالكن حممدا الفاتح مل يظهر عليه أي أسف، بل رأيته يتوجه إىل 

  .لقد حكم قاضيك ضدك: اقتربت منه، وقلت
  .لقد حتققت يل األسوة برجل امتألت له حبا من مفرق رأسي إىل أمخص قدمي. .احلمد هللا: قال
  من هو؟: قلت
  على بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ  أمري املؤمنني ابن عم رسول اهللا : قال
  ما  الذي حصل له؟: قلت
فأقبل به إىل . فوجدها عند نصراين ،ضاعت منه درعـ رضي اهللا عنه ـ شعيب أن علياً الحدث : قال
ما تقول فيما : فقال شريح للنصراين، هذه الدرع درعي ومل أبع ومل أهب: خياصمه، وقال علي )شريح(القاضي 

فالتفت شريح إىل على  !ما الدرع إال درعي وما أمري املؤمنني عندي بكاذب: فقال النصراين، يقول أمري املؤمنني
فقضى بالدرع للنصراين، ، أصاب شريح، ما يل بينة: فابتسم علي وقال يا أمري املؤمنني، ألك بينة؟: وقال

أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء، أمري املؤمنني يدينين إىل قاضيه : خطوات مث رجع، فقال شىفأخذها وم
الدرع واهللا درعك يا أمري املؤمنني، . .هللا وأن حممداً عبده ورسولهفيقتضي فيقضي عليه، أشهد أن ال إله إال ا

  .أما إذ أسلمت فهي لك: قال، سقطت منك وأنت منطلق إىل صفني
فلما مسع ما مسع .. كان خصم حممد الفاتح يتنصت علينا لريى موقف حممد الفاتح من حكم القاضي

هذا ما . .هذا ما أردت منك: حممد الفاتح، وقال سقطت دموع حارة من عينيه، مث جثا على ركبتيه بني يدي
  . .أردت منك

وقد قرأت هذه احلادثة، وأثرت يف تأثريا . .لعلي من أحفاد ذلك الرجل الذي خاصم عليا. .أنا نصراين
ولكنها ملا كانت جمرد أوراق حفظها التاريخ مل حتيي يف نفسي ما ينبغي أن حتييه، فلما رأيتها اليوم . .عظيما
وأين مل أقم مبا قمت به إال . .وأنا اليوم أشهدك، وأشهد اجلمع بأن احلق لك. .أمامي أحيت ما كان ميتا ماثلة

أشهد أن هذه أحكام األنبياء، ( :وأنا اليوم أقول ما قال ذلك النصراين لعلي. .اختبارا للعدالة اليت جاء ا حممد
  )هد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسولهأمري املؤمنني يدينين إىل قاضيه فيقتضي فيقضي عليه، أش

  
  
  
  

                                                
النيب (ابن السماك واعظ من كبار وعاظ اإلسالم، وقد كان يعظ بني يدي احلكام، وسنتحدث عنه يف الرسالة التالية ) ١(
 )اهلادي
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  ـ األمن ٤
يف اليوم الرابع، طلب مين حممد الفاتح أن أسري معه للثكنة اليت يدرب فيها اجلند املكلف حبماية أمن 

  ؟!أهلذه املدينة املمتلئة سالما ثكنة وجيش: املدينة، فقلت
لقد قال اهللا تعاىل يأمر بإعداد العدة الكافية اليت تردع . .لوال أن هلا ثكنة وجيشا لطمع فيها أعداؤها: قال

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم ﴿ :نوازع الشر يف ارمني
اللَّه مهونلَمعال ت ونِهِمد نم رِينآخونَ وظْلَمال ت متأَنو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سٍء فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعي (

  )٦٠:ألنفال(
  ؟!١إن هذه اآلية تأمر باإلرهاب: قلت
ولكنه إرهاب النفوس األمارة، وما حتمله من نوازع شريرة، ال إرهاب النفوس املطمئنة وما . .أجل: قال

  . .من سالم حتمله
  :القوة

ولكين مع .. وقد الحظت شدة التدريبات ودقتها. .كان أول حمل دخلنا إليه يف الثكنة مركز للتدريب
ذلك مل أحلظ على اجلند أي ضجر أو قلق، بل رأيتهم يقبلون على التدريبات حبيوية ونشاط، واالبتسامة متأل 

فليس هناك أي عدو . .فلم ال ترحم نفسك. .شاقةأراك متارس تداريب : وجوههم، اقتربت من أحدهم، وقلت
  يتربص بكم؟

 لقد قال . .أنا أطبق أمر اهللا لنا باإلعداد، وال يهمين إن كان هناك عدو يتربص بنا أو ليس هناك: قال
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل :( يفضل املؤمن القوي على املؤمن الضعيف

لى ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا احرص ع.. خري
  ٢)وكذا، ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

لقد قال . .باإلضافة إىل هذا، فقد أمرنا اهللا تعاىل باحلذر وبأخذ السالح حىت ال نترك ألعدائنا أي فرصة
جدوا إِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإِذَا سو﴿ :اهللا تعاىل

و مهذْرذُوا حأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتلْتو كُمائرو نوا مكُونفَلْي ينالَّذ دو مهتحلأَس
لَيع احنال جةً وداحلَةً ويم كُملَييلُونَ عمفَي كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر نم أَذى إِنْ كَانَ بِكُم كُم

  )١٠٢:النساء) (ا حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناًمطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلحتكُم وخذُو
  .انظر كيف تلح هذه اآلية الكرمية يف ضرورة أخذ السالح وضرورة أخذ احلذر

  .ذلك يف احلرب: قلت
  .فالسالح ال يقاتل إال باليد اليت حتمله. .وحنن نتعلم يف السلم كيف نأخذ السالح: قال

                                                
 .من هذه السلسة) النيب املعصوم( حتدثنا بتفصيل عن املعاين السامية اليت حتملها هذه اآلية ومثيالا يف رسالة ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
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هل باألسلحة اليت سنها لكم نبيكم، أم باألسلحة اليت استنبطها أهل . .على أي سالح تتدربون؟ :قلت
  العصر احلديث؟

مع أننا نكره ما استنبطه أهل هذا العصر من أنواع األسلحة املدمرة إال أننا مضطرون لتعلمها : قال
  .ألنه ال يردع األعداء إال ذلك. .واستعماهلا
  بذلك؟وختالفون دينكم : قلت
ومع ذلك، فقد ورد .. ومل حيدد لنا وسائلها، وال أساليبها. .لقد أمرنا اهللا بإعداد القوة مطلقا. .ال: قال

حريصاً على  كان قد فما يدل على ضرورة تتبع التطور يف هذا اال مراعاة إلعداد القوة،  يف سنة النيب 
ها العرب من قبل، وعلى تدريب املسلمني عليها، مث تزويد جيش اإلسالم باألسلحة املعاصرة، واليت مل يألف

عروة ابن مسعود وغيالن بن سلمة إىل : ثنني من املسلمني مهاابعثة يف  فقد أرسل  ،يف القتال استخدامها
وكلها من أسلحة القتال اليت مل يألفها املسلمون من  ،ليتعلما صنعة العرادات واملنجنيق والدبابات )جرش(

  .١قبل
كما روي أنه نصب  ،املنجنيق والدبابات يف حصار الطائفـ كذلك ـ  دم الرسول وقد استخ

  .للتهديد، ولكنه مل يرم به فعالً )خيرب(املنجنيق يف حصار 
صانع السالح يف سبيل اهللا ومن جهز به غازياً التقدم يف هذا اال اعترب على  رسول اهللا ومن حرص 

بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة، صانعه حيتسب يف صنعته اخلري، والرامي  إن اهللا يدخل: (فقال، مثل الرامي به
  ٢)به، واملمد به

ومل يكتف املسلمون يف عهد النبوة وعهد اخللفاء الراشدين وما بعده مبالحقة التطور يف أسلحة القتال 
ذلك الفرس والروم خالل ، بل إم تناولوا األسلحة واملعدات احلربية بالتحسني والتطوير حىت أدهشوا يف فقط

  .سري الفتوحات اإلسالمية
  .ولكين مسعت بأن نبيكم سن لكم الرمي: قلت
عقبة لقد حدث . .واهتم به ورثته من بعده. .على الرمي واهتم به لقد حث رسول اهللا . .أجل: قال
لَهم ما استطَعتم من وأَعدوا ﴿ :يقول وهو على املنرب مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ بن عامر 

ةأال وإن القوة الرمي) ٦٠من اآلية: ألنفال)(قُو(ويف احلديث اآلخر، قال . .٣: ) ارموا واركبوا وأن ترموا
كل شيء يلهو به ( :ويف حديث آخر، قال . .٤)أحب إيل من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي مث نسيه فليس منا

  ٥)فإن من احلق. رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله :ابن آدم فهو باطل، إال ثالثة
وهو يرمي بني يديه ـ رضي اهللا عنه ـ لسعد بن أيب وقاص  ، فقالمبن جييد الرمي الرسول قد أشاد و

                                                
 .أليب احلسن علي احلسين الندوي ،)السرية النبوية(: انظر)١(
 .الترمذي وغريهرواه ) ٢(
 .مسلم وغريهرواه ) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 . ري ومسلمرواه البخا) ٥(
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يقصد ، )نبلوا سهيالً: (يقول ألصحابه ويف أحد أيضاً كان رسول اهللا . .١)ارم فداك أيب وأمي(يوم أحد 
  .وذلك لدقته ومهارته يف الرمي ،أي اعطوه نبلكمـ رضي اهللا عنه ـ ألحنف سهيل بن ا

من ترك الرمي بعد : (فقالاالنقطاع باالستمرار يف التدريب عليه، وحذر من املسلمني جند  وقد أمر 
   ٣)من علم الرمي مث تركه فليس منا: (لاوق ،٢)ما علمه فإمنا هي نعمة جحدها

  واملعركة ال ميكن أن تتم بالرمي وحده؟. .واحدة من وسائل اجلندي ولكن الرمي سوى وسيلة: قلت
  . .الرمي هو أهم أدوات اجلندي يف املعركة: قال
  .ذلك يف القدمي: قلت
أال ترى تلك القنابل اليت ترتل مطرا صاعقا على الصبيان والنساء . .ليس يف هذا قدمي وال جديد: قال
  ؟..وعلى الزرع والضرع. .والشيوخ
  ما ا؟. .أراها: قلت
تعلموا الرمي والتسديد حىت ال تصيبوا : هو يقول لنا. .عندما أمرنا بالرمي يشري إىل هذا إن النيب : قال

  . .بأسلحتكم إال من واجهكم وأراد قتالكم
بعد . .بينما حنن كذلك، إذا باملدرب يستدعي جنوده، فيذهب ذلك اجلندي الذي حدثين، وأذهب معه

اليشر أحدكم إىل أخيه بالسالح فإنه  (:لقد مجعتكم ألذكركم حبديث رسول اهللا : املدربأن اجتمعوا قال 
من أشار إىل أخيه ( :ويف حديث آخر قال . .٤)فيقع يف حفرة من النار. اليدري لعل الشيطان يرتع يف يده

من مر يف شيء ( :ال ويف حديث آخر ق. .٥)حبديدة، فإن املالئكة تلعنه حىت يدعه، وإن كان أخاه ألبيه وأمه
 -أي حىت اليصيب  -من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصاهلا بكفه، أن يصيب 

  ٦)أحداً من املسلمني منها بشيء
  ٧)ى النيب أن يتعاطى السيف مسلوالً(: قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن جابر 

حاديث حيث على ناحية مهمة هلا ارتباط مبا حنن يف هذه األ إن النيب : روى هذه األحاديث، مث قال
فال أفلح . .يف هذا فالتزموا سنة نبيكم .. مراعاة احتياطات األمن يف التدريبحيثنا على  إن النيب . .فيه

  .من ضيع سنة نبيه
  :األخالق

بعد أن امتألت إعجابا بالتداريب اليت كانت متارس يف مركز التدريب سرت حيث كان جيلس حممد 
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه أبو داود وغريه) ٢(
 .رواه أمحد ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .رواه أبو داود والترمذي) ٧(
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يا من نذرمت أنفسكم . .أيها اجلنود البواسل: ١فوجدت رجال يرتدي بذلة الضباط خياطب جنده قائال. .الفاتح
  . .امسعوين أقول لكم كلمات هي أهم لكم من كل التدرايب اليت متارسوا. .حلماية أمن هذه املدينة

مسمتها الشكوك والشبهات، وأحل اإلسالم دين أحيا اهللا به قلوبا أماتتها الشهوات، وأنقذ به عقوال إن 
وهو  ..به من األغالل أفكارا قيدا اخلرافات وسجنتها التخرصات، وجدع به أنوفا مشخت ا اجلاهلية اجلهالء

وهو دين العقيدة الرائقة، اليت  ..دين ينشط اإلنسان للعمل، وحيث على طلب العلم، ويدعو الحترامه واستثماره
وتريب اخللق وتغذي العقل، وتوقف الغريزة عند حدها، وتعطي مطمح من مطامح تطهر النفس، وتزكي القلب، 

 تبعث يف روح املؤمن اإلحساس بالعزة من غري.. عقيدة استعالءوهو  ..اإلنسان معناه الذايت وسريه الطبيعي
  .ري اغترارغ، وروح الثقة من كرب

نار هو و املساملني، نور يهديهو .. عاديندين املساملة مع املساملني، والردع للم.. واإلسالم جبانب هذا
إذا جد اجلد كان الصخرة اليت يتحطم لكنه يدعو باحلكمة واملوعظة احلسنة، نعم هو . .حترق الطغاة اآلمثني
  . عليها كل جبار عنيد

ويدعو .. يطلب من املسلمني أن يكونوا على حذر يف وقت السلم، حىت ال يؤاخذوا على غرةوهلذا، فإنه 
ني إىل االستشهاد من أجل عزة اإلسالم، وال يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا مال، وال ولد، وال والد وال املسلم

  .عشرية، وال أهل
سواء يف غزوة بدر أو .. قد تعلمنا من املعارك اليت خاضها املسلمون، وانتصرت فيها اجليوش اإلسالميةل

أن الوسائل املادية . .أو غريها كثري. .ر من رمضانالقادسية، أو الريموك، أو حطني أو عني جالوت، أو العاش
وال يوجد ما يصون االستعداد العسكري إال العقيدة؛ ألا هي اليت  ،ليست وحدها هي اليت تفصل يف املعارك

  ..تربط القلوب باهللا، وتصل قوة ااهدين بالقوة الكربى اليت ال تغلب
تتكافأ قوم، وقوة خصومهم، ما قامت للمسلمني ولو انتظر املسلمون يف غزوة بدر الكربى، حىت 

  .. استعدت بقدر ما استطاعت، مث خاضت املعركة فكان فيها الفرقان.. إمنا القلة املؤمنة بعقيدا.. قائمة
يف جنده يشجعهم على لقاء العدو، حينما فزعوا من ـ رضي اهللا عنه ـ قد خطب عبد اهللا بن رواحة ل

يا قوم إن اليت تكرهوا هلي الشهادة اليت خرجتم تطلبوا، واهللا ما (: وة مؤتة فقالكثرة عدده، وعدده يف غز
ما نقاتلهم إال ذا الدين الذي أكرمنا اهللا ، كنا نقاتل الناس بكثرة عدد، وال بكثرة سالح، وال بكثرة خيول

فإمنا هي ، انطلقوا.. نا إال فرس واحدويوم أحد ما مع، فواهللا لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إال فرسان، انطلقوا.. به
وإما الشهادة فنلحق ..وليس لوعده خلف، إحدى احلسنيني، إما ظهور عليهم فذلك ماوعدنا اهللا ورسوله

  )باإلخوان، نرافقهم يف اجلنان
فلما دنا املشركون منا رأينا ما ال قبل ألحد ، شهدت يوم مؤتة: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
يا أبا : فقال يل ثابت بن أرقم، فربق بصري.. العدة، والسالح، والكراع، واحلرير، والديباج، والذهب به من

                                                
، لشيخ أمحد عبد الرحيم السايحلفضيلة ا، )من وحي القوة يف اإلسالم(بعض النص املذكور هنا منقول من مقال بعنوان ) ١(

 .بتصرف
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  .١إنا مل ننتصر بالكثرة، إنك مل تشهد بدراً معنا: قال. نعم: كأنك ترى مجوعا كثرية؟ قلت: هريرة
اإلسالمي بالصدق واألمثلة من واقع صفحات التاريخ اإلسالمي كثرية، وكلها تشهد جلنود اجليش 

  :لقد كان قائلهم يردد بشجاعة وحزم، فما كانوا يرهبون الردى، يقدمون غري هيابني، وال وجلني ،واإلميان
  ولست أبايل حني أقتل مسلما على أي جنب كان يف اهللا مصرعي

ويف .. ددفما كان حيملهم ذلك على التراجع أو التر، فلم ينظروا إىل كثرة جنود األعداء، وحىت لو عرفوا
  :كان هلم من ذلك ما يدفعهم إىل اإلقدام.. الوقت نفسه كان هلم من إميام باهللا، وثقتهم يف النصر
  سرنا على موج البحار حبارا       كنا جباال يف اجلبال ورمبا 

  مل خنش يوما غامشا جبارا       كنا نقدم للسيوف صدورنا 
  تائب يفتح األمصاراقبل الك        مبعابد اإلفرنج كان أذاننا 

  سجداتنا واألرض تقذف نارا  مل تنس إفريقيا وال صحراؤها
  تنبت من حولنا األزهارا       وكأن ظل السيف ظل حديقة

فعليه أن يتحلى باملبادئ  من أراد منكم أن يكون وارث اجلندية من رسول اهللا : أنشد ذلك، مث قال
  .هيأمر ا جند العظيمة اليت كان رسول اهللا 
  فما هي أخالق جنود رسول اهللا؟. .كلنا حيب أن يكون ذلك الوارث: قال جندي من اجلنود

. .فال يكون للجندي غرض إال طاعة اهللا وخدمة احلق والعدل والسالم. .أوهلا اإلخالص: قال القائد
  . .فإن من أعان ظاملا حشر معه. .إياكم أن تكونوا أدوات يف يد أي ظامل أو مستبد أو طاغية

سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل حيث على األخالص يف اجلندية ـ وقد  لقد قال 
  ٢)من قاتل لتكون كلمة اهللا تعاىل هي العليا، فهو يف سبيل اهللا( :ـرياء أي ذلك يف سبيل اهللا؟ 

د اجلهاد يف يا رسول اهللا رجل يري: أن رجال قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ويف حديث آخر 
فأعظم ذلك الناس،  ،)ال أجر له( :سبيل اهللا تعاىل، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول اهللا 

يا رسول اهللا، رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا وهو : فلعلك مل تفهمه فقال ،عد لرسول اهللا : وقالوا للرجل
ال  (:له الثالثة فقال له: فقال عد لرسول اهللا : لفقال للرج ،)ال أجر له(:يبتغي عرضا من عرض الدنيا قال

   ٣)أجر له
أرأيت رجال غزا يلتمس  :فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أمامة و

ال شئ (:، فأعادها ثالث مرات، يقول له رسول اهللا )ال شئ له( :جر والذكر ماله؟ فقال رسول اهللا األ
  ٤)ن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا، وابتغي به وجههإ(: ، مث قال)له

                                                
 .رواه الواقدي) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
 .النسائيرواه ) ٤(
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  فما الثاين؟. .فقهنا هذا: قال آخر
  .فمن مل يتق اهللا يف قتاله مل يزده قتاله عن اهللا بعدا. .التقوى: قال

  فكيف نتقي اهللا يف قتالنا؟: قال آخر
أمر األمري على جيش أو سرية إذا   كان رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ بريدة لقد حدث : قال

قاتلوا  .يف سبيل اهللا ،اغزوا باسم اهللا (:مث قال ،املسلمني خرياً أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا تعاىل ومن معه من 
املشركني فادعهم  فإذا لقيت عدوك من  .اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً  .من كفر باهللا

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف  .إىل اإلسالم ادعهم  .فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمإىل ثالث خالل، 
وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين  ،دارهم إىل دار املهاجرين مث ادعهم إىل التحول من  ،عنهم

جيري عليهم حكم اهللا  املسلمني فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أم يكونون كأعراب  ،وعليهم ما عليهم 
وإن هم  .إال أن جياهدوا مع املسلمني ،الغنيمة والفيء شيء وال يكون هلم من  ،تعاىل الذي جيري على املؤمنني

  ١)وقاتلهم فإن أبوا فاستعن باهللا تعاىل عليهم  .فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم  .أبوا فسلهم اجلزية
فنهى رسول  رسول اهللا  وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي  :قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن ابن عمر 

  .٢عن قتل النساء والصبيان  اهللا 
لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم فيتقونكم بأمواهلم ( :قال أن رسول اهللا ، عن رجل من جهينةو
   ٣)صلح لكمي فإنه ال  ،فال تصيبوا منهم فوق ذلك ،فيصاحلونكم على صلح ،أنفسهم وذراريهم دون 

ومعه من معه من  ،نزلنا مع رسول اهللا قلعة خيرب: قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن العرباض بن سارية 
لكم أن تذحبوا محرنا، ! يا حممد: فقال  فأقبل إىل النيب  ،وكان صاحب خيرب رجالً مارداً متكرباً، املسلمني 

إن اجلنة ال  :ناد يا ابن عوف اركب فرسك، مث (:وقال رسول اهللا  وتأكلوا مثرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب 
أحيسب أحدكم متكئاً على أريكته  ( :قام فقال مث  ،مث صلى م .فاجتمعوا ،)حتل إال ملؤمن وأن اجتمعوا للصالة

إا ملثل  ،أال وإين قد وعظت وأمرت ويت عن أشياء! إال ما يف القرآن قد يظن أن اهللا تعاىل مل حيرم شيئاً 
وال أكل  ،نسائهم وال ضرب  ،وإن اهللا مل حيل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إال بإذن .أكثر أو  القرآن
   ٤)إذا أعطوا الذي عليهم ،مثارهم

 أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب بكر الصديق ف. .وعلى هذا اهلدي سار مجيع ورثة رسول اهللا 
وال تقتلن امرأة  ،أنفسهم هللا فدعوهم وما حبسوا أنفسهم لهزعموا أم حبسوا  ستجدون قوماً ( :خماطبا جنده

   ٥)وال صبياً وال كبرياً هرماً 
 ،وال تقتلوا وليداً ،تغدروا وال  ،ال تغلوا (:وفيه -رضي اهللا عنه  -أتانا كتاب عمر  :وقال زيد بن وهب

                                                
 .مسلم وأبو داود والترمذيرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
 .رواه أبو داود) ٤(
 .رواه مالك) ٥(
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 ،الزحفان وتوقوا قتلهم إذا التقى  ،ليداًوال تقتلوا هرماً وال امرأة وال و( :ومن وصاياه. .)واتقوا اهللا يف الفالحني
  )وعند شن الغارات

محمد رسولُ ﴿ :أم أشداء على الكفار، فقال ولكن اهللا تعاىل أخرب عن ورثة رسول اهللا : قال آخر
 مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ٢٩من اآلية: الفتح)(اللَّه (  

باجلثث والشدة ال تعين التمثيل . .الوحشية مع األطفال والنساء والشيوخ والعجزةالشدة ال تعين : لقا
فمن فعل ذلك، فقد اسنت بسنة رسول . .الشدة ال تعين إال مقاومة احملاربني والضرب على أيديهم. .واألشالء

  .ين ال يرعون حرمة، وال حيفظون حقاومن تعداهم إىل غريهم، فقد اسنت بسنن الظلمة واملتجربين الذ. .اهللا 
  :التخطيط

لوال علمي باهلدف النبيل الذي حتمله ما . .هيا بنا نسري إىل قاعة خاصة: أخذ حممد الفاتح بيدي، وقال
  .مسحت لك بالدخول إليها

  ما هي هذه القاعة؟: قلت
  . .هي القاعة اليت يضع فيها قاعدتنا خططهم العسكرية: قال
  طلعين على أسرار األمن القومي هلذه املدينة؟هل تريد أن ت: قلت
فهي من . .أما ما يرتبط بتفاصيل األمن املرتبطة ذه املدينة. .أريد أن أعرفك فقط بأسوتنا يف ذلك: قال

  .وأنا نفسي ال أطلع عليها. .١أسرار اخلاصة من الذين وكلوا أنفسهم هلذا اجلانب
لقد قمت مبا : ٢قال أحدهم. .ا جمموعة رجال بزي مديندخلنا القاعة، فرأيت طاولة كبرية جلس فيه 

وهي . .العسكرية وقد أتيت لكم اليوم بتصوري عن املراحل اليت مرت ا سياسة رسول اهللا . .كلفتموين به
  . .مراحل استنتجتها من خالل االستقراء التام للغزوات والسرايا اليت خاضها رسو اهللا 

مرحلة : ، هي على الترتيبتضمنت ثالث مراحل لرسول ل أن السياسة العسكريةلقد وجدت 
التعرض واهلجوم ، ومرحلة )إنذار أم القرى(مرحلة التعرض واهلجوم داخل شبه اجلزيرة العربية أو ، واالستمكان

  )إنذار من هم حول أم القرى(خارج شبه اجلزيرة العربية أو 
تاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّذي بين يديه ولتنذر أُم وهذَا ك﴿ :لقد استلهمت هذه املراحل من قوله تعاىل

  )٩٢:األنعام) (الْقُرى ومن حولَها والَّذين يؤمنونَ بِالْآخرة يؤمنونَ بِه وهم علَى صالتهِم يحافظُونَ
   ؟مبرحلة االستمكانفما تقصد : قال رجل منهم

عن اتمع  بقيادة رسول اهللا  املرحلة الدفاعية اليت دافع خالهلا اجليش املسلمأشري ا إىل : قال
استمرت هذه املرحلة ثالث سنوات من رمضان يف العام الثاين إىل ذي العقدة من العام قد اإلسالمي الوليد، و

ضان من العام اهلجري الثاين وهي رم، اليت وقعت يف اهلجري اخلامس، وقد مشلت هذه املرحلة معركة بدر
  .املعركة األوىل اليت خاضها اجليش املسلم دفاعاً عن اتمع اإلسالمي الوليد

                                                
 .لناحية العسكرية يف الدولة عن الناحية السياسية، وهو ما تدل عليه األدلة الكثريةأشري إىل ضرورة استقالل ا) ١(
 .عميد أركان حرب بالقوات املصرية، وهو مصطفى أمحد كمال :العميد ،خمطط السياسة العسكرية :انظر) ٢(
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وهي من املعارك اليت اخترب اهللا يف شهر شوال من العام الثالث اهلجري، اليت وقعت  معركة أحدومشلت 
  . .١فيها املؤمنني ليعدهم للمراحل التالية

شهر ذي القعدة من العام اخلامس اهلجري، وهي آخر معارك الدفاع اليت وقعت يف  قمعركة اخلندومشلت 
  .ومرحلة االستمكان

  ؟)إنذار أم القرى(أو  رحلة التعرض واهلجوم داخل شبه اجلزيرة العربيةمبفما تقصد : قال آخر
قد األعمال اهلجومية، و يف هذه املرحلة بدأ اجليش املسلم يف التحول من األعمال الدفاعية الثابتة إىل: قال

  .استمرت هذه املرحلة من رمضان يف العام اهلجري الثامن إىل شوال من نفس العام
درة يف جبني التاريخ العسكري تعترب املعركة فهذه . .معركة فتح مكةومن املعارك اليت مشلتها هذه املرحلة 

مهامجة املدن واالستيالء عليها بأقصى سرعة اإلسالمي، حىت ميكننا القول أا كانت بياناً عملياً عن أسلوب 
وهو الَّذي كَف أَيديهم عنكُم وأَيديكُم عنهم ﴿ :تعاىل وبدون خسائر؛ حيث كان نصر اهللا املبني مصداقاً لقوله

  )٢٤:الفتح) (نَ بصرياًبِبطْنِ مكَّةَ من بعد أَنْ أَظْفَركُم علَيهِم وكَانَ اللَّه بِما تعملُو
متت بعد فتح مكة بأيام قليلة بعد أن جتمع املنافقون والكافرون يف وادي ، وقد معركة وادي حننيومنها 

اليت كان  حنني، وتعترب هذه املعركة هي املعركة الوحيدة يف تاريخ السياسة العسكرية اليت وضعها الرسول 
وات والعتاد، ومن عجب أيضاً أن اجليش املسلم تعرض للفشل يف بداية اجليش املسلم يتمتع فيها بالتفوق يف الق

املعركة، وحيث كان الدور العظيم الذي قام به القائد أثر إعادة مل مشل اجليش واستكمال املعركة، ويف ذلك 
جبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئًا لَقَد نصركُم اللَّه في مواطن كَثرية ويوم حنينٍ إِذْ أَع﴿ :اهللا تعاىليقول 

 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتض٢٥(و ( نِنيمؤلَى الْمعو هولسلَى رع هتينكس لَ اللَّهزأَن ثُم
 ذَّبعا وهورت ا لَمودنلَ جزأَنو رِيناُء الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالتوبة(﴾)٢٦(الَّذ(  

  ؟رحلة التعرض واهلجوم خارج شبه اجلزيرة العربيةمبفما تقصد : قال آخر
رسول تويف وقد قد أعد جيشه ودربه استعداداً لتنفيذ هذه املرحلة،  اهللا ول لقد الحظت أن رس: قال

  .قبل بدايتها اهللا 
  صد بالتعرض واهلجوم االستعمار والتوسع؟هل تق: قال آخر

  .ولست أحتدث عن نابليون أو نريون أو هتلر أنا أحتدث عن رسول اهللا : قال
  .وذلك الذي حريين. .أعلم ذلك: قال الرجل

لقد . .فمن مقاصد اجلهاد يف اإلسالم حترير املستضعفني من نري املستكربين. .أقصد احلرب التحريرية: قال
وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان ﴿ :ىل يذكر ذلكقال اهللا تعا

) اجعلْ لَنا من لَدنك نصرياًو الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا من لَدنك ولياً
  ) ٧٥:النساء(

  . .إن هذا بالضبط هو اهلدف الذي قامت من أجله مجيع الفتوحات اإلسالمية
                                                

 .سلةمن هذه السل) النيب املعصوم(أشرنا إىل ما حتمله غزوة أحد من معاين النصر يف رسالة ) ١(
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درب جنده للقيام باملرحلة  لقد ذكرت أن الرسول . .وهو من البديهيات. .نعلم ذلك: قال آخر
  مىت مت ذلك، وكيف؟. .الثالثة

يتم التحول من مرحلة إىل أخرى يف إطار موضوعي وواقعي، وحيث مت  أن قد خطط الرسول ل: قال
إعداد اجليش املسلم وتدريبه على األعمال اهلجومية بعد انتهاء مرحلة االستمكان واستعداداً للمرحلة التالية من 

انتهاء املرحلة خالل معركة مؤتة، ونفس الشئ مت عند إعداد اجليش املسلم وتدريبه لالنتقال للمرحلة الثالثة بعد 
  .الثانية من خالل معركة تبوك

مت من خالهلا و. .جليش للتحول من مرحلة الدفاع إىل مرحلة التعرضاتدريب وإعداد مت  معركة مؤتةففي 
ب اجليش املسلم مهارات التحرك ملسافات طويلة وأسلوب السيطرة على هذا التحرك، وتوفري اإلعاشة ااكتس

ملسلم خربة عظيمة يف القتال حتت ضغط العدو، وذلك عندما استشهد القادة كما اكتسب اجليش ا. .للقوات
  .الثالثة وتوىل القيادة خالد بن الوليد، والذي قام بتنفيذ االنسحاب النموذجي لقواته

أن اجليش املسلم سوف ينطلق يف املرحلة الثالثة إىل فبناء على . .معركة تبوكوهذا ما نالحظه كذلك يف 
قبل  القرى، وسوف يواجه اجليش املسلم دائما تفوق الطرف اآلخر، لذلك ركز الرسول من هم حول أم 

بالطبع قصة الثالثة الذين ختلفوا عن املعركة،  وأنتم تعرفونانتقاله للرفيق األعلى على موضوع استنفار القوات، 
   .وقام اتمع املسلم مبقاطعتهم

ثة سوف يتجه شرقاً وغرباً ويف أماكن طقسها مغاير لطقس ونظراً ألن اجليش املسلم خالل املرحلة الثال
أن تنفذ هذه املعركة  اختار رسول اهللا شبه اجلزيرة العربية، ويف أماكن أخرى طقسها يتصف بالقسوة، فقد 

  .معركة العسرة: يف طقس سيءقاس، حىت أطلق على معركة تبوك
  
***  
ثالث سنوات رأيت فيها  لعدالة اليت جاء ا النيب مكثت يف تلك البلدة اليت آثرت أن حتكمها قوانني ا

  .من عجائب العدالة والرمحة ما مل أره يف أي جمتمع من اتمعات
  فكيف ظهر لك أن تغادر هذه املدينة الفاضلة؟: قلنا
  .تلك قصة طويلة قد ال يفي هذا الس بذكرها: قال
  .فحدثنا عن خالصتها: قلت
واجلن بعض من مأل حب الدنيا قلوم، فراحوا يغريون على ذلك احلكم لقد سخر شياطني اإلنس : قال

وقضى عليه بعده . .الراشد ليحولوا منه كسروية وقيصرية، ويعيدوا لالستبداد جمده الذي قضى عليه حممد 
  .وارثه حممد الفاتح

  أمل حيسب حممد الفاتح حسابه هلذا؟: قلت
ولعلكم ستسمعون عن قريب . .طع أعداؤه أن يظفروا بهولذلك مل يست. .حسب حسابه هلذا. .بلى: قال

بامسه يعود من جديد ليحطم كرسي قيصر وكسرى، وحيل حمله ذلك احلصري البسيط الذي كان جيلس عليه 
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  .وهو يعلم األجيال قوانني العدالة حممد 
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  ثامنا ـ الطبيب
  .، الشك أنكم تعرفوا)لبح(بعد أن خرجت من اسطمبول قصدت بالد الشام، ونزلت بلدة ا تسمى 

وصفاء وعافية أبدان، لقد شد انتباهي يف تلك املدينة ما رأيت أهلها ينعمون به من صحة أجسام، 
  .مل خيالطها أي دنس نقية قد كانت دماء احلياة تسري يف وجوههم طاهرةل. .نفوس

   ..وكان جوها كأهلها نقيا صافيا مل يتدنس بأي تلوث
  .حياة امجيعا عذبة صافية حية متأل مجيع ما حييط وكانت مياهها مثل ذلك 

لقد عجبت يف البداية ملا رأيت، بل ذهب ومهي إىل أن سر ذلك قد يعود إىل متدن هذه املدينة وأخذها 
لكين بعد ذلك علمت أن سر ذلك يعود لوارث من ورثة النبوة امتأل ذا اجلانب . .بأسباب احلضارة احلديثة

  .نشره على املدينة عافية وصحة وسالمامن الوراثة، فراح ي
عن بعض ما تعلمت يف هذه املدينة مما مألين  ١بل سأكتفي بأن أحدثكم باختصار. .لن أطيل عليكم
فاألجسام . .مل يكتف بأن يكون طبيبا لألرواح، بل ضم إىل ذلك طب األجسام بالقناعة بأن حممدا 

  .وسالماواألرواح كلها يف ظل هديه ممتلئة عفوا وعافية 

                                                
أما التفاصيل الكثرية .. من قوانني الصحة ننبه إىل أننا يف هذا الفصل حناول أن نذكر باختصار بعض ما نبه عليه ) ١(

، وهي يف أربعة أجزاء، حتاول أن تبني املنظومة )ابتسامة األنني(املرتبطة ذا، فقد خصصنا هلا رسالة خاصة من رسائل السالم هي 
  .حة، وتصحح الكثري من األخطاء املرتبطة ااإلسالمية الكاملة للص

  .بعض ما يرتبط ذا اجلانب العظيم من جوانب النبوة) معجزات علمية(باإلضافة إىل هذا، فقد ذكرنا يف رسالة 
وننبه ـ هنا ـ إىل أننا ال نوافق على املوقف السليب لبعض علماء املسلمني من هذه الناحية، وهو موقف ناتج عن استعمل 

  .. ئ لسد الذرائعخاط
  .وننبه ـ كذلك ـ إىل أننا ال نوافق على االستغالل السيئ ملا يرتبط ذه الناحية من اهلدي النبوي

ولذلك فالوارث الذي اخترناه هلذا الفصل .. ولذلك ال نقبل ما يقال فيها إال من العلماء املختصني الذين مجعوا بني العلمني
  .، وهدي ما دله عليه العلمهدي النيب :  اهلدينيوارث مجع بني العلمني، وحتقق بكال
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  الوقايةـ  ١
ال أمسع أن هناك عيادة ذا : شعرت بأمل يف ضرسي، فسألت بعض املارة عن عيادة أسنان، فابتسم، وقال

  .االسم
  .تلك العيادة اليت ختتص بقلع األضراس املسوسة أو تصليحها ؟ !أال تسمع بعيادة األسنان: قلت

التسوس يا هذا  ..ا ذا االسم يرتبط باإلنسانال أعرف شيئ ..ما معىن التسوس؟: نظر إيل دهشا، وقال
  .يصيب البقول، وال يصيب البشر

تبعته ببصري، فإذا به خيرج سواكا كان يضعه يف  ..أسنان مثل الآللئ، وسار نقال ذلك، مث ابتسم ع
ت أحسست حنوه بنوع من االجنذاب، كاالجنذاب الذي تعود. .يف فمه، وكأنه سيجارة يتسلى ا جيبه، ليضعه

تريد : شعر بذلك، فتوقف، وعاد يصافحين من جديد، وقال. .فأسرعت أحث خطاي إليه. .أن جيذبين للورثة
  .أن تسألين عن هذا الذي أمحله

  :الفم
  .مل تعدو ما يف خاطري: قلت
إا سنة . .إن أهل كل هذه البلدة حيملون مثل هذه العيدان. .ال شك أنك غريب عن هذه البلدة: قال

  . .ويوصي بعضهم بعضا ا. .وهم حيافظون عليها ، نبيهمورثوها عن 
مرضاة للرب، ما جاءين جربيل  ،فإن السواك مطهرة للفم ،تسوكوا:( وهو يوصينا بالسواك لقد قال 

إال أو صاين بالسواك حىت لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أميت، ولوال أن أخاف أن أشق على أميت لفرضته 
   ١) خشيت أن أحفي مقادم فميعليهم، فإين ألستاك حىت

  . .أرأيت مدى االهتمام الذي أبداه هذا احلديث للسواك
ل السواك، ففي احلديث قال اما يشري إىل وجوب استعماملقدسة بل إن يف النصوص . .ليس ذلك فقط

: )م بالسواك مع كل صالةعند كل وضوء :( ويف رواية، ٢)لوال أن أشق على أميت ألمر(  
  فكيف تزعم وجوبه؟. .مدا يف هذا احلديث مل يوجب السواكإن حم: قلت
الوجوب هو مطلق : وإن شئت قلت. .ولكنه واجب يف سائر األوقات. .هو مل يوجبه يف وقت حمدد: قال

  .غري حمدد الوقت
ال يرقد من  ليل وال ار فيستيقظ إال تسوك قبل أن ( لقد كان . .هذا ما تدل عليه النصوص الكثرية

   ٥)كان إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك(، و٤)إذا دخل  بيته بدأ بالسواك( ، وكان ٣)يتوضأ
                                                

  .وقال يف الزوائد إسناده ضعيف، ابن ماجهرواه )   ١(
  .البخاري ومسلمرواه )   ٢(
 .أبو داودرواه )   ٣(
  .مسلمرواه )   ٤(
  .البخاري ومسلمرواه )   ٥(
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بل قد ورد يف النصوص ما يدل على أن االستياك يشمل الصائم واملفطر، فكالمها حيتاج إىل حتصني فمه 
أي : قلت! نعم :أتسوك وأنا صائم؟ قال: سألت معاذ بن جبل: عن عبد الرمحن بن غنم قالمن أساب العلل، ف

فم الصائم  لوفخل: قال إن الناس يكرهونه ويقولون إن رسول اهللا : قلت! غدوة أو عشية: النهار؟ قال
لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا  ! سبحان اهللا: أطيب عند اهللا من ريح املسك؟ قال

   ١)ما يف ذلك من اخلري شيء، بل فيه شر  !أفواههم عمداً
شاة غاية يف ويف ظل هذه املدنية الراقية صنعنا فر. .وحنن يف عصرنا هذا. .ولكن الزمن تطور اآلن: لتق
  .ومعجونا غاية يف الطيبة. .الرقة

  وماذا تصنعون به؟: قال
  . .ننظف به أسناننا صباح مساء: قلت
  .نيهيأر: قال

  .بل يبقى يف البيت. .هو ال حيمل: ابتسمت، وقلت
  هل تذهب إىل البيت لتنظف فمك؟. .عام يف الطريق وأكلتهطفإن أعجبك : قال
  . .بل أنتظر املساء. .ال: قلت
  ويظل فمك مملوءا بآثار الطعام؟: قال
  .أمضمض فمي: قلت
 «:لقد قال . .لقد ورد يف احلديث أن الطعام الباقي بني األسنان يؤذي املالئكة. .ال يكفي ذلك: قال

فاملضمضة واالستنشاق وبني األصابع، وأما : للون من الطعام، أما ختليل الوضوءحبذا املتخللون بالوضوء، واملتخ
ختليل الطعان فمن الطعام فإنه ليس شيء أشد على امللكني من أن يريا بني أسنان صاحبهما طعاما وهوقائم 

    ٢» يصلي
   ٣) اجلنة إىل اإلميان مع صاحبه يف ختللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو:( ويف حديث آخر قال 

وهي تردي كل ما يسبب التسوس . .ولكن املعجون الذي نضعه يف الفرشاة به مواد غاية يف القوة: قلت
  .قتال

  . .لقد وضع فيه ريب من املواد املطهرة ما ال يبقى معه أي أذى. .وهذا األراك الذي أمحله: قال
كونات ، فذكر ـ انطالقا من املعن األسرار اليت حتملها هذه العيدان لقد حدثنا وارث طب النيب 

وجود مادة ذكر أن سبب ذلك قد يعود إىل و ،البكتريا بالفم تأثريا على وقف منوـ أن له الكيميائية للسواك 
  .حتتوي على الكربيت

 أحد العوامل اهلامة لنمو وهو، ختفض من األس االيدروجيين للفم، وهي الترميثيل امنيوذكر لنا أن به مادة 
                                                

  . إسناده جيد: قال احلافظ يف التلخيص ،الطرباينرواه )   ١(
  .عن أيب أيوبالطرباين يف الكبري  رواه)   ٢(
 .عن ابن مسعود رواه الطرباين يف األوسط)   ٣(
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  . هذه اجلراثيم تكون قليلة وبالتايل فإن فرصة منو، اجلراثيم
توي على فيتامني ج ومادة السيتوستريول، واملادتان من األمهية مبكان كبري يف تقوية وذكر لنا أنه حي

الشعريات الدموية املغذية للثة، وبذلك يتوفر وصول الدم إليها بالكمية الكافية، عالوة على أمهية فيتامني ج يف 
  . ثة من االلتهاباتمحاية الل

  . على مادة راتنجية تزيد من قوة اللثةوذكر لنا أنه حيتوي 
   .وهي مواد معروفة بأا تزيد من بياض األسنان ،على مادة الكلوريد والسيليكاتوذكر لنا أنه حيتوي 

  ولكن مع ذلك، فإن الصناعة أضافت للمعاجني تلك األذواق اجلميلة؟: قلت
قاموا بدراسة مقارنة بني  ١فقد حدثنا وارث الطب النبوي أن جمموعة خرباء ..أما إن قلت ذلك: قال

عدد كبري من األشخاص، البحث على وقد أجروا  ..املستحضرات املوجودة يف األسواقالسواك، وبعض 
وهي بكر قبل نضوجها وازدياد عتوها على  ،إزالة اللوحية اجلرثوميةيساهم يف استعمال السواك فوجدوا أن 

  . سجة الرخوة والصلبةاألن
يف هذا  استمرار السواك يوميا قبل الصالة وبصورة مكررة كما ورد يف تعاليم الرسول ووجدوا أن 

  . اال تؤدي إيل درجة عالية من نظافة الفم
 احتواء املسواك على املواد الطبيعية أعطى املسلم الذي داوم على استعمال املسواك منذ الصغرووجدوا أن 

  .ألوعية الدموية اللثويةلتقوية ولثة، القوة يف وصالبة يف مينائها، ولألسنان، نعومة 
حتسن التهابات اللثة اليت سجلت قبل بدء البحث يف اموعتني اللتني استعملتا السواك ووجدوا أن 

  .  والسواك املسحوق عن اموعتني اللتني استعملتا املسحوق التجاري والنشا
نظافة فم مستعملي السواك املسحوق قد وصلت إىل درجة عليا من النظافة وغياب ظهر البحث أن وقد أ
  . وذلك باملقارنة مع املسحوق التجاري والنشا املستعملني يف جمموعتني أخريني ،االلتهابات

ن املسواك متواجد أوالبلدان اإلسالمية خاصة استخلص البحث ضرورة تطبيق استعمال السواك يف قد و
  .دينهاستعماله كجزء من تعاليم  تعودأن املسلم قد زيادة على ه البلدان، ورخيص الثمن، بكثرة ين هذ
  فمن هو؟. .أراك ترجع كل حني إىل وارث الطب النبوي: قلت
مث فتح عيادة . .كان قد سكن بغداد. .وهو رجل من املوصل. .٢هو طبيب هذه البلدة الوحيد: قال

بل . .وقد أغلق بسبب عيادته اململوءة بالربكة كل األطباء عيادام. .لمباركة عندنا هنا يف حلب منذ زمن طوي
  .إن األطباء يزورونه من كل البالد ليستفيدوا من طبه

  ما امسه؟: قلت

                                                
 أمحد رجائي اجلندي، -.د -إبراهيم املهلهل الياسني. د امحد عبد العزيزاجلاسم،. د -حممود رجائي املصطيهي. دهم )   ١(

 .لألطباء املذكورين) وكيميائية دراسة سريريه استعمال السواك لنظافة الفم وصحته،(انظر . الحسان شكري. د
ال نقصد ذا إلغاء سائر ما هدى اهللا إليه البشر من أنواع االستشفاء، ولكنا نقصد أن االلتزام باهلدي النبوي قد يغين عن ) ٢(

 .)ابتسامة األنني(الكثري من األطباء، وقد حاولنا بيان مدى تكامل النظرية الطبية النبوية يف سلسلة 
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  . .١موفق الدين أبو حممد عبد اللطيفهو :  قال
  .دلين عليه: قلت
  .هو غائب اآلن: قال
  أين؟: قلت
. .من أدوية لبعض األمراض املستعصية لبالد على ما وصفه هو جيري بعض االختبارات يف بعض ا: قال

  .فلن يطول غيابه. .انتظره فقط. .لقد تعود أن يغيب مثل هذا الغياب
كلم أي .. فكلهم تالميذه. .يف هذه البلدة كلن يضيع وقت: قال ذلك، مث أسرع يف سريه، وهو يقول

  .رجل أو طفل، فسيخربك من علومه ما تشاء
  ؟ !وأنت: قلت
  .وقد حان وقته. .فإن يل موعدا مع بعض الناس. .اعذرين: قال

  .لقد تعود الناس مثل هذا. .ال حرج عليك أن تتأخر عليه بعض الوقت :قلت ـ خمتربا ـ
أربع من كن فيه كان منافقاً ( :حمذرا من ذلك لقد قال . .أتريد مين أن أحتلى بصفات املنافقني: قال
إذا اؤمتن خان، وإذا حدث : منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حىت يدعهاومن كانت فيه خصلةٌ  ،خالصاً

  ٢)كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
لقد ذكر لك هذا الرجل سنة : ودعين، وسار، فاقترب مين طفل صغري، وكأنه كان يتنصت علينا، وقال

  .نسي مراجعتها هلعل. .ونسي أن يذكر لك الثانية. .واحدة من سنن احلرص على طهارة الفم
  أهناك سنة أخرى ترتبط بالفم؟: قلت
  .وسنة املضمضة. .سنة السواك :نيأن للفم سنت لقد علمنا وارث النيب . .أجل: قال

                                                
اإلمام العالمة الفقيه النحوي اللغوي الطبيب موفق الدين أبو حممد عبد اللطيف ابن يوسف بن حممد بن علي إىل  أشري به) ١(

  .ويعرف قدميا بابن اللباد فضالن ،نزيل حلب ،)م١٢٣١ -١١٦٢هـ، ٦٢٨-٥٥٧(بن أيب سعد املوصلي مث البغدادي الشافعي 
درس األدب والكيمياء والطب، واجته لطلب العلم يف الشام ومصر، وبدأ  ،اولد ببغداد وتويف . العلماء املوسوعينيوهو أحد 
م، ووصل إىل فلسطني ودمشق وعمل مدرسا بأحد مساجد دمشق، وانتقل إىل مصر سنة ١١٨٩هـ، ٥٨٥ترحاله سنة 

  . م ودرس ا الفقه وتابع أحباثه يف النباتات والطب١١٩٣هـ،٥٨٩
وله  ،)اإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة بأرض مصر(ه الشهري يف اجلغرافيا إىل كتاب تهوترجع شهر

  .مصنفات أخرى كثرية تناولت العلوم الطبيعية والفقهية والنبات والطب والتشريح والفلسفة
تناول آثار مصر  باتاا، كماويعد كتاب اإلفادة واالعتبار كتابا مهما تناول الظروف الطبيعية يف مصر وسكاا وحيواناا ون

هـ، ٥٩٨ - ٥٩٧القدمية، وتناول النيل وحماولة قياس ارتفاع فيضانه، إىل جانب وصفه للقحط الرهيب الذي حلق مبصر سنة 
  .والكتاب بصفة عامة وثيقة مهمة جدا ألحوال مصر اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية يف الفترة اليت كتب فيها

ينبغي أن تكون سريتك (: قولهومن وصاياه  يف هذا الفصل هو كونه من أشهر من اهتم بالطب النبوي،وسبب اختيارنا له 
وانطالقا من قوله هذا اعتربناه الوارث يف ).. سرية الصدر األول فاقرأ السرية النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك

 .هذا الفصل
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٣٣٥

   ٢)فإن له دمساً ،مضمضوا من اللنب( :، وقال١)إذا توضأت فمضمض( :يف هذه السنة الثانية لقد قال 
  عرفت سر السواك، فما سر املضمضة؟: قلت
لقد أخربنا الوارث أن املضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ومن تقيح اللثة،  وتقى األسنان  :قال

  .من النخر بإزالة الفضالت الطعامية اليت قد تبقى فيها
وأخربنا أنه قد ثبت علميا أن تسعني يف املئة من الذين يفقدون أسنام لواهتموا بنظافة الفم ملا فقدوا 

ومنه إىل . .ألوان، وأن املادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام متتصها املعدة وتسرى إىل الدمأسنام قبل ا
وهذا . .مجيع األعضاء وتسبب أمراضا كثرية، وأن املضمضة تنمى بعض العضالت يف الوجه وجتعله مستديرا

  .لكبرية يف اجلسمالتمرين مل يذكره من أساتذة الرياضة إال القليل النصرافهم إىل العضالت ا
  .ما سر حرص نبيكم على نظافة الفم وطهارته: قلت متعجبا

الفم هو  املدخل الرئيسي ألعضاء اجلسم الداخلية، لقد سألنا الوارث هذا السؤال، فأخربنا أن : قال
هاز سواء اجلهاز التنفسي العلوي أو الرئتان أو اجل ،ةزجهوميكن إدراك املخاطر اليت ميكن أن تصيب هذه األ

  .اهلضمي إذا ما أصيب الفم
اجلهاز العصيب املتصل باألسنان ومبنطقة الوجه ميثل خطورة كبرية على اإلنسان إذا هو  أقرب بل إن 

  . لذا كانت آالمه ال حتتمل) املخ(املناطق إىل اجلهاز العصيب  املركزي الرئيسي 
  ما الذي تريد؟: قلتفتحت فمي متثائبا، فأسرع إىل يدي يأمرين بأن أضعها على فمي، ف

  .ضع يدك على فمك. .أسرع: قال
  مل؟: قلت
وأما التثاؤب فإمنا هو  من الشيطان، فإذا تثاءب  ..(:أن التثاؤب من الشيطان، فقال لقد أخرب : قال

العطاس من اهللا، والتثاؤب :( ، وقال٣)أحدكم فلريده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان
وإن  ،فإن الشيطان يضحك من جوفه ،آه آه: وإذا قال ،فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه من الشيطان،

   ٤)اهللا عز وجل حيب العطاس ويكره التثاؤب
  ما سر كراهية التثاؤب؟: قلت
  ما التثاؤب؟: قال
   ..قد كنت اآلن تذكره ..؟أال تعرفه: قلت
  فما هو؟: قال
  .فيدخل اهلواء إىل الرئتني ،شهيق عميق جيري عن طريق الفمإنه : قلت

                                                
 .و داودأب)   ١(
 .بن ماجةاأبو داود و)   ٢(
  .البخاريرواه )   ٣(
  .حسن صحيح :وقال الترمذيرواه )   ٤(
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  .لقد أجبت نفسك: قال
  ماذا قلت؟! ؟أجبت نفسي: قلت
األصل يف اهلواء أن يدخل إىل الرئتني عن طريق األنف، ليتعرض للتصفية، فإذا دخل من غري ذلك : قال

قصري على حاجة الدماغ إىل األوكسجني والغذاء، وعلى ت دليالالطريق كان فيه أذى، وكان يف نفس الوقت 
   .وهذا ما حيدث عند النعاس وعند اإلغماء ،اجلهاز التنفسي يف تقدمي ذلك إىل الدماغ خاصة وإىل اجلسم عامة

ألن اهلواء غري املصفى قد حيمل معه إىل البدن اجلراثيم  ،التثاؤب قد يضر بالبدنزيادة على ذلك، فإن 
أو بظهر اليد اليسرى هو  التدبري  ،براحة اليد اليمىنأو سد الفم  ،رد التثاؤب قدر املستطاعب أمر واهلوام، لذا 

  .١الصحي األمثل
  أليس يف ارتباط التثاؤب بالكسل علة أخرى للكراهية؟: قلت
من تثاءب وتثأب، أي أصابه كسل وفترة كفترة أهل اللغة التثاؤب عند هذا صحيح، حىت أن : قال
يل على الصراع بني النفس وفعالياا من جهة، وبني لتثاؤب على أنه دلاعلماء النفس  وهلذا يفسر ...النعاس

دليل وهو  ،من الناحية الطبية فعل منعكس من أفعال التنفس وهو ..اجلسد وحاجته إىل النوم من جهة أخرى
   .٢على الكسل واخلمول

 يثري االمشئزاز يف نفسوزيادة على ما ذكرت، فإن مظهر املتثائب، وهو يكشف عن فمه مفتوحا مما : قلت
  .الناظر

 ..صدقت، وهلذا كان يف هذا اهلدي النبوي صحة جسدية، ومناعة نفسية، ومصلحة اجتماعية: قال
  .وكذلك احلال يف كل هدي نبوي

  :األنف
سرت إىل حديقة قريبة، وقد شد انتباهي أزهار متفتحة مجيلة تفوح بألوان عذبة من العطور، فاقتربت 

تنعم يا أنفي مبا كان حيبه رسول اهللا : بها، أو خياطب نفسه، ويقولمنها ألمشها، فوجدت جبانبها شيخا، خياط
. . لقد كان حيب الطيب، وحيب الروائح الطيبة. .  

  .طوىب لك أيتها األزهار الطيبة، فأنت من أحباب احلبيب: مث يتوجه إىل األزهار اجلاثية أمامه، ويقول
هرت أنفك ليصبح صاحلا لشم هذه األزهار هل ط. .يا بين: جلست أمامه، فوضع يده على فخذي، وقال

  اليت هي حبيبة رسول اهللا؟
  فهل هناك عيدان خاصة بتنظيف األنف؟. .أنا لست من هذه البالد: قلت

  .طريقة خاصة بتطهريه األنف، فقد وصف لنا رسول اهللا  اأم. .العيدان خاصة بالفم. .ال: ابتسم، وقال
  ما هي؟: قلت
فباالستنشاق جنذب املاء إىل األنف، وباالستنثار نطرحه، ومعه ما يلصق . .ثارهي االستنشاق واالستن: قال

                                                
  )احلقائق الطبية يف اإلسالم(: عبد الرزاق الكيالين. د)   ١(
 ".الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث : " غياث األمحد. د)   ٢(



 ٣٣٧

، ١)إذا توضأ أحدكم فليستنشق مبنخريه من املاء مث لينتثر(: قاللقد ورد احلديث بذلك، . .به من أوساخ
   ٢)فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ،إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر ثالث مرات:( وقال

  أال ترى أن إدخال املاء إىل األنف يؤذيه؟: قلت
لقد أخربنا الوارث أن العلم احلديث أثبت بأجهزته . .ليأمرنا مبا يؤذينا ما كان حممد . .ال: قال

، فبعد الفحص امليكروسكويب للمزرعة امليكروبية اليت عملت ٣يف هذه األحاديث املتطورة ما نص عليه 
ري املنتظمني، ظهر بأن الذين يتوضئون باستمرار غالبية أنوفهم نظيفة طاهرة خالية من للمنتظمني يف الوضوء، ولغ

امليكروبات، ولذلك جاءت املزارع امليكروبية اليت أجريت هلم خالية متاما من أي نوع من امليكروبات، يف حني 
يكروبات الكروية أعطت أنوف من ال يتوضئون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبرية من امل

وامليكروبات العضوية اليت تسبب العديد من . .والكروية السبحية السريعة االنتشار. .العنقودية شديدة العدوى
  .األمراض

وقد ثبت أن التسمم الذايت حيدث من جراء منو امليكروبات الضارة يف جتويفى األنف، ومنهما إىل داخل  
لذلك شرع . .واألمراض املتعددة، وال سيما عندما تدخل الدورة الدمويةاملعدة واألمعاء وإلحداث االلتهابات 

  .االستنشاق بصورة متكررة ثالث مرات يف كل وضوء
احلمد : قل: ما استتم قوله هذا حىت مسعنا رجال قريبا منا يعطس، فتركين الشيخ، وانصرف إليه يقوله له

  .هللا
  ؟ولكن مل ..احلمد هللا: قال الرجل
احلمد هللا، : إذا عطس أحدكم فليقل:( يف ذلك ، لقد قال هدي من هدي النيب  هذا: قال الشيخ

   ٤)يهديكم اللَّه ويصلح بالكم: يرمحك اللَّه؛ فإذا قال له يرمحك اللَّه فليقل: وليقل له أخوه أو صاحبه
   ٥)إذا عطس أحدكم فحمد اللَّه فشمتوه، فإن مل حيمد اللَّه فال تشمتوه(:بل اشتد يف ذلك، فقال

: ومل يشمت اآلخر، فقال الذي مل يشمته ،فشمت أحدمها عند النيب وقد روي أن رجلني عطسا 
   ٦)وإنك مل حتمد اللَّه ،هذا محد اللَّه:(عطس فالن فشمته وعطست فلم تشمتين؟ فقال

  .فهل تكمل مجيلك بأن تذكر يل ما ذكر الوارث من أسرار ذلك. .بورك فيك: قال الرجل
احلمد ال يكون إال على نعمة، والعطاس نعمة من نعم اهللا، : لقد قال الوارث. .سرور بكل: قال الشيخ

                                                
  .مسلمرواه )   ١(
  .مسلمرواه )   ٢(
"  ١٩٩٤سنة  ٢٩٦جاز العلمى يف اإلسالم والسنة النبوية،  حممد كامل عبد الصمد، وجملة اإلصالح العدد اإلع: انظر  )٣(

  .من ندوات مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن يف القاهرة
  .رواه البخاري)   ٤(
  .رواه مسلم)   ٥(
  .رواه البخاري ومسلم)   ٦(



 ٣٣٨

ا عن هومن أي جسم غريب يدخل إلي ،وسيلة دفاعية دماغية هامة لتخليص املسالك التنفسية من الشوائب ١فهو
وج داخل القصبة ستمرار يف الولبذلك احلارس األمني الذي مينع ذلك اجلسم الغريب من اال طريق األنف، فهو

  .اهلوائية
  كيف ذلك؟: قال الرجل
حشرة ضارة أو ذات مهيجة ، سواء كان إن جمرد مالمسة اجلسم الغريب لبطانة األنف: قال الشيخ

وغريها، فإن بطانة األنف تتنبه بسرعة عجيبة آمرة احلجاب احلاجز بصنع شهيق عميق ال إرادي يتبعه زفري 
ريق األنف لطرد الداخل اخلطري ومنعه من متابعة سريه عرب املسالك عن ط ..والذي هو  العطاس ..عنيف

   .التنفسية إىل الرئتني
  أرأيت لو دخل ذلك عن طريق الفم؟: قال الرجل
ووصل إىل القصبة اهلوئية، فإن ذلك ينبه اجلهاز  ،إذا دخل اجلسم الغريب عن طريق الفم: قال الشيخ

وال حيدث العطاس إال  ،ارى التنفسي جلسم الغريب الداخل إىلالتنفسي حمدثاً السعال لصد اخلطر وطرد ا
  .حني دخول املواد املؤذية عن طريق األنف

  ولكن ملاذا مل مل يشرع احلمد عند السعال، وشرع فقط عند العطاس؟: قال الرجل
ل العلماء وال يزا ..وال حيدث العطاس ،السعال ال يؤثر على الدماغهناك فرق كبري بينهما، ف: قال الشيخ

حىت اليوم يقفون حائرين أمام هذا السر املبهم، وال يزالون عاجزين عن إجياد أي تعليل علمي عن آلية توليد 
  . العطاس لذلك الشعور باالرتياح يف الدماغ وخفة الرأس وانشراح النفس

  فلم أمرنا بتشميت العاطس؟ ومل خص ذلك بطلب الرمحة له؟: قال الرجل
 ،وحي بأن هناك خطراً متوقعاًي بتشميت العاطس فأمره كرنا بأمهية العطاس للبدن، يذهذا : قال الشيخ

  .املهاجم وانتصر عليه وأبقى صاحبه معاىف العدو فجاء العطاس، فطرد
  ولكن العاطس قد ينقل العدوى لغريه بعطاسه، فكيف يكون رمحة؟: قال الرجل
إذا   كان رسول اهللا حتفظ هذه الناحية، فقد لقد نبهت السنة املطهرة إىل اآلداب اليت: قال الشيخ

  .أو غض من صوته ،وخفض ،همعطس وضع يده أو ثوبه على ف
  ؟أن يضع العاطس يده على فمهمن السنة ـ إذن ـ : قال الرجل
غريه، وهو من اآلداب الرفيعة اليت تتفق مع مبادئ وصول الرذاذ إىل من ليمنع نعم، وذلك : قال الشيخ
العطاس إىل مسافة بعيدة ميكن أن يصل معها إىل اجلالسني مع العاطس، أو أن رذاذ يندفع  الصحة، ذلك أنه

إن كان العاطس  ،كالزكام، يصل إىل طعام أو إىل شراب قريب منه، وهذا ميكن أن ينقل العدوى مبرض ما
أن نضع يدنا  األدب يف مصاباً به، وليس من خلق املسلم أن يتسبب بشيء من ذلك، لذا علمنا رسول اهللا 

  .ويف ذلك غاية األدب ومنتهى احلكمة ،أو منديالً على فمنا عند العطاس ملنع وصول رذاذه إىل الغري
                                                

: ، وانظر١٩٧٩لعام  ٥/٦العدد  ٢٠جملة حضارة اإلسالم الد  )لدماغأثر العطاس على ا(مقالته : إبراهيم الراوي. د)   ١(
  .بقلم الدكتور حممد نزار الدقر، اهلدي النبوي يف العطاس والتثاؤب



 ٣٣٩

  :الوجھ
أراك تغسل : رأيت صبيا صغريا يغسل وجهه، ويتقن غسله فاقتربت منه، وقلت ـ من غري أن أشعر ـ

  وجهك؟
يغسل وجهه، ويتعهده، ويأمر  وكان . .هناوقد أمرنا اهللا تعاىل بغسل وجو. .وما يل ال أغسله: قال

  .بذلك
مسح أذنيه، ( يغسل كل ما ارتبط بالوجه، فقد ورد ـ فيما خيص األذنني ـ أن النيب  بل كان 

   ١)داخلهما بالسبابتني، وخالف إاميه إىل ظاهر أذنيه فمسح ظاهرمها وباطنهما
   ٢)قنيكان ميسح املأ( نظافة العينني أن النيب ومما ورد يف 
  ٣)من كان له شعر فليكرمه( :قوله نظافة الشعر، ومما ورد يف 

  فهل حدثكم الوارث عن أسرار ذلك؟: قلت
وتنظيف . .لقد ذكر لنا أن من الفوائد الطبية هلذا إزالة الغبار وما حيتوى عليه من اجلراثيم. .أجل: قال

  .لة العرقوإزا. .البشرة من املواد الدهنية اليت تفرزها الغدد اجللدية
فإن اإلنسان إذا مكث فترة . .وقد ثبت علميا أن امليكروبات ال اجم جلد اإلنسان إال إذا أمهل نظافته

طويلة بدون غسل ألعضائه فإن إفرازات اجللد املختلفة من دهون وعرق تتراكم على سطح اجللد حمدثه حكة 
  .تدخل امليكروبات إىل اجللد اليت غالبا ما تكون غري نظيفة. .شديدة وهذه احلكة باألظافر

كذلك فإن اإلفرازات املتراكمة هي دعوة للبكتريا كي تتكاثر وتنمو، هلذا فإن الوضوء بأركانه قد سبق 
علم البكتريولوجيا احلديثة والعلماء الذين استعانوا باهر على اكتشاف البكتريا والفطريات اليت اجم اجللد 

  .ليت تتمثل يف الوضوء والغسلالذي ال يعتين صاحبه بنظافته ا
  :اليدان

  :جلست يف بعض الكراسي اليت كانت متأل احلديقة، فشد انتباهي حديث اثنني
فانظر . .كم نصحتها بالتزام سنة املصطفى، ولكنها أبت إال أن تتبع سنة الفرجنة. .أرأيت: قال األول

  .ولكنها أبت إال ختالفه. .٤ظافربقص األ لقد كررت على مسامعها كثريا أمره . .عاقبة ما حصل هلا
بقص األظافر، فأخربين عما قال  لقد فاتين أن أمسع الوارث، وهو يتحدث عن أسرار أمره : قال الثاين

  .يف ذلك
حتمي األصل يف األظافر أا : ٥عن سر حرص الشريعة على هذه السنة، فقالبعضهم لقد سأله : قال األول

                                                
 .ابن ماجةرواه )   ١(
 .رواه ابن ماجة)   ٢(
  .أبو داودرواه )   ٣(
داد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اآلباط اخلتان واالستح: الفطرة مخس:( قوله من األحاديث الواردة يف ذلك ) ٤(

 .رواه البخاري ومسلم )
 .١٩٨٦املؤمتر العاملي الرابع للطب اإلسالمي، الكويت، نوفمرب : أمحد عبد األخر. حيىي اخلواجي ود. د)   ٥(



 ٣٤٠

 ..هذا إذا كان طوهلا طبيعياكفاءا وحسن أدائها عند االحتكاك أو املالمسة، ايات األصابع وتزيد صالبتها و
  :ووجوده ضار من نواح عدة ،اجلزء الزائد من الظفر واخلارج عن طرف األمنلة ال قيمة لهأما إذا زادت، فإن 

جلراثيم وغريها واليت تتجمع فيها األوساخ وا ،تكون اجليوب الظفرية بني تلك الزوائد واية األناملمنها 
وخاصة من فضالت الرباز واليت يصعب تنظيفها، فتتعفن وتصدر  ،من مسببات العدوى كبيوض الطفيليات

وميكن أن تكون مصدراً للعدوى لألمراض اليت تنتقل عن طريق الفم كالديدان املعدية والزحار  ،روائح كريهة
وميكن أن يلوثنه مبا حيملن من عوامل ممرضة  ،اموالتهاب األمعاء، خاصة وأن النساء هن اللوايت حيضرن الطع

  . حتت خمالبهن الظفرية
بسبب أطرافها احلادة قد تلحق الشخص  أذىالظفرية نفسها كثرياً ما حتدث ) املخالب (ن الزوائد ومنها أ

ة أثناء وأمهها إحداث قرحات يف العني واجلروح يف اجللد أثناء احلركة العنيفة لألطراف خاص ،نفسه أو اآلخرين
  .الشجار وغريه

كما أن هذه الزوائد قد تكون سبباً يف إعاقة احلركة الطبيعية احلرة لألصابع، وكلما زاد طوهلا كان تأثريها 
على كفاءة أصابع اليد أشد، حيث نالحظ إعاقة املالمسة بأطراف األنامل وإعاقة حركة انقباض األصابع 

لكف قبل انتهاء عملية االنقباض، وكذا تقييد احلركات الطبيعية واليت تالمس ا ،بسبب األظافر الطويلة جداً
  .لإلمساك والقبض وسواها

بسبب كثرة ها هناك آفات تلحق األظافر نفسها بسبب إطالتها، منها تقصفباإلضافة إىل هذا، فإن 
لبعد بينها وبني اصطدامها باألجسام الصلبة أو احتراقها، ذلك أن طوهلا الزائد يصعب معه التقدير والتحكم يف ا

مصادر النار، كما أن تواتر الصدمات اليت تتعرض هلا األظافر الطويلة تنجم عنها إصابات ظفرية غري مباشرة 
كخلخلة األظافر أو تضخمها لتصبح مشاة للمخالب أو زيادة تسمكها أو حدوث أخاديد مستعرضة فيها أو 

  .ما يسمى بداء األظافر البيضاء
ألظافر الطويلة ال ميكن أن نعقم ما حتتها والبد أن تعلق ا اجلراثيم مهما تكرر أن اويضاف إىل ذلك 

لذا توصي كتب اجلراحة أن يعتين اجلراحون واملمرضات بقص أظافرهم دوماً لكي ال تنتقل اجلراثيم  ،غسلها
  . إىل جروح العمليات اليت جيروا وتلوثها

  . .ارث، فقد علمنا من سنن احلبيب ما مأل حياتنا بالربكاتوبورك يف الو. .بورك فيك يا أخي: قال الثاين
  .أما الدعاء، فسأدعو لك مبثل ما دعوت يل أو أزيد. .لقد أفدتك فأفدين: قال األول
  .وعم تريد أن أحدثك: قال الثاين
بتنظيف الفرع، وال يأمر  فيستحيل أن يأمر . .فحدثين عن اليدين. .األظافر بنات اليدين: قال األول
  .بتنظيف األصل
﴿ يا أَيها :لقد ورد األمر بتنظيف اليدين يف القرآن الكرمي، فقد قال تعاىل. .إن قولك صحيح: قال الثاين

  )٦من اآلية: املائدة(الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ ﴾ 
عند مالمسة كل شيء قذر أو ملوث، بتنظيف اليدين  أما يف احلالة العادية، فقد أمر . .بادةهذا يف الع
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  ١)إذا أراد أن يأكل غسل يديه( أو قبل الطعام، فقد كان رسول اهللا 
يأمر بغسل اليدين عند مآكل تؤثر يف نظافة اليدين، بل حذر من عدم تنظيف اليدين عقب  وكان 
(  أنه  ورد يف احلديثوقد  ،٣»فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه ٢ يده ريح غمرمن بات ويف:( ذلك، فقال

   ٤)أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه
فخلل بني أصابع يديك  ،إذا توضأت(:إتقان غسل اليدين يف الوضوء، فقد قال وقد ورد األمر ب

   ٥)ورجليك
إذا قام أحدكم من الليل فال يغمس يده ( :وورد األمر بعدم غمس اليدين يف اإلناء قبل غسلهما، قال 
  ٦)يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات، فإنه ال يدري أين باتت يده

  ما سر كل هذه األوامر؟: قال األول
لقد أخربنا الوارث أن البحوث العلمية أثبتت أن جلد اليدين حيمل العديد من امليكروبات اليت : قال الثاين

  . .ولذلك جيب غسل اليدين جيدا عند البدء يف الوضوء. .عند عدم غسلهما قد تنتقل إىل الفم أو األنف
كما ثبت أن الدورة الدموية يف األطراف العلوية من اليدين والساعدين واألطراف السفلية من القدمني 
والساقني أضعف منها يف األعضاء األخرى لبعدها عن املركز الذي هو  القلب، ولذلك، فإن غسلها مع دلكها 

  .يقوي الدورة الدموية هلذه األعضاء من اجلسم مما يزيد يف نشاط الشخص وفعاليته
  :الرجالن

  :انصرف الرجالن، فجلس بدهلما رجالن آخران
لقد ذكرت له كل النصوص اليت تدل على . .لكم نبهته إىل خماطر التفريط يف نظافة رجليه: قال األول

ا الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى يا أَيه﴿ :وجوب ذلك بدءا من قوله تعاىل
إذا توضأ ( :، وانتهاء بكونه )٦من اآلية: املائدة(﴾ الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ 

إذا توضأت فخلل ( :، وقوله٨)ويل لألعقاب من النار، أسبغوا الوضوء (:، وقوله٧)يدلك أصابع  رجليه خبنصره
   ٩)بني أصابع يديك ورجليك

، للحفاظ على صحة الرجلني، فعن واإلكثار من ذلكباالنتعال،  وذكرت له ـ مع ذلك ـ أمره 
فإن الرجل استكثروا من النعال ( :يقول يف غزوة غزوناها  قال مسعت رسول اهللاـ رضي اهللا عنه ـ جابر 

                                                
  .النسائيرواه )   ١(
  .دسم)   ٢(
  .الترمذيرواه )   ٣(
  . ابن ماجةرواه )   ٤(
  .الترمذيرواه )   ٥(
  .رواه مسلم)   ٦(
 .أبو داودرواه )   ٧(
 .أبو داودرواه )   ٨(
  .حسن غريب: رواه احلاكم والترمذي، وقال)  ٩(
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   ١)ما يزال راكبا ما انتعل
  .لعلك مل تذكر له ما ذكر الوارث من أسرار ذلك: قال الثاين
  أمل يكفه ما قال رسول اهللا حىت ينتظر ما يقول الوارث؟: قال األول
فلذلك كان من متام نصحك له أن تذكر . .إن الوارث حيبب لنا ما قال رسول اهللا ويقربه لنا: قال الثاين

  .قال الوارث من ذلكله ما 
  .مل أتشرف بسماع حديث الوارث يف هذا، فحدثين عنه: قال األول
الكثري من الديدان كاألنكلستوما لقد ذكر أن من الفوائد الصحية لاللتزام بالتنعل الوقاية من : قال الثاين

عادة إذا ما سار  وحيصل ذلك  ،تصيب اإلنسان عن طريق اختراق جلد القدمواليت والسترنقولويديز وحنوها، 
فالتبول والتربز يف  ،اإلنسان حافيا خصوصا يف الطرقات العامة وأماكن الظل ومصادر املياه كالعيون وحنوها

  .هذه املناطق وسري اإلنسان حافيا فيها يعطي هذه الديدان فرصة أكرب الختراق أمخص القدم وحصول املرض
  :الغذاء

  . .يف، فأسرعت أحث خطاي إليهأحسست باجلوع، فالح يل من بعيد مطعم نظ
قبل أن أدخله مسعت أصواتا قريبة من أصوات املتخاصمني، فاستفزين الفضول لسماعها، فاقتربت منها، 

وهذا بعض ما دار . .والنادل جييبه دوء. .فرأيت رجال جالسا على املائدة، وهو يرفع صوته بقوة على النادل
  .ما بينهما من حديث

لقد ذكرت لك أين أحب حلم اخلرتير، وقد . .لك أن تتدخل فيما أشتهي من مطاعمال حيق : قال الرجل
  فكيف تعيبه يل؟. .وربيت على حبه كبريا. .غذيت من حلمه صغريا

 ألنا. .بالنصح اهتمامهوهو ال يهتم بالربح بقدر . .إن هذا املطعم ـ يا سيدي ـ مطعم ورثة: قال النادل
﴿ الَّذين يتبِعونَ :ومل أفعل سوى أن ذكرتك بقوله تعاىل. .لنصح نربح اآلخرةجبين املال نربح الدنيا، وببذل ا

معروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والْأنجِيلِ يأْمرهم بِالْ
فَالَّذين آمنوا بِه هم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي كَانت علَيهِم ويحلُّ لَ

  )١٥٧:عرافأل( وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أو لَئك هم الْمفْلحونَ
واليت هي من صميم رسالته إباحة الطيبات، وحترمي اخلبائث، . .اليت كلفه اهللا ا فمن وظائف النيب 

﴿ إِنما حرم علَيكُم :اهللا تعاىل حترميه يف أربعة مواضع، قال يف أوهلا ذكر لقد. .ومن أمهات اخلبائث حلم اخلرتير
الْخ ملَحو مالدةَ وتيزِيرِ الْمن)وقال  يف الثاين، )١٧٣من اآلية: البقرة: ﴿ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع تمرح

قُلْ ال أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ ﴿ :وقال يف الثالث، )٣من اآلية: املائدة(الْخنزِيرِ 
تيكُونَ مي سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد ةً أَو)وقال يف الرابع، )١٤٥من اآلية: األنعام: ﴿ مرا حمإِن

بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع)١١٥من اآلية: النحل(  
  ، وأقدمه لك طعاما؟أتراين بعد هذا أجترأ

                                                
  .مسلمرواه )   ١(
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وأنا ال شأن يل .. لقد ذكرت يل بأن نبيكم هو الذي حرم عليكم هذا النوع من األكل: قال الرجل
  .وال عالقة تربط بيين وبينه. .بنبيكم

من العجب أن يرتل نيب من درجات النبوة الرفيعة ليصف للناس ما يأكلون وما : مث انفجر ضاحكا، وقال
  .يدعون

ميكنك أن تقول هذا ألن التصورات اليت حتملها عن النبوة، أو الصورة اليت عرضت لك : ءقال النادل دو
وما . .فالنيب عندنا وسيط هداية بني اهللا وعباده.. أما تصوراتنا حنن فتختلف متاما. .عن النبوة ذكرت لك هذا

  .كان اهللا الرمحن الرحيم ليدع عباده ملا يؤذيهم
  ؟ !ال الطيببات من املآكل ،ى الطيبات من األعمالاهللا يدل عباده عل: قال الرجل
  أليس األكل عمال؟: قال النادل
  .واإلنسان مكلف بعمل العقل، ال بعمل املعدة. .هو عمل املعدة ال عمل العقل: قال الرجل
  أحيل له ذلك؟. .أرأيت إن أخذ مسا، وأكله: قال النادل
  .موم عقالواالنتحار مذ. .ألنه سينتحر بذلك. .ال: قال الرجل
هل يصح ـ عقال ـ . .ولكنه يقتله بعد حني. .أرأيت إن جترع مسا ال يقتله يف تلك اللحظة: قال النادل

  هذا الفعل؟
بل إنه يف تأخره قد يكون أشد ذما، ألنه جيرع صاحبه . .فاالنتحار مذموم تقدم أو تأخر. .ال: قال الرجل

  .الويالت قبل أن يقضي عليه
إن . .ن من رمحة اهللا أن أعلمهم باألطعمة اليت قد تسبب هلم هذا االنتحار البطيئفلذلك كا: قال النادل

واهللا الرمحن الرحيم ال يرضي لنا أن . .اخلرتير مل حيرم لكونه حلما، وإمنا حرم لكونه حيوي مسوما تضر بالصحة
  .نضر هذه الصحة اليت نعبده بواسطتها

  ومن قال لك بأن حلم اخلرتير مضر؟: قال الرجل
  .وال تعرف الوارث. .أحسبك غريبا عن هذه البلدة: قال النادل
  .ال أعرف الوارث وال املورث: قال الرجل
وهو . .كما أنه املستشار الصحي هلذه البلدة. .إن الوارث هو املستشار الصحي هلذا املطعم: قال النادل

تزمها لزمته الصحة، ومن حرص لقد ذكر لنا أن من ال. .وسنته ينطلق يف كل علومه من توجيهات النيب 
  .عليها حرصت عليه

  فماذا قال لكم عن اخلرتير؟: قال الرجل
وميتاز باندحال الدهن ضمن  ،على كمية كبرية من الدهونحيتوي حلم اخلرتير أن  ١لقد ذكر لنا:قال النادل

حني أن حلوم ، يف اليةاخلاليا العضلية للحمه عالوة على تواجدها خارج اخلاليا يف األنسجة الضامة بكثافة ع
وإمنا تتوضع خارج اخلاليا ويف  ،وال تتوضع خالياه ،األنعام تكون الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضلي

                                                
   .حممد نزار الدقر. روائع الطب اإلسالمي  د: انظر)   ١(
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  .األنسجة الضامة
الدراسات العلمية أثبتت أن اإلنسان عندما يتناول دهون احليوانات آكلة العشب فإن دهوا وذكر لنا أن 

وإن جزيئات الغليسرين الثالثية  ،ن استحالا عسري يف أمعائهإتحول يف جسمه فتستحلب يف أمعائه ومتتص، وت
  .لدهن اخلرتير متتص هي دون أي حتول وتترسب يف أنسجة اإلنسان كدهون حيوانية أو خرتيرية

الكلوسترول الناجم عن حتلل حلم اخلرتير يف البدن يظهر يف الدم على شكل كولسترول وذكر لنا أن 
ومها من عوامل اخلطورة اليت  ،كثري إىل ارتفاع الضغط الدموي وإىل تصلب الشراينياللذرة يؤدي بجزئي كبري ا

أن الكولسترول املتواجد يف خاليا السرطان اجلوالة   roffوقد وجد الربوفسور  ..متهد الحتشاء العضلة القلبية
   ..يشابه الكولسترول املتشكل عند تناول حلم اخلرتير

وكلها تؤثر على قابلية  ،اخلرتير غين باملركبات احلاوية على نسب عالية من الكربيت حلموذكر لنا أن 
وهذا يؤدي إىل تراكم املواد املخاطية  ،مكتسبة شكالً كيسياً واسعاً ،امتصاص األنسجة الضامة للماء كاإلسفنج

  .يف األوتار واألربطة والغضاريف بني الفقرات، وإىل تنكس يف العظام
اوية على الكربيت تتخرب بالتعفن منتجة روائح كريهة فواحة النطالق غاز كربيت واألنسجة احل

وقد لوحظ أن اآلنية احلاوية على حلم اخلرتير، على الرغم من أا حمكمة السد إال أنه يتعني  ..اهلدروجني
  . نهاًإخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظراً للروائح الكريهة النتنة وغري احملتملة النامجة ع

وباملقارنة فإن حلوماً أخرى خمتلفة خضعت لنفس التجربة، فإن حلم البقر كان أبطأ تعفنا من حلم اخلرتير 
  .ومل تنطلق منه تلك الروائح النتنة

اليت هلا تأثري أكيد للتأهب لإلصابة  النموات حلم اخلرتير حيتوي على نسبة عالية من هرمونوذكر لنا أن 
األنسجة املهيئة  وخاصة منو وزيادة معدل النمو) الكرش( على تأثريه يف زيادة منوالبطن خبامة النهايات عالوة 

فإن تلك الوجبة الدمسة احلاوية على حلم اخلرتير تعترب  roffoوحسب دراسات  ..والتطور السرطاين للنمو
  .رفع كولسترول الدمعالوة على أثرها يف  األساس يف التحول السرطاين للخاليا الحتوائها على هرمون النمو

حلم اخلرتير حيتوي على أكرب كمية من الدهن من بني مجيع أنواع اللحوم املختلفة مما جيعل وذكر لنا أن 
فمن املعروف علميا أن اللحوم اليت يأكلها اإلنسان تتوقف سهولة هضمها يف املعدة على .. حلمه عسري اهلضم

فكلما زادت كمية الدهنيات كان اللحم أصعب يف  ،هونكميات الدهنيات اليت حتويها وعلى نوع هذه الد
. .اهلضم وقد جاء يف املوسوعة األمريكية أن كل مائة رطل من حلم اخلرتير حتتوي على مخسني رطال من الدهن

باملائة   ٥باملائة فقط ويف العجول ال يزيد عن   ١٧باملائة يف حني أن الدهن يف الضأن ميثل حنو  ٥٠أي بنسبة 
وأن نسبة . .بالتحليل أن دهن اخلرتير حيتوي على نسبة كبرية من األمحاض الدهنية املعقدة كما ثبت

ومعىن ذلك حبساب بسيط أن نسبة الكولسترول يف حلم اخلرتير أكثر ، باملائة ٦٠الكولسترول يف دهن اخلرتير 
  .. من عشرة أضعاف ما يف البقر

وهذه املادة عندما  ،يد مادة الكولسترول يف دم اإلنسانوهلذه احلقيقة داللة خطرية ألن هذه الدهنيات تز
وبالتايل تسبب تصلب الشرايني . .تزيد عن املعدل الطبيعي تترسب يف الشرايني وخصوصا شرايني القلب
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وارتفاع الضغط وهي السبب الرئيسي يف معظم حاالت الذحبة القلبية املنتشرة يف أو روبا حيث ظهر من 
صدد مرض الذحبة القلبية وتصلب الشرايني أن نسبة اإلصابة ذين املرضني يف أو روبا اإلحصاءات اليت نشرت ب

تعادل مخسة أضعاف النسبة يف العامل اإلسالمي، وذلك جبانب تأثري التوتر العصيب الذي ال ينكره العلم 
  .احلديث

منها  ٥٧سيط لنقل يقوم بدور الو مرضاً وبائياً، وهو ٤٥٠اخلرتير مرتع خصب ألكثر من وذكر لنا أن 
  .هااإىل اإلنسان، عدا عن األمراض اليت يسببها أكل حلمه من عسرة هضم وتصلب للشرايني وسو

مرضاً وبائياً إىل اإلنسان وتشاركه بعض  احليوانات األخرى  ٢٧اخلرتير خيتص مبفرده بنقل وذكر لنا أن 
واحلمى  ،وداء وايل، منها الكلب الكاذب :اضملصدر الرئيسي هلذه األمرايف بقية األمراض لكنه يبقى املخزن و

 ،وأنفلونزا اخلرتير ،وجائحات الكريب ،هاب السحائيتلواال ،واحلمرية اخلرتيرية ،واحلمى املتوهجة ،اليابانية
  .وغريها

  أكل هذه العلل سببها اخلرتير؟: قال الرجل
  .حيم ال حيرم على عباده الطيباتفاهللا الرمحن الر. .ولوال ذلك ما حرمه اهللا علينا. .أجل: قال النادل
أهي حمرمة ملثل . .لقد رأيت قرآنكم ـ يف اآليات اليت تلوا ـ جيمع بني اخلرتير وامليتة والدم: قال الرجل

  هذه األسباب اليت ذكرت؟
  .ولوال ذلك ما حرمها اهللا. .أجل: قال النادل
  فما الذي قال مستشاركم الصحي يف امليتة؟: قال الرجل

أو  ٣أو متردية ٢كانت أو موقوذة ١لقد ذكر لنا الوارث أن امليتة مهما كان نوعها منخنقة: دلقال النا
حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه  :تعاىل، حمرمة، قال ٥، أو ما أكل السبع٤نطيحة

الْمنِقَةُ وخنالْمو بِ بِهصلَى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيإِلَّا م عبا أَكَلَ السمةُ ويحطالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ وو)من  :املائدة
  ) ٣اآلية

  بل أسألك عن حكم الطب؟. .أنا ال أسألك عن حكم القرآن: قال الرجل
 هو الطبيب األول، وهو الشايف، ويستحيل أن إن اهللا. .يستحيل على الطب أن خيالف القرآن: قال النادل

  .يتعارض كالمه مع خلقه
  فما الذي قال صاحبكم الوارث عن امليتة؟: قال الرجل
إىل امليتة من تنفذ اجلراثيم ف. .لقد ذكر لنا أن األحباث دلت على مدى اخلبث الذي حتمله امليتة: قال النادل

مفعمة باجلراثيم، لكنها أثناء احلياة نفوذا، فهي معاء هي املنفذ األكثر لكن األ، واجللد والفتحات الطبيعية األمعاء
                                                

  .و بني عودين وحنو ذلكهي اليت متوت خنقاً، وهو حبس النفس، سواء فعل ا ذلك آدمي أو اتفق هلا حببل أ)   ١(
  .اليت ترمى أو تضرب حبجر أو عصا حىت متوت من غري تذكيةهي )   ٢(
 .ههي اليت تتردى من العلو إىل األسفل فتموت، كان ذلك من جبل او بئر وحنو)   ٣(
  .هي الشاة اليت تنطحها أخرى أو غري ذلك فتموت قبل أن تذكى)   ٤(
 .ر من احليوانكل ما افترسه ذو ناب وأظفا هي)   ٥(
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وحتل مخائرها األنسجة وتدخل  أما بعد موت احليوان فإا تنمو ..تكون عرضة للبلعمة ولفعل اخلمائر اليت حتلها
  .جدر املعي ومنها تنفذ إىل األوعية الدموية واللمفاوية

فتصل إليها اجلراثيم عن طريق اهلواء أو احلشرات واليت تضع بويضاا   ،جأما الفم واألنف والعينني والشر
  .عليها

  . أما اجللد فال تدخل اجلراثيم عربه إال إذا كان متهتكاً كما يف املتردية والنطيحة وما شاها
راثيم فإنه يساعد على انتشار اجل ،احتباس دم امليتة، كما ينقص من طيب اللحم ويفسد مذاقهوذكر لنا أن 

  .وتكاثرها فيه
ألن تبدل حلمها وفسادها  ،لما طالت املدة بعد هالك احليوان كان التعرض للضرر أشدوذكر لنا أنه ك

 التيبسأو  ..ساعات من املوت حيدث ما يسمى باملصل اجليفي ٤ـ٣نه بعد أوتفسخه يكون أعظم، إذ 
مث تعود القلوية  ،واللنب والفورميك كون أمحاض فيها كحمض الفسفورتحيث تتصلب العضالت لت ..الرمي

  .اجلثة بكاملها فيزول التيبس وذلك بتأثري التعفنات الناجتة عن التكاثر اجلرثومي العفين اليت تغزو ،للعضالت
ينشأ عن تفسخ وحتلل جثمان امليتة مركبات سامة ذات روائح كريهة، كما أن الغازات وذكر لنا أنه 

فاخ اجلثة خالل بضع ساعات، وهي أسرع يف احليوانات آكلة العشب من إبل الناجتة عن التفسخ تؤدي إىل انت
وناً لكما تعطي بعض اجلراثيم أثناء تكاثرها مواد ملونة تعطي اللحم منظراً غري طبيعي و ،وضأن وبقر وغريها

  .إىل األخضر أو السواد  وقوامه ألني من اللحم العادي
  ليس من احملرمات اليت ذكرا؟أ. .وما الذي ذكر لكم عن الدم: قال الرجل
أن إحدى وقد ذكر لنا الوارث بعض أسرار ذلك، فذكر لنا . .ولوال خبثه ما حرمه اهللا. .أجل: قال النادل

 ،طرحاًاخلارج اهلامة هي نقل نواتج استقالب الغذاء يف اخلاليا من فضالت ومسوم ليصار إىل الدم  وظائف
كما حيمل الدم بعض السموم اليت ينقلها من  ،والكرياتنني وغاز  الفحم وأهم هذه املواد هي البولة ومحض البول

  .األمعاء إىل الكبد ليصار إىل تعديلها
فإن هذه املركبات متتص ويرتفع مقدارها يف اجلسم، إضافة إىل  ،وعند تناول كمية كبرية من الدم

واليت ميكن أن تؤدي  ،سبة البولة يف الدمتنتج عن هضم الدم نفسه مما يؤدي إىل ارتفاع نأن املركبات اليت ميكن 
  . إىل اعتالل دماغي ينتهي بالسبات

إىل امتصاص ـ هنا ـ وهذه احلالة تشبه مرضياً ما حيدث يف حالة الرتف اهلضمي العلوي ويلجأ عادة 
  .الدم املتراكم يف املعدة واألمعاء لتخليص البدن منه ووقايته من حدوث اإلصابة الدماغية

أخذ  من حيوان سليم، عالوة على احتوائه  ولو ،الدم حيتوي على فضالت سامة مستقذرةهكذا فإن و
  .على عوامل مرضية وجرثومية فيما لوأخذ من حيوان مريض باألصل

إذ أنه من املتفق عليه طبياً أن الدم أصلح األوساط ، اجلراثيم وتكاثرها الدم وسط صاحل لنمووذكر لنا أن 
تستعمله املخابر هلذا أطيب غذاء هلذه الكائنات وأفضل تربة لنموها و فهو ،م وتكاثرهاشىت أنواع اجلراثي لنمو

  .لتحضري املزرعة اجلرثومية
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ما حيتويه من بروتينات قابلة فإن  ..يصلح غذاء لإلنسانوذكر لنا أنه زيادة على هذا كله، فإن الدم ال 
يف  ،لدسم، ومثل ذلك ا)مل  ١٠٠/ غ ٨( يل للهضم كاأللبومني والغلوبولني والفربينوجني هو  مقدار ضئ

وهي بروتينات معقدة عسرة اهلضم جداً، ) اهليموغلوبني ( حني حيتوي الدم على نسبة كبرية من خضاب الدم 
  .غالبا ال حتتملها املعدة

وذلك لتحول الفيربينوجني إىل مادة الليفني الذي يؤلف  ،مث إن الدم إذا ختثر فإن هضمه يصبح أشد عسرة
  .بكة حتضر ضمنها الكريات احلمر والفيربين من أسوأ الربوتينات وأعسرها هضماًش

  .وهكذا فإن علماء الصحة مل يعتربوا الدم بشكل من األشكال يف تعداد األغذية الصاحلة للبشر
  أهذا ما حرمه عليكم نبيكم؟: قال الرجل
وكل ذي ناب من  ،من الطري كل ذي خملب(حرم  لقد أخربنا الوارث أن رسول اهللا : قال النادل

   ٢) ١السباع
  فما الذي قال الوارث يف هذا؟: قال الرجل
أن الشعوب تكتسب بعض صفات احليوانات اليت أثبت علم التغذية احلديثة لقد أخربنا أن : قال النادل

ثر يف فتؤ ،وتنتقل إىل معدة البشر ،تأكلها الحتواء حلومها على مسيات ومفرزات داخلية تسري يف الدماء
  ..أخالقهم

فقد تبني أن احليوان املفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز يف جسمه هرمونات ومواد تساعده على 
  . .القتال واقتناص الفريسة

قفص عندما تقدم له قطعة حلم الحبيس يف  ن هذه اإلفرازات خترج يف جسم احليوان حىت وهووذكر لنا أ
  .لكي يأكلها

ى الشعوب آكالت حلوم اجلوارح أو غريها من اللحوم اليت حرم اإلسالم أكلها أا لوحظ علوذكر لنا أنه 
  . .بدون سبب إال الرغبة يف سفك الدماء ولو ،تصاب بنوع من الشراسة وامليل إىل العنف

الدراسات والبحوث وقد تأكدت من هذه الظاهرة على القبائل املتخلفة اليت تستمرئ أكل وأخربنا أن 
كما انتهت تلك الدراسات  ،فيأكل حلوم البشر ،حوم إىل حد أن بعضها يصاب بالضراوةمثل تلك الل

والبحوث أيضا إىل ظاهرة أخرى يف هذه القبائل وهي إصابتها بنوع من الفوضى اجلنسية وانعدام الغرية على 
حياة تلك وهي حالة أقرب إىل . .اجلنس اآلخر فضال عن عدم احترام نظام األسرة ومسألة العرض والشرف

حيث إن الذكر يهجم على الذكر اآلخر من القطيع ويقتله لكي حيظى بإناثه إىل أن يأيت . .احليوانات املفترسة
  . .فيقتل الذكر املغتصب السابق وهكذا ،ذكر آخر أكثر شبابا وحيوية وقوة

                                                
ألن هلا أربعة أنياب كبرية يف الفك  ،آكالت اللحوم تعرف علميا بأا ذات الناب اليت أشار إليها احلديث الشريف)   ١(

  .. العلوي والسفلي
 ،وإىل آكالت اللحوم كالصقور والنسور.. الطيور أيضا إذ تنقسم إىل آكالت العشب والنبات كالدجاج واحلمامومثل ذلك 

  .وال يوجد هذا املخلب يف الطيور املستأنسة الداجنة ،إن الطائر آكل اللحوم له خملب حاد: يز العلمي بينهما يقالوللتمي
  .أبو داوداحلديث رواه )   ٢(
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 قد) سارس(أن الفريوس املسبب لاللتهاب الرئوي الالمنطي ـ علماء من الصني وذكر لنا ـ نقال عن 
اخلوف من انتشار وقد أجلأ . .الزباد وكالب الراكون) قطط(سنور كيكون انتقل إىل البشر من حيوانات 

تأمر جبمع القطط والكالب إىل أن السارس عن طريق احليوانات األليفة السلطات يف بكني واملدن األخرى 
  .ات األليفة إىل التخلي عن حيوانامأصحاب احليوانذلك كما دفع  ..الضالة واحليوانات األخرى وتقتلها

  أهذه هي احملرمات من املطاعم يف دينكم؟: قال الرجل
  .وهناك غريها مما يدخل يف اخلبائث. .هذه هي املنصوص عليها: قال النادل
  وما ضابطها؟: قال الرجل
  : ضابطها اثنان: قال النادل

  .أي مضرةوأن ال يكون فيها . .أن يكون املكسب الذي تنال به حالال
. .فالضرار يعين أن ال يكون تنعمنا مبضرة غرينا. .)ال ضرر وال ضرار( :بني األمرين، فقال لقد مجع 

  .والضرر أن ال نأكل ما يضرنا
  فكيف متيزون بني ما يضركم وما ال يضركم؟: قال الرجل
. .أثبته العلم احلديث وقد استفدنا حبمد اهللا أصوله من نبينا، وفروعه مما. .ذلك علم عميق: قال النادل

  .فالعلم احلديث خادم للعلم القدمي، وفرع عنه
فأنت تصلح ألن تكون . .أرى أن معارفك ال تتناسب مع وظيفتك: نظر إليه الرجل بإعجاب، وقال 

  .عامل غذاء، ال نادال يف مطعم
 أن أتوىل هذه باإلضافة إىل أنه ال ميكنين. .إن عملي يف مطعم ال حيول بيين وبني ذلك: قال النادل

. .لقد انا ديننا أن خنوض يف أمر من غري أن تكون لدينا املعارف املرتبطة به. .الوظيفة، وأنا أجهل ما يرتبط ا
  .وهلذا فإن كل العمال يف هذا املطبخ يكونون فيما يرتبط بوظيفتهم من علوم قبل أن يتولوها

  .أصناف املآكل ال على علومهاطبخ على ولكنهم يدربونه . .إن قومي ميارسون ذلك: قال الرجل
  .ولو الحظومها مجيعا جلمعوا بينهما مجيعا. .ذلك أم الحظوا الربح، ومل يالحظوا النصح: قال النادل
. .واسقين بعض اخلمر.. دعنا من األكل. .أو بدل ذلك. .ماذا ستحضر لنا لنأكله. .واآلن: قال الرجل

  .بيت إال اخلمر العتيقةفإين أحس ببعض الكآبة، ولن يعاجل كآ
  .أراك تفر من اخلبائث إىل أمها: قال النادل
  وهل للخبائث أم؟: قال الرجل
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر :لقد قال اهللا تعاىل فيها. .أمها اخلمر. .أجل: قال النادل

ع نم سرِج المالْأَزو ابصالْأَنونَوحفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشم)وبني آثارها اخلطرية، )٩٠:املائدة ،
عن ذكْرِ اللَّه وعنِ  ﴿ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم:فقال
  )٩١:املائدة(ة فَهلْ أَنتم منتهونَالصال

  فما الذي ذكر لكم الوارث من أسرار ذلك؟: قال الرجل
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  . .إن شارب اخلمر ال حيتسي مخرا، وإمنا حيتسي مسا: لقد قال لنا: قال النادل
إن الكحول هو  السم الوحيد املرخص بتداوله على نطاق ( :قالالدكتور أو بري لويس وذكر لنا أن 

وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب  ..وجيده حتت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله ،اسع يف العامل كلهو
إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم  ،ويؤدي هو  إىل اضطراب الشخصية ومرضها ،الشخصية
فيتعرضون للتحلل  ،منوناخلمر املز أما شاربو. .وقد تؤدي إىل الغيبوبة ،إما إىل اهليجان أو اخلمود وتؤدي

   ١»األخالقي الكامل مع اجلنون 
وإىل إصابة بطانة األنف  ،بالتهاب القصبات والرئة اإلصابةيؤدي إىل  اأخبروذكر لنا أن جمرد استنشاق 
النهي  فهذا اللفظ يعين، )٩٠من اآلية: املائدة(﴿ فَاجتنِبوه﴾ :وهلذا قال تعاىلمما يؤدي إىل ضعف حاسة الشم، 

  .أعم من النهي عن شربهووه ،عن االقتراب منه مطلقاً
ـ ٢٠فعندما يبلغ مســتواه  من  ،كلمـا تغري مسـتواه يف الدمه خيتلف تأثريأن هذا السم  ٢وذكر لنا

 ٢٩٩ـ ١٠٠ملغ  باملائة يسبب تغري املزاج وإىل عدم توازن العضالت واضطراب احلس، ويف مستوى من  ٩٩
ملغ   ٣٩٩ـ  ٣٠٠ويف مستوى من  ،ان وازدواج الرؤية واضطراب شديد يف التوازنملغ  باملائة يظهر الغثي

ملغ  باملائة يدخل  ٧٠٠ـ  ٤٠٠ويف مستوى  ،باملائة بط حرارة البدن ويضطرب الكالم ويفقد الذاكرة
   .الشاب يف سبات عميق يصحبه قصور يف التنفس وقد ينتهي باملوت

كلما كانت األعضاء أكثر تعقيداً وختصصاً يف وأنه . .اخلمربكل أعضاء اجلسم تتأثر وذكر لنا أن 
  :وظائفها كانت أكثر عرضة لتأثريات الغول السمية

 ،لمناطق الدماغية اليت تقوم باألعمال األكثر تعقيداًلط يثبـ حيدث تهي أكثرها تأثراً ـ واجلملة العصبية ف
مراكز التنفس الدماغية حيث أن اإلكثار منه ميكن ويفقد قشر الدماغ قدرته على حتليل األمور، كما يؤثر على 

  .أن يثبط التنفس متاماً إىل املوت
يؤدي مرور اخلمر يف الفم إىل التهاب وتشقق اللسان كما يضطرب الذوق نتيجة ي، فهاز اهلضمأما اجل

ضاء على ومع اإلدمان تشكل طالوة بي، ضمور احلليمات الذوقية، وجيف اللسان وقد يظهر سيالن لعايب مقرف
  .اللسان تعترب مرحلة سابقة لتطور سرطان اللسان

وسع األوعية الدموية الوريدية للغشاء املخاطي للمري مما يؤهب لتقرحه وحلدوث نزوف خطرية تواخلمر 
   .باملائة من املصابني بسرطان املريء هم مدمنوا مخر ٩٠كما تبني أن  ،ن يقيء املدمن دماً غزيراًتؤدي أل

تقن الغشاء املخاطي فيها ويزيد افراز محض كلور املاء والببسني مما يؤهب إلصابتها بتقرحات ويف املعدة حي
مث الرتوف وعند املدمن تصاب املعدة بالتهاب ضموري مزمن يؤهب إلصابة صاحبها بسرطان املعدة الذي يندر 

   .جداً أن يصيب شخصاً ال يشرب اخلمر
                                                

  .الطبعة العاشرة -مرجع برايس الطيب( أكرب وأشهر مرجع طيب بريطاين يفرئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن )   ١(

  .أمحد شوكت شطي. نظرات يف املسكرات  دو حممد نزار الدقر،. روائع الطب اإلسالمي  د :انظر)   ٢(



 ٣٥٠

سهاالت إ اخلمر املتعدين وحتدث التهابات معوية مزمنة ووتضطرب احلركة احليوية لألمعاء عند شاريب
  .وحيدث عسر يف االمتصاص املعوي ،متكررة عند املدمنني، وتتولد عندهم غازات كريهة

 ،احليوية اوتنشغل الكبد من أجل التخلص من الغول عن وظائفه ،والغول سم شديد للخلية الكبدية
  .وحيصل فيها تطورات خطرية نتيجة اإلدمان

 ،ألف شخص بسبب تشمع الكبد الغويل ٢٢يف فرنسا وحدها ميوت سنوياً أكثر من وقد ذكر لنا أنه 
حريرات تؤدي  ٧غ منه ١كما أن الغول حيترق ضمن الكبد ليطلق كل  ،ألف ١٦ويف أملانيا ميوت حوايل 

  .ئيباملدمن إىل عزوفه عن الطعام دون أن تعطيه هي أي فائدة مما يعرضه لنقص الوارد الغذا
مث يصاب  ،املصاب من أمل يف منطقة الكبد ونقص يف الشهية وتراجع يف الوزن مع غثيان وإقياء ويشكو

الرتف يف املريء، وكالمها ميكن  وقد خيتلط بالتهاب الدماغ الغويل ويصاب بالسبات أو  ..باجلنب أو بالريقان
  .أن يكون مميتاً

يصاب مدمن اخلمر بعدد من االضطابات اخلطرية ، حيث بالقلوذكر لنا أن للخمر تأثرياا اخلطرية على 
  . .واملميتة اليت تصيب القلب منها 

  .فإن ما ذكرته كاف ألعرف خبثها. .حسبك: قال الرجل
واعفين من . .فاطلب ما تريد. .لقد جئت إىل املطعم لتأكل طعاما ال كالما. .اعذرين: قال النادل

  .وشأنك مبا تشاء من الطيبات. .اخلبائث
وأحضر يل ـ . .فبورك فيك. .مل أستفد يف حيايت من مطعم كما استفدت من هذا املطعم: قال الرجل

  .على ذوقك ـ ما تشاء
  .أسرع النادل، وأحضر له بعض الطعام، فرأيته الرجل يلتهمه بشهية عجيبة

ت كثريا مما لقد استفد.. ال بأس عليك: انتبه النادل يل، فحضر، وحياين بأدب معتذرا عن تأخره، فقلت
وال أحسب أن . .فأنا شديد الشهية هلا. .فلن أطلب منك إال الطيبات. .واطمئن. .فبورك فيك. .كنت تقوله

  .ما قدمته لذلك الرجل يكفيين
لقد انا اهللا تعاىل عن اإلسراف، . .وال أرى إال أنه يكفيك. .إن ما قدمته له حمسوب بدقة: قال النادل

  )٣١من اآلية: ألعراف(وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا ﴾  ﴿:وأمرنا باالقتصاد، فقال
أن الوقوف عند التلذذ بالطعام والشراب والتمتع ما إمنا هو  من صفات الكافرين وأخرب تعاىل 

  )٢٠:األحقاف(ثْوى لَّهم والَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام والنار م﴿ :فقالاجلاحدين، 
مث يكون من  ،مث الذين يلوم مث الذين يلوم ،إن خريكم قرين( :السمنة احنرافا، فقال وهلذا اعترب 

  ) بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن
ث يف هذه األمة بعد نبيها الشبع فإن القوم ملا شبعت ل بالء حدأو ( :ـ رضي اهللا عنها ـعائشة  قالتو

  )بطوم مسنت أبدام فضعفت قلوم ومجحت شهوام
إن من اإلسراف أن تأكل كل ما :( من اإلسراف أن يأكل اإلنسان كلما اشتهى، فقال واعترب 



 ٣٥١

   ١)اشتهيت
الناس جوعاً يوم القيامة أقصر عنا من جشائك، إن أطول :( فقال له عند رسول اهللا بعضهم جتشأ و

   ٢)أكثرهم شبعاً يف الدنيا
وأنت . .إن صاحب املطعم حيب أن جينيب أرباحا. .أال ترى أنك تضر صاحب املطعم بتصرفك: قلت

  .تقف يف طريقه
إنه يوصينا دائما بذلك، وحيذرنا من أن نغش الزبائن، فيحيق بنا . .هو حيب أن جيين حالال ال حراما: قال

وهو ال يسر بشيء كما يسر بنصيحتنا . .٣)من غشنا فليس منا:( بقوله الشديد الذي أخرب عنه ذلك العقاب 
  .للزبائن

  فصاحبك أفلس، أو يوشك أن يفلس لو استمر على هذا املنوال؟: قلت
إن هذا املطعم الذي تراه واحد من املطاعم . .فال تزيده األيام إال غىن. .لقد بارك اهللا يف رزقه. .ال: قال

فال أحد مير على هذا املطعم أو غريه من مطاعمه إال ألفه، وأحبه، بل . .لكثرية اليت ميلكها صاحب هذا املطعما
  . .ونصب نفسه مشهرا جمانيا له

  .هكذا علمنا نبينا. .إن اهللا تعاىل يعوض الناصح من فضله ما ال يدركه الغاش
  فما حدثكم الوارث عن أسرار اإلسراف؟: قلت
ما مأل ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حبسب ابن ( :درسا من دروسه ذكر فيه قوله  لقد حضرت: قال

وكان ما قاله مما ال  ٤)وثلث لنفسه ،وثلث لشرابه ،فثلث لطعامه :آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان البد فاعالً
وكلما كان ممتلئاً  ،اجزباهلواء يقع حتت احلجاب احل ئاممتل ايشكل اجلزء العلوي من املعدة جيب:( أزال أذكره

إذا امتأل هذا اجليب بالطعام ، فوكان التنفس ميسوراً ،باهلواء كانت حركة احلجاب احلاجز فوقه سهلة
وكان التنفس صعباً كما أن الصلب  ال يستقيم متاماً إال إذا كانت  ،والشراب تعرقلت حركة احلجاب احلاجز

  )بالطعاموال يتم ذلك إذا اختمت  ،حركة املعدة مسترحية
من ـ بصورة مباشرة ـ اإلسراف يف الغذاء ما يؤدي إليه من أضرار :  ٥ومسعته يف موضع آخر يقول

أمراض (مما يسمى من أمراض فرط التغذية ـ بصورة غري مباشرة ـ اضطراب اهلضم والتخمة، وملا يؤدي إليه 
أمراض شرايني القلب احملدثة للذحبة أمهها السكري، وارتفاع ضغط الدم، و  ومن، )أمراض التخمة(أو ) الرخاء

  . وما إىل ذلك. .واجللطة، وأمراض شرايني الدماغ املؤدية إىل السكتة والفاجل
                                                

  .ابن ماجة)   ١(
  ).٧/١٨٢(حتفة األحوذي ، هذا حديث حسن غريب: صحيح اإلسناد، وقال الترمذي: ورواه احلاكم وقال، الترمذي)   ٢(

 .رواه مسلم) ٣(
  .يكرب معد بن املقدام عنأمحد والترمذي وابن ماجة واحلاكم )   ٤(
حماضرة ألقاها يف املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف ، الدكتور حممد هيثم اخلياط فـقـــه الصحـــة،)   ٥(

  )للميالد ١٩٨٤[للهجرة  ١٤٠٥كرا تشي سنة 



 ٣٥٢

  فما الذي تريد أن حتضره لنا من طعام؟. .بورك فيك: قلت
  .فقد خلق اهللا لكل شخص تذوقه اخلاص به. .ذلك من شأنك ال من شأين: قال
  صا؟أمل يسن لكم نبيكم ذوقا خا: قلت
مث ترك بعد ذلك كل شخص وما يشتهي، فالتشريع ال يدخل هذا . .نبينا بني لنا ما يضرنا وما ينفعنا: قال

  .الباب
  فما كان يشتهي نبيكم؟: قلت
ما قُرب إليه شيٌء من الطيبات إال و. .يتكلف مفقوداًومل يكن . .يرد موجوداً مل يكن نبيكم : قال

فيتركَه من غري حترمي، وما عاب طعاماً قطُّ، إن اشتهاه أكله، وإال تركه، كما ترك أكله، إال أن تعافَه نفسه، 
  . ١أكل الضب ملَّا لَم يعتده ومل حيرمه على األمة، بل أُكلَ على مائدته وهوينظر

  .فهل ترك نبيكم شيئا من الطيبات تشتهيه النفوس من باب الزهد الذي ادعاه أقوام منكم: قلت
أكل احللوى والعسل، وكان يحبهما، وأكل حلم اجلزور، والضأن، والدجاج، وحلم فقد  ..ال: قال

 وشرب اللنب ،والتمر طبمار الوحش، واألرنب، وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الراحلُبارى، وحلم ح
كل القثَّاء بالرطَبِ، وأكل ، وأ٢خالصاً ومشوباً، والسويق، والعسل باملاء، وشرب نقيع التمر، وأكل اخلَزِيرة

اَألقطَ، وأكل التمر باخلبز، وأكل اخلبز باخلل، وأكل الثريد، وهواخلبز باللحم، وأكل اخلبز باِإلهالة، وهوالشحم 
لَ وأكلَ املسلُوقةَ، وأك ،املذاب، وأكل من الكَبِد املَشوِية، وأكل القَديد، وأكلَ الدباء املطبوخةَ، وكان يحبها

الثريد بالسمن، وأكلَ اجلُنب، وأكلَ اخلبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطَبِ، وأكل التمر بِالزبد، وكان يحبه، ومل 
  .٣يكن يرد طَيباً، وال يتكلفه

  أليس من السنة أن تأكلوا كما أكل نبيكم؟: قلت
ا ذكر، وأن متتلئ قلوبنا بالرمحة من السنة أن نصلي كما صلى، وأن حنج كما حج، وأن نذكر كم: قال

. .ويف ذلك ختتلف احلاجات. .فليس إال للحفاظ على طينية طيننا من أن خترب. .أما األكل. .اليت امتأل ا
  .وما كان اهللا ليضيق على عباده يف ذلك. .وختتلف األقاليم

وليكن . .به جوعيفأحضر يل من الطعام ما أسد . .بورك فيك، ويف تعظيمك لنبيك، وفهمك عنه: قلت
  .أحب الطعام إىل نبيكم

  . .امسح يل أن أطلب منك طلبا: سار قليال، مث رجع، وقال
  .اطلب ما تشاء: قلت
  .أرين يديك: قال

  . .أرجو أن تصحبين إىل امليضأة: قطع عجيب بقوله. .أريته إيامها، وأنا متعجب من هذا الطلب العجيب
                                                

 .زاد املعاد) ١(
  .وهي حساء يتخذ من اللنب والدقيق)   ٢(
 .زاد املعاد) ٣(



 ٣٥٣

  .ال ألغتسلأنا جئت للمطعم ال آلكل : قاطعته بقويل
  .لقد حذرنا صاحب املطعم من أن نطعم أحدا قبل أن ننظر يف نظافة يديه: قال
  مل؟: قلت
، ١)بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده( :فقد ورد يف احلديث قوله . .هذا سنة نبينا. .أوال: قال

  .وقد فسر العلماء وضوء الطعام بغسل اليدين
  ٢)فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع ،يكثر اهللا خري بيته من أحب أن( :ويف حديث آخر قال 

 ،٣)فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه ،ومل يغسله ،من نام ويف يده غمر( :ويف حديث آخر قال 
  .ريح اللحم وزهومته:والغمر

إن الشيطان حساس حلّاس فاحذروه على أنفسكم من بات ويف يده غمر ( :ويف حديث آخر قال 
  ٤)يء فال يلومن إال نفسهفأصابه ش
  فهل حدثك الوارث عن أسرار هذه األحاديث؟: قلت
أو حامالً جلراثيم  ،يف حياة اإلنسان اليومية كثرياً ما يصافح شخصاً مريضاًأن  ٥لقد ذكر لنا. .أجل: قال

كامناً ينتظر ذلك فهو جيلس لطعامه غري عامل أن بني أنامله خطراً  ،أو يلمس أشياء ملوثة جبراثيم خطرية ،ممرضة
  .فيلوث لقمة يبتلعها ليصاب بذلك املرض ،الطعام

  . .أكثر األمراض انتشاراً عن ذلك الطريق هي الكولريا والتيفوئيد والزحاروذكر لنا أن 
وما يفرزه من دهن  اجللد حيتوي على سطحه على أثالم وأخاديد،وذكر لنا أن سر ذلك كله يعود إىل أن 

  .ق تلك اجلراثيم وبيوض الطفيليات باجللد وحفظها بني ثناياهوعرق يساعد على التصا
  عرفت سر غسل اليدين قبل الطعام، فما سر غسلها بعده؟: قلت
وأن تشكل  ،اليت تلوث األنامل ميكنها إذا بقيت أن تتفسخالطعام  بقايالقد ذكر لنا الوارث أن :  قال

وهذا اخلطر هو الذي حذر منه  ،حالتها إىل خطر داهمضمن حرارة اجلسم وسطاً مالئماً لتكاثر اجلراثيم واست
  .ذكرا لكيف أحاديثه اليت   النيب

استجبت لطلبه، وسرت معه إىل ميضأة نظيفة، فغسلت يدي، مث عدت إىل جملسي، حيث وجدت صحن 
أخي رويدك ـ يا : ثريد يف انتظاري، فبدأت آكل بنهم، فجاءين رجل آخر، يبدو أنه من عمال املطعم، وقال

  .فقد ينا عن ذلك. .ـ فال ينبغي أن تأكل بشره
  .واجلائع ال يأكل إال بشراهة. .أنا جائع: قلت
  .حىت يذهب الطعام سائغا إىل املعدة. .فامضغ اللقمة جيدا. .إن أبيت إال ذلك: قال

                                                
 .د والترمذيأبو داورواه ) ١(
 .ابن ماجة والبيهقيرواه ) ٢(
 .حديث حسن،وصححه ابن حبان :أبو داود والترمذي وقالرواه ) ٣(
 .صحيح اإلسناد،ورواه البغوي بسند آخر وحسنه :الترمذي واحلاكم وقالرواه ) ٤(
 .روائع الطب اإلسالمي: انظر) ٥(



 ٣٥٤

  أمن عمال هذا املطعم أم تراك رجال فضوليا؟. .من أنت؟: قلت
، وقد كلفين صاحبه بوظيفة واحدة ال أعدوها، وهي أن أراقب بل أنا من عمال هذا املطعم: قال
  . .اآلكلني

  .خياف صاحبك أن ال يدفعوا مثن أكلهم: قلت
  ..بل إن كل حمتاج يأكل عنده جمانا. .هو ال يهمك ذلك: قال
  فما يهمه إذن من مراقبة الناس؟: قلت
هو خياف من قوله .. مة سببا يف ذلكهو خيشى أن خيالفوا السنة، فيتأذوا يف أجسادهم، فيكون مطع: قال

: )خوفا شديدا) من غشنا، فليس منا.  
  .أليست هناك معدة تطحن كل ما يقدم هلا. .فما الضرر يف أن ال أمضغ اللقمة جيدا: قلت
لقد حدثنا الوارث عن األمراض الناجتة . .ولكنك إن كلفتها ما ال تطيق مل تستمر معك طويال. .بلى: قال
مل الشديد وخاصة إذا كانت الوجبة دمسة، وهي حالة من األ ،صدرالهجمة خناق : كر منها، فذ١عن الشره

تظهر هذه احلالة عادةً وخلف القص ميتد للكتف والذراع األيسر والفك السفلي بسبب نقص التروية القلبية، 
القلب عبئا مياثل العبء  عند املصابني بأمراض األوعية القلبية إثر اجلهد، فالوجبة الغذائية الكبرية تشكل على

  . الناتج عن اجلهد العنيف
تعرض اإلنسان لإلصابة ببعض اجلراثيم، كضمات الكولريا وعصيات احلمى التيفية، واألطوار ومنها 

محوضة أن وذلك لعدم تعرض كامل الطعام حلموضة املعدة وللهضم املبدئي يف املعدة حيث  ،االغتذائية لالميبا
  .ادة عن القضاء على مثل هذه اجلراثيماملعدة هي املسؤولة ع

، احلاد، وهي حالة خطرية قد تؤدي للوفاة إذا مل تعاجلها توسعومنها بعض األمراض املتعلقة باملعدة، ك
نفتال املعدة، وهي إصابة خطرية ونادرة حتدث بسبب حركة حوية معاكسة لألمعاء بعد امتالء املعدة الزائد أوكا

   .بالطعام
املعدة املمتلئة بالطعام أكثر عرضةً للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي من املعدة ، فإن زيادة على هذا

  ) فوق املعدة(الفارغة، وقد يتعرض املرء للموت بالنهي القليب إذا تعرض لضرب على الشرسوف 
  فهل تريد أن تنصحين نصيحة أخرى؟. .بورك يف نصيحتك: قلت
  . .لقد رأيتك أثناء شربك تنفخ يف الشراب: قال
  وما يف ذلك؟: قلت
ن وقد أخربنا الوارث أن سبب ذلك يعود إىل أ. .عن النفخ يف الطعام والشراب لقد ى نبينا : قال

نفخ الرذاذ وزفره  يؤدي إىل انتقال كثري من األمراض املعدية كاالنفلونزا والقوباء وشلل األطفال والنكاف 
وخاصة الفريوسية ولذلك فإنه  ،لعنجز والسل وغريها من األمراضوالتهابات احللق وا واحلصبة األملانية والرشاح

  .ينصح  بعدم النفخ والتنفس يف آنية األكل والشرب
                                                

  .احلميد دياب والدكتور امحد قرقوزلدكتور عبد ل مع الطب يف القرآن الكرمي،: انظر)   ١(



 ٣٥٥

  أميكن أن حتدث كل هذه العلل بسبب هذا التصرف البسيط؟: قلت
  . .وقد يؤتى اإلنسان من باب الذي حيتقره. .ليس هناك تصرف بسيط وتصرف عميق: قال

وجد أن السبب فدراسة على درن األمعاء يف السودان، أن بعض الباحثني أجرى لقد ذكر لنا الوارث 
بعكس ما هو  معروف عامليا من أن السبب هو   ،جرثومة الدرن اإلنسانية الرئيسي لدرن األمعاء يف السودان هو

  .وقد دعاه ذلك إىل البحث عن سر الكامن وراء ذلك. .اجلرثومة الدرنية البقرية
  فما وجد؟: قلت
حيث يتم يف السودان، العادة املتبعة يف خض اللنب وصنع الزبدة منه لقد وجد علة ذلك تكمن يف : قال

بفمها يف القربة لتمأل  ـ واليت قد تكون مصابة بدرن الصدرـ مث تنفخ املرأة  ،ملء القربة إىل نصفها باللنب
بالتايل ينتقل وبدون غلي أو تسخني، مث يبدأ خض اللنب وتفصل الزبدة ويشرب اللنب  ،النصف اآلخر باهلواء

املرتبطة ذا ما حصل هلم ما  ولو أن هؤالء متسكوا بسنة النيب . .املرض من صدر املرأة إىل أمعاء اآلخرين
  . حصل

  . .انصرفت إىل أكلي متأدبا باآلداب اليت علموين إياها
يف  :ويقول له. .نه آداب الطعامبعد انتهائي من األكل رأيت رجال مع ابنه على مائدة واحدة، وهو يلق

تطيش يف وكانت يده  ،ـ على حجر رسول اهللا  عمر بن أيب سلمةيوم من األيام قعد طفل صغري ـ امسه  
  ١)وكل مما يليك ،وكل بيمينك ،يا غالم سم اهللا( :، فقال له رسول اهللا الصفحة

  كل؟هل مسعت الوارث حيدثك عن سر ختصيص اليمني باأل: قال الولد ألبيه
  .ولكين أحسب أن اهللا قد هداين إىل سر ذلك. .مل أمسعه: قال األب
  وما سره؟: قال الولد

لقد رأيت حرص الشريعة على الطهارة عموما، وطهارة الطعام خصوصا، وكان ذلك يستدعي متييز : قال
يد للتنظيف،  من احلكمة املراعية للفطرة ختصيص وقد رأى النيب . .دور كل يد، حبيث ال ختتلط الوظائف

كانت يد رسول ( :ـرضي اهللا عنها ـ عائشة ويد للطعام حفاظا على الطعام من خماطر التلوث، وهلذا قالت 
   ٢)اليمىن  لطهوره وطعامه، واليسرى خلالئه وما كان من أذى  اهللا 

  .يناوما أعظم منن اهللا بك عل. .ما أعظم حرصك علينا. .صلى اهللا عليك يا رسول اهللا: قال الولد
. .فخرجت بعد أن دفعت مثن ما أكلته. .شعرت بتأثر عظيم هلذا املشهد، ابتدرت له عيوين بدموعها

  . .وكان مبلغا زهيدا، مقارنة مبا أكلته وما تعلمته
  :النوم

  . .بعد أن خرجت من املطعم، رحت أحبث عن فندق ألقيم فيه يف انتظار قدوم الوارث
. .فذهبت إليه. .ع على ساحة خضراء مزينة بأنواع النباتات والزهورما سرت قليال حىت رأيت فندقا يترب
                                                

  .البخاري ومسلم)   ١(
  .أبو  داود)   ٢(



 ٣٥٦

  .وقد شد انتباهي الصمت املطبق الذي كان يشمل الفندق مع أننا كنا يف الظهرية
تعال يا أخي، وال ترفع صوتك، وال : وقال يل بصوت قريب إىل اهلمس. .يف املدخل أوقفين البواب
  .ق اآلن يف قيلولةفأهل الفند. .تضرب برجليك على األرض

  ؟)قيلولة(وما : قلت
مل يأمرنا ا إال ملا  وحنن تم ا وحنرص عليها، ألنا نعلم أن رسول اهللا . .سنة من سنن نبينا: قال

  .يعلمه من اخلري املرتبط ا
  وكيف عرفت أا سنة؟: قلت
  ١)يلقيلوا، فإن الشياطني ال تق:( قال لقد حدثنا الوارث أن رسول اهللا : قال
  أال تعترب هذا حظا على الكسل؟: قلت
  .الكسل هو ما خدر األعضاء ال ما أصلحها: قال
  واإلنتاج؟: قلت
  .ال خري يف إنتاج يكون على حساب الصحة والعافية: قال
  وما عالقة القيلولة بالصحة والعافية؟: قلت
اج الفرد، وحتسني قدرته على لقد حدثنا الوارث أن العلم احلديث أكد دور القيلولة يف زيادة إنت: قال

أن القيلولة ملدة  ٢٠٠٢عام ) العلوم النفسية(متابعة نشاطه اليومي، فقد ذكر الباحثون يف دراسة نشرت يف جملة 
تكسب اجلسم راحة كافية، وختفف من مستوى هرمونات التوتر املرتفعة يف ) وليس أكثر ( دقيقة  ٤٠ – ١٠

  .الذي بذله اإلنسان يف بداية اليومالدم نتيجة النشاط البدين والذهين 
وذكر لنا أن العلماء يرون أن النوم لفترة قصرية يف النهار يريح ذهن اإلنسان وعضالته، ويعيد شحن 

  .قدراته على التفكري والتركيز، ويزيد إنتاجيته ومحاسه للعمل
ة ال تؤثر على فترة النوم يف دقيق ٤٠وذكر لنا أن الباحثني يؤكدون أن القيلولة يف النهار ملدة ال تتجاوز 

  .الليل، أما إذا امتدت ألكثر من ذلك، فقد تسبب األرق وصعوبة النوم
إيسكاالنيت ذكر فيها أن القيلولة تعزز الذاكرة . وأخربنا أن دراسة متت حتت إشراف الباحث األسباين د

  . ٢ارتياحا والتركيز، وتفسح اال أمام دورات جديدة من النشاط الدماغي يف منط أكثر
  .لقد رغبتين يف القيلولة، وأحسب أن جسمي يطلبها، فهال سلمت يل الغرفة اليت أنام فيها: قلت
  . .بكل سرور: قال

سار معي إىل غرفة من غرف الفندق، وقد كانت يف منتهى البساطة والطهارة واجلمال، وقبل أن 
  .ال شك أنك تعرف آداب النوم: ينصرف، قال يل

                                                
  .الطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف الطب عن أنس)   ١(
اليت ألقاها الدكتور حسان مشسي باشا يف املؤمتر العاملية ) صورة من إعجاز الطب والوقائي(من احملاضرة العلمية )   ٢(

  .م٢٠٠٤ن والسنة الذي عقد يف ديب عامل لإلعجاز العلمي يف القرآ



 ٣٥٧

  .ولكين ال أعرف ما عدا ذلك من آداب. .ر النومأعرف أذكا: قلت
  .لقد علمنا الوارث أن من السنة أن ننام على الشق األمين: قال
  مل الشق األمين خصوصا؟: قلت
أو  ،أو على الظهر ،ن االضطجاع على الفراش ميكن أن يكون على البطنلقد ذكر لنا الوارث أ: ١قال

حني ينام  أمرنا بالنوم على الشق األمين، وذلك ألن اإلنسان النيب  ، ولكنعلى أحد الشقني األمين أو األيسر
ألن ثقل كتلة الظهر العظمية متنع الصدر من التمدد والتقلص عند  ،على بطنه يشعر بعد مدة بضيق يف التنفس

عضاء واىل احتكاك األ ،تؤدي إىل انثناء اضطراري يف الفقرات الرقبية كما أن هذه الوضعية ،الشهيق والزفري
  .االحنرافات املرتبطة ا التناسلية بالفراش مما يدفع إىل

ارتفاع نسبة موت األطفال املفاجئ إىل ثالثة أضعاف عندما ينامون  الحظا استراليوذكر لنا أن باحثا 
  . على بطوم نسبة إىل األطفال الذين ينامون على أحد اجلانبني

  ٢)إن هذه ضجعة يبغضها اهللا ورسوله:( بطنه فقال رأى رجال مضطجعا على وهلذا فإن رسول اهللا 
فإا نومة  ،قم واقعد( :وقالفنهره،  ،على رجل نائم يف املسجد منبطح على وجهه مر النيب وقد 

  ٣)جهنمية
  ؟النوم على الظهرو: قلت
سترخاء  ألن الفم ينفتح عند االستلقاء على الظهر ال ،التنفس الفموي سببلقد ذكر لنا الوارث أنه ي: قال

األنف هو  املهيأ للتنفس ملا فيه من أشعار وخماط لتنقية اهلواء الداخل، وهذا خمالف للصحة، ف ..الفك السفلي
  .ولغزارة أوعيته الدموية اهليأة لتسخني اهلواء

كما يسبب ،يعرض صاحبه لكثرة اإلصابة برتالت الربد والزكام يف الشتاءفإنه التنفس من الفم، أما 
  .كما أنه يثري حاالت كامنة من فرط التصنع أو الضخامة اللثوية،ومن مث إىل التهاا اجلفايف جفاف اللثة،

فان شراع احلنك واللهاة يعارضان فرجان اخليشوم ويعيقان جمرى التنفس فيكثر الغطيط  زيادة على هذا،
 جانب رائحة فم كما يستيقظ املتنفس من فمه ولسانه مغطى بطبقة بيضاء غري اعتيادية إىل… والشخري 

  . كريهة
ألنه ليس مستقيما وإمنا حيوي على  ،هذه الوضعية غري مناسبة للعمود الفقريزيادة على ذلك، فإن و

  .انثنائني رقيب وقطين، كما تؤدي عند األطفال اىل تفلطح الرأس إذا اعتادها لفترة طويلة
  فما خماطر النوم على الشق األيسر؟: قلت
ألن القلب  من الوجهة الصحية،النوم على الشق األيسر غري مقبول أيضا رث أن لقد ذكر لنا الوا: قال

                                                
أوضاع النوم  (:الة الطبية العربيةو .١٩٦٨-١جملة طبيبك كانون )اضطجع على شقك األمين(:ظافر العطار.د: انظر)  ١(

  .١٩٧٥-٩/١٠،العدد ١٦جملة حضارة اإلسالم الد؛) النوم على اجلهة اليمىن(:إبراهيم الراوي.د، ١٩٩٣-١٩٦:ع )اخلاطئة

  .الترمذي بسند حسن)   ٢(
  .ماجهابن )   ٣(



 ٣٥٨

ويقلل نشاطه وخاصة عند  ،واليت هي أكرب من اليسرى مما يؤثر يف وظيفته حينئذ يقع حتت ضغط الرئة اليمىن،
ال ـ  حشاءالذي هو  أثقل األـ  كما تضغط املعدة املمتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب والكبد، املسنني

      .موجود على القلب، وعلى املعدة مما يؤخر إفراغها يكون ثابتا بل معلقا بأربطة، وهو
أن مرور الطعام من املعدة إىل األمعاء يتم يف فترة تتراوح  قد أثبتت التجارب اليت أجراها غالتيه وبواسيهو

ساعات إذ ا كان على  ٨-٥إال يف ساعة إذا كان النائم على اجلانب األمين، وال يتم ذلك  ٤.٥-٢.٥بني
  .األيسر

  ؟على الشق األمين هو  الوضع الصحيحفلماذا كان النوم : قلت
وتكون الكبد ، فيكون القلب أخف محال ،الرئة اليسرى أصغر من اليمىنلقد ذكر لنا الوارث أن : قال

  …اخلها من طعام بعد هضمهوهذا أسهل إلفراغ  ما بد ،واملعدة جامثة فوقها بكل راحتها ،مستقرة ال معلقة
كما يعترب النوم على اجلانب األمين من أروع اإلجراءات الطبية اليت تسهل وظيفة القصبات الرئوية 

  .اليسرى يف سرعة طرحها إلفرازا املخاطية
إن سبب حصول توسع القصبات للرئة اليسرى دون اليمىن هو  ألن قصبات الرئة اليمىن تتدرج يف بل 

أما قصبات ، األعلى حيث أا مائلة قليال مما يسهل طرحها ملفرزاا بواسطة األهداب القصبية االرتفاع إىل
فتتراكم تلك املفرزات يف الفص السفلى  ،الرئة اليسرى فإا عمودية مما يصعب معه طرح املفرزات إىل األعلى

املرض قد يترقى مؤديا إىل نتائج هذا ، ووالذي من أعراضه كثرة طرح البلغم صباحا ،مؤدية توسع القصبات فيه
  .ومن أحدث عالجات هؤالء املرضى هو  النوم على الشق األمين ،وخيمة كاإلصابة خبراج الرئة والداء الكلوي

  ال أتصور أن أحدا من الناس ميكنه أن يبقى ملتزما بالنوم على الشق األمين؟. .ولكن: قلت
لنوم على الشق األمين، وورد النهي عن النوم على ولذلك ورد يف النصوص الترغيب يف ا. .صدقت: قال

التقلب البطن، وسكتت النصوص عن النهي عن النوم على الشق األيسر وعلى الظهر حىت تكون لنا فسحة يف 
  .يف النوم دون حرج أو مشقة

من : الكهف)(مالِ ونقَلِّبهم ذَات الْيمنيِ وذَات الش﴿ :بل إن اهللا تعاىل ظهر تقليبه ألهل الكهف، فقال
  )١٨اآلية

  .فلماذا رخص فيهما، ومل يرخص يف النوم على البطن: قلت
  .ألما أقل خطرا من النوم على البطن: قال
  نوم خروجا عن الوظيفة اليت كلف ا؟الأال ترى أن يف حديث نبيكم عن : قلت

أمل تر يف حياتك أبدا . .كيف تقول هذا يا رجل: تغري وجهه تغريا شديد، لكنه متالك نفسه، وقال
  الشمس اليت تزين كبد السماء؟

  وكيف ال أراها؟: قلت
وهي متأل . .فهي متأل الدنيا علينا باأللوان اجلميلة. .أال ترى أا تؤدي وظائف كثرية يف نفس الوقت: قال

يف مسائها  وهي مع ذلك كله. .وهي متأل بعد ذلك كله كل ما حييط بنا من حياة. .احلنون ءأعضاءنا بالدف
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  .العالية ال نظفر منها إال بآثارها، أو ببعض آثارها
  .وكل يوم يربز من علومها ما كنا جنهل. .ما تقول عن مشس السماء صحيح: قلت
  .مث ال خيلق لسماء الروح مشسا. .جل ربك أن خيلق ألرض الطني مشسا: قال

  .جتد اإلنسان الذي تبحث عنه إال فيهولن . .لن جتد الكمال إال عنده: قال ذلك، مث انصرف، وهو يقول
فال تكاد . .بقيت يف ذلك الفندق أياما، وقد شد انتباهي مسارعة أهله للنوم مباشرة بعد صالة العشاء

مث يبدأ نشاطهم . .لصالةاحيث يهرعون إىل . .ويستيقضون مع أذان الفجر. .تسمع بينهم يف ذلك الوقت حسا
  . .من ذلك الوقت املبكر
لقد كان من . .هذا تنظيم رسول اهللا . .ليس هذا تنظيمنا: عن سر هذا التنظيم، فقال سألت بعضهم

  .١احلديث بعدهايكره و ها،يكره النوم قبلأن ينام بعد صالة العشاء، وكان  سنة النيب 
إياك والسمر بعد هدأة :( ، ويقول٢)ال مسر إال ملصل أو مسافر(:بل كان يشتد يف ذلك، فقد قال 

  ٣)إنكم ما تدرون ما يأيت اهللا يف خلقهالرجل، ف
  .٤ومل يرخص يف السهر إال لضرورة

  أمل خيربكم الوارث عن أسرار ذلك؟: قلت
لقد ذكر أن تلك الساعة اليت اختارها . .وما كان ليكون وارثا لو مل يبحث يف أسرار ذلك. .بلى: قال

سم والكون يطلبون النوم، فمن نام يف تلك لنومه ونوم أمته هي الساعة اليت يدق فيها جرس اجل رسول اهللا 
  .الساعة استفاد ما مل يستفد يف غريها

  كيف هذا؟: قلت
يف تلك الساعة ليقوم اجلسم جتعلنا ننام خلقها اهللا فينا الساعة البيولوجية اليت لقد ذكر لنا أن : قال

  .بوظائف أخرى ال يكمل أداؤها وحنن مستيقظون
ن أهنأ نوم هو  ما كان يف أو ائل الليل، وأن ساعة نوم قبل منتصف الليل أيؤكدون األطباء وذكر لنا أن 

  .تعدل ساعات من النوم املتأخر
إن الذهاب إىل النوم يف وقت حمدد كل مساء ( :Body Clockيف كتاب قال  الدكتور شابريووذكر لنا أن 

ل يهيئ الشخص لنوم جيد يف واالستيقاظ يف وقت معني كل صباح ال حيسن نشاط املرء يف النهار فحسب، ب
  )الليلة التالية

إذا كنت تريد أن تنام بسرعة حني ختلد إىل النوم فاض باكرا يف :( قالالربوفسور أو زولد وذكر لنا أن 
وتكون أكثر سعادة وأعظم نشاطا طوال  ،وافعل ذلك بانتظام، فبذلك حتصل على أفضل أنواع النوم ،الصباح

                                                
  .عن ابن عباس الطرباين يف الكبري رواه)  ١(
 .عن ابن مسعودأمحد  رواه)   ٢(
  .عن جابراحلاكم  رواه)   ٣(
. كان يسمر هو وأبو بكر يف األمر من أمور املسلمني وأنا معهما  أن النيب عن عمر بن اخلطاب من ذلك ما روي )  ٤(

 .ذيرواه الترم
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   ١)النهار
   ..يتفرغ الناس للتفرج على  األفالم واملسلسالت واملباريات واألحاديث واملأكوالتولكن مىت : قلت
إن مواقيت النوم اليت اختارها من ذكرت تترتب . .ولكل قوم سنتهم. .لقد ذكرت لك سنة نبينا: قال

  .قتصادية وغريهااالعصبية والنفسية والصحية والضار عليها الكثري من امل
   النوم؟أكل هذ بسبب تأخري: قلت
الذي يعرض فطرة النوم للخلل يتسبب حتماً بتعريض غريها للخلل، ومن غري أن يشعر ف ..أجل: قال

وبعد فوات األوان، ألن هذه العادة تصبح نوعاً من أنواع اإلدمان الذي  ،ابتداء، ولكنه سيكتشف ذلك انتهاء
  .يصعب اإلقالع عنه

هاية إىل استعمال العقاقري املنومة واملهدئة بعد أن تكون إن كثرياً من هؤالء قد يلجؤون يف النوهلذا ف
  .األعصاب قد أصبحت يف حالة شديدة من التوتر بسبب االفتقار إىل النوم الفطري املريح

ومما ال شك فيه أن التوتر العصيب أو التشنج ينعكس سلباً على عمل القلب واجلهاز اهلضمي والتنفس، 
اليات املتحدة يعاين نصف األمريكيني من األرق واضطرابات النوم، وقد في الوف ..ويسبب أمراضاً خطرية

  .ازدادت هذه النسبة عما كانت عليه
الدكتور آلن باك املدير الطيب للمؤسسة الوطنية ألمراض النوم ـ الذي أشرف على استطالع ذكر  وقد

املعقدة يف اتمع احلديث قد أفقدت إن طبيعة احلياة ( :قائالًاألمراض خلص إىل النتيجة املذكورة ـ سبب هذا 
   ٢)بسبب زمحة العمل وتوتر األعصاب ..الكثريين قدرم على التمتع بالنوم

  فما فوائد تعجيل االستيقاظ؟. .عرفت فوائد تعجيل النوم: قلت
( :فقد حث كثريا على التبكري، ففي احلديث قال . .أول فائدة هي أننا نطبق سنة رسول اهللا : قال

  .إذا بعث سرية بعثها أو ل النهار كان رسول اهللا ، و٣)م بارك ألميت يف بكررهاالله
  .التبكري شيء اعتباري، فمنا من يستيقظ وقت الضحى، مث يزعم أنه بكر: قلت
من صلّى ( :ذلك تبكري املفاليس، أما تبكري املؤمنني، فيبدأ من الفجر، لقد ورد يف احلديث قوله : قال

يف ذمة اهللا فال يطلبنكم اهللا بشيء  من صلّى الفجر فهو( :، وقوله ٤)كأمنا صلّى الليل كلهالصبح يف مجاعة ف
  .وتعاىلأي يف حفظه وكالءته سبحانه  :ومعىن يف ذمة اهللا، )من ذمته

والربدان الفجر  ،٥)من صلّى الربدين دخل اجلنة(:صالة الصبح أفضل الصلوات، فقال بل اعترب 
   . والعصر

أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ( :و  أخطر من ذلك، فقد قال بل ورد ما ه
                                                

  .، من موقعه على اإلنترنتالدكتور حسان مشسي باشا، من أسرار عامل النوم: انظر)   ١(
  .٦٢٤٧العدد ـ : الشرق األوسط)   ٢(
  .رواه أمحد)   ٣(
  .مسلم)   ٤(
  .البخاري)   ٥(
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  ١)ولويعلمون ما فيهما ألتومها ولوحبواً
  فهل ذكر لكم الوارث أسرار هذا؟: قلت
لقد ذكرت أن الوارث خيتلف عن سائر الناس يف إدراكه ألسرار ما يرثه من علم وعمل . .أجل: قال

أن العلم احلديث أثبت الفوائد الصحية اليت جينيها اإلنسان بيقظة الفجر، وهي كثرية  ٢القد ذكر لن. .وحال
تكون يف اجلو عند الفجر، وتقل تدرجيياً حىت تضمحل عند طلوع  )O٣(أن أعلى نسبة لغاز األوزون : منها

عل ذروة نشاط الشمس، وهلذا الغاز تأثري مفيد للجهاز العصيب، ومنشط للعمل الفكري والعضلي، حبيث جي
اإلنسان الفكرية والعضلية تكون يف الصباح الباكر، ويستشعر اإلنسان عندما يستنشق نسيم الفجر اجلميل لذة 

  .ونشوة ال شبيه هلا يف أي ساعة من ساعات النهار أو الليل
ألعصاب، وذكر لنا أن أشعة الشمس عند شروقها قريبة إىل اللون األمحر، ومعروف تأثري هذا اللون املثري ل

كما أن نسبة األشعة فوق البنفسجية تكون أكرب ما ميكن عند الشروق، وهي  ،والباعث على اليقظة واحلركة
  .األشعة اليت حترض اجللد على صنع فيتامني د

وذكر لنا أن االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل، وقد تبني أن اإلنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى 
الذي يؤهب هلجمات خناق   ض لإلصابة بأمراض القلب وخاصة مرض العصيدة الشرياينوترية واحدة يتعر

الصدر، ألن النوم ما هو  إال سكون مطلق، فإذا دام طويالً أدى ذلك لترسب املواد الدهنية على جدران 
  .األوعية الشريانية اإلكليلية القلبية

 ١٠٠/ مكروغرام )  ٢٢ـ  ٧(ح حيث تبلغ وذكر لنا أن أعلى نسبة للكورتزون يف الدم هي وقت الصبا
  .بالمسا، ومن املعروف أن الكورتزون هو  املادة السحرية اليت تزيد فعاليات اجلسم بالطاقة الالزمة له  مل

وباإلضافة إىل هذا كله، فقد ذكر لنا اآلثار االجتماعية النامجة عن هذا السلوك، ومنها أن املؤمن يستقبل 
، ويباشر أعماله اليومية يف الساعات األوىل من النهار، حيث تكون إمكاناته الذهنية يومه اجلديد جبد ونشاط

والنفسية والعضلية على أعلى مستوى، مما يؤدي ملضاعفة اإلنتاج، كل ذلك يف عامل ملؤه الصفاء والسرور 
  .واالنشراح

  :الرياضة
أقصدها ـ طيلة مكوثي فيه ـ كان جبانب الفندق ساحة متارس فيها أنواع كثرية من الرياضة، وكنت 

  .وقد تعجبت من حرص أهل املدينة على ممارسة الرياضات املختلفة. .كل مساء
انتظرت حىت .. تقدمت ـ مرة ـ من بعضهم، وقد كان شيخا كبريا، ولكنه كان يعدو كعدو الشباب

  كيف جتري وأنت يف هذا السن؟: توقف، مث سرت إليه، وقلت
  .وأنا أستحيي من اهللا أن ألقاه، وقد ضيعت سنة من سنن نبيه. .النيب أنا أطبق سنة من سنن : قال
   ؟ميارس هذا النوع من الرياضةفهل كان حممد : قلت

                                                
  .أمحد)   ١(
  ١٠ـ  ٦  أحباث الدكتور إبراهيم الراوي يف جملة احلضارة العددان: انظر)   ٢(
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  . .ـ ليشجع على القيام ذه السنة ـ ميارس السباق، ويشجع عليه لقد كان . .أجل: قال
خرجنا مع رسول اهللا : ها قالتفعنسابق زوجه عائشة  ـ رضي اهللا عنها ـ  لقد ورد يف احلديث أنه 

 فسابقته فسبقته، وخرجت معه بعد ذلك يف سفر  :تعايل حىت أُسابقك قالت :يف سفر فرتلنا مرتل فقال هلا
  .١هذه بتيك :فسبقين، فضرب بني كتفي وقال: تعايل حىت أسابقك قالت: آخر فرتلنا مرتل فقال

ويف السفر، وهو دليل شرعي على سنية ممارسة  وهي امرأة، ـ رضي اهللا عنها ـسابق عائشة  فالنيب 
الرجل الرياضة مع زوجته، ففيه ـ زيادة على القوة املكتسبة بالرياضة ـ تأليف القلوب وحتقيق املودة اليت هي 

  .األصل يف العالقات الزوجية
 وأصحابه من غزوة تبوك فعندما قفل الرسول يشجع أصحابه على مثل هذه املسابقات،  وقد كان 
  ٢)إن شئتم:( فقال النيب  ،السباق: قالت االنصار

 :وكان رجل من األنصار ال يسبق شداً قال: حديث سلمة بن األكوع يف قصة رجوعهم أنه قالويف 
أما تكرم  :فلما مسعت كالمه قلت: أال مسابق إىل املدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال :فجعل يقول

ذرين  ،يا رسول اهللا بأيب أنت وأُمي: قلت: قال ال، إال أن يكون رسول اهللا  :قال ،كرمياً وال اب شريفاً
  . ٣فسبقته إىل املدينة ..اذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت: قلت :قال، إن شئت: قال، فُألسابق الرجل
  .مث استأذنين، وانصرف يعدو كشاب مل تغر عليه السنون جبحافلها. .قال ذلك

ة صبيان يتسابقون، فرحت أتفرج عليهم، وقد انبهرت بالنظام الذي كانوا عليه مع أنه مل رأيت جمموع
  .كبري ينظمهمشخص يكن هناك 

  أين مدربكم الذي نظم لكم هذا السباق؟: قلت ألحدهم
  .خاضعة هلديه ،وكل جوارحنا مؤمترة بأمره. .هو يف قلوبنا وعقولنا وأرواحنا: قال
  .ال أراه بينكم: قلت
  .ويكفي أن جيعله ذلك بيننا. .هو فينا: قال
  من تقصد؟: قلت
إن من يرضى للطائفه .. وهل هناك شخص يف الدنيا يصح أن حنله تلك احملال الشريفة غري رسول اهللا: قال

  ساكنا غري رسول اهللا امرؤ قاصر اهلمة؟
  فأنتم متارسون سنة من سننه إذن؟: قلت
عبداهللا  لقد حدثنا الوارث بسنده عن. .بني األطفال بقاتاملساينظم مثل هذه  كان لقد . .أجل: قال

يصف عبداهللا وعبيداهللا وكثريا من بين العباس، مثَّ  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ بن احلارث 

                                                
 .ابن ايب شيبة، ابن ماجة رواه)  ١(
 .ابن ايب شيبة، ابن ماجة)  ١(
  .مسلم)   ٣(
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  ١ )فيتسابقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم( :من سبق إيلّ فله كذا وكذا، قال :يقول
  .مث انصرف يلهو مع أصحابه ويلعب ..قال ذلك

اقتربت من اهلدف الذي كان يسعون إليه، فرأيت صورة مشس متأل األكوان بأشعتها، وقد كتب يف 
لقد جعلنا هذا اهلدف ليكون أعظم : وسطها اسم حممد، فسألت أحد األطفال عن هذا اهلدف العجيب، فقال

فمحفز كل واحد منا الوحيد هو أن يكون أقرب . .فزاتألست ترى العامل كله ال يتحرك إال باحمل. .حمفز لنا
  . .أصحابه إىل النيب 

 لقد قال .. لقد كان لنا سلف يف ذلك. .ال حتسب بأننا قد ابتدعنا هذا ابتداعا: سكت قليال، مث قال
ا يد لطويتذارعن بينهن ليعرف أيهن أ ، فكان نساء النيب )يداً طولكنيب أ حلوقاً سرعكنأ( :يوما لنسائه

  . .٢هو طول اليد بالنفقة حىت عرفن بعد ذلك أن مراد النيب 

                                                
 .رواه أمحد) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
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  العالجـ  ٢
وقد كانت تلك األيام من . .بقيت عشرة أيام يف حلب، ويف ذلك الفندق، أنتظر جميئ الطبيب الوارث

  . .أعظم األيام بركة على صحيت
وقد . .ونومها ومجيع حركاا لقد حاولت أن أطبق ذلك النظام احلازم الذي تعيشه املدينة يف غذائها

  . .رأيت يف ذلك النظام من املنافع الصحية ما ال أحتاج معه إىل أي دراسة أو دليل أو خبري
يف اليوم العاشر كنت يف حديقة الفندق، وإذا يب أمسع جلبة، ضت، فرأيت الكل يسرع حنو هدف معني 

  ما سر هذه اجللبة؟: سألت أحدهم. .بلهفة وشوق
  .. ؟تسمع أمل: فقال
  .لو مسعت ما سألتك: قلت
إن الكل مشتاق لرؤيته ولألحاديث اجلميلة املفيدة اليت . .لقد جاء اليوم إمامنا وطبيبنا الوارث النبوي: قال
  .إنه بلسم جراحنا، وشفاء أدوائنا. .حيدثنا ا
  .تأرى أنه لو دخل السياسة حلصد أكثر األصوا. .لقد أثر فيكم هذا الطبيب كثريا: قلت

  .واهللا لو دخل السياسة ما أخذ من هذه املدينة صوتا واحدا. .دعنا من هذا اللغو: ابتسم، وقال
  أتربأون به عن السياسة، أم تربأون بالسياسة عنه؟. .كيف ذلك: تعجبت، وقلت

  . .وحنن نرتل مرتلته ال نعدوها.. ١)أنزلوا الناس منازهلم( :لقد قال رسول اهللا : قال
  من يرتهلا؟. .والسياسة: قلت
. .وشغلنا الصادق بسياسة أسرارنا. .لقد شغلنا البغدادي بسياسة أجسادنا. .حنن أزهد الناس فيها: قال

لقد شغلنا . .وشغلنا الفاتح بتنظم مدنيتنا. .وشغلنا بديع الزمان بأمة نبينا. .وشغلنا الطائي بسياسة نفوسنا
  .هلم لعبهم يتلهون ا، وانشغلنا بنبينا وورثته فتركنا. .هؤالء وغريهم عن جدل الساسة والسياسيني

  .فما أشوقين للقيا هذا الوارث. .دعين أسري معك. .بورك لكم هذا االنشغال: قلت
  . .سرت معه إىل مدخل املدينة، حيث اجتمع مجع كبري يف انتظار قدومه

  . .ظارا لقدوم رسول اهللا لقد ذكرين هذا اجلمع مبا روي يف السرية من اجتماع أهل املدينة املنورة انت
لقد أعاد هذا املشهد ذلك املشهد، وأحياه يف خميليت، بل جعلين أعيشه بكل جوارحي ولطائفي مع أين إىل 

  . .ذلك احملل مل أسلم بعد
  . .فما هي إال دقائق معدودة حىت قدم البغدادي يف موكب حافل. .مل يطل االنتظار

 ى منصة أعدت له، وقال ـ بعد أن محد اهللا، وسلم على نبيه نزل من السيارة، وحيا اجلمع، مث ارتق
فلن أبدأ احلديث حىت تبدأوين بالسؤال، فليس . .لقد اشتقت كثريا لرؤياكم، واحلديث إليكم، وكما تعودنا :ـ

فمن لديه سؤال منكم أو مشكلة ترتبط بتخصصي، فأنا سعيد . .هناك ما حيرك العامل إىل البحث مثل السؤال
                                                

 . رواه مسلم وأبو داود) ١(
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  .اع لهلالستم
اعذرين ـ يا من تشرف باإلرث النبوي ـ أن أطرح : قام رجل من اجلمع، ممتلئ خجال وحياء، وقال
  .وقد خشيت أن يطرحه على غريي، فيتأثر به. .عليك إشكاال أراد بعضهم أن ميأل به جوانح صدري

  ينة؟أي هذا الرجل الذي طرح اإلشكال، أهو بيننا أم من غري أهل هذه املد: قال البغدادي
لكنه نبت يف غري هذه املدينة، وتأثر ببيئات أخرى أوحت له ما . .بل هو رجل بيننا ومنا: قال الرجل

  . .أوحت من وساوس و
  .فال ينبغي ملؤمن أن يتهم أحدا من الناس. .ال حيق لك أن تتحدث عنه هكذا: قاطعه البغدادي، وقال

  . .ولكنه يقول عن نبينا كالما خطريا: قال الرجل
دورنا أن نستمع له، مث نوضح له ما أشكل عليه، وقد نرجع ملا قاله إن . .فليقل ما يشاء: البغدادي قال

  .كان ما قاله صوابا
  هل تأذن له أن يتحدث لك بإشكاله واعتراضه؟: قال الرجل

  . .بل أرجوه أن يتقدم، فيقول ما يشاء: قال البغدادي
وقد تعلمت من العلوم . .أنا ذلك الرجل: غا فيه، وقالتقدم رجل من اجلمع كان يلبس لباسا عصريا مبال

ما هداين إىل أن أزيح تلك الغشاوة اليت وضعتها على عيون هؤالء الناس، فجعلوا منك قديسا، مع أنك ال تعدو 
  .أن تكون دجاال

يما فعساه يكون صادقا ف. .دعونا نسمع له. .مهال يا مجاعة: فنهاهم البغدادي، وقال. .هم بعض القوم به
  .يقوله

ارتق معي هذه املنصة، فنحن اآلن يف حكم اخلصمني، وال بد أن . .تعال: مث توجه للرجل بأدب، وقال
  .يكون حمل اخلصمني أمام القضاء متساويا

  .اطرح ما لديك من احلقائق، ألصحح ما لدي منها: فقال البغدادي. .ارتقى الرجل املنصة
  . .يباكان طب أنت تزعم أن حممدا : قال الرجل

قد أعطاه اهللا من  أنا ذكرت أن حممدا . .إن ما ذكرته هو بعض احلقيقة ال كل احلقيقة: قال البغدادي
وذكرت أن كونه رسوال هللا  يقتضي . .العلوم واهلدي ما خيدم اإلنسان جبميع أركانه ولطائفه فردا ومجاعة وأمة

وقد أدى . .مته إىل ما يفيد حفظ صحتهمداللة أ ولذلك فإن من وظائف رسول اهللا . .أن يكون ناصحا
فالطبيب ليس إال . .وهي يف عرف الناس ال ختتلف مع وظيفة الطبيب. .هذه الوظيفة خري أداء رسول اهللا 

  .ناصحا يهديك لطرق الصحة وحفظها وإصالح ما فسد منها
اليت كلفه اهللا مل يكن يعدو الوظيفة  فمحمد . .إن هذا الزعم الذي تذكره خطريه جدا: قال الرجل
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إذا كان ( :بقوله أما هذه الوظيفة اخلطرية ـ اليت هي شأن املختصني ـ فقد حتدث عنها رسول اهللا . .١ا
  ٢)وإذا كان شئ من أمر دينكم فايل ،شئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم به

  ٣)وإن كان أمر دينكم فايل ،ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم:( ويف حديث آخر
فلن  ،قال اهللا :ولكن ما قلت لكم ،إمنا أنا بشر مثلكم وإن الظن خيطئ ويصيب( :حديث آخر ويف

  ٤ )أكذب على اهللا
  ٥)إين فيما مل يوح إيل كأحدكم( :ويف حديث آخر
  ٦)أنتم أعلم بأمر دنياكم ( :ويف حديث آخر

رنا بأن بعض أفراد األمة أصال عظيما يف الشريعة، ويبينه لنا، ويشع النيب فيها يؤصل ه األحاديث، هذف
مبا يتقنونه من أمور الدنيا، واملقصود أهل اخلربة يف كل فن وصناعة، وأنه ال  قد يكونون أحيانا أعلم منه 

  .  .٧من ذلك إال كما يلتفتون إىل قول غريه من الناس داعي شرعا اللتفام إىل ما يصدر عنه 
انزل يا : صاح بعض احلضور غاضبا. .حيبس نفسه بقوة رأيت البغدادي تغري تغريا شديدا لكنه حاول أن

  كيف تتجرأ على مقام النبوة مبثل هذا؟. .زنديق
إن التعبري .. هو مل يقصد ما فهمته. .دعه ـ يا أخي ـ يكمل ما لديه : تدخل البغدادي بأدب، وقال

  . .فقط هو الذي خانه
  فكيف خيونين التعبري؟. .وعامل ابن علماء أنا أديب أدباء،. .كيف خيونين التعبري: قال الرجل بصالفة

فأنا ال أستطيع أن أجيبك إال بعد أن تكمل كل ما عندك . .واصل ما تريد قوله. .اعذرين: قال البغدادي
  .من حجج

﴿ قُلْ :أمل تقرأوا قوله تعاىل. .أين ذهبت عقولكم :قال الرجل ـ وهو يتوجه للجماعة حبماسة وشدة ـ
 رشا با أَنمإِن ﴾ ثْلُكُموقد تكرر التأكيد على بشرية الرسول )١١٠من اآلية: الكهف(م ،  خبالف أمور

فاألصل استمرار حاله يف . الشريعة، فإن كالمه فيها ال يستقر فيه خطأ، كما هو ثابت يف علم أصول الفقه
  . أمور الدنيا كما كان قبل النبوة، ملا مل يدل على انتقاله عن ذلك دليل

أرأيت هذا املرتل، أمرتل : يا رسول اهللا: احلباب بن املنذر، قال يف سياق غزوة بدرهذا أن  ومما يؤكد
بل هو الرأي واحلرب : أنزلكه اهللا، ليس لنا أن نتقدمه، وال نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال

                                                
مبعناه الصحيح املتكامل الذي اشرنا (حاولنا يف هذا املبحث أن جنيب على الشبهة املرتبطة بنفي ما يسمى بالطب النبوي ) ١(

أحاديث ، حممد سليمان األشقر. د:(، وقد رجعنا يف نقل الشبهات إىل بعض من ذكر تلك الشبهات مثل)ننيابتسامة األ(إليه يف 
 .) ١٢/٠٨/٢٠٠٤ :؟، نشر يف إسالم أون الين، بتاريخهل يحتج ا الطب النبوي

 . رواه مسلم) ٢(
 .رواه أمحد) ٣(
 .رواه أمحد) ٤(
 .نةوابن شاهني يف السرواه الطرباين يف الكبري ) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(
 . لألسف فإن هذا الكالم قاله حبروفه من يتجرأون على مقام النبوة حبجة العلمية واملوضوعية) ٧(
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اء من القوم، فنرتله، مث نغور ما يا رسول اهللا، فإن هذا ليس مبرتل، فاض حىت تأيت أدىن م: فقال. واملكيدة
لقد  :فقال رسول اهللا . وراءه من القلب، مث نبين عليه حوضاً فنملؤه ماء، مث نقاتل القوم فنشرب وال يشربون

  .أشرت بالرأي
يسقم عند آخر عمره، أو يف  كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنها ـ عائشةمما يزيد يف تأكيده قول و

  ) دم عليه وفود العرب من كل وجه، فينعتون له األنعات، وكنت أعاجلها لهفكانت تق ،آخر عمره
  . .وفوق هذا، فهذا هو مذهب العلماء الفحول العدول من هذه األمة

وإمنا هو أمر كان عاديا . .الطب املنقول يف الشرعيات ليس من الوحي يف شيء( :بن خلدونلقد قال ا
  )مل يبعث لتعريف الطب وال غريهفإمنا بعث ليعلمنا الشرائع، و. .للعرب

فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا اليت ال مدخل فيها لعلم ديانة وال اعتقادها وال ( :القاضي عياضوقال 
، إذ ليس يف هذا كله نقيصة وال حمطة، وإمنا هي أمور ]أي اخلطأ[فيها ما ذكرناه  جيوز عليه : تعليمها

مشحون القلب مبعرفة الربوبية، مآلن اجلوانح بعلوم  ه ا، والنيب اعتيادية يعرفها من جرا وشغل نفس
وفيما  ،ولكن هذا إمنا يكون يف بعض األمور وجيوز يف النادر. الشريعة، مقيد البال مبصاحل األمة الدينية والدنيوية

  ) سبيله التدقيق يف حراسة الدنيا واستثمارها ال يف الكثري املؤذن بالبله والغفلة
من االعتقاد يف اهللا ومالئكته وكتبه ورسله  ،منصب النبوة منصب على العلم باألمور الدينيةفإن . .وهلذا

أن فالنا مظلوم فإذا هو ظامل، أو أن دواء معينا  النيب أما إن اعتقد . .واليوم اآلخر، ومن األمور الشرعية
جتاريا أو صناعيا يؤدي إىل هدف معني، يشفي من مرض معني، فإذا هو ال يشفي منه، أو أن تدبريا زراعيا أو 

فإذا هو ال يؤدي إليه، أو يؤدي إىل عكسه، أو أن تدبريا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة، أو يدفع ضررا 
معينا، فإذا هو ال يفعل، فإن ذلك االعتقاد ال دخل له بالنبوة، بل هو يعتقده من حيث هو إنسان، له جتاربه 

فكل ذلك يؤدي . مبا سبق من احلوادث، وما مسع أو رأى من غريه؛ مما أدى إىل نتائج معينةالشخصية، وتأثراته 
  .إىل أن يعتقد كما يعتقد غريه من البشر، مث قد ينكشف الغطاء فإذا األمر على خالف ما ظن أو اعتقد

  هل انتهيت؟: سكت الرجل، فالتفت البغدادي إليه بأدب، وقال
  رت من أدلة؟أمل يكفكم ما ذك: قال الرجل

  فهل تأذن لنا يف اإلجابة عنها؟: قال البغدادي
  . .إال إذا أردت أن تفر إىل التأويل. .هي أوضح من أن حتتاج إىل إجابة: قال الرجل

  .دعنا نسألك، ونستفيد منك. .إذن: قال البغدادي
أنا أحفظ الكتب . .لقد ورثنا العلم كابرا عن كابر. .فلن جتدين إال عليما. .سل ما بدا لك: قال الرجل

  .لكن هؤالء ال يفقهون، وال يقدرون. .بل لدي أسانيدها. .العشرة
  ؟١هل قرأت األحاديث اليت وردت يف احلجامة: قال البغدادي

                                                
وهم ـ .. ذكرنا احلجامة باعتبارها من املسائل اليت توجه هلا هؤالء املنكرون بالنقد مع صحة األحاديث الواردة فيها ) ١(

  .ليها الكثري من النصوصلألسف ـ ال يكتفون بذلك، بل يضمون إ
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  .بل لدي أسانيدها. .وكيف ال أقرؤها: قال الرجل
  . .فاسردها علي: قال البغدادي
إن جربيل أخربين أن   (:، وقوله ١) اءإن يف احلجم شف (:منها قوله . .هي كثرية: قال الرجل

 (:، وقوله ٣)إن كان يف شيء مما تداوون به خري فاحلجامة (:، وقوله ٢) احلجامة أنفع ما تداوى به الناس
   ٤)عليك يا حممد باحلجامة: ما مررت ليلة أسري يب على مأل من املالئكة إال كلهم يقول يل

  جامة؟أهذا ما ورد فقط يف احل: قال البغدادي
والسعوط واحلجامة  ٥إن خري ما تداويتم به اللدود (:ففي احلديث. .هناك غريها كثري: قال الرجل

خري الدواء احلجامة والفصاد  (:، ويقول٦) واملشي، وخري ما اكتحلتم به اإلمثد فإنه جيلو البصر وينبت الشعر
نعم ( :، وقال٣) ٢تعذبوا صبيانكم بالغمز فال، ١البحري إن أفضل ما تداويتم به احلجامة والقسط (:، ويقول٧)

                                                                                                                                 
ما مأل آدمي وعاء شرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث  :(فمنها ـ مثال ـ قوله 

  )لطعامه، وثلث لشرابه، وتلث لنفسه
رات عجوة مل من تصبح كل يوم بسبع مت( :ومنها حديث سعد بن أيب وقاص مرفوعا عند أمحد والبخاري ومسلم وأيب داود

  ) يضره يف ذلك اليوم سم وال سحر
  )احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء(: ومنها حديث ابن عباس مرفوعا، عند أمحد والبخاري ومسلم

العجوة من اجلنة، وفيها شفاء من السم، والكمأة من املن، وفيها شفاء ( :ومنها حديث أيب هريرة مرفوعا عند أمحد والترمذي
  .ى نصفه الثاين البخاري ومسلم وأمحد والنسائي مرفوعا من حديث سعيد بن زيد، ورو)للعني

:( حديث أيب هريرة مرفوعا عند أمحد والبخاري ومسلم، ومثله عند أمحد عن عائشة، وعند ابن ماجه عن عمر مرفوعاومنها 
على مثل هذا القول  م رسول اهللا ولسنا ندري كيف يقد.. والسام املوت، )يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام

  .الصريح من غري أن يعلم حتقيقه
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فامقلوه، فإن يف أحد جناحيه  (:حديث أمحد والبخاري وأيب داود عن أيب هريرة مرفوعاومنها 

وأخرجه كله أمحد والنسائي وابن ، ) سه كلهوإنه يتقي جبناحيه الذي فيه الداء، فليغم:( زاد أمحد يف رواية، )داء، ويف اآلخر دواء
  .ماجه من رواية أيب سعيد اخلدري مرفوعا
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود، )ال يورِدن ممرض على مصح:(كقوله  ومنها األحاديث الواردة يف العدوى

إذا مسعتم بالطاعون يف أرض فال (:ومنها أحاديث الطاعون، كحديث أسامة بن زيد وعبد الرمحن بن عوف عند البخاري
  .رواه مسلم) تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا منها

  )إن يف أبوال اإلبل وألباا شفاء (:ومنها حديث عند اإلمام أمحد مرفوعا 
، وحنوها من فهذه األحاديث املذكورة يف هذا النوع الثاين:( قال بعضهم ـ تعقيبا على هذه األحاديث بعد ذكره هلا ـ

األحاديث اليت تدخل يف صلب األمور الطبية والعالجية، ال ينبغي أن تؤخذ حجة الطب والعالج، بل مرجع ذلك إىل أهل الطب، 
 )وقد يتبني يف شيء من هذه األحاديث اخلطأ من الناحية الطبية الصرفة. فهم أهل االختصاص يف ذلك

  .رواه مسلم)   ١(
  .اخلطيبرواه )   ٢(
  .وابن ماجة واحلاكمأبو داود رواه )   ٣(
  .، وابن ماجةالترمذي، وقال حسن غريبرواه )   ٤(
  .٤/٢٤٥النهاية  ،ما يسقاه املريض يف أحد شقي الفم: هو بالفتح من األدوية: اللدود)   ٥(
  .، واحلاكمالترمذي وقال حسن غريبرواه )   ٦(
  .أبو نعيم يف الطبرواه )   ٧(
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   ٤)العبد احلجام يذهب بالدم وخيف الصلب وجتلو عن البصر
  باألقوال أم تعداها لألفعال؟ فهل اكتفى رسول اهللا : قال البغدادي
من أهراق من هذه  (:قالو ،حتجم على هامته وبني كتفيها لقد ورد يف النصوص أن النيب : قال الرجل

   ٥)  يضره أن ال يتداوى بشيء لشيءالدماء فال
  فما تقول يف هذه األحاديث؟: قال البغدادي
  من حيث الثبوت أم من حيث الداللة؟: قال الرجل

  من حيث الثبوت؟: قال البغدادي
بل هي يف جمموعها تكاد تبلغ مبلغ التواتر، فقد رويت . .هي صحيحة من حيث الثبوت: قال الرجل

  .ب احلديثبطرق كثرية متتلئ ا كت
  فما تقول فيها من حيث الداللة؟: قال البغدادي
وهي ليست وجهة نظري . .لقد سبق يل أن ذكرت لك وجهة النظر الصحيحة حوهلا: قال الرجل

وحدي، بل هي وجهة نظر كل العلماء الفحول العدول الذين سبقوين كابن خلدون والقاضي عياض، 
  .وغريهم

  أم أنك مل تقرأ الفقه؟. .ين عن مسألة فقهيةدعنا من هذا، وأجب: قال البغدادي
. .كيف مل أقرأ الفقه، وقد ذكرت لك أين من عائلة كلهم أهل علم. .أنت ينين بقولك هذا: قال الرجل

  . .ومسعت الشروح واحلواشي والتقارير. .لقد حفظت املتون
لناس بعد ان فأجبين إذن عن رجل وصف للناس وصفات طبية خطرية، مث ظهر ل: قال البغدادي

  .استعملوها خطرها وعدم جدواها
  . .لقد نص الفقهاء على أن مثل هذا متعد وظامل، وأنه جيب عليه الضمان: قال الرجل

  أهذا رأيك أم رأي الفقهاء؟: قال البغدادي
 (:يذكر اإلمجاع يف املسألة اخلطايبلقد قال . .وهو رأيهم مجيعا بال خالف. .وأنا من الفقهاء: قال الرجل

واملتعاطى علماً أو عمالً ال يعرفه متعد، فإذا  ال أعلم خالفاً ىف أن املعالج إذا تعدى، فتلف املريض كان ضامناً، 
 ،بذلك بدون إذن املريض وجنايةُ املُتطبب ىف  تولَّد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القَود ألنه ال يستبِد

   )قول عامة الفقهاء على عاقلَته
الطِّب  لقد نص الفقهاء على إجياب الضمان على الطبيب اجلاهل، فإذا تعاطى علم (: قال ابن القيمو

ما مل يعلمه، فيكون قد  وعمله، ومل يتقدم له به معرفة، فقد هجم جبهله على إتالف األنفس، وأقْدم بالتهور على 
                                                                                                                                 

  .٤/٦٠النهاية . وف يف األدوية طيب الريح، تبخر به النفساء واألطفالعقار معر: القسط)   ١(
  .٣/٣٨٥النهاية ، العصر والكبس باليد: الغمز)   ٢(
  .مسلم)   ٣(
  .عن ابن عباس الترمذي وابن ماجة واحلاكم)   ٤(
  .وابن ماجةأبو داود )   ٥(
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    ١)أهل العلم غَرر بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إمجاع من
  أم ورد النص به؟. .أهذا الذي أمجع عليه الفقهاء اجتهاد اجتهدوه: قال البغدادي
ومل يعلَم  ،٢من تطبب (:إىل هذه املسؤولية، فقال لقد أشار رسول اهللا . .بل ورد النص به: قال الرجل

ناملَ ذلك، فهو ضقَب الطِّب هن٣) م  
وأنه مل ينقل إال ما أداه إليه كشفه أو . .ذر هذا الطبيب بأنه ملهم أو مكاشففإن اعت: قال البغدادي

  إهلامه؟
  فكم جلب لنا مثل هذا من أوهام وضالل؟. .هذا أعظم يف عقوبته: قال الرجل

  فإن اعتذر هذا الطبيب بأنه يوحى إليه؟: قال البغدادي
ومن ادعى أنه نيب بعده، فقد . .مد فقد ختمت النبوة مبح. .هذا يقام عليه حدة الردة: قال الرجل

  .وجزاؤه القتل. .وهو كافر. .كذب مبا ورد من ذلك
  نفسه؟ فإن كان هذا  الطبيب هو حممد : قال البغدادي

  .أعظم من أن يقع يف هذا حممد . .كيف تقول هذا؟: انتفض الرجل، وقال
  أم أنك تراجعت عن قولك؟. .لقد كنت تقوله: قال البغدادي

  .أنا مل أتراجع عن أي قول من أقوايل: لقال الرج
  :فأقوالك تضعك بني أمرين: قال البغدادي

  .وحتاول أن ترتقي ألن تفهمه، وتستفيد منه. .كل ما قاله إما أن تسلم لرسول اهللا 
فتعتربه متعديا حبديثه يف تلك املسائل . .وإما أن تطبق ما ذكرت من أحكام فقهية على رسول اهللا 

  .نه ال يعرفهاالطبية مع أ
  .متعديا وإال اعتربت رسول اهللا . .فأنت تريدين إذن أن انضم إىل زمرتك: قال الرجل

ولكين ال أرى إال أنك . .فأنا لست سوى عبد من عباد اهللا القاصرين. .هي ليست زمريت: قال البغدادي
  .حماط ضمن هذين االحتمالني

  ؟من نصوص بشرية رسول اهللا فما تقول فيما أوردت : سكت الرجل قليال، مث قال
، فالصحيح )١١٠من اآلية: الكهف)(قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم ﴿ :أما ما قرأته من قوله تعاىل: قال البغدادي

  )١١٠من اآلية: الكهف)(قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ﴿ :يف قراءا
﴾ )٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى ﴿ :عاىلوالصحيح يف فهمها هو ما عرب عنه قوله ت

  )النجم(

                                                
 )ابتسامة األنني(وهو اجلزء الرابع من سلسلة ، )أدوية من األرض(للمسألة تفاصيل فقهية كثرية ذكرناها يف ) ١(
من طَب، ألن لفظ التفعل يدل على تكلُّف الشىء والدخول فيه بعسر وكُلفة، وأنه : ومل يقل، » من تطَبب:» قال )  ٢(

 وقَيس عيالنَ ومن تقَيسا :اعرليس من أهله، كتحلَّم وتشجع وتصبر ونظائرِها، وكذلك بنوا تكلَّف على هذا الوزن، قال الش
  .أبو داود، والنسائى، وابن ماجهرواه )  ٣(
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عادة ما  وأما األحاديث اليت رويتها فاألصح يف فهمها هو ما ارتبط بالظن احملض، ويف هذا يذكر النيب 
  . .يدل عليه

وهي أنه . .حادثة واضحة ١)أنتم أعلم بأمور دنياكم   (:وسبب قوله . .كيف تقول هذا: قال الرجل
 لو مل تفعلوا لصلح(:مر بقوم يلقحون النخل، فقال (م، فقال: قال الراوي فخرج شيصا، فمر:)  ما

  .، فذكر احلديث)قلت كذا وكذا  (:فقالوا) لنخلكم؟
مر بقوم على  ففيها أن النيب .  .لقد روي هذا احلديث يف رواية أخرى أدق من هذا: قال البغدادي

مث فسروا ذلك بكوم جيعلون الذكر يف األنثى، ) يلقحونه  (:، فقالوا)ما يصنع هؤالء؟ (:س النخل، فسألرؤو
، فأخرب املؤبرون مبا قال )ما أظن ذلك يغين شيئا  (:ـ بصيغة الظن من غري أن يتحدث مع املؤبرين ـ فقال 
  .فتركوا التأبري، فحصل ما حصل النيب 

وقد استفاد بعض الورثة من هذا أصال من أصول .. عد أن حصل ما حصلذلك ب مث صحح هلم النيب 
وهو . .أراد ذا أن يدهلم على أصل من أصول التقدم العلمي وهو املنهج التجريبيب العلم، وهو أن النيب 

  .٢يعتمد على وضع االحتماالت املختلفة وجتريبها
  ت يف النواحي الطبية مشاة هلذا؟أال ميكن أن تكون األحاديث األخرى اليت ورد: قال الرجل

  .يستحيل ذلك: قال البغدادي
  وكيف عرفت االستحالة؟: قال الرجل

ما أظن ذلك يغين شيئا  (:ففرق كبري بني قوله . .نصوص األحاديث تنبئ عن االستحالة: قال البغدادي
  ٣)إن يف احلجم شفاء( :وبني قوله بصيغة اجلزم والتأكيد. .)

وبني أن خياطب األمة مجيعا يف أمر . .خياطب بعض الفالحني يف حقل من احلقولوفرق كبري بني أن 
  .يرتبط بصحتها وعافيتها مبثل ذلك اجلزم والتأكيد

إن جربيل أخربين أن احلجامة أنفع ما تداوى به   (:فقال..ربط األمر بالوحي فإن النيب . .مث فوق ذلك
   ٥)عليك يا حممد باحلجامة: أل من املالئكة إال كلهم يقول يلما مررت ليلة أسري يب على م( :، وقال٤) الناس

أو ختطئه . .فيما أخرب به إما أن تكذب حممدا . .أنت بني أمرين: سكت الرجل قليال، فقال البغدادي
  .وختطئ معه جربيال واملالئكة ـ عليهم السالم ـ وتعتربهم غاشني ال ناصحني

  .مه، وترتقي لألبعاد اليت حتدث عنهامث حتاول أن تفه. .وإما أن تسلم لنبيك
  .قد أسلم لك يف احلجامة: قال الرجل

  إذا سلمت يل يف احلجامة سلمت يل يف غريها؟: قال البغدادي
                                                

  .رواه مسلم)   ١(
 )رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(ذكرنا ما يدل عليه هذا احلديث من هذا اجلانب يف رسالة ) ٢(
  .رواه مسلم)   ٣(
  .اخلطيبرواه )   ٤(
  .، وابن ماجةريبالترمذي، وقال حسن غرواه )   ٥(
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  .أنت تلزمين مبا ال يلزم: قال الرجل
شرع لنا العالج باحلجامة، أو وصفها  ألنك إذا ذكرت بأن النيب . .بل ألزمك مبا يلزم: قال البغدادي

  .حينها طبيبا ميكن أن يصف عالجا فاعتربت النيب . .كعالج اارت مجيع املبادئ اليت ذكرا لنا
  .الطبيب ال ميكن أن يعرف بدواء واحد: قال الرجل

ولكن سوء الفهم . .منظومة كاملة من العالج ومنظومة كاملة من الوقاية لقد ذكر النيب : قال البغدادي
  .وهم يف ذلك يظلمون أنفسهم وحيتقرون نبيهم. .االستفادة منهاهو الذي حال بني الناس وبني 

  كيف ذلك؟: قال الرجل
فأنت ـ حبمد اهللا ـ فقيه . .أما ظلمهم ألنفسهم، فهو يشبه ما ذكرت عن نفسك: قال البغدادي

  .ولكن قومك مقصرون يف االستفادة منك، وهم يظلمون أنفسهم بذلك. .حمدث
أنت لست أهال ألن تتحدث يف :( ادون يقولون لنبيهم من غري أن يشعروافإن هؤالء يك. .وأما االحتقار

  )مثل هذه األمور
لقد . .لقد أنقذتين. .جزاك اهللا خريا. .جزاك اهللا خريا: ارمتى الرجل يبكي بني يدي البغدادي، وهو يقول

  .وإن كان لساين مل جيرؤ على النطق ا. .كانت حقيقيت تقول ما تذكره
لنبني للعامل املتلهف أسرار اهلدي . .وهيا نتعاون مجيعا. .قم يا أخي: يده، وأقامه، وقالأخذ البغدادي ب
  . .فهو هدي يشمل كل شيء. .الذي جاءنا به نبينا 

فيسرين أن أجيبكم عنها، وأن . .إن كان لديكم أسئلة أخرى: صاحت اجلماعة مكربة، فقال البغدادي
  .الذي قدر اهللا أن نكتشفه اليومجييبكم عنها ـ معي ـ هذا العامل الفحل 

  فبم جئتنا من جديد؟. .لقد أطلت هذه املرة يف غيابك: قال رجل من اجلماعة
قبل أن أذكر لكم اجلديد الذي جئت به أود أن أسأل أخي هذا عما هو يف صلب : قال البغدادي

  . .اختصاصه
  .اذكر يل احلديث الذي ورد يف الكمأة: التفت إىل الرجل، وقال

  ١)وماؤها شفاء من للعني  ،الكمأة من املن: )لقد ورد يف حديث صحيح قوله : الرجلقال 
  أهو حديث صحيح؟: قال البغدادي
  .لقد رواه الثقاة عن الثقاة. .أجل: قال الرجل

  فهل كان العلم ذا من العلم املتوارث يف اجلاهلية؟: قال البغدادي
الكمأة  (:قال ذلك بعد أن مسع بعضهم يقول فالنيب . .مورد احلديث يدل على غري ذلك: قال الرجل
  .فصحح ذلك، وقال ما قال)  جدري األرض

لقد رحلت أمحل احلديث إىل بعض بالد اإلسالم بعد أن استدعاين أهلها لعالج الرمد : قال البغدادي
  . .الذي انتشر بني أطفاهلا

                                                
  .رواه البخاري)   ١(
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بت تلك الليلة أقلب أوراق . .اهلدي النبويوقد سألت اهللا يف تلك الليلة أن يهديين لعالجه مبا ورد يف 
  . .احلديث إىل أن ظفرت ذا احلديث

  فماذا فعلت؟: قالوا
استخالص مث قمت ب. .وأميز أنواعها النافعة والضارة. .لقد سرت يف الرباري أحبث عن الكمأة: قال

وعند  ،اظ به لفترة طويلةمتكن من االحتفأالسائل حىت  ت، مث جفف١. ).(..العصارة املائية منها يف خمترب 
وهو ماء بين اللون له  ،صل إىل نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعيياالستعمال مت حل املسحوق يف ماء مقطر ل

   .رائحة نفاذة
فكانت النتائج إجيابية حيث مت تشخيصه  Trachomaبه حاالت متقدمة من الرمد الربيعي  توقد عاجل

وجمموعة أضيف ماء الكمأة إىل تلك  ،ني عوجلت باألدوية املعتادةطفالً، مث تقسيهم إىل جمموعت ٨٦عند 
  .مرات يومياً وملدة شهر كامل ٣حيث مت تقطري ماء الكمأة يف العني املصابة  ،املعاجلات

فاحلاالت اليت عوجلت باألدوية املعتادة ظهر فيها تليف يف  ،وكان الفرق واضحاً جداً بني اموعتني
  .٢ليت عوجلت مباء الكمأة املقطر عادت امللتحمة إىل وضعها السوي دون تليف امللتحمةأما ا ،ملتحمة اجلفون

  أشفوا حقيقة؟: تعجب الرجل، وقال
فكل ما . .ال ينطق عن اهلوى ألن النيب . .لقد كنت متأكدا من أم سيشفوا: ابتسم البغدادي، وقال
  .ه بعباده أن دهلم على ما ينفعهمومن رمحت. .واهللا هو الطبيب. .يذكره وحي يوحي له من اهللا

  .إن لك إميانا عظيما: قال الرجل
ولكين مل أكن أعاجل شكوكي باالعتراض، وإمنا أعاجلها . .يف البدء كنت ممتلئا شكوكا: قال البغدادي

ورحت أجرب وأحلل وأحبث . .لقد حبثت عن كل ما ورد يف األحاديث مما يرتبط بالنواحي الطبية. .بالبحث
سواء وصلنا . .هو يف منتهى الدقة العلمية، ومنتهى النصح الطيب يل قناعة تامة بأن كل ما ذكره حىت صار 

  .إىل ذلك أم مل نصل
  وال زلت تبحث؟: قال الرجل

وحنن لسنا إال بسطاء حيملون دالء . .كبحر حميط وحممد . .فالبحث ال ينتهي. .أجل: قال البغدادي
  .بحر احمليطحقرية ميألون ا قرم من ذلك ال

  
***  

فكل ما يسألونه عنه . .وقد مألين ذلك عجبا. .بقي البغدادي مع اجلماهري امللتفة حوله يسألونه وجييبهم
  .وما تؤيده األحباث احلديثة يذكر هلم دليله من قول النيب 

                                                
 .بأوديسا )فيالنوف(املخترب األصلي الذي أجري فيه االختبار هو ) ١(
من مواد املؤمتر  العاملي األول عن الطب ) الكمأة وماؤها شفاء للعني ( يف حماضرة له بعنوان : املعتز باهللا املرزوقي: انظر) ٢(

 .١٩٨٠االسالمي الكويت 
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ما ال ميكن فبقيت يف صحبته مدة، وقد عرفت فيها . .يف ذلك املساء زرته يف بيته، فاستقبلين خري استقبال
إال أين أكتفي بأن أذكر لكم بأين وصلت إىل قناعة كربى، وهي أن الطب الذي جاء . .يل أن أذكره لكم مجيعا

وأنه لو قيم مجيع أطباء العامل حبسب ما اكتشفوه من . .هو الطب األكمل بني سائر أنواع الطب به النيب 
فهو الطبيب األكرب الذي ض به الطب  ..أدوية، وما بثوه من وعي صحي لكان على رأسهم حممد 

يتعلم من ذلك املسشفى اجلامعي الكبري . .وإىل العصور التالية. .وال زال الطب إىل العصر احلديث. .وتطور
  .الذي أسسه حممد 
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  تاسعا ـ البشر
تلك املدينة اليت ضمت احلضارة اإلسالمية قرونا . .خرجت من حلب قاصدا عاصمة الشام دمشق

  . .يلةطو
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ﴿ :يف تلك املدينة التقيت الوارث الذي تعلمت على يده معىن قوله تعاىل

 وأيقنت أن معناها ليس حمصورا فيما نفهمه من بشرية قريبة من البهيمية. .)١١٠من اآلية: الكهف(﴾  إِلَي. .
  .١إلنسان إال بتوفرها وكماهلاوإمنا هي بشرية سامية ال يكتمل كمال ا

  . .سأقص عليكم القصة من البداية
وقد كنت حني دخلتها ممتلئا باملعاين . .)الصاحلية(دخلت دمشق، وبالضبط إىل حي من أحيائها يسمى 

السامية اليت استفدا خالل رحاليت السابقة، ولذلك ابتدرت نفسي إىل انتقاد ما رأيته يف دمشق من اهتمام 
  .حلياة الدنياكبري با

. .وجبانبها أصناف األلبسة. .لقد كنت أرى أصناف املآكل اليت توارثها أهل دمشق أبا عن جد
  .حىت املسابح اليت أعدت لذكر اهللا كنت أراهم يتفنون يف حجارا وألواا وزخارفها. .واملراكب. .والرياحني

ويا بديع الزمان . .ويا بشر احلايف. .الطائيأين أنت يا داود ( :وقلت لنفسي، وأنا أجتول يف تلك الشوارع
  )لتروا ما عليه هذه البلدة من خلود إىل األرض، وسكون إىل الدنيا. .النورسي

ما استتم هذا اخلاطر على خاطري حىت أمسكت يد بكتفي، التفت إىل صاحبها، فإذا به رجل يف منتهى 
وقد كان . .وكأن الوقار مل يتمثل إال يف شخصه. .وكأن اجلمال قد صب يف قالبه. .اجلمال والوقار والرقة

  .يرتدي ثيابا ال يرتدي مثلها إال األثرياء
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده ﴿ :ملا نظرت إليه ألسأله عن حاجته، بادرين بقراءة قوله تعاىل

ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيمٍ  وقَول لُ الْآياتفَصن ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم
  )٣٢:ألعراف) (يعلَمونَ

  هل تريد أن تبعث يل رسالة من خالل هذه اآلية؟: بعد أن انتهى من قراءته، قلت
  .ومل ينكروه. .وسعيد النورسي. .د الطائيوداو. .إن ما تراه من زينة رآه قبلك بشر احلايف. .أجل: قال

  أأنت كاهن أم منجم؟: تعجبت من قدرته على قراءة خاطري، فقلت
  ؟)٧٥:احلجر) (إِنَّ في ذَلك لَآيات للْمتوسمني﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل. .أنا متوسم: قال
  . .بلى: قلت

                                                
املرتبطة ببشريته، ومل نرتبه بالترتيب املعهود إىل  نذكر يف هذا الفصل الطويل ما يرتبط بسنن رسول اهللا  حاولنا أن) ١(

  .مباحث ومطالب حتتها من باب التيسري واالختصار، ولذلك أدرجنا يف كل مطلب كل ما يرتبط به من عناصر
التوثيق، أو من باب ذكر اخلالف بدليله إن كان هناك وننبه إىل أنا ذكرنا الروايات املختلفة يف كل مسألة إما من باب 

 .خالف
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 أنا من الذين قال رسول اهللا . .اسة صادقةقد آتاين اهللا فر. .فأنا ـ بفضل اهللا ـ واحد منهم: قال
   ١)إن هللا عبادا يعرفون الناس بالتوسم( :فيهم

  وال حتمل ما حيمل الزهاد من مظاهر الذلة واالنكسار؟. .ولست أراك تلبس ثيابا بالية. .كيف ذلك: قلت
  .اده ذلك أيضاوأحببت أن يرى عب. .فأحببت أن يرى أثر نعمته علي. .لقد أنعم اهللا علي مبال: قال
فصاروا حيتالون على النصوص املقدسة، ليختاروا . .ال أرى إال أنك من الذين لبس عليهم األمر: قلت

  .منها ما يناسب أهواءهم
لكين مل . .لقد جربت مرة أن ألبس مالبس داود الطائي، وأنتعل حذاء بشر احلايف. .ال تقل ذلك: قال

فرحت ألبس ما تراه . .يدي ـ على عكس ذلك ـ متتد إيل بالعطاءأجد يدا متتد إيل بالسؤال، بل وجدت األ
  .ليقصدين السائلون، ويطرق بايب احملتاجون

  ولكن هل ترى ذلك كافيا ليجعلك من املترفعني عن طينهم؟. .نعمت النية نيتك: قلت
إن طيننا . .ىوطلب منا أن ال حنرمه مما حيتاجه من ماء وهواء وكساء ومأو. .لقد خلق اهللا لنا طينا: قال

  .ومن التقصري العظيم أن نضيع األمانة اليت أمرنا حبفظها. .أمانة عندنا
  .اإلنسان روح ال طني: قلت
  . .وال ينبغي للطني أن تبخس حق الروح، وال للروح أن تبخس حق الطني. .بل هو روح وطني: قال

  .يع ومل يطففلقد خلق اهللا املوازين، والكامل هو الذي راعى تلك املوازين، فلم يض
كيف ظهر لك أن ختاطبين : ولكين أسألك. .إن ما نطقت به حكمة ال حيق يل أن أجادلك فيها: قلت
  مبثل هذا؟
  ألست تبحث عن اإلنسان الكامل؟: قال
  .وأحسبين وجدته. .بلى: قلت
  .ولكنه يوحى إليه. .هو بشر كالبشر. .لن تعرفه حىت تعرف أنه بشر: قال
  يكون بشرا؟ هل من الضروري أن: قلت
إن هذا من عامل آخر، فال حيق له أن ( :ولقال آخر الناس. .لو مل يكن بشرا ما كان إنسانا. .نعم: قال

  )يكون الكامل من بيننا
  وما تعين البشرية؟: قلت
فالطني الذي خلقه اهللا مل خيلقه عبثا، بل هو طني حمترم، وال يصري . .تعين حفظ حقوق الطني: قال

  .ىت حيترمهاإلنسان كامال ح
  .إنه خيوض بذلك يف الدنيا خوضا: قلت
  .إن روحانية العارف والعابد والورع والزاهد تلطف من طينية الطني، فتحوهلا أنوارا خالصة. .ال: قال

                                                
إسناده ): ١٠/٢٦٨(وقال اهليثمي يف امع  ،القضاعي يف مسند الشهاب والطرباين يف املعجم األوسطورواه الطربي ) ١(
 .حسن
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  فمن أنت؟. .لكأين بك صحبتين يف رحليت إىل حممد: قلت
قليب، فرحت أحبث يف دفاتر مأل اهللا من حب حممد . .ومن ورثة حممد. .أنا رجل من أحباب حممد : قال

  .الوراقني عن كل صغرية وكبرية ترتبط به ألعيشها
  ؟ !سواء كانت من الدين أو من الدنيا: قلت
لن يكمل يف الدين إال من كمل يف ( :لقد قلت يف نفسي. .سواء كانت من الدين أو من الدنيا: قال

  .خري فلذلك سرت خلفه، وأنا أعلم أنه لن يهديين إال إىل. .)الدنيا
 كان يلبس قميصا، وأرى رأسك عارية، وحممد  وحممد . .ولكين أراك تلبس لباسا عصريا: قلت

وأرى حليتك خفيفة ال تكاد تظهر، . .مل تكن يف يده وحممد . .وأرى يف يدك ساعة. .كان يعتم بعمامة
  .كان صاحب حلية كثيفة وحممد 

أقرب الناس إليه، كان كل منهم يلبس لباسا الذين كانوا   فأصحاب حممد . .دعك من هذا: قال
ومل يعترب أن ذلك . .ذلك على أحد منهم وله من املظاهر ما يتميز به عن غريه، ومل ينكر . .خمتلفا عن أخيه

  .قصور منهم يف حمبته
  . .ولكنك تزعم أنك اختذت حممدا النموذج األكمل يف حياتك: قلت
ولذلك تعال معي، فأنا الوارث التاسع الذي كتب اهللا . .آلنولن أستطيع أن أقنعك بذلك ا. .أجل: قال

  .أن يعلمك معىن بشرية حممد
  من أنت؟: قلت
  . .أنا الصاحلي: قال
  . .فكل من سكن هذه الصاحلية يسمى صاحليا. .أعلم ذلك: قلت
  .حممد بن يوسف بن علي بن يوسف الدمشقيأنا : قال
سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر (ب أأنت صاح. .أأنت صاحب السرية الشامية؟: قلت

   ١)فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد
ولكنك مع ذلك تستطيع أن . .وقد مسيت بامسه كما مسي آبائي بأمساء آبائه. .ذلك جدي: ابتسم، وقال

  .اينتعتربين صاحبها، فأنا أحفظها عن ظهر قلب، وأعيشها بكل مشاعري وكي

                                                
نا يف هذه السلسلة كثريا للصاحلي، وهي من أهم مصادر السرية النبوية الشريفة، وقد اعتمد) السرية الشامية(هذا اسم ) ١(

 .وهي مرجعنا يف أكثر األحيان يف ختريج األحاديث املرتبطة بالسرية والشمائل.. على ما ورد فيها من روايات
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  مشيهـ  ١
  .بشرفين أن أزور رجال من أحفاد الصاحلي. .أين بيتك؟: قلت
  .هيا بنا. .هو قريب من هنا: قال

فأنت دعوتين . .لكأين بفعلك خيالف قولك. .رويدك يا صاحلي: قال ذلك، مث أخذ ميشي بسرعة، فقلت
  .بلسانك، وفررت مين برجلك

  :إسراعه
فقد تواترت . .يف مشيه ولكين بإسراعي أطبق سنة رسول اهللا  ..فعلي يواقف قويل. .ال: ابتسم، وقال

  :كانت أميل إىل السرعة منها إىل البطء الروايات بأن مشية رسول اهللا 
فكأمنا  ما رأيت أحدا أسرع مشية من رسول اهللا : هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال لقد حدث أبو

   ١)نه لغري مكترثكنا إذا مشينا معه جنهد أنفسنا وأ: األرض تطوى له
فأسبقه، فالتفت  ٢يف جنازة، أمشي فإذا مشيت سبقين فأهرول كنت أمشي مع رسول اهللا :( عنه قالو

   ٣)وللخليل إبراهيم عليهما السالم ،تطوى األرض له(: إىل رجل جلنيب فقلت
   ٤)إذا مشى يتوكأ كان رسول اهللا :( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
إذا مشى مشي السوقي، ليس بالعاجز وال  كان رسول اهللا : ر بن أيب سيار قالعن أيب احلكم سياو

   ٥)الكسالن
  .٦كان إذا مشى مشى جمتمعا ليس فيه كسل أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٧إذا مشى أسرع حىت يهرول الرجل فال يدركه كان رسول اهللا : عن مرثد بن أيب مرثد قالو
إذا مشى كأمنا ينحدر من صبب وإذا مشى  كان رسول اهللا (: رضي اهللا عنه ـ قال عن علي ـو

   ٩)من صخرة ٨كأمنا يتقلع

                                                
 .أمحد والترمذيرواه ) ١(
 .بني املشي والعدو: اهلرولة)٢(
 .أبو بكر بن أيب شيبةرواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .ن الضحاكابن سعد وأبو احلسن برواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .ابن سعدرواه ) ٧(
االحندار من الصبب، والتقلع من األرض قريب بعضه من بعض، أراد أنه كان يستعمل التثبت وال يبني منه يف هذه : التقلع)٨(

ي اختياال، احلالة استعجال، ومبادرة شديدة، وأراد به قوة املشي، وأنه كان يرفع رجليه من األرض رفعا قويا، ال كمن ميش
 .ويقارب خطوه

 .ابن سعدرواه ) ٩(
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   ٢)١إذا مشى كأمنا ينحدر من صبب وإذا مشى فكأمنا ميشي يف صعد كان رسول اهللا :( عنه قالو
   ٥)٤كأمنا ينحط من صبب ٣إذا مشى تكفأ تكفؤا  كان رسول اهللا : عنه قالو
  ٦ )إذا مشى تكفأ كان رسول اهللا :( أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال عنو
  ٧ )إذا مشى تكفأ حني ميشي يف صعود كان رسول اهللا :( عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
إذا مشى مال تقلعا يتكفأ تكفؤا،  كان رسول اهللا :( عن هند بن أيب هالة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

إذا التفت التفت ـ و) يف صبب ١٠كأمنا يهوي(ويف لفظ ـ  كأمنا ينحط من صبب ٩شيةذريع امل ٨وميشي هونا
   ١١)ـ  يبدأ من لقيه بالسالم: ويف لفظـ  مجيعا، يسوق أصحابه ويبدر

   ١٢)إذا مشى تقلع كأمنا ميشي يف صعد كان رسول اهللا :( عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١٣)إذا مشى هرول الناس وراءه ل اهللا كان رسو:( عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
فرجع من  ،املغرب صليت مع رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن عبد اهللا بن عمر وعمر و

أبشروا، :( (مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول اهللا 
انظروا عبادي قد قضوا فريضة رم : (، يقول)بكم املالئكةهذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي 

   ١٤)ينتظرون أخرى
  أال ترى أن هذا النوع من املشي ينايف الوقار؟: قلت
  وهل ترى الوقار ينايف النشاط؟: قال
  .للوقار حمله، وللنشاط حمله. .ال: قلت
  .وقارولذلك كان له حمله اخلاص الذي ال يتناىف مع ال. .فهذا من النشاط: قال
فالصاحلون يف عرف الناس قوم مطأطئي الرؤوس، ميشون . .أال تراه يتناىف مع مشية الصاحلني: قلت

                                                
 .املكان املرتفع: الصعد)١(
 .البخاري يف األدب وابن سعدرواه ) ٢(
 .متايل املاشي إىل قدام كالغصن إذا ذهبت به الريح: التكفؤ)٣(
 .املوضع املنحدر من األرض، وذلك دليل على سرعة مشيه، ألن املنحدر ال يكاد يثبت يف مشيه: الصبب)٤(
 .ابن سعدرواه ) ٥(
 .ابن سعدرواه ) ٦(
 .ابن سعدرواه ) ٧(
 .املشي يف لني ورفق، غري خمتال، وال معجب: اهلون)٨(
السريع أي أنه كان واسع اخلطو، فيسرع مشيه، ورمبا يظن أن هذا غري األول، وال تضاد فيه، ألن معناه أي كأنه : الذريع)٩(

 .ت، ويوسعها فيسبق غريهكان مع تثبته يف املشي يتابع بني اخلطوا
 .يسقط من موضع عال: يهوي)١٠(
 .البيهقيرواه ) ١١(
 .ابن الضحاك يف الشمائلرواه ) ١٢(
 .سعدابن رواه ) ١٣(
 .أمحد والبيهقيرواه ) ١٤(
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  ؟..خاشعني
  اخلشوع ال ميكن رؤيته؟. .وكيف رأيت اخلشوع يف املشي: قاطعين، وقال

  .هذا ما تعارف عليه الناس: قلت
ـ رضي اهللا عنه ـ يصف عبد الرمحن  سلمة بنلقد قال أبو . .وهذا خالف ما ربانا عليه نبينا : قال

وكانوا يتناشدون الشعر يف  ،منحرفني وال متماوتني مل يكن أصحاب رسول اهللا ( :أصحاب رسول اهللا 
   )فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت محاليق عينيه كأنه جمنون ،جمالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم

يا هذا ارفع رأسك فإن ( :فقال له ،إىل شاب قد نكس رأسهنه ـ ـ رضي اهللا عنظر عمر بن اخلطاب و
   )فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما يف قلبه فإمنا أظهر نفاقا على نفاق ،اخلشوع ال يزيد على ما يف القلب

وكان إذا مشى ميشي  ،لقي أيب عبد الرمحن بن األسود وهو ميشي :عن عاصم بن كليب اجلرمي قالو
مالك إذا مشيت مشيت إىل جنب احلائط؟ : فقال أيب ،هكذا وأمال أبو بكر عنقه شيئا جنب احلائط متخشعا

   .أما واهللا إن عمر إذا مشي لشديد الوطء على األرض جهوري الصوت
 :قالوا ؟ما هذا: ـرأت فتيانا يقصرون يف املشي ويتكلمون رويدا قد وـ قالت الشفا بنت عبد اهللا و
   .وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقا ،وإذا مشي أسرع ،ذا تكلم أمسعكان واهللا عمر إ :قالتف ،نساك

  كيف جتمع بني ما ذكرته من سرعة حممد، وشفقته على الضعيف وذا احلاجة؟: قلت
 ومع ذلك، فقد كان رسول اهللا . .فال ميكن أن يعني الضعيف كسالن. .ذلك أحوج إىل السرعة: قال

يتخلف يف  كان رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قاليتخلف يف السري إن رأى يف ذلك مصلحة، ف
  .١السري فريجئ الضيف، ويردفه ويدعو هلم

إذ جاء رجل على  بينما حنن يف سفر مع رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
فليعد به على من ال  من كان معه فضل ظهر: (راحلة، فجعل يصرف بعريه ميينا ومشاال، فقال رسول اهللا 
 ، فذكر من أصناف املال ما ذكره، حىت يرينا أنه ال)ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له

  .٢حق ألحد منه يف فضل
أال : (يف نقب من تلك النقاب إذا قال بينما أقود رسول اهللا : عن عقبة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

فأشفقت أن يكون ) ؟أال تركب عقبة: (أن أركب مركبه، قال ل اهللا فأجللت رسو) ؟تركب يا عقبة
  .٣احلديث. .معصية، فرتل وركبت هنيهة، ونزلت، وركب رسول اهللا 

  :التفاته
وحنن نسري يف ذلك الشارع من شوارع الصاحلية ناداه رجل، فرأيت الصاحلي يلتف مجيعا بكل جسمه 

أهذا : نظر كما نفعل يف العادة، وقد دعاين ذلك إىل سؤاله مازحاإىل من ينادي عليه، وال يكتفي باستراق ال
                                                

 .أبو داودرواه ) ١(
 .أمحد، ومسلم، وأبو داودرواه ) ٢(
 .النسائيرواه ) ٣(



 ٣٨١

  أيضا من سنة حممد؟
  ما تقصد؟: قال
  .رأيتك التفت مجيعا، ومل تكتف بتحويل بصرك، كما نفعل يف العادة: قلت
  :لقد ورد يف ذلك أحاديث ،هو من سنة النيب . .أجل: قال
ال يلتفت إذا مشى، وكان رمبا تعلق رداؤه  كان رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالف

  .١بالشجرة أو بالشئ فال يلفت، وكانوا يضحكون، وكانوا قد أمنوا التفاته
   ٢)إذا التفت التفت مجيعا كان رسول اهللا :( عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٣)يقبل مجيعا، ويدبر مجيعا كان رسول اهللا :( عنه قالو
إذا التفت التفت مجيعا، وإذا أدبر  كان رسول اهللا :( رضي اهللا عنه ـ قال عن هند بن أيب هالة ـو

  ٤ )أدبر مجيعا
إذا التفت التفت مجيعا، وإذا أدبر أدبر  كان رسول اهللا (: عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
   ٥)مجيعا

   ٦)يلمح مبؤخر عينيه وال يلفت كان رسول اهللا  (:عنها قالتو
   ٧)يقبل معا، ويدبر معا كان رسول اهللا :( رضي اهللا عنه ـ قال عن أيب هريرة ـو

  ٨ )إذا التفت التفت مجيعا كان رسول اهللا :( أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالوعن 
  ٩)ال يلتفت إال مجيعا كان رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

  ما احلكمة اليت تراها يف ذلك؟: قلت
وقد مين اهللا علينا، فندرك بعضها، وقد نقصر، فال نعرف من . .يف منتهى احلكمة عال نبينا كل أف: قال

  .فنكتفي بالتسليم لنبينا. .ذلك قليال وال كثريا
  وهل فتح لك يف هذا شيء؟: قلت
ت مما فتح يل فيه أن يف هذا التصرف احتراما للملتف إليه، فاهللا تعاىل ى عن تصعري اخلد، وااللتفا: قال

  .  .مبسارقة النظر نوع من التصعري
  :تنعله

                                                
 .ابن سعدرواه ) ١(
 .وابن سعد البخاري يف األدب،رواه ) ٢(
 .ابن سعدرواه ) ٣(
 .ابن سعدرواه ) ٤(
 .أبو بكر بن أيب خيثمةرواه ) ٥(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٦(
 .ابن سعدرواه ) ٧(
 .ابن سعدرواه ) ٨(
 .ابن سعدرواه ) ٩(



 ٣٨٢

  ما السنة يف التنعل؟: وصل الرجل الذي نادى على الصاحلي، فسلم عليه، مث قال
  ما تقصد؟: قال

  أم أن منشي حفاة؟. .هل السنة أن ننتعل أحذية: قال الرجل
  .١الميشي حافيا وناع كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر  لقد حدث: قال

  فأيهما أفضل؟: قال الرجل
حدث ما فيدل عليه ميشي حافيا ومنتعال، أما مشيه منتعال فهو أكثر مشيه، وأما حافيا  كان لقد : قال

وقمنا معه وحنن بضعة  فقام رسول اهللا : لسعد بن عبادة قال يف عيادته ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر به 
وال قمص منشي يف السباخ، وكان مياشي أصحابه فرادى ومجاعة، عشر ما علينا نعال وال خفاف وال قالنس 

   ٢)دعوا ظهري للمالئكة: (ميشون بني يديه، وهو خلفهم ويقول
  .إىل اآلن مل أخرج بشيء: قال الرجل

  .السنة يف كليهما بشرط أن تضعها يف موضعها: قال
  كيف ذلك؟: قال الرجل

  . .أنت أدرى بذلك: قال
  :األخذ باليد
  . .فإين أرى قوما يسريون، يضع بعضهم يده يف يد بعض: قال الرجل

عن بريدة األسلمي ـ رضي ف. .يفعل ذلك، يتألف قلوب أصحابه لقد كان رسول اهللا : قال الصاحلي
ميشي بني يدي، فأخذ بيدي، فانطلقا منشي  خرجت ذات يوم يف حاجة، وإذا أنا بالنيب : اهللا عنه ـ قال

  .٣فذكر احلديث. .مجيعا
من املؤمنني من : يا أبا أمامة:(فقال أخذ بيدي رسول اهللا : ن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالعو

  ٤ )يلني له قليب
وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حىت  لقيت رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  .٥وذكر احلديث. .بعد
يا ابن :( آخذا بيده، فقال كنت أماشي رسول اهللا : عن بشري بن اخلصاصية ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

ما أصبحت : قلت) اخلصاصية ما أصبحت تنقم على اهللا تبارك وتعاىل، وأصبحت متاشي رسوله آخذا بيده؟
  .٦أنقم على اهللا تعاىل شيئا، قد أعطاين اهللا تعاىل كل خري

                                                
 .البزار برجال ثقاترواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .أمحد برجال ثقاترواه ) ٣(
 .أمحد برجال ثقاترواه ) ٤(
 .أمحد والبخاريرواه ) ٥(
 .أمحد والطرباين برجال ثقاترواه ) ٦(



 ٣٨٣

يا أبا ذر أعلمت :( فقال ،ذروهو آخذ بيد أيب  خرج رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١احلديث. .أن بني أيدينا عقبة كؤودا ال يصعدها إال املخفون

                                                
 .الطرباين بسند جيدرواه ) ١(



 ٣٨٤

  تطيبهـ  ٢
وقد وضع يف . .وقد كان حتفة من حتف اجلمال. .إىل بيتهانصرف الرجل، ومل نسر إال قليال حىت وصلنا 

  : بوابته بيتا من الشعر يقول
  رب املرتل يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا حنن الضيوف وأنت

  .أراك ـ ذا البيت من الشعر ـ ترسل دعوة عامة لكل غاد ورائح: ابتسمت، وقلت
فال خري . .ال ميتلئ قليب سرورا إال مبن يدخل بييت، ويأكل طعامي، ويتمتع مبا أنالين اهللا من فضله: قال

كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـأنس ، فقد قال لقد كان ذلك سنة رسول اهللا . .فيمن يأكل وحده
 ١)ال يأكل وحده   

الذي يأكل : الكنود:( بقوله )٦:العاديات) (إِنَّ الْأنسانَ لربه لَكَنود﴿ :قوله تعاىل وقد فسر رسول اهللا 
   ٢)وحده ويضرب عبده ومينع رفده

وقد . .ع الوروددخلنا البيت، فوجدته باطنه كظاهره حتفة من حتف اجلمال، وقد زين حبديقة مألها بأنوا
  أراك حتب العطور؟: كانت تفوح بأمجل أريج عطر مشمته يف حيايت، فقلت

حبب إيل من ( :لقد ورد يف احلديث قوله . .حيبها وما يل ال أحبها، وقد كان رسول اهللا : قال
يكثر ـ كما وصفه الواصفون ـ  وكان ، ٤) ٣وجعلت قرة عيين يف الصالة ،والطيب ،النساء: دنياكم

  .وتشق عليه ،وتشتد عليه الرائحة الكريهة ،لتطيبا
يكره أن خيرج إىل أصحابه يوجد منه إال  كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ف

  .٥ريح طيبة
يكره أن خيرج إىل أصحابه تفل الريح، وكان إذا كان  كان رسول اهللا :( وقالت ـ رضي اهللا عنها ـ

   ٦)يف آخر الليل مس طيبا

                                                
 .اخلرائطي يف مكارم األخالق بسند ضعيفرواه ) ١(
 .، ورواه الطرباين يف الكبريابن أيب حامت بسند ضعيف عن أيب أمامةرواه ) ٢(
ملا كان املقصود من سياق احلديث بيان ما :( البالغة النبوية، فقالأشار بعض العلماء إىل ما يف هذا احلديث من روعة )٣(

، وملا كان الذي حبب إليه )ما أصابنا من دنياكم هذا إال النساء: (من متاع الدنيا بأدبه، كما قال يف احلديث اآلخر أصابه النيب 
ناسب أن يضم إليه ) متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة الدنيا: (من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء بدليل قوله يف احلديث اآلخر

أفضل األمور الدينية، وذلك الصالة، فإا أفضل العبادات بعد اإلميان، فكان احلديث على أسلوب البالغة من مجعة بني أفضل 
ا عرب يف أمر الدنيا، وحيث إىل نظريه، وعرب يف أمر الدين بعبارة أبلغ مم شيءأمور الدنيا، وأفضل أمور الدين، ويف ذلك ضم ال

، فإن يف قرة العني من التعظيم يف احملبة ما )جعلت قرة عيين يف الصالة(اقتصر يف أمر الدنيا على جمرد التحبب، وقال يف أمر الدين 
 )٧/٣٤١: سبل اهلدى: انظر( )ال خيفى

 .رواه النسائي) ٤(
 .ابن عديرواه ) ٥(
 .أبو نعيمرواه ) ٦(



 ٣٨٥

إذا قام من الليل استنجى وتوضأ، مث بعث يطلب  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ أنس عن و
  .١الطيب من رباع نسائه

سواك لاخلتان وا :أربع من سنن األنيباء( :، فقالسنن األنبياءأن حب الطيب والتطيب من  وقد أخرب 
   ٢)والتعطر والنكاح

كان ال يرد  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ، فرده أمره بعدميال يرد الطيب، و وكان 
  .٣الطيب

  .٤عرض عليه طيب قط فرده ما رأيت رسول اهللا : وعنه قال
من عرض عليه رحيان فال يرده، فإنه خفيف :( قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أيب هريرة  وعن

  ٥)احلمل طيب الريح
. .متع أنفك مبا متتع به أنف النيب . .شم هذه الروائح. .خذ: ، وقالسار قليال، مث أتاين مبسك وعنرب

 أكان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـسألت عائشة : قالـ رضي اهللا عنه ـ حممد بن علي لقد حدث 
  .٦املسك والعنرب :قالت ؟وما ذكاوة الطيب: نعم بذكاوة الطيب، قلت :قالت ؟يتطيب

فقد علمت أن رسول اهللا . .ال تردها. .احتفظ ذه: من جيبه، وقال قال ذلك، مث أخرج قارورة مسك
 ى أن يرد الطيب. .عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف ٧كان ال يرد الطيب.  

  ٨)عليه طيب قط فرده عرض ما رأيت رسول اهللا :( عنه قالو
يه رحيان فال يرده، فإنه خفيف من عرض عل:(قال عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  ٩)احلمل طيب الريح
إذا أتى أحدكم باحللو فليأكل وال يردها، وإذا أتى أحدكم بالرائحة : (قال رسول اهللا : قال هعنو

  ١٠)الطيبة فليشمها
  ١١)ثالثة ال ترد الوسادة والدهن والطيب:(قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

                                                
 .البزاررواه ) ١(
وروى أبو بكر بن أيب خيثمة عن مليح بن عبد اهللا األنصاري عن ، أبو احلسن بن الضحاك عن أيب أيوب األنصاريرواه ) ٢(

 )مخس من سنن املرسلني احلياء واحللم واحلجامة والتعطر والسواك:(قال رسول اهللا : أبيه عن جده قال
 .البخاري والنسائيرواه ) ٣(
 .أبو يعلى بسند حسنالطيالسي والبزار ورواه ) ٤(
 .مسلم والنسائيرواه ) ٥(
 .النسائي، وابن سعدرواه ) ٦(
 .البخاري والنسائيرواه ) ٧(
 .الطيالسي والبزار وأبو يعلى بسند حسنرواه ) ٨(
 .مسلم والنسائيرواه ) ٩(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١٠(
 .الترمذيرواه ) ١١(



 ٣٨٦

إذا ناول أحدكم رحيانا فال يرده، فإنه :( (قال رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  عن أيب عثمان ـو
  ١)خرج من اجلنة

  .٢كانت له سكة يتطيب منها أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أنس فقد حدث . .خذها
عن أيب سعيد ف. .نور احلناء ياملسك، وكان يعجبه الفاغية وه كان أحب الطيب إىل رسول اهللا لقد 
إن امرأة من بين إسرائيل اختذت خامتا من ذهب، : (قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ اخلدري 

   ٣)هو أطيب الطيب( :، فقال رسول اهللا )وحشته مسكا
كان أحب  :يا أبا عبد الرمحن رأيتك حتب هذا اخللوق، فقال: قلت البن عمر: عن عبيد بن جريج قالو

  .٤ الطيب لرسول اهللا 
كان أحب الطيب إىل : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة حيب التطيب بالعود، ف رسول اهللا  وكان
  .٥العود رسول اهللا 

  .٦املسك والعود كان أحب الطيب إىل رسول اهللا : عنها قالتو
  .٧القماري كان أحب العود إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
استجمر باأللوة غري مطراة، وبكافور  ٨إذا استجمرـ رضي اهللا عنه ـ ن عمر كان اب: عن نافع قالو

  .٩هكذا كان يستجمر : يطرحه مع األلوة، مث قال
  

                                                
 .احلارث مرسال بسند حسنرواه ) ١(
 .ابن أيب شيبة وأبو داود والنسائي وبقي بن خملد رواه) ٢(
 .الثالثة وابن سعد والنسائيرواه ) ٣(
 .ابن سعدرواه ) ٤(
 .أبو القاسم البغويرواه ) ٥(
 .ابن عديرواه ) ٦(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٧(
 .التبخر، وهو استعمال من امرة اليت توضع فيها النار والبخور: االستجمار) ٨(
 .مسلم والنسائيرواه  )٩(



 ٣٨٧

  صورتهـ  ٣
وهو حينها ميأل أنفي بكل ما يستلذه من ألوان العطور، جلس على . .بعد أن حدثين بأحاديث تطيبه 

أمل خيطر ببالك أن متتع . .ويف األحاديث اليت بثت لك عنه. .يف رحلتك إىل حممد: كرسي مقابل يل، وقال
  بصرك برؤيته؟

ولكن أىن ذلك، ومل يكن يف عهد حممد ما يف عهدنا من آالت . .لقد حصل ذلك كثريا. .بلى: قلت
  .التصوير
  .لقد كان يف عهد حممد آالت تصوير دقيقة. .بلى: قال
  فأين ذهب عقلك؟. .ناسلقد كنت قبل حني من أعقل ال. .ما بك يا رجل: قلت
إال  أم مل يتركوا صغرية وال كبرية ترتبط بصورته  لقد كان من شدة حمبة احمليطني بالنيب : قال

  .ولذلك ال يصعب على خيالك أن يقرب لك صورة رسول اهللا . .صوروها بألسنتهم البليغة
  وما جيدي ذلك؟: قلت
قوما من الذين نذروا حيام لسب الشمس وتشويه  لقد رأيت. .كل شيء يرتبط برسول اهللا جيدي: قال

  . .هذه هي صورة حممد: ويقولون للناس.. مجاهلا يرمسون صورة لشياطني نفوسهم، مث ينسبوها إىل حممد 
هل يف إمكان أحد يف الدنيا أن يرد . .ترى لو مل يرو أولئك احملبون تلك األحاديث اليت رمست صورته 

  على أولئك احلاقدين؟
  .قد يرد عليهم بأم مل يروه، فال حيق هلم أن يصوروه: قلت
  . .حينذاك يكون الرد قاصرا: قال
  كيف يكون قاصرا؟: قلت
إن ما نذكره احتمال من االحتماالت، وال حيق لكم أن تفندوه، أو أن : سيقول أولئك احلاقدون: قال

أن اهللا ال ينظر إىل أجسام العباد، بل ينظر بل رمبا يستندون إىل النصوص اليت تدل على . .تنكروه إنكارا كليا
كان معقدا من صورته، فلذلك ذكر ما ذكر من شأن  إىل قلوم وأعماهلم، فيستدلوا ا على أن حممدا 

  ؟أال تراهم يستخدمون هذا املنهج يف تقرير ما يريدونه من حقائق. .الصور
  .رمبا يقال ذلك. .صدقت: قلت
لقد وعد اهللا نبيه بأن يعصمه من الناس، وهذا من العصمة من . .رصة هلؤالءفلذلك مل يدع اهللا الف: قال
  .الناس

  .فحدثين أحاديث ذلك. .لقد مألتين شوقا للتعرف على صورة حممد: قلت
  . .على أنه يف غاية اجلمال لقد اتفق كل من وصف رسول اهللا : قال

  :يف وصفهـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن رواحة لقد قال 
  لكان منظره ينبيك باخلرب      مل تكن فيه آيات مبينةلو 



 ٣٨٨

  .١ مل أر شيئا أحسن من رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـالرباء بن عازب  وقال
  .٢ ما رأيت من ذي ملة يف حلة محراء أحسن من رسول اهللا : وقال

 ول اهللا كل شئ حسن قد رأيت، فما رأيت شيئا قط أحسن من رس: ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس 
٣.  

وأحاله وأحسنه  ،أمجل الناس وأاه من بعيد كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـوقالت أم معبد 
  .٤من قريب

  .٥وسيما قسيما كان رسول اهللا : وقالت
 ،وعليه حلة محراء ٦يف ليلة إضحيان رأيت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال جابر بن مسرة 

  .٧يف عيين من القمر مر فلهو أحسنفجعلت أنظر إليه والق
  .٨أحسن الناس صفة وأمجلها كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 

  .٩كأن الشمس خترج من وجهه ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول اهللا : وقال
فأتانا رسول اهللا املدينة،  أقبلنا ومعنا ظعينة حىت نزلنا قريبا من: ـ رضي اهللا عنه ـوقال طارق بن عبيد 

، ما رأيت وجها أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه : فقالت الظعينة١٠.  
ومل أر  ،كالقمر ليلة البدر: قالت ،شبهيه يل: وقال أبو إسحاق اهلمداين المرأة حجت مع رسول اهللا 

  .١١قبله وال بعده مثله
س قط إال غلب ضوؤه ضوء الشمس، مع مش مل يقم رسول اهللا : وقال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

  .١٢ومل يقم مع سراج قط، إال غلب ضوؤه ضوء السراج
يا بين لو : قالت صفي يل رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـوقال أبو عبيدة بن حممد للربيع بنت معوذ 

  .١٣رأيته لقلت الشمس طالعة

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .مسلم وأبو داودرواه ) ٢(
 .ابن عساكررواه ) ٣(
 .رواه البيهقي) ٤(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٥(
 .أي مقمرة مضيئة من أوهلا إىل آخرها)٦(
 ..الترمذي والنسائيرواه ) ٧(
 ..أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٨(
 .ي وابن حبان وبقي بن خملدوالترمذ أمحدرواه ) ٩(
 .إبراهيم احلرىب يف غريبة وأبو احلسن بن الضحاك يف الشمائل وابن عساكررواه ) ١٠(
 .يعقوب بن سفيانرواه ) ١١(
 .ابن اجلوزيرواه ) ١٢(
 ..الدارمي ويعقوبرواه ) ١٣(



 ٣٨٩

أبيه هيبة ومجاال، فسلم علي،  روى الصاحلي هذه األحاديث، مث نادى ابنا له، فجاء، وهو ال يقل عن
وقد آثر أن ال ميدح بشعره أحدا غري .. إن ابين هذا شاعر: وحياين وكأنه يعرفين من قدمي، قال يل الصاحلي

زهو يريد أن يكون خليفة حسان . .إن امسه حسان. .وأن ال يروي شعرا إال يف رسول اهللا . .رسول اهللا 
  .يف مدح رسول اهللا 

فقد كنا . .أنشدنا بعض ما قيل يف مدح رسول اهللا .. يا حسان: تفت إىل ابنه، وقالقال ذلك، مث ال
  . .نتحدث عن صورته 

   :استغرق االبن خاشعا، وكأنه يريد أن يرى الصورة اليت يريد أن يعرب عنها، مث قال يترمن خبشوع
  فيه صباح من مجالك مسفر =مل ال يضئ بك الوجود وليله 

  وببدر وجهك كل ليل مقمر =مشرق فبشمس حسنك كل يوم 
فقد كان للبوصريي من احلس . .سأنشدك بعض ما قال البوصريي يف مجاله : طربت إلنشاده، فقال

  : والذوق ما استطاع أن يعرب به عما قصر غريه يف التعبري عنه، لقد قال
 هتوصور معناه مالذي ت وم=  فَهسحبيباً بارِيُء الن مث اصطفاه 

   نِهيف حماس عن شريك هزنمنقَِسمِف= م جوهر احلُسنِ فيه غري 
  : علي بن أيب وفاوقال 

  كم فيه لألرواح راح مسكر =كم فيه لألبصار حسن مدهش 
  هيهات يشبهه الغزال األحور =قاسوه جهال بالغزال تغزال 

  وأرى املشبه بالغزالة يكفر =هذا وحقك ما له من مشبه 
  وحبسنه كل احملاسن تفخر=سنهم ومجاهلم فخر املالح حب

  وله منار كل وجه نري =فجماله جملى لكل مجيلة 
  ودليله أن املراشف كوثر =جنات عدن يف جىن وجناته 

  والغري يف حشر األجانب حيشر =هيهات أهلو عن هواه بغريه 
  كتبا تؤول باهلوى وتفسر =كتب الغرام على يف أسفاره 

  فدعيه باهلجر فيه يهجر =اهلوى فدع الدعي وما ادعاه من 
  خلطيبه يف كل خطب منرب =وعليك بالعلم العليم فإنه 

الشك أنك ككل : أشار الصاحلي إىل ابنه بالسكوت، فسكت بأدب جم، فتوجه الصاحلي إىل، وقال
  . .افقد يكون مجيال يف عيون، دميما يف غريه. .إنه مجيل: فال يكفي أن نقول عن شيء. .الناس حتب التفاصيل

واليت أرادوا . .وأذكر ألولئك احلاقدين الصورة احلقيقية جلسم رسول اهللا . .ولذلك سأذكر لك
. .فسلين ما بدا ألرسم خليالك ما يريد أن يعرفه عن صورة رسول اهللا . .تشويهها مبا أوحته هلم به الشياطني



 ٣٩٠

  .١أو رأوه عن قرب اهللا ولن أذكر لك ذلك إال مدعما بالشهود الكثريين الذين عاشوا مع رسول 
  :لونه

  . فاللون هو أول ما يشد انتباه الناظر. .أخربين عن لونه: بادرت قائال
ليس باآلدم وال  ،٢أزهر اللون كان رسول اهللا  (:ـ رضي اهللا عنه ـ فقالأنس لقد وصفه : قال

   ٤)٣باألبيض األمهق
  .٦)حبمرة ٥أبيض مشربا كان رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـوقال علي 

  .٧ليس باألبيض األمهق ،أزهر اللون كان رسول اهللا : وقال
  .٨ أبيض كأمنا صيغ من فضة كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 

  .٩أبيض مليح الوجه كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو الطفيل 
  ١١) ١٠ ظاهر الوضاءة كان رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنها ـوقالت أم معبد 

  ١٣)١٢أنور املتجرد كان رسول اهللا (:ـ رضي اهللا عنه ـوقال هند بن أيب هالة 
كيف ترينها علي : مشلة سوداء فلبسها، وقال أهدي لرسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنها ـوقالت عائشة 

  .١٤وادهايشوب سوادها بياضك وبياضك س! ما أحسنها عليك يا رسول اهللا :قلت: قالتيا عائشة؟ 
كان أبيض اللون، وكان بياضه  فهذه األحاديث وغريها تدل على أن رسول اهللا : التفت إيل، وقال

  .١٥مشربا حبمرة
                                                

وصف فيه ) من املعجزات ل اهللا اآليات البينات فيما يف أعضاء رسو: (فرد احلافظ أبو اخلطاب ابن دحية كتابا مساهأ) ١(
وسنلخص بدورنا مع بعض التصرف ما ذكره ).. سبل اهلدى(وقد خلص هذا الكتاب الصاحلي يف موسوعته .. منظره الشريف 

 .الصاحلي
 .األبيض املستنري املشرق وهو أحسن األلوان أي ليس بالشديد البياض: األزهر) ٢(
 .لطه شئ من احلمرة وليس بنري كلون اجلص أو حنوهالشديد البياض الذي ال خيا: األمهق) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
فإذا شدد كان ، بياض مشرب محرة بالتخفيف: خلط لون بلون كأن أحد اللونني سقى اآلخر لونه، يقال: اإلشراب) ٥(

 ..للتكثري واملبالغة
 .والترمذي والبيهقي من طرق أمحدرواه ) ٦(
 .قابن عساكر من طررواه ) ٧(
 .الترمذي ورواه ابن عساكر من حديث أنسرواه ) ٨(
 .رواه البخاري ومسلم) ٩(
 .أي احلسن واجلمال: ظاهر الوضاءة) ١٠(
 .البيهقيرواه ) ١١(
 .كان مشرق اجلسد نري اللون فوضع األنور موضع النري ما كشف عنه الثوب من البدن، يعين أنه : أنور املتجرد)١٢(
 .الترمذي والبيهقيرواه ) ١٣(
 .ابن عساكررواه ) ١٤(
ويعقوب بن سفيان والبزار رواه أمحد )( أمسر اللون كان رسول اهللا (: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس أما ما روي ) ١٥(

أبيض إىل : كان بياضه إىل مسرة وعند أمحد بسند حسن: ورواه البيهقي من وجه آخر بلفظ، وابن حبان واحلاكم وصححه احلافظ



 ٣٩١

  .فحدثين عن رأسه. .عرفت لونه: قلت
، وهي صفة ١)ضخم الرأس كان رسول اهللا ( :وصفه أنس ـ رضي اهللا عنه ـ بقوله لقد: قال

( :ذلك قرا علي ـ رضي اهللا عنه ـ باكتمال سائر جسمه، فقالمستحسنة تنبئ عن كمال يف اجلسم، ول
   ٤) ٣ ضخم الكراديس ،٢شثن الكفني والقدمني ،ضخم الرأس واللحية ،وال بالطويل ،ليس بالقصري
  :شعره
  .فحدثين عن شعره: قلت
 ،٥امةعظيم اهل كان رسول اهللا (: قاالـ رضي اهللا عنهما ـ فهند بن أيب هالة لقد وصفه علي و: قال

   ٨) وإال فال جياوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره ،فرق ٧إن افترقت عقيقته ،٦رجل الشعر
  ١٢)، كان رجال١١وال بسبط ١٠قطط ٩جبعد مل يكن رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس 

شعرا بني شعرين، وال رجل سبط وال جعد قطط، وكان بني أذنيه  كان شعر رسول اهللا : وقال

                                                                                                                                 
، ما ختالطه احلمرة: احلمرة اليت ختالط البياض، وأن املراد بالبياض املثبت: أن املراد بالسمرةيدل على وع الروايات جمم،  فإن )مسرة

  .)أمهق(العرب واملنفي ما ال ختالطه، وهو الذي تسميه 
ورواها  ،يد عن أنسهذه اللفظة تفرد ا مح): أمسر اللون: (يف قوله: إجابة سندية عن ذلك، فقال احلافظ العراقيد أجاب وق

ة سبالبياض دون السمرة، وهم مخ غري أنس، فكلهم وصفوه  مث نظرنا من روى صفة لونه ) أزهر اللون(غريه عنه بلفظ 
  .عشر صحابيا

أبا بكر وعمر وعليا وأبا جحيفة وابن عمر وابن عباس وهند بن أيب هالة واحلسن بن علي وأبا الطفيل وخمرش : مسى منهموقد 
سبل : انظر( ابن مسعود الرباء بن عازب وسعد بن أيب وقاص وعائشة وأبا هريرة وذكر أحاديثم وأسانيدهم العشرةالكعيب و

  )٢/١٢: اهلدى
ورواه أبو احلسن بن الضحاك وابن عساكر من طرق ، ورواه أبو احلسن بن الضحاك عن جبري بن مطعم، البخاريرواه ) ١(

 .عن علي
 .األصابع غليظ: والقدمني الكفني شثن) ٢(
ضخم  رؤوس العظام واحدها كردوس قيل هو ملتقى كل عظمني كالركبتني واملرفقني واملنكبني، أراد أنه : الكراديس)٣(

 .األعضاء
 .الطيالسي والترمذي وصححه والبيهقيرواه ) ٤(
 .الرأس: اهلامة) ٥(
 .ال شديد اجلعودة وال شديد السبوطة بل بينها)٦(
شعر الرأس، مسي عقيقة تشبيها بشعر املولود قبل أن حيلق فإذا حلق ونبت ثانيا فقد زال عنه : املشهور بقافني على: العقيقة) ٧(

  . واملراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها وإال تركها معقوصة، اسم العقيقة، ورمبا مسي الشعر عقيقة بعد احللق على االستعارة
 .شعر املعقوص، مشتق من العقص وهو الليوهي اسم لل -بقاف وصاد مهملة  -عقيصته : وروي

 .الترمذي عن هند بن أيب هالة والبيهقي عن عليرواه ) ٨(
 .اجلعودة يف الشعر أن ال يتكسر وال يسترسل) ٩(
 .الشديد اجلعودة الشبيه بشعر السودان: القطط) ١٠(
 .ديد السبوطة بل بينهمااملنبسط املسترسل الذي ال تكسري فيه، أي مل يكن شديد اجلعودة وال ش: السبط)١١(
 .رواه البخاري ومسلم) ١٢(



 ٣٩٢

  .١وعاتقه
  .٢شديد سواد الرأس واللحية كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال سعد بن أيب وقاص 

  .٣كثري شعر الرأس رجله كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال جبري بن مطعم 
   ٥)٤وال تزريه صعلة( :يف صفته ـ رضي اهللا عنها ـ وقالت أم معبد 

باجلعد القطط وال بالسبط كان  يكن شعر رسول اهللا  مل: ـ رضي اهللا عنه ـوقال علي بن حجر 
  .٦جعدا رجال

  .٧إىل منكبيه كان شعر رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال الرباء 
  .٨ فوق الوفرة ودون اجلمة كان شعر رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـوقالت عائشة 
ودون ٩فوق اجلمةاللون، وكان أسود كان  أن شعره فهذه األحاديث تدل على : نظر إيل، وقال

  .وكانت مجته تضرب شحمة أذنيه ،١٠الوفرة
قدم ( :ـ رضي اهللا عنها ـقالت أم هانئ  ،أربعا شعره ضفائرإذا طال كان جيعلها  وقد روي أنه 

    ١٢) ١١وله أربع غدائر ،مكة قدمة علينا رسول اهللا 
  .يعين ضفائر: أربع غدائروله  قدم رسول اهللا : وقالت أم هانئ رضي اهللا تعاىل عنها

  فقد كان حممد يهتم بشعره إذن؟: قلت
أليس الشعر أمانة من اهللا . .وذلك من دالئل كماله. .أجل: نظر إيل، واالبتسامة املشرقة تعلو حمياه، وقال

  ائتمننا عليها؟
  .ميكنك أن تقول ذلك: قلت
األمانة ال يصح تضييعها، والنعمة ال و. .هو أمانة وهو نعمة. .فكل ما لنا من اهللا. .بل هو كذلك: قال

  .يصح العبث ا
                                                

 .إىل أنصاف أذنيه كان شعر رسول اهللا : ويف روايةرواه البخاري ومسلم، ) ١(
 .ابن عساكررواه ) ٢(
 .ابن أيب خيثمةرواه ) ٣(
 .صغر الرأس: الصعلة) ٤(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٥(
 .مسلم والبيهقيرواه ) ٦(
 .ومسلم رواه البخاري) ٧(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٨(
 .هي جمتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ما نزل عن ذلك إىل املنكبني: -بضم اجليم وتشديد امليم  -اجلمة ) ٩(
 .ما بلغ شحمة األذن: الوفرة)١٠(
 إمنا جعل شعر رسول اهللا  :نواحي اجلمال املرتبطة ذا، فقال ابن أيب خيثمة يف تارخيه، وقد وصف الضفائر :الغدائر)١١(

وخيرج  ،وخيرج األذن اليسرى من بني غديرتني يكتنفاا ،ورأسه غدائر أربعا ليخرج األذن اليمىن من بني غديرتني يكتنفاا
 .األذنان بياضهما من بني تلك الغدائر كأما توقد الكواكب الدرية بني سواد شعره

 .الترمذي وأبو داود بسند جيدرواه ) ١٢(



 ٣٩٣

  .صدقت يف هذا: قلت
وقد وصف الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ بعض مظاهر هذا . .يهتم بشعره وهلذا كان : قال
  .ميشط شعره بل وصفوا كيف كان رسول اهللا . .االهتمام

موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر حيب  كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـابن عباس ومن ذلك قول 
مث  فسدل رسول اهللا ، وكان املشركون يفرقون رؤسهم ،وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم ،فيه لشئ
  .١فرق بعده

رأسه صدعت فرقه عن يافوخه وأرسلت  أنا فرقت لرسول اهللا : (ـ رضي اهللا عنها ـوقالت عائشة 
   ٢)ناصيته بني عينيه

  .٤) ٣ إذا امتشط باملشط كأنه حبك الرمال  كان رسول اهللا(: وقالت
  أال ميكن أن نعترب طريقة مشط حممد لشعره سنة من السنن؟: قلت
  .وال ميكن أن نعترب هذا سنة. .ذلك خاضع ألعراف الناس وأذواقهم. .ال: قال

  .فعلتهاولو كانت الضفائر سنة ل. .أنت ال ترى يف شعائري الضفائر األربع: مث التفت إىل شعره، وقال
  أعدم فعلك هلا تعتربه دليال؟. .وما دليلك على عدم سنيتها: قلت
فقد . .كان يغري مشطة حبسب األحوال أنت ترى يف األحاديث اليت سقتها لك أن حممدا . .ال: قال

  .ولو كان يف األمر سنة حلث عليها، وطلب منهم التأسي ا. .وافق يف مشطه لشعره أهل الكتاب مث خالفهم
  فهل كان حممد حيلق شعره؟ :قلت
فال يصح أن يترك اإلنسان . .بل إن احللق يف اإلسالم من الشعائر املرتبطة بالدين والطهارة. .أجل: قال

  .شعره إىل أن يؤذيه
 ،فطلبها حىت وجدها ،فقد قلنسوة له يوم الريموكـ رضي اهللا عنه ـ أن خالد بن الوليد وقد روي 

فجعلتها يف هذه  ،فسبقتهم إىل ناصيته ،فابتدر الناس جوانب شعره ،رأسه فحلق اعتمر رسول اهللا : وقال
  .٥فلم أشهد قتاال وهي معي إال رزقت النصر ،القلنسوة

مث ناول احلالق شقه  ،ملا رمى مجرة العقبة حنر نسكه إن رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس 
فلقد رأيته : (، قال أنس)اقسمه بني الناس( :فقال ،يسرمث ناوله شقه األ ،فأعطاه أبا طلحة ،فحلقه ،األمين

  ٦ )فما يريدون أن تقع شعره إال يف يد رجل ،فطاف به أصحابه ،واحلالق حيلقه
                                                

 .رواه الستة) ١(
 )مث أسدل ناصيته كنت أفرق خلف يافوخ رسول اهللا : (ابن إسحاق وأبو داود، وابن ماجه ولفظهرواه ) ٢(
تكسر كل شئ كالرمل إذا مرت به الريح : احلبك: وقال الفراء، مجع حبيكة وهي الطريق يف الرمل :حبك الرمال) ٣(

 .ة اجليدة تكسرها حبكالساكنة واملاء الدائم إذا مرت به الريح والشعر
 .أبو نعيمرواه ) ٤(
 .سعيد بن منصوررواه ) ٥(
 .رواه البخاري ومسلم) ٦(



 ٣٩٤

  :جبينه
   .جبينهفحدثين عن : قلت
 أزج ،١واسع اجلبني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ بقولههند بن أيب هالة لقد وصفه : قال
   ٦)الغضب ٥بينهما عرق يدره ،٤(..)٣سوابغ ٢احلواجب
   ٨)٧مفاض اجلبني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـقال أبو هريرة و

     ١٠)٩صلتا كان جبني رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال سعد بن أيب وقاص 
واضح اجلبني أهدب مقرون  رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سويد بن غفلة  وقال

  .نياحلاجب
  .أزج أقرن كان رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنها ـ أم معبدوقالت 

  :أنشدنا يا حسان ما قال حسان يف هذا: التفت الصاحلي البنه، وقال
  :أخذ االبن يترمن بصوت شذي
  يلح مثل مصباح الدجى املتوقد  =مىت يبد يف الليل البهيم جبينه 

  كاال مللحد نظاما حلق أو ن =فمن كان أو من قد يكون كأمحد 
  :عيناه
  .عينيهفحدثين عن : قلت
   ١٢)العينني ١١أدعج كان رسول اهللا ( :لقد وصفهما علي ـ رضي اهللا عنه ـ بقوله: قال

                                                
 .والصدغ ما بني العني إىل األذن، ولكل إنسان جبينان يكتنفان اجلبهة، ما فوق الصدغ :اجلبني) ١(
سبوغهما إىل حماذاة آخر العني مع الزجج دقة احلاجبني و: وقيل.. تقوس يف احلاجب مع طول يف طرفه وامتداد: الزجج) ٢(
 .تقوس
وضع احلواجب موضع احلاجبني ألن التثنية ، وقد أي أا دقت يف حال سبوغها ،وهو التام الطويل ،مجع سابغ :سوابغ)٣(
 .مجع
قال ابن  وهو خمالف ملا ورد يف سائر األحاديث من صفة حواجبه ) من غري قرن(أضيف يف احلديث عن احلواجب ) ٤(
  .وال أراه إال كما وصف هند وصححه ابن األثري والقطب: ة وابن عساكرقتيب

كان أوال بغري قرن أو من جهة الرائي من قرب ومن  ميكن اجلمع بأنه :( قد حاول الصاحلي اجلمع بني الروايات، فقالو
كما ذكر ، تبني إال ملن دقق النظر إليهابعد، وبأنه مل يكن باألقرن حقيقة وال باألزج حقيقة بل كان بني احلاجبني فرجة يسرية ال ت

 )حيسبه من مل يتأمله أشم ومل يكن أشم: فقال يف صفة أنفه الشريف 
 .إذا غضب امتأل ذلك العرق دما كما ميتلئ الضرع لبنا إذا درفيظهر ويرتفع أي حيركه ويظهره، كان : يدره)٥(
 .الترمذيرواه ) ٦(
 .اضة أي واسعةأي واسع، يقال درع مف: مفاض اجلبني)٧(
 .البيهقي وابن عساكررواه ) ٨(
 .أي واسع، وقيل الصلت األملس وقيل البارز: الصلت)٩(
 .ابن عساكررواه ) ١٠(
 .شدة سواد العني يف شدة بياضها: الدعج)١١(
 .ومسلم أمحدرواه ) ١٢(



 ٣٩٥

  ٣ )٢األشفار ١عظيم العينني أهدب كان رسول اهللا ( :وقال
   ٥)٤عظيم العينني أهدب األشفار مشرب العني حبمرة كان رسول اهللا  ( :وقال
   ٦)أسود احلدقة أهدب األشفار سول اهللا كان ر( :وقال
   ٧)عظيم العينني مشرب العني محرة أهدب األشفار كث اللحية كان رسول اهللا ( :وقال

   ٩)٨عليه وسلم أشكل العني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـقال جابر بن مسرة و
   ١٠)وليس بأكحل ،أكحل :قلت كنت إذا نظرت إىل رسول اهللا :( وقال

  ١١ )أبرج العينني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 
   ١٢)أكحل العينني أهدب األشفار كان رسول اهللا :( وقال

   ١٤)١٣يف أشفاره عطف( :ـ رضي اهللا عنها ـوقالت أم معبد 
   ١٥)أحبر العينني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس بن مالك 
أال ترى اجليوش املعاصرة تزود جنودها مبا حيتاجونه لتيسري الرؤية يف الظالم، : وقال التفت الصاحلي إيل،

  ورؤية القريب بعيدا؟
  ؟فما عالقة ذلك بعيين حممد . .بلى: قلت
وهو لذلك زود بالوسائل الكثرية اليت تعينه على . .ألعظم وظيفة يف الوجود لقد انتدب حممد : قال

  .ه من الطاقات ما هو أعظم من سائر البشر ليستطيع أداء الوظيفة املوكلة إليهولكن ل. .هو بشر نعم. .ذلك
  يرى البعيد قريبا، ويرى يف ظالم الليل احلالك؟ فهل كان حممد : قلت

                                                
 .الطويل األشفار: األهدب)١(
الشعر : والعامة جتعل أشفار العني: قال ابن قتيبة.. يه اهلدبمجع شفر وزن قفل وهو حرف اجلفن الذي ينبت عل: األشفار) ٢(

 .وهو غلط، وإمنا األشفار حروف العني اليت ينبت عليها الشعر
 .ومسلم أمحدرواه ) ٣(
 .هي عروق محر رقاق: مشرب العني حبمرة) ٤(
 .البيهقي وأبو احلسن بن الضحاك وابن عساكر من طرقرواه ) ٥(
 .الترمذيرواه ) ٦(
 .ابن عساكرواه ر) ٧(
باتفاق العلماء وغلط ظاهر، فقد اتفق  هإنه وهم من: قال القاضي، طويل شق العني: بقوله) أشكل العني(وقد فسر الراوي ) ٨(

 .العلماء وأصحاب الغريب أن الشهلة محرة يف سواد العني كالشكلة يف البياض
 .أشهل العني: ورواه أبو داود بلفظ، مسلم وغريهرواه ) ٩(
 .أمحدرواه ) ١٠(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١١(
 .حممد بن حيىي الذهلي يف الزهرياترواه ) ١٢(
 .هو أن يطول شعر األجفان مث ينعطف: طفعال)١٣(
 ..رواه احلارث بن أيب أسامة)١٤(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١٥(



 ٣٩٦

: قاالـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عباس وعن عائشة لقد وردت بذلك الروايات الكثرية، ف. .أجل: قال
   ١)كما يرى بالنهار يف الضوء ،الظلمة يرى بالليل يف كان رسول اهللا (

هل ترون قبليت ها هنا، فواهللا ال خيفى (: قال رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أن أبو هريرة وحدث 
    ٢)علي ركوعكم وال سجودكم، إين ألراكم من وراء ظهري

   ٣) أماميإين ألنظر إىل ما وراء ظهري كما أنظر إىل: (قال رسول اهللا : ويف حديث آخر عنه قال
أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال ( :قال وحدث أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أنه  

   ٤)بالسجود فإين أراكم من أمامي ومن خلفي
كما كان له غريها من الطاقات اليت . .٥كان له هذه الطاقة فهذه النصوص تفيد أن رسول اهللا 

  .ت بهاستدعتها الوظيفة اخلطرية اليت أنيط
  :مسعه
  .حدثتين عن بصره، فحدثين عن مسعه: قلت
ما ال يسمعه احلاضرون مع سالمة كان له القدرة على مساع  لقد ورد يف النصوص املقدسة أنه : قال
  .حواسهم

) ؟تسمعون ما أمسع: (قال رسول اهللا : قااللقد حدث أبو ذر وحكيم بن حزام ـ رضي اهللا عنهما ـ 
وما تالم أن  ٦وأمسع ماال تسمعون، إين أمسع أطيط السماء ،إين ألرى ماال ترون( :قال ما نسمع من شئ :قالوا

   ٧)تئط وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائم
فكادت تلقيه  ،به ٨على بغلة له إذ حادت بينا النيب : ـ رضي اهللا عنه ـ قالزيد بن ثابت وحدث 

مىت مات : فقال، أنا: فقال رجل )من يعرف أصحاب هذه األقرب؟( :ل وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة، فقا
إن هذه األمة تبتلى يف قبورها، فلوال أن ال تدافنوا لدعوت : (ماتوا يف اإلشراك، فأعجبه ذلك فقال: قال ؟هؤالء

   ٩)اهللا عزوجل أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع
أحيانا يف مثل صلصلة اجلرس  حي كان يأيت رسول اهللا أن الوزيادة على هذا، فمن املعلوم بالضرورة 

                                                
 .ابن عباسابن عدي والبيهقي وابن عساكر عن عائشة، والبيهقي وابن عساكر عن رواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .عبد الرزاق يف اجلامع وأبو زرعة الرازي يف دالئلهرواه ) ٣(
 .مسلمرواه ) ٤(
كان له بني كتفيه عينان كسم اخلياط يبصر  أنه حاول بعضهم تكلف سر ذلك، وهو من التكلف املمقوت، فزعم أن )٥(

  .ما ال حتجبهما الثياب
 .م تنطبع يف حائط قبلته كما تنطبع يف املرآة أمثلتهم فيها فيشاهد أفعاهلمبل كانت صوره: وقال آخر

 .صوت األقتاب وأطيط اإلبل أصواا وحنينها، أي أن كثرة ما يف السماء من املالئكة قد أثقلها حىت أطت: األطيط)٦(
 .الترمذي وابن ماجة عن أيب ذر، وأبو نعيم عن حكيم بن حزامرواه ) ٧(
 .عند نفارها عن سنن طريقها مالت: حادت)٨(
 .رواه مسلم) ٩(



 ٣٩٧

  .ويسمعه ويعيه وال يسمعه أحد من الصحابة
  :أنفه
  .فحدثين عن أنفه: قلت
زاد  ،٣)٢العرنني  ١أقىن كان رسول اهللا ( :قااللقد وصفه علي وهند ـ رضي اهللا عنهما ـ : قال

  )موليس بأش ٤له نور يعلوه، حيسبه من مل يتأمله أشم( :هند
   ٥)دقيق األنف كان رسول اهللا (:فقالالصحابة  ووصفه بعض

  :خده
  .فحدثين عن خده: قلت
  ٧)٦سهل اخلدين كان رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـ فقالهند بن أيب هالة لقد وصفه : قال

   ٨)أسيل اخلدين كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالهريرة ووصفه أبو 
   ٩)أبيض اخلد كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنهما ـ فقاالهريرة وأبو أبو بكر ووصفه 

  :فمه
   .فمهفحدثين عن : قلت
 ،١١، أشنب١٠ضليع الفم كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ فقالهند بن أيب هالة لقد وصفه : قال

   ١٥)١٤عن مثل حب الغمام ١٣، يفتر١٢مفلج األسنان
                                                

 .طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع يف وسطه: القىن) ١(
 .األنف: العرنني)٢(
 .الترمذي عن هند بن أيب هالة وابن عساكر عن عليرواه ) ٣(
واعتدال ذلك حيسب  حلسن قىن أنفه ارتفاع قصبة األنف واستواء أعالها وإشراف األرنبة قليال، واملعىن أنه : الشمم) ٤(

 .قبل التأمل أنه أشم وليس كذلك
 .البيهقيرواه ) ٥(
أسيالن قليال اللحم رقيقا اجللد، كما يف حديث  أراد أن خديه  :وقيل، أي ليس يف خديه نتوء وارتفاع: السهل اخلدين)٦(

 .أيب هريرة
 .الترمذيرواه ) ٧(
 .رحممد بن حيىي الذهلي يف الزهريات وابن عساكرواه ) ٨(
 .أبو احلسن بن الضحاك، ورواه ابن عساكر)٩(
وهذا قول األكثر وهو : قال اإلمام النووي، والعرب متدح عظم الفم وتذم صغره، عظيم الفم وقيل واسعه: الضليع) ١٠(

  .األظهر
 .ذبول شفتيه ورقتهما وحسنهما وهو يف صفته ، املهزول الذابل: الضليع: قيلو
 .هو بردها وعذوبتها :وقيل ،لتحديد يف األسنانالبياض والربيق وا: الشنب)١١(
 .تباعد ما بني الثنايا والرباعيات: الفلج)١٢(
 .أي يظهر أسنانه: يفتر) ١٣(
 .شبه به ثغره يف بياضه وصفائه وبرده ،الربد: حب الغمام)١٤(
 .الترمذي وأبو الشيخرواه ) ١٥(
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   ١)ضليع الفم كان رسول اهللا ( :الـ رضي اهللا عنه ـ فقجابر بن مسرة  ووصفه
   ٢)براق الثنايا كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ ثناياه، فقالعلي ووصف 

   ٣)مفلج الثنايا كان رسول اهللا ( :وقال
   ٥)٤حسن الثغر كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالأبو هريرة ووصفه 
إذا تكلم رئي كالنور ، أفلج الثنيتني ان رسول اهللا ك(: ـ رضي اهللا عنه ـ فقالابن عباس  ووصفه

   ٦)خيرج من بني ثناياه
قالت أمي  ،فلما رجعنا ،أنا وأمي وخاليت بايعنا رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو قرصافة 

لنور خيرج وال ألني كالما، ورأينا كا ،وال أنقى ثوبا ،ال أحسن وجها ،يا بين ما رأينا مثل هذا الرجل: وخاليت
  .٧من فيه

  :وقد اتفقت الروايات على طيب رائحة فمه 
   ٨) مشمت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـقال أنس 

   ٩)فلم يكن باملدينة بئر أعذب منها ،يف بئر بدارنا بزق رسول اهللا ( :وقال
مث صب يف  ،بدلو من ماء فشرب من الدلو هللا أتى رسول ا( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال وائل بن حجر 

   ١٠)ففاح منها مثل رائحة املسكـ  مث مج يف البئر :أوقالـ  البئر
مل أر قبله وال  ،إذا ضحك كاد يتألأل يف اجلدر كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 

   ١١)بعده مثله
 ،أنا وأخوايت دخلت على رسول اهللا (: ـ ـ رضي اهللا عنهاوقالت عمرية بنت مسعود األنصارية 

فمضغت كل واحدة ، مث ناولين القديدة فقسمتها بينهن ،فمضغ هلن قديدة ،فوجدناه يأكل قديدا ،وهن مخس
   ١٣) ١٢قطعة فلقني اهللا وما وجد ألفواههن خلوف

                                                
 .البخاري ومسلمرواه ) ١(
 .ابن عساكررواه ) ٢(
 .عد وأبو الشيخابن سرواه ) ٣(
 .الثنايا: هنا الثغر)٤(
 .البيهقيرواه ) ٥(
 .أبو زرعة الرازي يف دالئله والدارمي والترمذي وأبو احلسن بن الضحاك وسنده جيدرواه ) ٦(
 .البيهقيرواه ) ٧(
 .ابن سعد وأبو الشيخرواه ) ٨(
 .أبو نعيمرواه ) ٩(
أيت بدلو فتوضأ منه فتمضمض ومج مسكا أو أطيب من : ك بلفظورواه أبو احلسن بن الضحا، وابن ماجة أمحدرواه ) ١٠(

 .املسك وانتشر خارجا منه
 .وأبو احلسن بن الضحاك وابن عساكر، حممد بن حيىي الذهلي يف الزهرياترواه ) ١١(
 .تغري رائحة الفم: اخللوف)١٢(
 .الطرباينرواه ) ١٣(
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: يدا، فقالتوهو يأكل قد جاءت امرأة بذيئة اللسان إىل النيب (: ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو أمامة 
فأكلته فلم  ،فأعطاها فألقته يف فمها فأخرجه ، ال إال الذي يف فيك: فناوهلا مما بني يديه، فقالت ؟أال تطعمين

   ٢) ١ يعلم منها بعد ذلك األمر الذي كانت عليه من البذاء والذرابة
بة بن فرقد أن كنا نتطيب وجنهد لعت: ـ ـ رضي اهللا عنها ـامرأة عتبة بن فرقد ـ وقالت أم عاصم 

فأتيته، فتفل يف  ،أخذين البثر على عهد رسول اهللا ( :ورمبا مل ميس عتبة طيبا، فقلنا له فقال ،فما نبلغه ،نبلغه
   ٣)مث مسح جلدي، فكنت من أطيب الناس رحيا ،كفه

  .أنشدنا ما قالت الشعراء يف هذا: التفت الصاحلي إىل ابنه، وقال
  :ذا لقد قال بعضهم ميدح : قال حسان

  ياقوت من صدف فيه جواهره =حبر من الشهد يف فيه مراشفه 
  : وقال آخر

  ولكنه من يل بلثم لثامه =جىن النحل يف فيه وفيه حياتنا 
  إذا قال عن فتح بطيب ختامه =رحيق الثنايا واملثاين تنفست 

  :حليته
   .فحدثين عن حليته: قلت
 كان رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنهما ـ فقاالة هند بن أيب هالوعمر بن اخلطاب لقد وصفها : قال

   ٥)٤كث اللحية
   ٦)عظيم اللحية كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالعلي وصفها و
   ٧)ضخم اللحية كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالجبري بن مطعم وصفها و
   ٨)أسود اللحية كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالأبو هريرة  وصفهاو
قد مألت من هاهنا إىل  كانت حلية رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالأنس بن مالك  وصفهاو
   ٩)هاهنا

شديد سواد الرأس  كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالسعد بن أيب وقاص  وصفهاو
                                                

 .السفه والفحش: البذاء يف املنطق، والفحش: الذرابة)١(
 .الطرباينرواه ) ٢(
 .البخاري يف التاريخ والطرباين وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٣(
 .وليست بطويلة ،أي فيها كثاثة واستدارة: الكثه) ٤(
 .ورواه ابن عساكر عن عمر بن اخلطاب ،هندعن  الترمذيرواه ) ٥(
 .البيهقي وابن عساكر وابن اجلوزيرواه ) ٦(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٧(
 .البيهقي وابن عساكررواه ) ٨(
 .ابن عساكررواه ) ٩(
 .ابن عساكررواه ) ١٠(
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تلك السن اليت يشتعل فيها الرأس  لعل الذين وصفوا سواد شعره مل يدركوه، وقد بلغ الستني،: قلت
  . .شيبا

مل حيصل له من الشيب إال القليل، بل  ولكن النيب . .بل إن الشيب يبدأ دون ذلك بكثري: ابتسم، وقال
  .إن الروايات تكاد حتصي عدد ما شاب من شعره 

ة أو مثاين وال حليته إال سبع عشر ما كان يف رأس رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن أنس ف
   ١)عشرة شعرة بيضاء

   ٢)وحليته عشرون شعرة بيضاء س يف شعر رسول اهللا لي( :وعنه قال
 شاب رسول اهللا : ومسعته يقول، نعم: قال ؟جالست أنسا: قلت لربيعة: وقال أبو بكر بن عياش

   ٤)ـ  ٣ يعين العنفقةـ  عشرين شيبة هاهنا
   ٥)ا كان يف عنفقته ويف الصدغني ويف الرأس نبذإمن مل خيضب رسول اهللا (: قتادة عنهوروى 

عليه حنوا من عشرين شعرة بيضاء يف  كان شيب رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال ابن عمر 
   ٦)مقدمه
وحليته وكان إذا ادهن مل يتبني فإذا  مشط مقدم رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـقال جابر بن مسرة و

   ٧)مل يدهن تبني
   ٨)ورأيت بياضا حتت شفته السفلى العنفقة رأيت رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـجحيفة  وقال أبو

   ٩)شعرات بيض كان يف عنفقة رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال عبد اهللا بن بسر املازين 
 الذي كان عادة معروفة يف ذلك الوقت لستر الشيب، فقد ١٠مل حيتج إىل اخلضاب وهلذا، فإن النيب 

                                                
 .ورواه أبو احلسن بن الضحاك بلفظ أربع عشرة بيضاء، ابن سعد بسند صحيحرواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .ويطلق على الشعر أيضا، ما بني الذقن والشفة السفلى، سواء كان عليه شعر أم ال: العنفقة)٣(
 .ابن خيثمةرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .ابن إسحاق وابن حبان البيهقيرواه ) ٦(
 .رواه مسلم) ٧(
 رأيت النيب :( ويف لفظ له، )من حتت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة: (ورواه اإلمساعيلي بلفظ، البخاريرواه ) ٨(

 )شابت عنفقته
 .ا كانت شعرات بيضاإمن: ويف رواية عند اإلمساعيلي، البخاريرواه ) ٩(
  :على قولني أم ال اختلف العلماء هل خضب النيب )١٠(

  .، وهو قول أكثر العلماء بناء على ما ذكرنا من نصوصأنه مل خيضب: القول األول
وهذا التأويل :( النووي أنه صبغ يف وقت، وتركه يف معظم األوقات، فأخرب كل مبا رأى، وهو صادق، قال: القول الثاين

واجلمع بني حديث أيب : يف الصحيحني ال ميكن تركه، وال تأويل له قال احلافظـ رضي اهللا عنه ـ ني، فحديث ابن عمر كاملتع
  .رمثة وابن عمر، وحديث أنس أن حيمل حديث أنس على غلبة الشيب، حىت حيتاج إىل خضابه، ومل يتفق أنه رآه، وهو خيضب

 ..ادة اجلواز، ومل يواضب عليهوحيمل حديث من أثبت اخلضاب على أنه فعله، إلر
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ولكن  ،مل يكن شاب إال يسريا ن رسول اهللا إ( :فقال عن خضاب رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أنس 
   ١)أبا بكر وعمر خضباه بعد باحلناء والكتم

  :وجهه
  .وجههفحدثين عن : قلت
أحسن الناس وجها وأنورهم  كان رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنها ـ فقالتعائشة لقد وصفته : قال

   ٢)لونا
   ٤)٣مسرورا تربق أسارير وجهه أقبل رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنها ـوقالت 

كنت أخيط الثوب فسقطت اإلبرة فطلبتها فلم أقدر عليها، : قالتها ـ رضي اهللا عنها ـ ويروى عن
  ٥)فتبينت اإلبرة بشعاع وجه رسول اهللا  فدخل رسول اهللا 
   ٦)أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا هللا كان رسول ا( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال الرباء 

   ٧)بل مثل الشمس والقمر مستديرا ،ال: مثل السيف؟ قال أكان وجه رسول اهللا :( سئلو
   ١٠)، وكان يف وجه تدوير٩وال املكلثم ٨باملطهم مل يكن رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال علي 

   ١١)تدوير كان يف وجه رسول اهللا ( :وقال
يتألأل وجهه تأللؤ   ١٣مفخما ١٢فخما كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـبن أيب هالة وقال هند 
   ١٤)القمر ليلة البدر

    ١٦)١٥رأيت رجال ظاهر الوضاءة متبلج الوجه( :ـ رضي اهللا عنها ـوقالت أم معبد 
   

                                                
 .ابن سعد وأبو نعيمرواه ) ١(
 .ابن اجلوزيرواه ) ٢(
 .وبرقاا يكون عند الفرج، مجع أسرار، وهي مجع السرر، وهي اخلطوط اليت تكون يف اجلبهة: األسارير)٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .اىل عنهماويروى عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ  تع، ابن عساكررواه ) ٥(
 .رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .بصيغ خمتلفة والترمذيومسلم البخاري رواه ) ٧(
 .وهو املنتفخ الوجه: املطهم) ٨(
 .وهي من الوجه القصري احلنك الداين اجلبهة املستدير مع خفة اللحم: املكلثم)٩(
 .البيهقي وابن عساكر من طرقرواه ) ١٠(
 .مسلم والبيهقيرواه ) ١١(
 .ي عظيماأ: فخما)١٢(
 .أي معظما يف الصدور والعيون: مفخما)١٣(
 .الترمذي وغريهرواه ) ١٤(
 .احلسن املشرق املضئ، ومل ترد به بلج احلواجب ألا وصفتها بالقرن: املتبلج واألبلج)١٥(
 .احلارث بن أسامة وغريهرواه ) ١٦(
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   ١)كداره القمر كان وجه رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو بكر 
كأن الشمس خترج من  ما رأيت أحسن من رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ وقال أبو هريرة

   ٢)وجهه
كالقمر ليلة البدر، مل أر قبله وال ( :ـ شبهيه يل: قال هلاـ ملن  وقالت امرأة حجت مع رسول اهللا 

   ٣)بعده مثله
قطعة قمر كأنه  إذا سر استنار وجهه كان رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـوقال كعب بن مالك 

   ٤)هفكنا نعرف ذلك من
مث ( :يوم بدر وسؤاله ربه تبارك وتعاىل يف قصة صالة النيب ـ رضي اهللا عنه ـ ابن مسعود وقال 

  )مصارع القوم العشية هذه: فقال ،كأن شقة وجهه شقة وجهه القمر التفت إلينا رسول اهللا 
   ٥)بوجهه مثل شقة القمر اهللا التفت إلينا رسول ( :ـ رضي اهللا عنه ـجبري بن مطعم وقال 

أنشدنا بعض ما قيل يف هذا، فأخذ ابنه يترمن : قال الصاحلي ذلك، مث التفت إىل ابنه حسان، وقال له
  :بصوت شذي

  فال تظننها كافا لتشبيه  =كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة 
  : وقال آخر

  منحطوبدر الدجى عن ذلك احلسن  =يقولون حيكي البدر يف احلسن وجهه 
  لقد بالغوا باملدح للغصن واشتطوا =كما شبهوا غصن النقا بقوامه 

  :عنقه
  .فحدثين عن صفة عنقه: قلت
   ٧)٦سطع كان يف عنق رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالتأم معبد لقد وصفته : قال

   ٩)لفضةيف صفاء ا ٨كجيد دمية كان عنق رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال هند بن أيب هالة 
إبريق  كأن عنق رسول اهللا :(ـ رضي اهللا عنهما ـ وقال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب

   ٣)٢والكتد ١جليل املشاش كان رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـعلي وقال 
                                                

 .أبو نعيمرواه ) ١(
 .ابن اجلوزيرواه ) ٢(
 .البيهقيرواه ) ٣(
 .بخاري ومسلمرواه ال) ٤(
 .الطرباينرواه ) ٥(
 ..طول العنق: السطع) ٦(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٧(
 .بالفضة يف صفائها الصورة املصورة مسيت بذلك، ألن الصانع يتفوق يف صنعها وحتسينها، شبه عنقه   :الدمية)٨(
 .الترمذيرواه ) ٩(
 .ابن سعد وأبو نعيم والبيهقيوابن عساكر، رواه ) ١٠(
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بعيد ما بني  كان رسول اهللا ( :، وهند ـ رضي اهللا عنهم ـهريرة، وأبو الرباء بن عازبوقال 
   ٥)٤بنياملنك

فكأنه سبيكة  ،إذا وضع رداءه عن منكبيه كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 
   ٦)فضة

 ،فجذبوا ثوبه حىت بدا منكبه ( :ـ) سأله الناس فأعطاهم(ـ رضي اهللا عنه ـ يف حديث وقال أنس 
   ٧) فكأمنا أنظر حني بدا منكبه إىل شقة القمر من بياضه 

  :ظهره
  .حدثين عن صفة ظهرهف: قلت
من اجلعرانة  اعتمر رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالحمرش بن عبد اهللا الكعيب لقد وصفه : قال

   ٨)فنظرت إىل ظهره كأنه سبيكة فضة ،ليال
  .لقد مسعت بأن يف ظهره ما يسمى خبامت النبوة: قلت
  . ٩لقد تواترت بذلك الروايات. .أجل: قال
  .فحدثين عن صفته: قلت
لقد ذكر الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ له أوصافا قد يبدو أا خمتلفة متعارضة، ولكنها ليست : قال
بل إن الشخص الواحد يشبه الشيء . .فكل يشبه مبا يشاء. .فالوصف التشبيهي خيتلف الناس فيه. .كذلك

  .الواحد باألشياء الكثرية
فاألبصار خمتلفة يف قدرا ويف . .التعارض وال أرى أن مثل هذا ميكن أن يدخله. .أعلم ذلك: قلت
  . .وزاوية الرؤية كذلك. .تصويرها
ـ رضي اهللا السائب بن يزيد ، فعن ١٠مثل زر احلجلةبناء على هذا، فقد شبه بعضهم خامت النبوة : قال

                                                                                                                                 
 .رؤوس العظام اللينة اليت ميكن مضغها: كاملرفقني والكعبني والركبتني وقال اجلوهري: رؤوس العظام: املشاش) ١(
 .جمتمع الكتفني: الكتد)٢(
 .الترمذيرواه ) ٣(
 .وبعد ما بني املنكبني يدل على سعة الصدر والظهر.. جمتمع رأس العضد والكتف: املنكب)٤(
 .رمذي عن هندتأمحد والبيهقي عن أيب هريرة، وال، ولرباء بن عازبأمحد والشيخان عن ارواه ) ٥(
 .البزار والبيهقي وابن عساكررواه ) ٦(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٧(
 .أمحد ويعقوب بن سفيانرواه ) ٨(
 )معجزات حسية(ورسالة ) أنبياء يبشرون مبحمد(حتدثنا عن هذا اخلامت وداللته على النبوة يف رسالة ) ٩(
إنه بتقدمي الزاي على الراء املشددة واحلجلة بفتح  :)زر(فقيل يف ، اختلف يف ضبط زر ويف احلجلة ومعنييهما: زر احلجلة)١٠(

واحلجلة بيت من ثياب  ،كأزرار القميص ،احلاء املهملة واجليم وعلى هذا فقيل املراد بالزر الذي يعقد به النساء عرى حجوهلن
  .ل فيه الزر والعروةكالقبة جيعل بابه من جنبه جيع

  .ويساعده يف ذلك رواية كبيضة محامة: قال الترمذي، واحلجلة الطائر املعروف ،املراد بالزر البيض:وقيل
 .نقله البخاري عن حممد بن عبيد اهللا بن حممد بن أيب زيد، املراد باحلجلة من حجل الفرس :وقيل



 ٤٠٤

    ١)فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة رسول اهللا  قمت خلف ظهر( :قالـ 
رأيت خامت النبوة بني ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر بن مسرة ، فعن كبيضة احلمامةبعضهم بأنه وشبهه 
   ٢)مثل بيضة احلمامة يشبه جسده كتفي النيب 

   ٣)مثل بيضة احلمامة رأيت اخلامت بني كتفي رسول اهللا ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سلمان و
نظرت إىل خامت النبوة : قالـ رضي اهللا عنه ـ سرجس  عن عبد اهللا بن، فكاجلمعوشبهه بعضهم بأنه 
   ٥)اليسرى مجعا عليه خيالن كأمثال الثآليل ٤بني كتفيه عند نغض كتفه 

 انطلقت مع أيب إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب رمثة ، فأنه كالسعلةب وشبهه بعضهم
  .٦فنظرت إىل مثل السلعة بني كتفيه

كان خامت النبوة أسفل من ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب موسى ، فالتفاحةكوشبهه بعضهم بأنه 
   ٧)مثل التفاحة عضروف كتفه 

فإذا أنا خبامت ( :يف حديثه الطويل قالـ رضي اهللا عنه ـ عن التنوخي ، فكأثر احملجم وشبهه بعضهم بأنه
   ٨)يف موضع غضروف الكتف مثل احملجمة الضخمة

قال : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب يزيد عمرو بن أخطب األنصاري ، فجمتمع أنه شعرووصفه بعضهم ب
ما : فقيل له، ووضعت أصابعي على اخلامت ،فدنوت ومسحت ظهره، )ادن فامسح ظهري(: رسول اهللا 
   ٩)شعر جمتمع عند كتفه( :اخلامت؟ قال

اخلامت الذي بني :( قال ـ رضي اهللا عنه ـعن أيب سعيد اخلدري ، فأنه بضعة ناشزةووصفه بعضهم ب
   ١٠)بضعة ناشزة كتفي رسول اهللا 

  . ١١وغري ذلك من األوصاف والتشبيهات

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .مسلم والبيهقيرواه ) ٢(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه  )٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .أمحد وابن سعد والبيهقيرواه ) ٦(
 .الترمذيرواه ) ٧(
 .أمحد والبيهقيرواه ) ٨(
 .ورواه أبو سعد النيسابوري بلفظ شعرات سود، أمحد والترمذي واحلاكم وصححه وأبو يعلى والطرباينرواه ) ٩(
 .حلم ناشز بني كتفيه: حلمة ناتئة وألمحد: عند البخاري يف التاريخ والبيهقي ويف لفظ، الترمذيرواه ) ١٠(
مثل البندقة من  كان خامت النبوة على ظهر النيب :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ، فالبندقةشبهه بعضهم بأنه ك)١١(

  .ابن حبان يف صحيحهرواه ) حممد رسول اهللا: حلم مكتوب فيها
اختلط على بعض : بعد أن أورد احلديث) مورد الظمآن إىل زوائد ابن حبان(احلافظ أبو احلسن اهليثمي يف وقد علق على هذا 

  .وذكر احلافظ ابن كثري حنو ما قال اهليثمي، الرواة خامت النبوة باخلامت الذي كان خيتم به الكتب



 ٤٠٥

  :صدره وبطنه
  .فحدثين عن صفة صدره وبطنه: قلت
سواء  ،عريض الصدر كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالهند بن أيب هالة لقد وصفه : قال

   ٣) ٢مشيح الصدر ،١البطن والصدر
دقيق املسربة موصول ما بني اللبة والسرة بشعر جيري كاخلط  ٤أنور املتجرد  كان رسول اهللا ( :وقال

   ٧)الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر٦والبطن مما سوى ذلك أشعر ٥عاري الثديني
  ٨)طويل املسربة كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال علي بن أيب طالب 

   ٩)ر جيري من لبته إىل سرته كالقضيب ليس يف صدره وال بطنه شعر غريهشع كان لرسول اهللا :( وقال
إىل ١١له شعرات من لبته ١٠دقيق املسربة كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال عمر بن اخلطاب 

   ١٢)سرته كأن قضيب مسك أذفر، ومل يكن يف جسده وال صدره شعرات غريهن
  ١٥)١٤لةقوال تزريه ص ١٣تعبه ثجلة مل( :ـ رضي اهللا عنها ـوقالت أم معبد 
   ١٧)١٦مفاض البطن كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 

                                                                                                                                 
ال إله إال اهللا حممد رسول (: خلضراء مكتوب عليهاما قيل إن اخلامت كان كأثر احملجم أو كالشامة السوداء أو ا: قال احلافظو
وحنو ذلك فلم يثبت من ذلك شئ وال يغري مبا وقع يف صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث ضحح ، )سر فإنك املنصور(أو  )اهللا

  .ذلك
  .إنه حديث باطل): الغرر(واحملب ابن الشهاب بن اهلائم يف ) املورد(وقال القطب يف 

كأنه بيضة محامة مكتوب  كان اخلامت الذي بني كتفي رسول اهللا : دحية عن احلكيم الترمذي أنه قالونقل أبو اخلطاب بن 
 ..وهذا غريب واستنكروه: قال ابن دحية، توجه حيث شئت فإنك منصور: ويف ظاهرها، اهللا وحده: يف باطنها

 .ريض فهو مساو لبطنهوصدره ع، غري خارج فهو مساو لصدره بطنهأن أي  أي مستوى البطن والصدر،) ١(
 .فسيح الصدر أي واسع الصدر: ويروى، أي بادي الصدر غري قعس: مشيح)٢(
 .الترمذيرواه ) ٣(
 .ما جرد عنه الثوب من بدنه وهو ادد أيضا: املتجرد، ومن النور تريد شدة بياضة وحسنه: أنور)٤(
 .كما سيأيتة أي أن ثدييه وبطنه ليس عليهما شعر سوى املسرب: عاري الثديني) ٥(
 .الذي عليه الشعر من البدن: األشعر)٦(
 .الترمذيرواه ) ٧(
 .الترمذي وصححهرواه ) ٨(
 .ابن سعد وابن عساكررواه ) ٩(
 .الشعر املستدق ما بني اللبة إىل السرة: املسربة)١٠(
 .بلوأسفل احللق بني الترقوتني وفيها تنحر اإل وهي التطامن الذي فوق الصدر ،املنحر: اللبة)١١(
 .ابن عساكررواه ) ١٢(
 .ويروى بالنون واحلاء املهملة وهو النحول وهو الدقة وضعف التركيب ،عظم البطن: الثجلة)١٣(
 .مل يكن منتفخ اخلاصرة جدا وال ناحال جدا أرادت أنه  :وقيل، الدقة والنحول: الصقلة)١٤(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ١٥(
 .وى البطن مع الصدروقيل مست، أي واسعه: مفاض البطن)١٦(
 .الترمذي والبيهقيرواه ) ١٧(



 ٤٠٦

  ١)أبيض الكشحني كان رسول اهللا :( وقال
   ٢)متفتق اخلاصرة كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو أمامة 

  :يداه
  .فحدثين عن صفة عنقه: قلت
 ٤سائل األطراف ٣شثن الكفني كان رسول اهللا :( هللا عنه ـ فقالـ رضي اعلي  لقد وصفه: قال
   ٧) ٦القصب ٥سبط

   ٨)ضخم الكفني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 
   ١٠)الذراعني ٩عبل كان رسول اهللا ( :وقال

   ١١)بسط الكفني كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس 
   ١٣) من كف رسول اهللا  ١٢ا وال ديباجا قط ألنيما مسست حرير( :وقال

   ١٥)رحب الراحة ١٤أشعر الذراعني طويل الزندين كان رسول اهللا ( :وقال هند بن أيب هالة
   ١٦)شبح الذراعني كان رسول اهللا ( :وقال

                                                
 .ابن عساكررواه ) ١(
 .ابن عساكررواه ) ٢(
 .وحيمد ذلك يف الرجال ألنه أشد لقبضتهم ويذم يف النساء، هو الذي يف أنامله غلظ بال قصر: شثن الكفني)٣(
 :ورواه بعضهم بالنون بدل الالم فقال، منقبضةمن السيالن أي ممتدها، يعين أا طوال ليست مبتعقدة وال : سائل األطراف)٤(
 .ومها مبعىن تبدل الالم من النون، أي طويل األصابع: قال ابن األنباري، سائن
 .املمتد الذي ليس فيه تعقد وال نتوء: سبط)٥(
: فظويف ل، وهي كل عظم أجوف فيه مخ وأما العريض فيسمى لوحا، يريد ما ساعديه وساقيه ،مجع قصبة :القصب)٦(

 .العصب
 .الترمذيرواه ) ٧(
 .أبو يعلى وابن عساكررواه ) ٨(
 .الضخم من كل شئ يقال هو عبل الذراعني وفرس عبل الشوي ضخم القوائم :العبل)٩(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١٠(
 .البخاريرواه ) ١١(
كما قال  الغلظ مع اخلشونةوهو  ،له بالشثن عليبالليونة، هو خمالف لوصف  وصف أنس وغريه كف رسول اهللا )١٢(

  .أن املراد باللني يف اجلد والغلظ يف العظام، فيجتمع له نعومة البدن وقوتهبمجع بينهما وقد  األصمعي،
  .ممتلئة حلما غري أا مع ضخامتها كانت لينة كما يف حديث املستورد كانت كفه : قال ابن بطالو

  .لم يوافق على تفسريه باخلشونة، والذي فسر به اخلليل أوىلف ،الشثن غلظ الكف مع خشونة: وأما قول األصمعي
فكان إذا عمل يف اجلهاد أو مهنة أهله صار كفه  ،وعلى تسليم ما فسر به األصمعي حيتمل أن يكون وصف كف النيب 

 .خشنا للعارض املذكور، وإذا ترك ذلك رجع إىل أصل جبلته من النعومة
 .رواه البخاري ومسلم) ١٣(
 .عظما الذراعني :نالزندا)١٤(
 .الترمذيرواه ) ١٥(
 .ابن سعد وابن عساكررواه ) ١٦(



 ٤٠٧

فأخذت بيده فإذا هي ألني من احلرير  أتيت رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ بن عمرووقال شداد 
   ١)د من الثلجوأبر

أو ميس جلدي جلده فأتعرفه بعد  لقد كنت أصافح النيب :( ـ رضي اهللا عنه ـوقال وائل بن حجر 
   ٢)يف يدي فإنه ألطيب رائحة من املسك

من الثلج وأطيب رحيا  يده فإذا هي أبرد ناولين رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال يزيد بن األسود 
   ٣)من املسك

خدي فوجدت ليده بردا ورحيا كأمنا  مسح رسول اهللا  :( ـ رضي اهللا عنه ـمسرة  وقال جابر بن
   ٤)أخرجت من جؤنة عطار

فلم أر واهللا كفا ألني  صافحت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ وقال املثىن بن صاحل عن جدته 
   ٥)من كفه 

يعودين فوضع  علي رسول اهللا  اشتكيت مبكة فدخل( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال سعد بن أيب وقاص 
   ٦) يده على جبهيت فمسح وجهي وصدري وبطين فما زلت خييل إيل أين أجد برد يده على كبدي حىت الساعة

  :إبطه
  .فحدثين عن صفة إبطه: قلت
يرفع يديه يف الدعاء حىت يرى  رأيت رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالأنس  لقد وصفه: قال

  ٧)بياض إبطيه
  ٨)إذا سجد يرى بياض إبطيه كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـل جابر بن عبد اهللا وقا

فسال علي من عرق إبطيه مثل  ضمين رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال رجل من بين حريش 
   ٩)ريح املسك
  :رجاله
  .فحدثين عن صفة رجليه: قلت
   ١)١٠محوشة كان يف ساقي رسول اهللا ( :لـ رضي اهللا عنه ـ فقاجابر بن مسرة لقد وصفها : قال

                                                
 .الطرباينرواه ) ١(
 .الطرباين والبيهقيرواه ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .مسلمرواه ) ٤(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .البخاري وغريهرواه ) ٧(
 .ابن سعدرواه ) ٨(
 .البزازرواه ) ٩(
 .الدقة: احلموشة)١٠(



 ٤٠٨

   ٣)٢العقب منهوس كان رسول اهللا ( :وقال
   ٤)أحسن البشر قدما كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال عبد اهللا بن بريدة 
كأا  هوهو على ناقته فرأيت ساق نوت من رسول اهللا د( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال سراقة بن مالك 

   ٦)٥مجارة خنل
فإين  ،وهو راكب يف غزوة خيرب احنسر اإلزار عن فخذ رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس 

   ٧) ألرى بياض فخذ رسول اهللا 
   ٨)ضخم القدمني كان رسول اهللا  (:وقال

   ١٠)٩ساقيه فكأين أنظر إىل وبيص خرج رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو جحيفة 
شثن الكفني والقدمني سائل األطراف  كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـة وقال هند بن أيب هال

   ١٣)ينبو عنهما املاء١٢سيح القدمنيم١١سبط القصب مخصان اإلمخصني
  .أنشدنا بعض ما قيل يف قدمه : التفت الصاحلي إىل ابنه، وقال

  :أخذ ابنه يترمن بصوت عذب بقول الشاعر
  اب قوسني احملل األعظما من ق =يا رب بالقدم اليت أوطأا 

  كتف الربية يف الرسالة سلما  =وحبرمة القدم اليت جعلت هلا 
  قدمي وكن يل منقذا ومسلما =ثبت على منت الصراط تكرما 

  أمن العذاب وال خياف جهنما  =واجعلهما ذخري ومن كانا له 

                                                                                                                                 
 .مسلمرواه ) ١(
 .أي قليل حلم العقب: منهوس)٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .ابن عساكررواه ) ٤(
 .قلب النخل حني يقطع يكون رطبة بيضاء: اجلمار)٥(
 .يعقوب بن سفيان وإبراهيم احلريبرواه ) ٦(
 .ابن أيب خيثمةرواه ) ٧(
 .رواه البخاري ومسلم) ٨(
 .عانالربيق واللم: الوبيص)٩(
 .رواه البخاري) ١٠(
أي ذلك املوضع من ، القدم املوضع الذي ال يلصق باألرض منها عند الوطء واخلمصان املبالغ فيه اإلمخص من: مخصان) ١١(

  .أسفل قدميه كان شديد التجايف عن األرض جدا
أسفل القدم جدا، فهو أحسن إذا كان مخص اإلمخص بقدر مل يرتفع عن األرض جدا ومل يستو : وسئل ابن األعرايب عنه فقال

 .اخلمص خبالف األول
أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسر وال شقاق فإذا أصاما املاء نبا عنهما سريعا ملالستهما فينبو : مسيح القدمني) ١٢(

 .عنهما وال يقف
 .الترمذيرواه ) ١٣(



 ٤٠٩

  :طوله
  .فحدثين عن طوله: قلت
بادن   ١معتدل اخللق كان رسول اهللا ( :عنه ــ رضي اهللا هند بن أيب هالة لقد وصفه : قال
   ٥)٤وأقصر من املشذب ٣أطول من املربوع ٢متماسك

، وكان ٧وال بالقصري املتردد ٦بالطويل البائن مل يكن رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنها ـوقالت عائشة 
 ،إال طاله رسول اهللا إذا مشى وحده، ومل يكن مياشيه أحد من الناس ينسب إىل الطول  ٨ينسب إىل الربعة

  ٩)إىل الربعة فإذا فارقاه نسب رسول اهللا  ولرمبا اكتنفه الرجالن الطويالن فيطوهلما رسول اهللا 
ليس بالذاهب طوال وفوق الربعة إذا جامع القوم  كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال علي 

   ١٠)غمرهم
   ١٢)كان ربعة من القوم بالقصري املتردد وال١١بالطويل املمغط مل يكن رسول اهللا :( وقال
   ١٣)وال بالقصري بالطويل البائن مل يكن رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـ فقالالرباء بن عازب وقال 
   ١٤)مربوعا كان رسول اهللا ( :وقال

   ١٥)وهو إىل الطول أقرب ربعة كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو هريرة 
   ١٦)مع أحد إال طاله سول اهللا ما مشي ر:( وقال

أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأحسن  كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال أنس 
                                                

 .والغلظ والصغر والكرب والطول والقصر يناسب األعضاء واألطراف، أي ال تكون متباينة يف الدقة: اعتدال اخللق)١(
وملا قال ذلك أردفه بقوله متماسك وهو الذي ميسك بعضه بعضا فليس هو مبسترخ وال ، الضخم الكثري اللحم: البادن)٢(

 .متهدل، كأن حلمه الكتنازه واصطحابه ميسك بعضه بعضا ألن الغالب على السمن االسترخاء
 .صريالذي بني الطويل والق: املربوع)٣(
 .وعرضه متناسبان على أمت صفة البائن طوال مع نقص يف حلمه، أي ليس بنحيف طويل، ال بل طوله : املشذب)٤(
 .الترمذيرواه ) ٥(
 .الطويل يف حنافة: البائن)٦(
 .وهو الذي تردد من بعض خلقه على بعض فهو اتمع اخللق الذي يضرب إىل القصر جدا: القصري املردد)٧(
مربوع اخللق ال طويل وال قصري، والتأنيث باعتبار النفس، يقال رجل ربعة وامرأة ربعة وقد فسره يف احلديث  أي: ربعة)٨(
 .ليس بالطويل البائن املفرط يف الطول مع اضطراب القامة: بقوله
 .ابن أيب خيثمة يف تارخيه والبيهقي وابن عساكررواه ) ٩(
 .والبيهقيعبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند رواه ) ١٠(
املتناهي يف الطول، وامتغط النهار امتد ومغطت احلبل إذا مددته وأصله منمغط والنون للمطاوعة فقلبت ميما : املمغط)١١(

 .وأدغمت يف امليم ويقال بالعني املهملة مبعناه
 .ابن عساكررواه ) ١٢(
 .البخاري ومسلمرواه ) ١٣(
 .اخلمسةرواه ) ١٤(
 . الزهريات وأبو احلسن بن الضحاك بسند حسنحممد بن حيىي الذهلي يفرواه ) ١٥(
 .ابن عساكررواه ) ١٦(



 ٤١٠

   ١)الناس لونا وأطيب الناس رحيا وألني الناس كفا
   ٢)ربعة من القوم ليس بالطويل البائن وال بالقصري كان رسول اهللا ( :وقال

ربعة ال بائن من طوله وال تقتحمه عني من  كان رسول اهللا ( :عنها ـ ـ رضي اهللاوقالت أم معبد 
   ٤)منظرا وأحسنهم قدرا ٣بني غصنني أنضر الثالثة قصر غصنا

   ٦)٥مقصدا كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال عامر بن وائلة 
لقا، ليس بالطويل أحسن الناس وجها وأحسنهم خ كان رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال الرباء 

   ٧)وال بالقصري
  :عرقه
  .فحدثين عن عرقه: قلت
يف وجهه اللؤلؤ، ولريح عرق  كأن عرق رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـ فقالعلي لقد وصفه : قال

   ٨)أطيب من ريح املسك األذفر رسول اهللا 
مل أر  !سك بأيب وأميريح امل كأن ريح عرق رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال عمر بن اخلطاب 

   ٩)قبله وال بعده مثله
يف وجهه مثل اللؤلؤ أطيب رحيا من  كان عرق رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنها ـوقالت عائشة 

وكأن كفه كف عطار مسها طيب أو مل ميسا به، يصافحه املصافح فيظل يومها جيد رحيها،  ،املسك األذفر
  ١٠)صبيان من رحيها على رأسهويضع يده على رأس الصيب فيعرف من بني ال

فبهت  ،وجعل عرقه يتولد نورا ،فجعل جبينه يعرق ،خيصف نعله والنيب  ،كنت قاعدة أغزل :وقالت
ولو رآك أبو كبري اهلذيل لعلم أنك  ،وجعل عرقك يتولد نورا ،جعل جبينك يعرق: مالك ت؟ قلت: فقال

  :أحق بشعره حيث يقول يف شعره
  وفساد مرضعة وداء معضل =ومربأ عن كل غرب حيضة 
  ١١برقت بروق العارض املتهلل =وإذا نظرت إىل أسرة وجهه 

                                                
 .أبو احلسن بن الضحاك وابن عساكررواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  .وأبو بكر وعامر بن فهرية النيب : الثالثة)٣(
 .البيهقيرواه ) ٤(
 .ن األمورجيئ به القصد م أي ليس بطويل وال قصري ال جسيم، كأن خلقه : مقصدا)٥(
 .مسلمرواه ) ٦(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٧(
 .ابن سعد وابن عساكررواه ) ٨(
 .ابن عساكررواه ) ٩(
 .أبو بكر بن أيب خيثمة وأبو نعيم خمتصرارواه ) ١٠(
 .ابن عساكر وأبو نعيمرواه ) ١١(



 ٤١١

  ١)كثري العرق كان رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـأنس وقال 
وال مشمت مسكا وال  ،  ما مشمت رحيا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول اهللا( :وقال

   ٢)عطرا أطيب من ريح رسول اهللا 
   ٣)أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ ان رسول اهللا ك( :وقال
وكل شئ لني قد  ريح رسول اهللا  كل ريح طيب قد مشمت، فما مشمت قط أطيب من( :وقال

   ٤) مسست فما مسست شيئا قط ألني من كف رسول اهللا 
عرق يأيت أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثري ال كان رسول اهللا :( وقال

 ؟ما هذا الذي تضعني يا أم سليم: فيقول فتجعله يف الطيب والقوارير، فيستيقظ النيب  وكانت جتمع عرقه 
   ٥)هذا عرقك جنعله لطيبنا وهو أطيب الطيب: فتقول

   ٦)إذا أقبل بطيب رحيه كنا نعرف رسول اهللا ( :وقال
ا منه رائحة الطيب فيقال مر رسول اهللا إذا مر يف طريق من طرق املدينة وجدو كان رسول اهللا ( :وقال

 ٧)يف هذا الطريق    
أو ميس جلدي جلده فأتعرفه بعد  كنت أصافح رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال وائل بن حجر 

   ٨)يف يدي وإنه ألطيب من ريح املسك
الثلج وأطيب رحيا يده فإذا هي أبرد من  ناولين رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال يزيد بن األسود 

   ٩)من املسك
خدي فوجدت ليده بردا ورحيا كأمنا  مسح رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال جابر بن مسرة 
   ١٠)أخرج يده من جونة عطار
فدنوت منه فما  ،أدن مين :قال كنت أسري مع رسول اهللا  :( ـ رضي اهللا عنه ـوقال معاذ بن جبل 

   ١١) ريح رسول اهللا  مشمت مسثكا وال عنربا أطيب من
مل يكن مير يف طريق فيتبعه : خصال كان يف رسول اهللا ( :ـ رضي اهللا عنه ـوقال جابر بن عبد اهللا 

                                                
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١(
 .أمحد والبخاري ومسلم والترمذيرواه ) ٢(
 .و بكر بن أيب خيثمةأبرواه ) ٣(
 .ابن عساكررواه ) ٤(
 .هذا عرقك أدوف به طييب: ويف رواية قالت، مسلم وغريهرواه ) ٥(
 .ابن سعد وأبو نعيمرواه ) ٦(
 .أبو يعلى والبزاررواه ) ٧(
 .الطرباينرواه ) ٨(
 .البيهقيرواه ) ٩(
 .مسلمرواه ) ١٠(
 .البزاررواه ) ١١(



 ٤١٢

  ١)أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو عرفه
إين زوجت ابنيت  يا رسول اهللا : فقال جاء رجل إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
  .ما عندي شئ ولكن ايتين بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة: أن تعينين بشئ فقالوأحب 

وأمر ابنتك أن  ،خذها( :يسلت له فيها من عرقه حىت امتألت القارورة، فقال فأتاه ما فجعل النيب 
  .٢فكانت إذا تطيبت به يشم أهل املدينة رائحة ذلك الطيب، )تغمس هذا العود يف القارورة وتطيب به

  أنشدنا فيما قيل يف هذا؟: التفت الصاحلي إىل ابنه، وقال
  :أخذ ابنه يترمن بصوت عذب بقول الشاعر

  نسيمك حىت يستدل به الركب =ولو أن ركبا ميموك لقادهم 
  :وبقول اآلخر

  عليها فال ينهى عاله اته تنفسه =يروح على تلك الطريق اليت غدا 
  له طرقاته فمن طيبه طابت= يف الوقت أنفاس عطره  

  هلا سحرا من حبة نسماته =تروح له األرواح حيث تنسمت 

                                                
 .رميالبخاري يف تارخيه والدارواه ) ١(
 .الطرباين وأبو يعلى وابن عديرواه ) ٢(



 ٤١٣

  ـ أكله ٤
وما . .أمر ابنه بأن يقدم لنا الطعام، فأسرع ابنه بعد أن مأل بصري مبا وصف يل من صورة رسول اهللا 

ين كما لكأين بك علمت ما جيول يف عقل بط: لبث إال قليال، حىت جاءنا بطعام تفوح من روائحه الطيبة، فقلت
  .إن هذا الطعام الذي تقدمه أشهى طعام أحببته يف حيايت.. علمت ما جيول يف عقل خاطري

  .بشرك اهللا خبري. .بشرك اهللا خبري: رأيته فرح فرحا شديدا حىت كاد يستفزه طربا، وقال
   ١)من وافق من أخيه شهوة غفر له(:لقد قال . .ال تتعجب: تعجبت من موقفه هذا، فقال

فالطعام الشهي عندهم هو الطعام احلالل، وهم ال . .بالصاحلني ال يتحدثون عن مثل هذا عهدي: قلت
  يبالون بعد ذلك ألذ مذاقه أم خبث؟

  فتستلذ طعم بعضها، وتنكر غريه؟. .أمل خيلق اهللا لنا ألسنة متيز بني املطعومات: قال
  . .ويف ذلك بالء عظيم. .ذلك صحيح: قلت
  وما وجه البالء فيه؟: قال
  .فيصري تابعا لشهواته. .هناك من يعبد ذوقه من دون اهللا: لتق

  . .وهناك ما يثبت أمام شهواته، فال تغره، وال تستعبده: قال
  .ذلك هو من يزهد فيها: قلت
  .وذلك هو من يتناوهلا بقدر، وهو يعلم حق اهللا فيها، ونعمة اهللا عليه ا: قال
  كيف ترى البالء نعمة؟: قلت
  .ولكنا حنن الذين حنول النعم نقما، والعافية بالء. .ربك إال النعم ليس لنا من: قال
  :يشتهيهكان ما 
  حدثين عن الطعام الذي كان يشتهيه حممد؟. .باملناسبة: قلت
لقد ورد يف ذلك أحاديث عن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ كل وصف ما عرف أو ما : قال

  :شاهد
كان أحب الطعام إىل رسول اهللا :( قال: ـ رضي اهللا عنه ـباس عن ابن عف. .٢الثريدفمنهم من ذكر 

 ٣)الثريد من اخلبز والثريد من احليس  
   ٥)٤يعجبه الثفل كان رسول اهللا :( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
 وغالم له خياط، فقدم إليه قصعة فيها ثريد، فجعل رسول اهللا  ،دخلت على رسول اهللا : قال هعنو

                                                
 .الطرباين عن أيب الدرداءرواه ) ١(
 .يكون معه اللحمال وقد  ،أن يثرد اخلبز مبرق اللحم: الثريد)٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
 .هو الدقيق وما ال يشرب :قيل) ٤(
 .أمحد واحلاكم والبيهقيرواه ) ٥(



 ٤١٤

  .١احلديث. .اءيتبع الدب
كلوا من جوانبها، وال :( بقصعة من ثريد فقال أتى رسول اهللا  :عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٢)تأكلوا من وسطها فإن الربكة ترتل يف وسطها
هدية أي يف قدومه املدينة أول  مل يدخل مرتل رسول اهللا : عن زيد بن ثابت ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

أرسلت ذه القصعة  يا رسول اهللا : ه قصعة مثرودة خبزا ومسنا فأضعها بني يديه، فقلتهدية دخلت ا علي
  .٣، فدعا أصحابه فأكلوا)بارك اهللا فيك، ويف أمك:(أمي، فقال

بيدي فانطلق إىل مرتل أم سلمة ـ  أخذ رسول اهللا : عن عكراش بن ذؤيب ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
فأوتينا جبفنة كثرية السمن والودك فأقبلنا نأكل منها، فأكل رسول ) ؟عامهل من ط:( (رضي اهللا عنها ـ فقال

يا :( (بيده اليسرى على يدي اليمىن، مث قال مما بني يديه وجعلت أخبط يف نواحيها فقبض رسول اهللا  اهللا 
   ٤)عكراش كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد

يوما بقرص  ن أهل الصفة فدعا رسول اهللا كنت م: عن واثلة بن األسقع ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
اذهب :( فكسره يف الصحفة مث وضع فيها ماء سخنا مث وضع فيها ودكا مث سفسفها مث لبقها مث صعنبها مث قال

  .٥وذكر احلديث .. ، فجئت م)فأت بعشرة، وأنت عاشرهم
 عنه ـ حيب القرع، كان أنس بن مالك ـ رضي اهللا: عن معاوية بن صاحل قالف. .القرعومنهم من ذكر 

  .٦إياه إن شدة حيب له ملا رأيت من حب رسول اهللا :( فقال !ما أشد حبك للقرع: فقيل له
  ٧)كان القرع يعجب رسول اهللا :(عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٨كانت تعجبه الفاغية، وكان أحب الطعام إليه الدباء إن رسول اهللا : عنه قالو

حيب  كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتف. .والعسلاحللوى ومنهم من ذكر 
  .٩احللوى والعسل

عسل، فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقي، مث  أهدي لرسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١٠نعم: قلت) ؟أخرى:( (يارسول اهللا أزداد أخرى، قال: قلت

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
 .ورواه أبو القاسم البغوي عن ابن عباسابن عدي، رواه ) ٢(
 .ابن عديرواه ) ٣(
 .أبو بكر الشافعيرواه ) ٤(
 )..كنت من أهل الصفة:(ورواه ابن عساكر وابن النجار عنه قال، أمحد وابن ماجهرواه ) ٥(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٦(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٧(
 .أمحدرواه ) ٨(
 .أبو بكر الشافعي وأبو سعيد بن األعرايبالبخاري ورواه ) ٩(
 .ابن ماجهرواه ) ١٠(



 ٤١٥

صنع عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه ـ : هللا بن أيب عبد اهللا قالعن عبد اف. .١ اخلبيصومنهم من ذكر 
هذا :( قال) ؟ما هذا: (فقال رسول اهللا  ،خبيصا بالعسل والسمن والرب، فأتى به يف قصعة إىل رسول اهللا 

  .٢فأكل: شئ يا رسول اهللا تصنعه األعاجم من الرب والسمن والعسل، تسميه اخلبيص قال
عثمان بن عفان  ىفرأ ،إىل املربد خرج رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال عن عبد اهللا بن سالمو

فأناخ، فدعا ) أنخ: (ـ رضي اهللا عنه ـ يقود ناقة حتمل دقيقا حوارى ومسنا وعسال، فقال له رسول اهللا 
د عليها حىت فيها بالربكة، مث دعا بربمة فنصبت على النار، وجعل فيها من السمن والعسل والدقيق، مث أمر فأوق

هذا شئ :( (مث قال ،، مث أكل منه رسول اهللا )كلوا: (نضج أو كاد ينضج، مث أنزل، فقال رسول اهللا 
   ٣)تسميه أهل فارس اخلبيص

دخل علينا رسول اهللا : قاالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابين بسر السلميني ف. .الزبد والتمرومنهم من ذكر 
، ٤فقدمنا له زبدا ومترا.  

يتمجع  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن بعض الصحابة ف. .التمرب اللنبمن ذكر  ومنهم
  . ٥اللنب بالتمر ويسميها األطيبني

  .٦يسمي التمر واللنب األطيبني كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
يف غزوة بين  ع رسول اهللا خرجنا م: عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .٧القثاءومنهم من ذكر 

 فرتل رسول اهللا : يا رسول اهللا هلم إىل الظل، قال: فقلت أمنار، فبينا أنا نازل حتت شجرة إذا رسول اهللا 
من :(فقال فكسرته، مث قربته إىل رسول اهللا  ٨فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء ،فقمت إىل غرارة لنا

  .٩رسول اهللا من املدينةخرجنا به يا : فقلت) ؟أين لكم هذا
  .١٠حيب القثاء كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  .١١يعجبه القثاء كان رسول اهللا : عن الربيع بنت معوذ ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  .١يأكل القثا بالرطب رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن جعفر و

                                                
 .الدقيق الذي حيلى مرة بعد أخرى: اخلبيص احلوار)١(
 .احلارث بسند منقطعرواه ) ٢(
 .الطرباين يف الثالثة ورجال الصغري واألوسط ثقات، وبقي بن خملد واحلاكم وصححهرواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .نعيم بسند حسن أمحد وأبورواه ) ٥(
 .ابن السين وإبراهيم واحلاكم وصححهرواه ) ٦(
لو حلف ال يأكل ( :وهو مطابق لقول الفقهاء ،يطلق القثاء على نوع يشبه اخليار هملخيار، وبعضلهو اسم جنس  :القثاء) ٧(

 .، وهو يقتضي أن يكون نوعا غريه، فتفسري القثاء باخليار تسامح)الفاكهة حنث بالقثاء واخليار
 .صغار القثاء: جرو القثاء)٨(
 .مالكرواه ) ٩(
 .الترمذي يف الشمائل والطرباينرواه ) ١٠(
 .بقي بن خملد والترمذيرواه ) ١١(



 ٤١٦

  .٢كان ال يأكل القثاء إذا أكله بامللح اهللا عنها ـ أن رسول اهللا  عن عائشة ـ رضيو
  ٥)٤بااج ٣كان يأكل القثاء والثفل أن رسول اهللا (:ـ رضي اهللا عنها ـ هاعن

كان أحب الفواكه إىل : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتف. .الرطب والبطيخ ومنهم من ذكر
  .٦الرطب والبطيخ رسول اهللا 

 أن النيب ـ رضي اهللا عنهم ـ عن موسى بن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده منه ما روي وقريب 
  .٧أكل بطيخا بسكر

  ٩)٨جيمع بني الرطب واخلربز رأيت رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالوقريب منه ما روي 
لطعام كان أحب إىل أي ا: أنه قيل هلاأم أيوب ـ رضي اهللا عنها ـ فعن . .١٠الطفيشلومنهم من ذكر 

ما رأيته أمر أن يصنع له طعام، وال رأيته ذم طعاما قط، ولكن أبا أيوب أخربين أنه : فقالت ؟رسول اهللا 
تعشى معه ليلة من قصعة أرسل ا سعد بن عبادة ـ رضي اهللا عنها ـ طفيشل، فرآه ينكهكها كا، مل يره 

  .١١ينهك غريها، فكنا نعمله له
اهلريس فنراه يعجبه، وكان  كنا نعمل لرسول اهللا : عن أم أيوب قالتف. .١٢يسةاهلرومنهم من ذكر 

  .١٣حيضر عشاءه اخلمسة إىل الستة إىل العشرة
  .١٤كان إذا احتجم صنعت له هريسة رسول اهللا  عن مطر الوراق أنو

ريسا وادي القرى أهدى له بنو عريض اليهودي ه ملا نزل رسول اهللا : وقال حممد بن عمر األسلمي
هلذا الذي صنع هلم حممد : وأطعمهم أربعني وسقا فهي جارية عليهم، تقول امرأة من يهود فأكلها رسول اهللا 

                                                                                                                                 
 .أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجهرواه ) ١(
 .ابن عدي بسند ضعيفرواه ) ٢(
 .ثريدال: الثفل)٣(
 .ال يكون جمة حىت يتباعد به: ذفه، وقيلالعسل، ألن النحل متجه أي تلقيه وتق: ااج)٤(
 .اخلطايب يف غريبهرواه ) ٥(
 .ابن عدي، ورواه أيضا عن أيب هريرةرواه ) ٦(
 .الربقاين بسند واهرواه ) ٧(
 .نوع من البطيخ األصفر: اخلربز) ٨(
 .مها األطيبان: ويقول: زاد الطيالسي ،أمحد وأبو داود والطيالسيرواه ) ٩(
 .من الطعام كاهلريسةنوع : الطفيشل)١٠(
 .أبو احلسن البالذري يف تارخيهرواه ) ١١(
، وقد روي فيها حديث موضوع، وهو ما الديك وحلم احلنطة من يتخذ ما وأطيبه ،واللحم احلبوب من يتخذ طعامهو ) ١٢(
مد بن احلجاج اللخمي وهو رواه الطرباين من طريق حم ،أن جربيل أطعمين اهلريسة يشد ا ظهري لقيام الليل :حذيفة مرفوعارواه 

 .حديث منكر باطل، وموسى بن إبراهيم ومن دوم ضعفاء ال حيتج م:( الذي اختلقه، وحديث أيب هريرة رواه الدارقطين وقال
 .احلافظ البالذري يف تارخيهرواه ) ١٣(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١٤(



 ٤١٧

  .١خري مما ورثوه من آبائهم، ألن هذا ال يزال جاريا عليهم إىل يوم القيامة
ليت يتوقعها منها اهلريس ليلة وليلة، فإذا كانت الليلة ا أن أسعد بن زرارة كان يتخذ لرسول اهللا وروي 

  .٢، فنعلم أا تعجبه)هلموا: (نعم، فيقول:( فيقال) ؟هل جاءت قصعة أسعد:( (قال
أهدي لنا حيس فخبأت : قالتفعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ . .٤والوطيئة ٣احليس ومنهم من ذكر 

أذنيه، أما :( فقال يا رسول اهللا أهدي لنا حيس، فخبأت لك منه: منه، وكان حيب احليس فقلت لرسول اهللا 
إمنا مثل صوم التطوع مثل الرجل خيرج من ماله صدقة إن شاء :( ، مث قال)إين أصبحت وأنا صائم، وأكل منه

  ٥ )أمضاها، وإن شاء حبسها
نعم، فقربت : فقلت) هل من طعام؟:( فقال دخل علي رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـ قالت هاعنو
  .٧يده فأكل فوضع رسول اهللا من حيس خبأناه له،  ٦إليه قعبا
  .٨على أيب فقرب إليه طعاما ووطيئة فأكل منها نزل رسول اهللا : عن عبد اهللا بن بسر قالو

أن جدته سلمى ـ رضي  ـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن علي ف. .الفلفل والزيتومنهم من ذكر 
اصنعي : ن عباس، وعبد اهللا بن جعفر، فقالوادخل علي احلسن بن علي، وعبد اهللا ب: اهللا عنها ـ أخربته قالت

يا بين ال تشتهيه اليوم، فأخذت شعريا : وحيسن أكله فقالت للحسن ،لنا طعاما مما كان يعجب رسول اهللا 
: ونسفته، وجعلت منه خبزة، مث جعلته يف تور، وجعلت أدمه الزيت، ونثرت عليه فلفال، وقربته إليهم، وقالت

  .٩ذه، وحيسن أكلهاحيب ه كان رسول اهللا 
فأشار إىل، فقمت : مر به قال عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .اخللومنهم من ذكر 

:( إليه، فأخذ بيدي، فانطلقا حىت دخل بعض حجر نسائه، فدخل، مث أذن يل فدخلت وعليها احلجاب، فقال
قرصا فوضعه بني  لى شئ فأخذ رسول اهللا نعم، فأتى بثالثة أقراص، فوضعن ع: قالوا) ؟ألهله هل من غداء(

يديه، وأخذ قرصا فوضعه بني يدى مث أخذ الثالث فكسره بالثنتني، فجعل بعضة بني يديه، وبعضه بني يدي، مث 
نعم األدم اخلل، نعم األدم : (ما عندنا إال اخلل، فدعا به، فجعل يأكل، ويقول: فقالوا) ؟هل من أدم:(قال
  .١٠ فما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من رسول اهللا : اهللا عنه ــ رضي قال جابر ، )اخلل

                                                
 .احلافظ البالذري يف تارخيهرواه ) ١(
 .لبالذري يف تارخيهاحلافظ ارواه ) ٢(
 .متر وأقط معجون بسمن: احليس )٣(
 .متر وأقط معجون بسمن: التمر يستخرج نواه ويعجن باللنب، وقيل مثل احليس: الوطيئة) ٤(
 .احلميديرواه ) ٥(
 .القدح الضخم اجلايف، أو إىل الصغر أو يروي واحدا: القعب)٦(
 .احلميديرواه ) ٧(
 .ئيمسلم والترمذي والنسارواه ) ٨(
 .أبو يعلى، والطرباين بإسناد جيد، والترمذيرواه ) ٩(
 .ابن أيب شيبة، ومسلمرواه ) ١٠(



 ٤١٨

   ١)نعم األدم أو اإلدام اخلل:( (قال دخل علي رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
: فقلت) ؟هل عندكم شئ:( (فقال دخل علي رسول اهللا : أم هانئ ـ رضي اهللا عنها ـ قالتوعن 

   ٢)قربوه، فما أقفر بيت من إدام فيه خل( ال رسول اهللا ال، إال كسر يابسة وخل، فق
   ٣)خل مخر أكل رسول اهللا :( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٤)اخلل كان أحب الصباغ إىل رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

ا واآلخرة اللحم، وسيد سيد اإلدام يف الدني( :يرفعه إىل النيب بريدة فعن . .اللحمومنهم من ذكر 
  ٦)٥الشراب يف الدنيا واآلخرة املاء، وسيد الرياحني يف الدنيا واآلخرة الفاغية

إىل حلم قط إال أجاب، وال أهدي له  ما دعي رسول اهللا :( عن أيب الدرداء ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٧)حلم إال قبله

هذا ما تصدق به على بريرة : حم بقر فقيلبل أتى رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
   ٨)هو هلا صدقة ولنا هدية:(فقال

:( وقال ،فنظر إىل٩عناقا قدمت بني يدي رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  . ١٠ وذكر احلديث، )قد علمت حبنا اللحم(

   ١١)أكثروا املرق: (ما قال ألهلهإذا اشترى حل كان رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ١٢)ـ يعين ثفل املرق  ـ يعجبه الثفل عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال كان رسول اهللا و
إذا عملت مرفة فأكثر ماءها واغرف جلريانك :( (قال عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
   ١٣)منها

بلحم  أتى رسول اهللا : رة ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن أيب هريف. .حلم الذراعمنهم من ذكر . .ويف هذا

                                                
 .مسلم والترمذيرواه ) ١(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٢(
 .أمحد بن منيعرواه ) ٣(
 .أبو الشيخرواه ) ٤(
اليت ال تزرع، وقيل فاغية كل نبت نور احلناء، وقيل نور الرحيان، وقيل نور كل نبت من أنواع نبات الصحراء : الفاغية)٥(
 .نوره
  .الطرباين برجال ثقات غري سعيد بن عتيبة القطانرواه ) ٦(
 .ابن ماجهرواه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(
 .األنثى من أوالد املعز ما مل يتم له سنة: العناق)٩(
 .احلاكم والبيهقيرواه ) ١٠(
 )جريانك وتعاهد(د والبزار أبو بكر بن أيب شيبة وأمحد والبزار، زاد أمحرواه ) ١١(
 .أمحدرواه ) ١٢(
 .الترمذي وابن ماجهرواه ) ١٣(



 ٤١٩

  . ١فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها
الذراع ذراع الشاة،  إىل رسول اهللا  ٢راقكان أحب الع:( عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٣)وكان يعجبه الذراع
فوزعها بني اجلريان، ورفعت الذراع :( الأمر أن تذبح شاة فيقسمها بني اجلريان ق عنه أن رسول اهللا و

قالت عائشة ـ  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان أحب الشاة إليه الذراع، فلما جاء رسول اهللا 
   ٤)بقي كلها إال الذراع:( (ما بقي عندنا منها إال الذارع، قال: رضي اهللا عنها ـ

وكان ال جيد اللحم إال  أحب إىل رسول اهللا  كان الذراع( :عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
   ٦)وكان يعجل إليه ألنه أعجله نضجا ٥غبا

 مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن جعفر ف. .حلم الظهرومنهم من ذكر 
  ٧)اللحم حلم الظهرـ أو أطيب ـ خري : (يقول

فأتى بلحم فجعل القوم يلقمونه  ند رسول اهللا كنا ع: عن عبد اهللا بن جعفر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٨ )أطيب اللحم حلم الظهر: (اللحم فقال رسول اهللا 
إىل رسول اهللا اللحم كان أحب :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .الكتفحلم ومنهم من ذكر 

 ٩)الكتف   
كل منها، فدعي إىل الصالة حيتز من كتف شاة يف يده، يأ عن عمر بن أمية أنه رأى رسول اهللا و

  ١٠فألقاها، وألقى السكني اليت كان حيتز ا، مث قام فصلى، ومل يتوضأ
   ١١)كتفليعجبه الذراعان وا كان النيب (: لقاـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

عن ضبيعة بنت الزبري بن عبد املطلب ـ رضي اهللا عنها ـ أا ذحبت يف بيتها ف. .ومنهم من ذكر الرقبة
ما بقي عندنا إال الرقبة، وإين : أن أطعمينا من شاتكم، فقالت للرسول: فأرسل إليها رسول اهللا  شاة،

: ارجع إليها فقل:(فقال بالرقبة، فرجع الرسول فأخرب رسول اهللا  ألستحي أن أرسل إىل رسول اهللا 

                                                
 .، وابن ماجه-وصححه  -البخاري والترمذي يف الشمائل رواه ) ١(
 .هو العظم إذا خلى عنه معظم اللحم: العراق)٢(
 .أمحد وأبو داود والترمذي يف الشمائلرواه ) ٣(
 .البزار برجال ثقاترواه ) ٤(
)٥(ٍبالضم البلغة من العيش، وهو املناسب هنا : والغبة، من الزيارة كل أسبوع، ومن احلمى ما تأخذ يوما بعد يوم: بالغ

 .واألوىل
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٦(
 .احلميدي والطرباينرواه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(
 .أبو نعيمرواه ) ٩(
 .البخاري ومسلم واحلميديرواه ) ١٠(
 .أبو نعيمرواه ) ١١(



 ٤٢٠

    ١)أرسلي ا فإا هادية الشاة، وأقرب الشاة إىل اخلري وأبعدها من األذى
بصحفة وجفنة  أتى رسول اهللا أنه عن سعد بن عبادة ـ رضي اهللا عنه ـ ف. .املخمنهم من ذكر و
 ،والذي بعثك باحلق لقد حنرت وذحبت أربعني ذات كبد:( فقال) ؟يا أبا ثابت ما هذا:( (خما، فقال مملوءة

  . ٢خبري فأكل، ودعا له النيب : فأحببت أن أشبعك من املخ، قال
  ٣)مقدمها كان أحب الشاة إىل رسول اهللا :( عن عبد اهللا بن حممد قالف. . ذلكومنهم من ذكر غري

عراق الشاة  إىل رسول اهللا  ٤كان أحب العراق:( عن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  ٥)واجلنب

ن جابر عكائنا كا كان، ف ما كثرت عليه األيدي أحب الطعام إليهفقد روي أن . .وبعد هذا كله، وقبله
   ٦)إن أحب الطعام إىل ما كثرت عليه األيدي: (قال رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـ قال

   :ما كان يعافه
  هذا ما كان يشتهيه، فما هي األطعمة اليت كان يعاف أكلها؟: قلت
 ومما. .حيب الرائحة الطيبة، فلذلك كان يعاف الطعام ذا الرائحة الكريهة لقد كان رسول اهللا : قال

مر علي مزرعة بصل خبيرب هو  سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا يروى يف ذلك ما حدث به أبو 
وأصحابه، فرتل ناس منهم، فأكلوا، ومل يأكل آخرون، فرجعنا إليه، فدعا الذين مل يأكلوا، وأخر اآلخرين حىت 

  .٧ذهب رحيها وجتمعا
يأكل الثوم، وال الكراث، وال البصل، من أجل كان ال  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  . ٨أن املالئكة عليهم السالم تأتيه، ومن أجل أنه يكلم جربيل 
أرسل إليه بطعام يعين حضره، وفيه بصل وكراث  عن أيب أيوب ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  ٩)تحي من املالئكة وليس مبحرمأس: (فأىب أن يأكله، فقال له رسول اهللا  ومل ير فيها أثر رسول اهللا 
إذا أتى بطعام أصاب منه، مث بعث به إلينا، فبعث  كان رسول اهللا :( عنه ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قالو

إنه مل يكن يأتينا من : فقلت له إن هلذا الطعام لشأنا، فلقيت رسول اهللا  :إلينا بطعام مل يصب منه فقلت
إين أكره ما :( ، قال)إن هذه بقلة أكرهها، ولكن كلوها:( (، فقالقبلك شئ إال وقد أصبت منه ما شاء اهللا

                                                
 .أمحد والنسائي والبيهقيرواه ) ١(
مسعت أن اخليزران حدثت ذا : حبيب قال إبراهيم بن، أبو بكر أمحد بن مروان املالكي الدينوري يف االسةرواه ) ٢(

  .أكافئ ولد سعد عن فعله برسول اهللا : احلديث، فقسمت قسما من ماهلا على ولد سعد بن عبادة، وقالت
 .يف الطب، والبيهقي عن جماهد مرسال، والطرباينابن السين وأبو نعيم رواه ) ٣(
 .أخذ عنه معظم اللحم، وهو مجع نادر وهو العظم إذا ،مجع عرق: العراق)٤(
 .النسائيرواه ) ٥(
 .أبو يعلى والطرباين وأبو الشيخرواه ) ٦(
 .أمحد ومسلم واللفظ لهرواه ) ٧(
 .وابن عدي) غرائب ملك(الدارقطين يف رواه ) ٨(
 .بن سعدارواه ) ٩(



 ٤٢١

  ١)كرهت يعين الثوم
بقصعة فيها ثوم، فوجد ريح الثوم، فكف يده، وكف معاذ يده،  أتى رسول اهللا : عن سويد قالو

 كلوا: (كففت يدك، فكففنا أيدينا، فقال رسول اهللا : فقالوا) ؟ما لكم: (فكف القوم أيديهم، فقال هلم
  ٢)باسم اهللا، فإين أناجي ما ال تناجون

 كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن عباس أما اللحوم، فقد حدث . .هذا يف اخلضر
  .٣املرارة واملثانة واحلياء والذكر واألنثيني والغدة والدم: يكره من الشاة سبعا

املرارة واملثانة واحلياة : يكره من الشاة سبعا  كان رسول اهللا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .٤مقدمها والذكر واألنثيني والغدة والدم، وكان أحب الشاة إىل رسول اهللا 

  .٥يكره الكليتني ملكاما من البول ان رسول اهللا :عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يكره من حلوم الطري والوحش ما أكل   كان رسول اهللا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن الرباء بن عازب و
  .٦اجليفة
  .٧ى عن أكل أدىن القلب عن رجل من األنصار ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
يف بيت ميمونة،  دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

بيده فقال بعض النسوة يف بيت ميمونة، أخربوا  اهللا وكانت خالتها، فأيت بضب حمنوذ فأهوى إليه رسول 
أحرام هو : يده، فقيل إنه ضب يا رسول اهللا، فرفع رسول اهللا : مبا يريد أن يأكل منه، فقيل له رسول اهللا 

  .٨ينظر ، فاجتره خالد فأكله ورسول اهللا )ال، ذلك مل يكن بأرض قومي، فأجدين أعافه:(رسول اهللا؟ قال يا
مسن وأقط وضب فأكل من السمن  أهدي لرسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عباس  عن ابنو

  ٩)فأكل على خوانه:( ، قال)الضب، هذا شئ ما أكلته قط، فمن أراد أن يأكله فليأكله: (واألقط، قال
بسبعة أضب يف جفنة، وقد صب عليها مسن  أتى رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ١٠ )إين أعافها:(قال ؟يا رسول اهللا أنأكل، وال تأكل:( ، ومل يأكل، فقال)كلوا:( (قال
كلوه، ال بأس به، ولكنه :( (بضب فقال أتى رسول اهللا : قالت مرأة من أزواج رسول اهللا اعن و

                                                
 .ابن سعدرواه ) ١(
 .ابن سعدرواه ) ٢(
 .الطرباين وابن عديرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .ابن السينرواه ) ٥(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٦(
 .مسدد برجال ثقاترواه ) ٧(
 .مالكرواه ) ٨(
 .ابن سعدرواه ) ٩(
 .ابن سعدرواه ) ١٠(



 ٤٢٢

  ١)ليس من طعام قومي
 خبزة بيضاء من برةليت عندنا  :قال ذات يوم إن رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

فيم كان : (فقال له النيب  مسراء ملبقة بسمن فنأكلها، فقام رجل فعملها، مث جاء ا إىل رسول اهللا 
  .٢يف عكة ضب، فعافه رسول اهللا :( قال) ؟مسنك
عن ميمونة أا أهدي هلا ضب، فأتاها رجالن من قومها، فأمرت به فصنع مث قربته إليهما، فجاء رسول و

ضب أهدي لنا، فوضع : قلت) ؟ما هذا:( (ومها يأكالن، مث أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إىل فيه، قال اهللا 
ال تفعال، إنكم أهل جند تأكلوا وأما : (اللقمة، وأراد الرجالن أن يطرحا ما يف أفواههما، فقال رسول اهللا 

  ٣)حنن أهل امة نعافها
ال :( (عن أكل الضب، وهو على املنرب، قال رسول اهللا سئل : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  ٤)آكله وال أحرمه
أنا، وخالد بن الوليد، على ميمونة بنت  دخلت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

 ،قال فجئ بضبني مشويني فتبزق رسول اهللا  ،بلى: فقال ؟أال أطعمكم من هدية أم عتيق: احلارث فقالت
  ٥)أجل:(أنك تقذره قالك: الدفقال خ

  :أكلهما 
  .حدثتين عن الطعام الذي اشتهاه، وعن الطعام الذي عافه، فحدثين عن الطعام الذي أكله: قلت
  ..ذلك كثري: قال
  .فال حيلو احلديث عن الطعام إال حبضرة الطعام. .فحدثين: قلت
يا رسول اهللا : عنه ـ قال قلت عن عتبان بن مالك ـ رضي اهللاف. .٦اجلشيشةمن ذلك طعام يسمى : قال

  . ٧على جشيشة صنعناها له فحبسنا رسول اهللا ـ  :وذكر احلديث وفيه ـ إن بصري قد ساءين
   ٨)فخارة فيها دشيشة صنعنا لرسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر و

أا صنعت ـ ورضي اهللا عنها  موالة رسول اهللا ـ عن سلمي ف. .١٠ والعصيدة ٩احلريرة ومنها
                                                

 .الطرباين، ورجاله رجال الصحيحرواه ) ١(
 .قاسم بن اصبغرواه ) ٢(
 .الطرباينرواه ) ٣(
 .البخاري ومسلم والنسائيرواه ) ٤(
 .ابن سعدرواه ) ٥(
، الدشيشة: هي أن تطحن احلنطة طحنا جليال، مث جتعل يف القدور، ويلقى عليها حلم أو متر ويطبخ، وقد يقال هلا: اجلشيشة)٦(

 .وهكذا ال تزال تنطق عندنا باجلزائر
 .مسلمرواه ) ٧(
 .أبو نعيمرواه ) ٨(
 .شئ يصنع من اللنب: احلريرة)٩(
 .شئ يعمل من الدقيق معروف: العصيدة)١٠(



 ٤٢٣

أعرايب، فدعاه  حريرة وقربتها إليه فأكل، ومعه ناس من أصحابه، فبقى منها قليل، فمر بالنيب  لرسول اهللا 
باسم اهللا، وكل من أدناها :( مث قال ،)ضعها: (فأخذها األعرايب كلها بيده فقال له رسول اهللا  رسول اهللا 

   ١)فشبع منها، وفضل منها فضلة
أدعوه إىل طعام، فجاء معي،  بعثين أيب إىل رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ بسر  عن عبد اهللا بنو

ورحبا به ووضع له قطيفة كانت  ،فلما دنوت من املرتل أسرعت فأعلمت أبوي فخرجنا، فتلقيا رسول اهللا 
دته مباء وملح، هايت طعامك، فجاءت بقصعة، فيها دقيق قد عص: عندنا زبريية فقعد عليها، مث قال أيب ألمي

، فأكل )خذوا باسم اهللا من جوانبها، وذروا ذروا فإن الربكة فيها:( (فقال فوضعته بني يدي رسول اهللا 
اللهم اغفر هلم، وارمحهم، وبارك عليهم، : (وأكلنا منه، وفضل منها فضل، مث قال رسول اهللا  ،رسول اهللا 

   ٢)ووسع عليهم يف أرزاقهم
جببنة يف تبوك من عمل النصارى  أتى رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ بن عمر عن اف. .اجلنبومنها 

  .٣ فدعا بسكني فسمى وقطع ،هذا طعام تصنعه اوس: فقيل
: فقالوا) ؟ما هذا:( ملا فتح مكة رأى جنبة فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

   ٤)سكني وكلواضعوا فيه ال:( طعام يصنع بأرض العجم فقال
بفارس، وحنن نرى : قالوا) أىن صنعت هذه؟: (جببنة يف غزاة تبوك، فقال  أيت رسول اهللا : عنه قالو

   ٥)وكلوا ،واذكروا اسم اهللا تعاىل ـ ضعوا فيها السكني: ـ ويف لفظ اطعموا: (أنه جيعل فيها ميتة فقال 
إىل خبز  دعا رسول اهللا :( اهللا عنه ـ قالعن أنس ـ رضي ف. .خبز الشعري مع اإلهالة السنخةومنها 

   ٦)الشعري وإىل إهالة سنخة
إين أنكرت : فقلت جئت رسول اهللا :( عن عتبان بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .٧اخلزيرةومنها 

بصري وإن السيل يأتيين فيحول بيين وبني مسجد قومي، ويشق على اجتيازه فإن رأيت أن تأيت فتصلي يف بييت 
وأبو بكر بعد ما استمد النهار،  ، فغدا علي رسول اهللا )أفعل:( (مكان أختذه مصلى فأصلي فيه، فقال يف

فأشرت له إىل املكان الذي أحب  ؟)أين حتب أن تصلي من بيتك:( (فلم جيلس حىت قال فاستأذن، فأذنت له،
احتبسته على خزيرة صنعت  فكرب، وصففنا خلفة، فصلى لنا ركعتني، مث أن يصلي فيه، فقام رسول اهللا 

  .٨ احلديث. .هلم

                                                
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ١(
 .أمحد برجال الصحيحرواه ) ٢(
 .مسدد وأبو داود وابن حبان يف صحيحة والبيهقيرواه ) ٣(
 .الطيالسيرواه ) ٤(
 .بيهقيأمحد وحممد بن عمر األسلمي والرواه ) ٥(
 .البخاريرواه ) ٦(
  .هي حساء يتخذ من اللنب والدقيق)  ٧(
 .البخاري والربقاينرواه ) ٨(



 ٤٢٤

جرة من من، فأعطى  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن أكيدر دومة أهدى إىل رسول اهللا ف. .املنومنها 
هذه :( (يا رسول اهللا قد أعطيتين فقال:( أصحابه قطعة قطعة، مث رجع إىل جابر فأعطاه قطعة أخرى، فقال

   ١)لبنات عبد اهللا
إىل  خرجنا مع رسول اهللا : عن سويد بن النعمان األنصاري ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .السويقومنها 

 بالزاد، فلم يؤت إال بسويق فالكه  خيرب حىت إذا كنا بالصهباء أو بيننا وبينها روحة دعا رسول اهللا 
  .٢أ، ومضمضنا معه، مث صلى املغرب، وصلينا معه، ومل نتوضولكناه معه، مث مضمض رسول اهللا 

أخذ كسرة  رأيت رسول اهللا : عن عبد اهللا بن سالم ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .التمر باخلبزومنها 
   ٣)هذه إدام هذه:(من خبز شعري، مث أتى بتمرة فوضعها عليها، مث قال

هذا إدام : (يأكل اخلبز بالتمر، ويقول كان رسول اهللا : عن زيد بن ثابت ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٤)هذا

سعد ابن معاذ ـ  عاد رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .الكسب والسمسممنها و
وأراد  رضي اهللا عنه ـ على أتان، فأنزله وقرب إليه شيئا من مسسم، وشيئا من متر، حىت إذا أكل رسول اهللا 

  .٥ أن يقوم دعا له
، فعدل معه، فأتى بتمر وكسب، مث أتاه يا رسول اهللا أعدل إىل املرتل :قال سعد بن عبادة: عنه قالو

   .٦بقدح من لنب فشرب منه
مسن وأقط  أهدي لرسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .٧السمن واألقطومنها 

إن هذا الشئ ما أكلته قط، فمن شاء : (مث قال ،وأضب، فأكل من السمن واألقط، ومل يأكل من األضب تقذرا
   ٨)هوأكل على خوان:( ، قال)أن يأكله فليأكله

  .١٠مث صلى، ومل يتوضأ ٩أكل ثور أقط عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب و
  .فحدثين عن الفواكه اليت أكلها: قلت
 أهدي لرسول اهللا : عن النعمان بن بشري ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .وكان حيبه ،العنبمنها : قال

، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال )ذا العنقود فأبلغه أمكخذ ه:(عنب من الطائف فدعاين فقال
                                                

 .ابن عديرواه ) ١(
 .احلميدي والبخاري والنسائيرواه ) ٢(
 .أبو يعلى وأمحدرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .أبو نعيم يف الطبرواه ) ٥(
 .أبو نعيم يف الطبرواه ) ٦(
 .شئ يتخذ من خميض اللنب الغنمي، واملراد هنا بالثور القطعة منههو : األقط)٧(
 .البخاري ومسلم والربقاين وابن سعدرواه ) ٨(
 .كهيئة اللقمة :الثور من األقط)٩(
 .إبراهيم احلريبرواه ) ١٠(



 ٤٢٥

  .١ال، فسماين غدر: قلت) ؟ما فعل العنقود؟ هل أبلغته إىل أمك: (قال يل
   ٣) ٢يأكل العنب خرطا رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٤ن الفاكهة العنب والبطيخكان حيب م عن أمية بن زيد العبسي أن رسول اهللا و

: ني، فقال ألصحابهتطبق من  أهدي لرسول اهللا : عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .التنيومنها 
   ٥)إن فاكهة نزلت من اجلنة بال عجم لقلت هي التني، وإنه يذهب بالبواسري ينفع من النفرس: كلوا فلو قلت(

ل بيت سعد بن عبادة ـ رضي اهللا عنه ـ فقرب إليه دخ أن رسول اهللا فقد روي . .الزبيبومنها 
أكل طعامكم األبرار، وصلت عليكم املالئكة، وأفطر عندكم :(فلما فرغ قال زبيبا، فأكل رسول اهللا 

   ٦)الصائمون
 جاء جابر بن عبد اهللا إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .السفرجلومنها 

   ٩)٨وجيلو الفؤاد٧إنه ليذهب بطخاءة الصدر: (الطائف فناوله إياها، فقال رسول اهللا بسفرجلة قدم ا من 
: وبيده سفرجلة، فرماها إيل، وقال يل دخلت رسول اهللا : عن طلحة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ١٠)درفإا تشد القلب، وتطيب النفس، وتذهب بطخاءة الص: (، ويف لفظ)دونكها يا طلحة، فإا جتلو الفؤاد(
كلوه، :(سفرجلة من الطائف فأكلها، وقال أهديت لرسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ١١)فإنه جيلو الفؤاد، ويذهب بطخاءة الصدر
  .١٢أتى برمان يوم عرفة فأكل أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .الرمانومنها 
يأكل توتا يف  رأيت رسول اهللا :( قال عنه ـ ـ رضي اهللاعن الرباء بن عازب ف. .التوتومنها 

   ١٣)قصعة
مبر الظهران جنين  لقد رأيتنا مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر ف.. ١٤الكباثومنها 

                                                
 .ابن ماجهرواه ) ١(
 .فيأكل احلب، وخيرج العرجون عاريا، ومعنامها واحد، وهو أن يأخذ العنقود ويضعه يف فيه وخيرطه من حبه أو خرصا) ٢(
  .إسناده قوي :وقال  ،الطرباين وابن عدي وأبو بكر الشافعي بسند واه جدا، وأبو الشيخ والبيهقيرواه ) ٣(
 .ابن السين وأبو نعيم كالمها يف الطبرواه ) ٤(
 .ابن السين وأبو نعيم كالمها يف الطبرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .وغشاء، وأصله الظلمة والغنم ثقل: طخاءة الصدر)٧(
 .أي ترحيه، وقيل جتمعه وتكمله: صالحه، ونشاطه: جتم الفؤاد)٨(
 .الطرباين برجال ثقات خال على القرشي الراوي عن عمر بن دينار بنحو رجالهرواه ) ٩(
 .الطرباين واحلاكم والضياء يف املختارة وصححاهرواه ) ١٠(
 .يف الطب ابن السين وأبو نعيم كالمهارواه ) ١١(
 .ابن حبانرواه ) ١٢(
 .اخلطيبرواه ) ١٣(
 .النضيج من مثر األراك: الكباث)١٤(



 ٤٢٦

   ١)فإنه أطيب ،عليكم باألسود منه: (الكباث، وهو مثر األراك، وهو يقول
 أهدى ملك اهلند إىل رسول اهللا : عنه ـ قال عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللاف. .الزجنبيل ومنها

  .٢قطعة، وأطعمين قطعة فأطعم كل إنسان قطعة ،هدايا، فكان فيما أهدي له جرة فيها زجنبيل
 قدمت من الشام وأهديت إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن دحية ف. .الفستق واللوزومنها 

، فطلع العباس ـ رضي اهللا )ئتين بأحب أهلي يأكل معياللهم ا:( فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك فقال
  .٣فجلس فأكل) ادن يا عم:( (عنه ـ فقال
فرأيته يأكل مجار،  دخلت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .اجلمارومنها 

  . ٤احلديث. .)إين ألعرف شجرة تؤيت أكلها كل حني مثل املؤمن:( فقال
  .٥وهو يأكل مجار خنل كنت جالسا عند رسول اهللا : قالاهللا عنه ـ  ـ رضيعن ابن عمر و

بيت ال متر فيه جياع أهله، ( :حيبه، ويأمر به، ويقول ، فقد كان رسول اهللا التمرومنها، وعلى رأسها 
  ٧)أهله، وبيت ال صغار فيه ال بركة فيه، وخريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي ٦وبيت ال خل فيه قفار

: قال لعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ أنس وعائشة  احلديث عن ويف
   ٨)وإذا ذهب فعزوينـ فنبئوين ـ أو  إذا جاء الرطب فهنئيين(

 ،فألقت له أمي قطيفة فجلس عليها أتانا رسول اهللا  :عن عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ١٠)٩ويقول بالنوى هكذا، يضع النواة على السبابة والوسطى فجعل يأكل ،فأتته بتمر
أخذ كسرة من خبز  رأيت رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن يوسف بن عبد اللة بن سالم و

   ١١)هذه إدام هذه:( شعري فوضعها على مترة، وقال
رأيته يأكل مقعيا من : متر، فأخذ يهديه، مث قال أهدي لرسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١٢اجلوع

                                                
أكنت ترعى الغنم؟ : ، فقلت)وإين كنت آكله، زمن كنت أرعى( :زاد ابن حبان، أمحد والبخاري ومسلم والنسائيرواه ) ١(
 )وهل من نيب إال رعاها:( قال

 .احلاكم وصححه وابن عديوبو سعيد بن األعرايب الترمذي، وابن السين وأبو نعيم، وأرواه ) ٢(
 .ابن عساكر من طريق السبكي وسنده واهرواه ) ٣(
 .الربقاين وأبو القاسم البغويرواه ) ٤(
 .البخاري وعبد الرمحن بن محيد، وأبو سعيد بن األعرايب والبيهقيرواه ) ٥(
 .أي غري مأدوم: قفار)٦(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٧(
 .البزار من طريق حسان بن سياه وفيه عن أنس وابن الل يف املكارم األخالق عن أنس وعائشة معااه رو) ٨(
كل النوى على الطبق، وعلله احلكيم أن جيعل اآل النوى بأصبعيه يه  احلكمة يف إلقائه : قال البيهقي يف الشعب)٩(

 .الطبق عافته األنفس بأنه قد خيالطه الريق ورطوبة الفم فإذا خالط ما يف: الترمذي
 .أبو داود الطيالسي بسند صحيح، وأبو يعلىرواه ) ١٠(
 .أبو داود، ورواه الطرباين عن عبد اللة بن سالم، ورواه أيضا عن زيد بن ثابت وعن عائشةرواه ) ١١(
 .ابن سعدرواه ) ١٢(



 ٤٢٧

فقال له  ،يأكل مترا، فإذا مر حبشفة أمسكها بيده كان رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و
  ١ )إين لست أرضى لكم ما أسخطه لنفسي:( أعطين هذه اليت بقيت، فقال: قائل

  .٢العجوة كان أحب التمر إىل رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  .٣بتمر عتيق فجعل يفتشه وخيرج السوس منه أتى رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

بعثتين أمي أم : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .مفردا أو مع البطيخيأكله  وقد كان رسول اهللا 
واجه، مث جلس، وأكل بقناع عليه رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث ا إىل بعض أز سليم إىل رسول اهللا 

  .٤بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه
ومعه  ،دخل علي رسول اهللا : عن أم املنذر سلمى بنت قيس األنصارية ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

يأكل منها، وقام علي ـ  دوال معلقة، فقام رسول اهللا  علي ـ رضي اهللا عنه ـ وعلى ناقه من مرض، ولنا
  .٥احلديث. .ارضي اهللا عنه ـ يأكل منه

طبق من رطب، فجثى على ركبتيه، فأخذ  أهدي لرسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يناولين قبضة قبضة، ويرسل ا إىل نسائه، فأكلها أكل رجل يعلم أنه يشتهيه، وكان يلقي النوى بشماله، 

  .٦فمرت داجنة، فناوهلا فأكلت
يكسر حر : (يأكل البطيخ بالرطب، ويقول رسول اهللا  كان: عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

   ٧)هذا برد هذا
  .٨كان يأكل الرطب بالبطيخ  عن سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
هذا من النعيم :(أكل عندهم رطبا وشرب ماء وقال عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

   ٩)الذي تسألون عنه
  .١٠جيمع بني البطيخ والرطب رأيت رسول اهللا : هللا عنه ـ قالعن أنس ـ رضي او
  .١١الرطب والبطيخ كان أحب الفاكهة إىل رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يكسر حر : (والرطب ويقول ١جيمع بني اخلربز رأيت رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

                                                
 .ابن سعدرواه ) ١(
 .ابن حبانرواه ) ٢(
 .أبو داود وابن ماجهرواه ) ٣(
 .محد وابن ماجهأرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .ابن سعدرواه ) ٦(
 .أبو داود والترمذي وحسنه والنسائيرواه ) ٧(
 .ابن ماجهرواه ) ٨(
 .أبو داود الطيالسي وأمحدرواه ) ٩(
 .أبو يعلى وأمحد والترمذي يف الشمائل والنسائي يف الكربى واحلاكم وابن سعد وسنده جيد بسند رجاله ثقاترواه ) ١٠(
 .الربقاينواه ر) ١١(



 ٤٢٨

  ٢)هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا
كان يأكل الرطب بيمينه، والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

   .٣بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه
  .٤الرطب والبطيخ كان أحب الفاكهة إىل رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  أرى أن حممدا حيب الفاكهة؟: قلت
: فيقول ،كان يؤتى بأول الثمر هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا بو لقد حدث أ. .أجل: قال

    ٥)اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره(
:( الفاكهة وضعها على عينيه، مث على شفتيه مث قال ٦إذا أتى بباكورة رأيت رسول اهللا : عنه قالو

  .٧الصبيانمث يعطيه من يكون عنده من  ،)اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره
إذا أتى بالباكورة من الثمار قبلها، ووضعها  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

أصغر من : ـ ويف لفظ ، مث يأمر به للمولود من أهله)اللهم كما أطعمنا أوله فأطعمنا آخره:(على عينيه، مث قال
  .٨ حيضره من الولدان

  .٩إذا أتى بالباكورة قبلها، ووضعها على عينه، أو على عينيه  كان رسول اهللا: عن ابن شهاب قالو
  ؟اخلضراوات وما يلتحق افما كان موقفه من : قلت
كان أحب الطعام إىل : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .هلا لقد ورد يف النصوص أكله : قال

  .١٠البقل رسول اهللا 
عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ف. .البصل مطبوخاا أكله ومن اخلضر اليت ورد يف النصوص أن النيب 

  .١١كان فيه البصل آخر طعام أكله : قالت
  .١٢قد أكل البصل مشويا قبل أن ميوت جبمعة إن النيب : عنها قالتو

                                                                                                                                 
نوع من البطيخ األصفر، وذا يتبني أن املراد بالبطيخ يف هذا احلديث األصفر، وتعقب بأن األصفر فيه حرارة كما : اخلربز)١(

 .يف الرطب، وأجيب بأن يف األصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان حلالوته طرف حرارة
 .النسائي وأمحد وابن السينرواه ) ٢(
 .ورواه ابن عدي من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو متروك ،اين وأبو الشيخ واحلاكم والبيهقي وضعفهالطربرواه ) ٣(
 .ابن عديرواه ) ٤(
 .مسلم والبيهقيرواه ) ٥(
 .املعجل اإلدراك من كل شئ من الفاكهة: الباكورة)٦(
 .أبو سعيد بن األعرايب واللفظ له والدارقطينرواه ) ٧(
 .رجال طريقني منها رجال الصحيح ،الكبري والصغري من طرق الطرباين يفرواه ) ٨(
 .الربقاين برجال ثقاترواه ) ٩(
 رواه احلاكم عن أنس بلفظ كان النيب ، وأبو الشيخ، كذا أورده ابن اجلوزي، والظاهر أنه بالثاء وهو الثريدرواه ) ١٠(

 .هو الثريد: الثفل: إسحاق يقولمسعت أبا بكر حممد بن : مسعت أبا حممد يقول: يعجبه الثفل، مث قال
 .أمحد والبيهقي وأبو داود والنسائي والترمذي يف الشمائل، زاد البيهقي أنه كان مشويا يف قدر أي مطبوخارواه ) ١١(
 .البخاري يف املفرد وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١٢(



 ٤٢٩

) ؟ما هذا:( (القلقاس فأكله وأعجبه، وقال إىل النيب أهدوا أهل أيلة فقد روي أن . .القلقاسومنها 
   ١)إن شحمة األرض لطيبة( :فقال  فقالوا شحمة األرض،

: لطعام صنعه، قال أنس عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن خياطا دعا رسول اهللا ف. .القرعومنها 
خبزا من شعري، ومرقا فيه دباء وقديد، قال  فقرب إىل رسول اهللا  ،إىل ذلك الطعام فذهبت مع رسول اهللا 

، فجعلت أتتبعه، وأضعه بني يديه وال أطعمه، فلم ٢ول الصحفةيتتبع الدباء من ح فرأيت رسول اهللا : أنس
  ٤)٣أزل أحب الدباء من يومئذ

يا لك من شجرة ما أحبك إال : دخلت على أنس وهو يأكل قرعا، وهو يقول: عن أيب طالوت قالو
  .٥إياك حلب رسول اهللا 

وعنده الدباء تقطع،  دخلت على رسول اهللا : عن أيب حكيم جابر بن مشرق ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٦)نكثر به طعامنا:( فقال ؟ما هذا: فقلت
  .٧الدباء كان أعجب الطعام إىل رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يا عائشة إذا طبخت فأكثري فيه الدباء : (قال رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  ٨)فإنه يشد قلب احلزين
  .٩إذا كان عندنا دباء آثرنا به رسول اهللا : هللا عنه ـ قالعن أنس ـ رضي او
  ١٠)إنه يكثر دهن الدماغ، ويزيد يف العقل:( (يكثر من أكل الدباء فقال كان رسول اهللا : عنه قالو

عن سهل بن سعد الساعدي ـ ف. .السلق مطبوخا مع الزيت، والفلفل، والتوابل، ودقيق الشعريومنها 
كانت لنا عجوز ترسل إىل بضاعة فتأخذ من : قال ؟مل: كنا نفرح بيوم اجلمعة، قلنا: رضي اهللا عنه ـ قال

                                                
 .الدواليبرواه ) ١(
كل مم : (الدباء يف القصعة من حواليها، وبني قوله  النيب  تتبعمن األقوال اليت قيلت يف اجلمع بني ما وري من )٢(
وما كان هذا سبيله فجائز أكله على طريق  ،حديث الدباء كان الرجل اخلياط أصلح ذلك الطعام خاصا بالنيب أن ) يليك؟

  .التتبع، وما مل يكن كذلك فاألكل مما يلي اآلكل
اجلمع بينهما إن النهي عن ذلك إمنا هو من طريق التقزز الذي يصيب من وحيتمل أن يقال يف : وقال أبو احلسن بن الضحاك

يتربك مبوضع يده حيث حل، وترجى بركتها، وحيرص على مالقاا للطعام حيث  يأكل مع آخر يف صحفة واحدة، والنيب 
 .كان، ويتنافس يف األكل من املوضع الذي حلت فيه يده

حيبه، واتباع ما كان يفعله، أال ترى أن قول أنس  ان حب ما كان رسول اهللا من طريق اإلمي: قال احلافظ أبو عمرو) ٣(
 .فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم

 .مالك وأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجهرواه ) ٤(
 .الترمذيرواه ) ٥(
 .أمحد وابن شيبة والنسائي وأبو بكر بن أيب خيثمةرواه ) ٦(
 .د وأبو بكر بن أيب خيثمةأمحرواه ) ٧(
 .أبو احلسن بن الضحاك، ورواه أبو بكر الشافعي من طريق آخررواه ) ٨(
 .ابن سعدرواه ) ٩(
 .الديلميرواه ) ١٠(



 ٤٣٠

أصول السلق فتطرحه يف القدر وتكركر عليه حبات من شعري، واهللا ما فيه حلم وال ودك فإذا صلينا اجلمعة 
  .١انصرفنا
 عنه ـ ولنا ومعه علي ـ رضي اهللا دخل علي رسول اهللا : عن أم املنذر ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

) مه يا علي، فإنك ناقه: (لعلي يأكل وعلي يأكل معه، فقال رسول اهللا  دوال معلقة فجعل رسول اهللا 
يا علي من هذا، : (يأكل، فجعلت هلم سلقا وشعريا، فقال النيب  فجلس علي ـ رضي اهللا عنه ـ والنيب 

  ٢)أوفق لك فأصب، فإنه
  فما اللحوم اليت أكلها؟: قلت
كان علي ـ : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .حلم اجلزور من اللحوم اليت ورد أكله هلا : قال

وعلي ـ رضي اهللا عنه ـ من اليمن  ،فكان اهلدي الذي قدم به  رضي اهللا عنه ـ قدم دي لرسول اهللا 
ثالثني، وأشرك عليا ـ منها ثالثا وستني، وحنر علي ـ رضي اهللا عنه ـ سبعا و مائة بدنة، فنحر رسول اهللا 

ـ وعلي  ،در فطبخت، فأكل رسول اهللا  رضي اهللا عنه ـ يف بدنة، مث أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت يف
  . ٣من حلمها وشربا من مرقهارضي اهللا عنه ـ 

وأمرينا أبو عبيدة بن ، ٤غزونا جيش اخلبط: عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .مسك البحر املاحلومنها 
ـ رضي اهللا عنه ـ فجعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا ميتا مل نر مثله يقال له العنرب، فقال أبو اجلراح 
كلوا منه فأكلنا وأدهنا، وأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب حتته، : عبيدة

كلو :(ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوكان جيلس النفر اخلمسة يف موقع عينيه، فلما قدمنا املدينة ذكرنا 
  .٥، فأتاه بعضهم بشئ فأكله)رزقا أخرجه اهللا تعاىل لكم، وأطعمونا، إن كان معكم

غزونا فجعنا حىت إنا لنقسم التمر التمرة والتمرتني، فبينا حنن :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
ناس ما شاؤوا من شحم حلم، وهو مثل الظرب فبلغين أن على شط البحر إذ رمى البحر حبوت ميتة، فاقتطع ال

  .٦نعم، فأعطوه منه فأكله: فقالوا) ؟معكم منه شئ: (أخربوه فقال هلم الناس ملا قدموا على رسول اهللا 
سبع غزوات  غزونا مع رسول اهللا : عن عبد اهللا بن أيب أوىف ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .اجلراد ومنها

  .٧كل معه اجلرادأوست غزوات فكنا نأ
يبعثنين فألتقط هلن اجلراد فيقلينه بالزيت  كان أزواج رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

                                                
 .الديلميرواه ) ١(
 .الترمذيرواه ) ٢(
 .النسائيرواه ) ٣(
 .بط بعصيهم، ويبلونه ويأكلونهالورق املخبوط، ومسي اجليش به ألنه ملا اشتد جوعهم كانوا يضربون اخل: اخلبط)٤(
 .البخاري ومسلم وابن أيب عمررواه ) ٥(
 .الدارقطينرواه ) ٦(
 .اخلمسة وأبو نعيم يف الطب وابن حبانرواه ) ٧(



 ٤٣١

  .١ مث يطعمنه رسول اهللا 
أم حنروا فرسا على عهد رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن أمساء بنت أيب بكر ف. .حلم الفرس ومنها

 سول اهللا فأكلنا حنن، وأهل بيت ر: قالت ٢.  
يأكل حلم الدجاج  رأيت رسول اهللا :( عن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .حلم الدجاجومنها 

(٣   
كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر ا فربطت أياما،  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  .٤مث يأكلها بعد ذلك
   ٥)يأكل الدجاج حبسه ثالثة أيام إذا أراد أن كان رسول اهللا :( عنه قالو
   ٦)يأكل حلم الدجاج رأيت رسول اهللا :( عن أيب بكر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٧)حلم حبارى أكلنا مع رسول اهللا :( قال عن سفينة موىل رسول اهللا ف. .حلم احلبارىومنها 
طري مشوي، ومعه أربعة ب بعثتين أمي أم سليم إىل رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٨، فذكر احلديث)ادع لنا من يأكل معنا من هذا الطري ،يا أنس:( (أرغفة، فأتيته به فقال
 نفجنا أرنبا مبر الظهران فسعى القوم فلغبوا،: قالعن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ ف. .األرنبحلم ومنها 

ويف لفظ ـ  عث معي أبو طلحة بعجزهافأدركتها فأخذا، فأتيت ا أبا طلحة فذحبها مبروة وشويتها فب
   ٩)فقبلها إىل رسول اهللا ـ  بوركها، ويف لفظ بفخذها

أرنب وأنا نائمة، فخبأ يل منها العجز،  أهدي لرسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  .١٠فلما قمت أطعمين

أنا جالس، فلم يأكلها، ومل و ،بأرنب أن رجال جاء إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .١١ينه عنها، وذكر أا حتيض

ال آكله، وال :( (يا رسول اهللا ما تقول يف األرنب؟ قال: عن خزمية بن جزء ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قالو

                                                
 .أبو نعيمرواه ) ١(
 .الطرباينرواه ) ٢(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٣(
 .ابن عديرواه ) ٤(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٥(
 .ي ومسلمالبخاررواه ) ٦(
 .أبو داود والترمذي والبيهقي واحملاملي وابن عديرواه ) ٧(
قد ذكر عن أنس أن الطري كان حبارى مفسرا ومل يرد هنا : الدارقطين يف األفراد، قال أبو احلسن ابن الضحاكرواه ) ٨(
 .مفسرا
 )قبله:( (كله؟ قالأ: فأكلها، قيل له: ويف لفظ، فأكلها –يف اهلبة  -، ولفظ البخاري الستةرواه ) ٩(
 .الدارقطينرواه ) ١٠(
 .أبو داودرواه ) ١١(



 ٤٣٢

  ١)إن هلا دما( :ومل يا رسول اهللا؟قال: فإين آكل ما مل حترم، قلت: ، قلت)أحرمه
:( حجل مشوي فقال أهدى إىل رسول اهللا : هللا عنه ـ قالعن أنس ـ رضي اف ..احلجلحلم ومنها 

  .٢، فجاء علي ـ رضي اهللا عنه ـ فأكل منه)اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري
شاة : بصيد صدته أتيت رسول اهللا : عن حازم ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .٣ حلم شاة األروي ومنها

: قلت) ؟ما امسك: (وقال يل ،وأكل منها وكساين عمامة عدنية  رسول اهللا من األروي فأهديتها إليه فقبلها 
   ٤)لست حبازم، ولكنك مطعم:( (حازم، قال

كنت جالسا مع رجال من أصحاب : عن أيب قتادة ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .حلم محار الوحشومنها 
رمون، وأنا غري حمرم، فأبصروا محارا نازل أمامنا، والقوم حم يف مرتل بطريق مكة ورسول اهللا  رسول اهللا 

وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوين به، وأحبوا لو أين أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إىل 
ناولوين السوط والرمح، فقالوا ال واهللا ال : مث ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت هلم: الفرس، فأسرجته

ذما، مث ركبت وشددت على احلمار فعقرته، مث جئت به وقد مات، نعينك عليه بشئ، فغضبت، فرتلت، فأخ
فوقعوا فيه يأكلونه، مث إم شكوا يف أكلهم إياه وهو حرم فرحنا، وخبأت العضد معي لرسول اهللا صلى اهللا 

نعم، : قلت) ؟معكم شئ:( (عليه وسلم، فأدركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال
  .٥العضد، فأكلها حىت نفذها وهو حمرم فناولته

  فما الصفة اليت أكلها عليها؟. .هذه احليوانات اليت أكلها: قلت
أما ما ورد من أكلها هلا . .هلا مطبوخة وقد حدثتك عن أكله . .أكلها مطبوخة ومشوية وقديدا: قال

طعام صنعه، فذهبت مع ل عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ أن خياطا دعا رسول اهللا ف. . ٦قديدا
  .٧فقرب إليه خبزا من شعري، ومرقا فيه دباء وقديد ،رسول اهللا 

: سألت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ عن حلوم األضاحي، قالت: عن عبد الرمحن بن عابس عن أبيه قالو
  .٨شهرا مث يأكله كنا خنبئ الكراع لرسول اهللا 

  .٩بعد مخسة عشر يوما من األضاحي  اهللا  لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول: عنها قالتو
                                                

 .ابن ماجهرواه ) ١(
احلجل موضوع،  ابن اجلوزي أن حديث أكله ، وقد زعم الترمذي واحلاكم، وصححه، وابن السين وأبو نعيمرواه ) ٢(

ما فيه ضعف قريب، ورمبا يقوي بعضها  إن له طرقا كثرية وغالبها واه، ومنها:( ورد عليه احلافظ صالح الدين العالثي، وقال
 .، وبسط احلكم على ذلك)واحلكم على احلديث بالوضع بعيد جدا:( ، وقال)بعضا إىل أن تنتهي إىل درجة احلسن

 .مجع أروية وهي الشاة الواحدة من شياه اجلبل، وهي أنثى الوعول وهي تيوس اجلبل: روىاُأل)٣(
 .انتفاء الدارقطينأبو اسحاق املذكي يف أماليه رواه ) ٤(
 .البخاريرواه ) ٥(
 .اللحم اململوح افف يف الشمس فعيل مبعىن مفعول: القديد)٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
 .النسائيرواه ) ٨(
 .ابن ماجهرواه ) ٩(



 ٤٣٣

  .١ أكلنا القديد مع رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
أصلح حلمها، فلم أزل أطعمه منه إىل :( (شاة وحنن مسافرون، فقال ذحبت للنيب :( عن رجل قالو
   ٢)املدينة

 أكلنا مع رسول اهللا :( هللا عنه ـ قالعن احلارث بن جزء الزبيدي ـ رضي اف. .مشويةومنها أكله هلا 
  .٣أيدينا باحلصباء، مث قمنا نصلي ومل نتوضأ يف املسجد حلما قد شوي، فمسحنا

: قال ،أمر أيب حبريرة فصنعت، مث أمرين فأتيت ا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر و
هل رأيت رسول :( ال، فأتيت أيب، فقال: قلت) ؟ماذا معك يا جابر؟ أحلم ذا: (فأتيته وهو يف املسجد، فقال يل

فأمر :( أن يكون اشتهى اللحم، قال لعل رسول اهللا :( قال ؟يا جابر أحلم ذا: نعم، قال يل: قلت ؟اهللا 
) ؟ماذا معك يا جابر: (فقال يل ،مث أمر ا فشويت، مث أمرين، فأتيت ا رسول اهللا  ،فذحبت ٤بشاة لنا داجن
وال سيما عبد اهللا بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة  ،جزى اهللا تعاىل األنصار عنا خريا( :فأخربته، فقال

   ٥)رضي اهللا تعاىل عنهما
بطن الشاة، مث صلى ومل  أشهد لكنت أشوي لرسول اهللا :( عن أيب رافع ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٦)يتوضأ
مشويا فأكل منه، مث قام إىل الصالة  ٧جنبا عن أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ أا قربت لرسول اهللا و

  .٨وما توضأ
   :ما شربه

  .فحدثين عن أصناف الشراب اليت شرا. .حدثتين عن الطعام الذي أكله: قلت
كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتف. .حيبه أول ذلك املاء العذب، فقد كان : قال

  ٩بيوت السقيايستسقى له املاء العذاب من بئر أو.  
يستعذب له من بئر عرس، ومنها  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جعفر بن حممد و
  .١٠غسل

                                                
 .أبو الشيخرواه ) ١(
 .األربعةرواه ) ٢(
 .أمحد وابن ماجه والترمذي يف الشمائلرواه ) ٣(
 .علفها الناس يف منازهلمالشاة اليت ي: الداجن)٤(
 .أبو يعلى والنسائي يف الكربىرواه ) ٥(
 .البخاري ومسلم والنسائيرواه ) ٦(
 .شق األسنان: اجلنب)٧(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٨(
، وهي عني بينها وبني املدينة يومان: فقال قتيبة: أمحد وأبو داود وابن حبان، واحلميدي والبزار، زاد فيه أبو داودرواه ) ٩(

 .والسقيا من أطراف احلرة عند أرض بين فالن: وزاد ابن حبان وأبو الشيخ
 .أمحدرواه ) ١٠(



 ٤٣٤

 كان أبو أيوب حني نزل عنده رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن سلمى امرأة أيب رافع و
ة أبناء أمساء حيملون املاء إىل بيوت يستعذب له املاء من بئر مالك بن النضر والدأنس، مث كان أنس وهند وجاري

  .١نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح األسود مواله يستسقي له من بئر غرس مرة وبيوت السقيا مرة
، ولزمت بابه يف خدمت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن اهليثم بن نصر بن رهم األسلمي و

  .٢اهليثم بن التيهان، وكان ماؤها طيبا قوم حماويج، فكنت آتيه باملاء من جاسم بئر أيب
دخل حائطا من األنصار، ومعه رجل من أصحابه، وهو  عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا 

عندي ماء بات يف شن فانطلق إىل :( ، قال)إن كان عندك ماء بات وإال كرعنا:(حيول املاء يف حائطه فقال
مث عاد إىل العريش، ففعل  ، فسقى رسول اهللا  -يعين شاة  -ا العريش فصب منه يف قدح، وحلب عليه داجن

  .٣مثل ذلك فسقى صاحبه
كان أحب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .حيب شربه وكان  ،اللنب اخلالصمن ذلك و

  .٤اللنب الشراب إىل رسول اهللا 
فقال  يوم عرفة يف رسول اهللا عن أم الفضل بنت احلارث ـ رضي اهللا عنها ـ أن ناسا متاروا عندها و
ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لنب، وهو واقف على بعريه، : هو صائم، وقال بعضهم :بعضهم

  .٥فشرب بعرفة
مررنا براعي : من مكة، وأبو بكر معه، قال أبو بكر قدم النيب : عن الرباء ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٧من لنب يف قدح، فشرب حىت رضيت ٦فحلبت كثبة: و بكرقال أب ،غنم، وقد عطش رسول اهللا 
  ٨ )إن له دمسا:( (شرب لبنا فمضمض، وقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

يشرب لبنا،  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أنه رأى رسول اهللا ف. .اللنب املشوب باملاءشربه ومن ذلك 
بكر، وعن  يبمن البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أ ل اهللا وأتى دارنا، فحلبت شاة، فشبت لرسو

فأعطى ـ  هذا أبو بكر: ويف روايةـ  أعط أبا بكر :ـ وخاف أن يعطيه األعرايبـ ميينه أعرايب، فقال عمر 
  ٩)األمين فاألمين:( األعرايب فضله، مث قال

هل :(أبو بكر على أيب اهليثم، فقال دخل يف يوم صائف، ومعه عن أيب اهليثم بن نصر أن رسول اهللا و

                                                
 .ابن سعد وحممد بن عمر األسلميرواه ) ١(
 .ابن سعدرواه ) ٢(
 .البخاري وأمحد وأبو داود والربقاينرواه ) ٣(
 .أبو الشيخ وأبو نعيمرواه ) ٤(
 .مالك والبخاريرواه ) ٥(
 .يل مجعته من طعام أو لنب أو غري ذلككل قل: ثبةالكُ)٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
 .البخاريرواه ) ٨(
 .البخاريرواه ) ٩(



 ٤٣٥

  .٢ماء كأنه الثلج، فصب منه على لنب عرت له وسقاه ١فأتاه بشجب) ؟من ماء بارد
فيجئ  ،كنت أنبذ يف جرار خضر: عن أم سليم ـ رضي اهللا عنها ـ قالتف. .النبيذشربه ومن ذلك 

  .٣فيشرب منها رسول اهللا 
  .٥من احلجارة ٤يف تور نبذ لرسول اهللا عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أا كانت تو
كان ينبذ له يف سقاء، فإذا مل جيد سقاء  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ  جابر، وعن أيب الدرداءو

  ٧)ـ٦ويف لفظ برامـ  ينبذ له يف تور من احلجارة
، ومثله ٨جارةيف تور من احل كان ينبذ لرسول اهللا : عن ابن مالك األشجعي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٩كان ينبذ له يف تور من حجارة أن رسول اهللا فقد ذكر عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ 
جرة خضراء فيها كافور، فقسمها بني املهاجرين  أهديت لرسول اهللا : عن عمري بن مسلم قالو

  ١٠)يا أم سليم انتبذي لنا فيها:( واألنصار وقال
يف عرسه  أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سهل بن سعد و

ألقيت له مترات من الليل يف  ؟أتدرون ما سقيت رسول اهللا : فكانت امرأته خادمتهم، وهي العروسة، فقالت
  .١١تور من حجارة

يف سقاء يوكى عليه، فنأخذ قبضة من  كنا ننبذ لرسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
قبضة من متر، فنظرحها يف السقاء، مث نصب عليها املاء ليال، فيشرب ارا، أو ارا فيشربه ليال، وزاد  زبيت، أو
فإن فضل مما شرب على عشائه مما انتبذنا له بكرة سقاه أحدنا، مث ننبذ له بالليل، فيشربه على غذائه، : أبو داود

  ١٢)وكنا نغسل السقاء غدوة وعشية مرتني يف يوم:( قال
سل : عن النبيذ، فدعت جارية حبشية فقالتـ رضي اهللا عنها ـ مثامة بن حزن أنه سأل عائشة عن و

يف سقاة من الليل فأوكيه  كنت أنبذ لرسول اهللا : فقالت احلبشية ، هذه، فإا كانت تنبذ لرسول اهللا 

                                                
 .السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا: الشجب)١(
 .حممد بن عمررواه ) ٢(
 .أبو سعيد بن األعرايبرواه ) ٣(
 .إناء من صفر أو حجارة كاإلجانة: التور)٤(
 .أبو القاسم البغويرواه ) ٥(
 .مجع برمة وهي يف األصل املتخذذ من احلجر املعروف من أرض احلجاز واليمن: الربام)٦(
 .الشافعي وأمحد ومسلم عن أيب الدرداء وابن ماجه، عن جابررواه ) ٧(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ٨(
 .لشجروالتور من حلاء ا: زاد ابن أيب شيبة يف املصنف قال أشعث ،أبو القاسم البغويرواه ) ٩(
 .الطرباين برجال ثقات غري مزاحم بن عبد العزيز الثقفيرواه ) ١٠(
 .البخاريرواه ) ١١(
 .أمحد واألربعةرواه ) ١٢(



 ٤٣٦

  .١وأعلقه فإذا أصبح منه شرب منه
غدوة ويشربه عشية، وننبذ له عشية  سول اهللا كنا ننبذ لر: عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٢ويشربه غدوة
  .٣أتى بإناء نبيذ فصب عليه املاء حىت تدفق، مث شرب منه عن املطلب بن أيب وداعة أن النيب و
  .٤ال يشرب نبيذا فوق ثالث كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٥فيشربه الغد، وليلة الغد، وليلة اليوم الثالث مث ميسك يب كان ينبذ للن: عن الفضل بن عباس قالو

كان ميكث عند زبيب بنت  عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن النيب ف. .العسلشربه ومن ذلك 
  .٦فيشرب عندها عسال ،حجش
العسل واللنب : يف هذه القدح الشراب كله سقيت رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٧املخلوط بالعسل واملاء

شربتني يف :( بقدح فيه لنب وعسل فقال أتى رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
شربة، يف قدح، ال حاجة يل به، أما أين ال أزعم أنه حرام، أكره أن يسألين ريب عن فضول الدنيا، أتواضع هللا 

  ٨)صد أغناه اهللا، ومن ذكر املوت أحبه اهللافمن تواضع هللا رفعه اهللا، ومن تكرب وضعه اهللا، ومن اقت
  .٩احللو البارد كان أحب الشراب إىل رسول اهللا : عنها قالتو

  : هيئة شربه
  فحدثين كيف كان يشرب؟. .حدثتين عن شرابه: قلت
رأيت عليا ـ رضي اهللا عنه ـ يشرب قائما، : عن ميسرة قالف. .قاعدا وقائما شرب رسول اهللا : قال
يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد  إن أشرب قائما فقد رأيت رسول اهللا : قال ؟رب قائماتش: فقلت له

  .١٠يشرب قاعدا رأيت رسول اهللا 
  .١١يشرب قائما وقاعدا لقد رأيت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن عبد اهللا بن عمر و
  .١قاعدايشرب قائما و كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

                                                
 .مسلم والنسائيرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .الطرباين برجال ثقات غري شيخة العباس بن الفضل األسنائيرواه ) ٣(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ٤(
 .طرباينالرواه ) ٥(
 .أبو داودرواه ) ٦(
 .مسلم والربقاينرواه ) ٧(
 .برجال ثقات غري نعيم بن مورع وثقه ابن حبان، وضعفه غريه الربقاينرواه ) ٨(
 )إنه يربد فؤادي وجيلو بصري:( بالعسل وقال: أمحد والترمذي واحلاكم، زاد ابن السين وأبو نعيم يف الطبرواه ) ٩(
 .أيب شيبة حممد بن عمر وابنرواه ) ١٠(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ١١(



 ٤٣٧

  .٢ماء زمزم فشرب وهو قائم من سقيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٣كان يشرب قائما عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  .٤شرب قائما أن رسول اهللا وعن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 
  الشرب قائما؟فما تقول يف النصوص اليت ورد النهي فيها عن : قلت
عن  ى رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد صحت النصوص الواردة بذلك، ف: قال

  .٥الشرب قائما
 ؟مل: ، قال)قئ:( (برجل يشرب قائما، قال أتى رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ٦)ر منه الشيطانقد شرب معك ش:(ال، قال: قال) ؟أحتب أن يشرب معك اهلر:( قال
لو يعلم الذي يشرب قائما ما جيعل يف : (قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

  ٧)بطنه الستقاء
  . .وهو ما دل عليه احلديث القويل. .هو شربه قاعدا األصل يف شربه : قال
  فعالم حتمل األحاديث اليت وصفت فعله؟: قلت
ومنها أنه شرب قائما للترخيص يف ذلك، . .أنه شرب قائما للضرورة منها: حيتمل ذلك وجوها: قال

  .ورفع احلرج على من فعله
  :لقد قال بعضهم يف ذلك

  بسنة صفوة أهل احلجاز =إذا رمت تشرب فاقعد تقر 
  ولكنه لبيان اجلواز =وقد صححوا شربه قائما 

عتاد، وصح عنه أنه ى عن الشرب الشرب قاعدا، كان هديه امل من هديه (: وقال ابن القيم يف اهلدي
ال تعارض بينهما أصال، فإمنا شرب قائما للحاجة فإنه جاء إىل : قائما، وصح عنه أنه شرب قائما، فقلت طائفة

  )زمزم، وهم يستقون منها، فاستقى فناوله الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع احلاجة
  فكيف كان شربه إن كان يف مجاعة؟: قلت
  :وقد سن لنا آدابا يف هذا. .أعظم الناس أدبا كان رسول اهللا لقد : قال

شاة داجنا، وهو يف دار أنس  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أنه حلبت لرسول اهللا ، فالبدء بامليامنمنها 
                                                                                                                                 

 .الطرباين برجال ثقات وأبو الشيخ وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٣(
يب الطرباين برجال ثقات عن عائشة والطرباين عن أيب هريرة وأمحد من طريق آخر عنه برجال ثقات عن سعد بن أرواه ) ٤(

والبخاري عن علي، وأبو  وقاص، والبزار، وأبو يعلى برجال الصحيح عن أنس، والطرباين برجال الصحيح عن أيب سعيد اخلدري،
 .بكر الشافعي عن احلسن بن علي

 .البخاري وغريهرواه ) ٥(
 .مسدد وأمحد وابن أيب شيبة والبزار برجال ثقاترواه ) ٦(
 .د صحيحأمحد والبزار وأبو يعلى بسنرواه ) ٧(



 ٤٣٨

يشرب منه، وعلى يساره أبو بكر،  مث شاب لبنها مباء من البئر اليت يف دار أنس، فأعطى النيب  ،بن مالك
أعط أبا بكر :األعرايب، فقال وخاف أن يعطيه رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ينه أعرايب، فجاء عمر وعلى مي

  ١)األمين فاألمين: (األعرايب الذي على ميينه، مث قال رسول اهللا  يا رسول اهللا، فأعطاه رسول اهللا 
اء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر من م فحلبنا له شاة مث شبته ،يف دارنا هذه أتانا رسول اهللا : عنه قالو

األمينون :( هذا أبو بكر، فأعطى األعرايب، وقال: عن يساره، وعمر جتاهه وأعرايب عن ميينه، فلما فرغ قال عمر
  .٢فهي سنة :، قال أنس)األمينون
أنا وخالد بن الوليد على ميمونة،  دخلت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
فجئ بإناء من لنب، فشرب  ،بلى :أال أسقيكم من لنب أهدته لنا أم عقيق؟ قال: نا بإناء من لنب، قالتفجاءت

ما  :، فقلت)املشربة لك، فإن شئت آثرت ا خالدا:(وأنا عن ميينه، وخالد عن مشاله، فقال ،رسول اهللا 
اللهم بارك لنا فيه، وزدنا ( :لفليق ،من أطعمه اهللا طعاما:(كنت ألوثر بسؤرك أحدا، مث قال رسول اهللا 

  ٣)، فإين ال أعلم شيئا جيزئ عن الطعام والشرب غريه)منه
جاءنا رسول : قال ؟ما أدركت من رسول اهللا : قيل لعبد اهللا بن أيب حبيبة: عن حممد بن إمساعيل قالو

دعا بشراب فشرب  يف مسجدنا بقباء، وأنا غالم، حىت جلست عن ميينه، وجلس أبو بكر عن يساره، مث اهللا 
  .٤منه، مث أعطانيه، وأنا عن ميينه، فشربت منه، مث قام فصلى فرأيته يصلى يف نعليه

ابدؤوا :(إذا سقى قال كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ، فباألكابر البدءومنها 
  ٥)ـ  أو قال باألكابرـ بالكربى 
ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يف نفر  نا رسول اهللا بي: عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
أنت أوىل به يا نيب اهللا، : أبا عبيدة، فقال أبو عبيدة إذ أتى بقدح فيه شراب، فناوله رسول اهللا  الصحابة

فإن  ،اشرب: (خذ يا رسول اهللا، قال رسول اهللا : فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يشرب، خذ: قال
  ٦)أكابرنا، فمن مل يرحم صغرينا، وجيل كبرينا فليس منا الربكة مع
يف سقيفته اليت عند املسجد، قال  رسول اهللا  جلس: عن سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يا رسول اهللا  :فقلت ،)كانت األوىل أطيب من األخرى:( فقدمت له وطبة فشرب، مث قال ،فاستسقاين :سهل

  .٧ا بكر فشرب، وعمر عن ميينهمها من شن واحد، مث نادى أب
أتانا رسول : عن عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عنه ـ قال، فبالبداءة مبن انتهى إليه القدح أمره ومنها 

                                                
 .البخاري وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ١(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .احلميدي، وحممد بن أيب عمر، وأمحد، وابن سعد، وابن ماجهرواه ) ٣(
 .ابن أيب شيبة وأمحد والطرباين بسند جيدرواه ) ٤(
 .الطرباين برجال الصحيح وأبو يعلىرواه ) ٥(
 .أبا عبد امللك علي بن زيد األزديالطرباين بسند جيد إال رواه ) ٦(
 .ثابت بن قاسمرواه ) ٧(



 ٤٣٩

، وسقى الذي عن ميينه، فقدمت إليه عذق متر نعله به، وطبخت له، وسقيناهم، فشرب رسول اهللا  اهللا 
أعط القدح الذي : (آخر، وكنت أنا اخلامت، فقال رسول اهللا  مث أخذت القدح حني نفذ ما فيه فجئت بقدح

  ١)انتهى
أصاب : عن عبد اهللا بن أيب أوىف ـ رضي اهللا عنه ـ قال، فبعد أصحابه إذا سقاهم شربه ومنها 
: يسقى أصحابه، وجعلوا يقولون فرتلنا مرتال، فأيت بإناء، فجعل رسول اهللا  ،وأصحابه عطش رسول اهللا 
  .٢حىت سقاهم كلهم) ساقي القوم آخرهم شربا: (قول اشرب، في

يا رسول اهللا لو شربت، : يسقي أصحابه، قالوا كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
  ٣)ساقي القوم آخرهم:(فقال

مرتال فبعث إليه امرأة مع ابن هلا شاة، فحلب،  نزل رسول اهللا : عن أيب بكر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
، فشربت حىت رويت، مث جاء بشاة أخرى، فحلب مث سقي أبا بكر، مث جاءه بشاة )انطلق به إىل أمك:( قالمث

  .٤أخرى، فحلب، مث شرب
  :هيئة أكله

  .حدثتين عن هيئة شربه، فحدثين عن هيئة أكله: قلت
ه أهدى عن عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عنه ـ أنف. .من أعظم الناس تواضعا كان رسول اهللا : قال

اطبخوا هذه الشاة، وانظروا إىل هذا الدقيق فاخبزوه، : (شاة، والطعام يومئذ قليل، فقال ألهله لرسول اهللا 
قصعة يقال هلا الغراء، حيملها أربعة رجال، فلما أصبح وسبحوا  وكانت للنيب : ، قال)واطبخوا وأثردوا عليه

فقال أعرايب ما هذه  ،كثر الناس حىت رسول اهللا سبحة الضحى أيت بتلك القصعة، والتقوا عليها فإذا أ
، مث قال رسول اهللا )إن اهللا تعاىل جعلين عبدا كرميا، ومل جيعلين جبارا عنيدا: (فقال رسول اهللا  ؟اجللسة
:)ا يبارك لكم فيهاخذوا فكلوا فوالذي نفسي بيده لتفتحن :( (، مث قال)كلوا من جوانبها، ودعوا ذرو

   ٥)والروم حىت يكثر الطعام فال يذكر عليه اسم اهللا تعاىل عليكم أرض فارس
قال  عن أيب جحيفة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .٦وكان من تواضعه أنه مل يكن يأكل متكئا

                                                
 .وفيه راو مل يسم ،أمحد برجال الصحيحرواه ) ١(
 .أمحد وأبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٢(
 .أبو الشيخ وابن حبانرواه ) ٣(
 .أبو يعلىرواه ) ٤(
 .أبو داود وأبو بكر الشافعيرواه ) ٥(
  :كن اعتبارها مجيعاذكر يف معىن االتكاء ثالث معان مي)٦(

، التمكن لألكل، والتقعد للجلوس له كالتربع وشبهه من متكن اجللسات اليت يعتمد فيها اجلالس على ما حتته: املعىن األول
  .القاضي عياضوهو قول 

ز إمنا كان جلوسه لألكل جلوس املستوف اجلالس على هذه اهليئة يستدعي األكل ويستكثر منه، والنيب وعلل ذلك بأن 
  .مقعيا

  .العامة مل تعرف املتكئ إال من مال يف قعوده معتمدا على أحد شقيه ، واستدل لذلك بأنامليل على شق :املعىن الثاين



 ٤٤٠

   ١)وأنا متكئ:( (، أو قال)ال آكل متكئا: (لرجل عنده
ملكا من املالئكة ومعه جربيل  نبيه أن اهللا تبارك وتعاىل أنزل إىل ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

إىل جربيل  إن اهللا تعاىل خيريك بني أن تكون عبدا نبيا، وبني أن تكون ملكا، فالتفت رسول اهللا : فقال امللك
، فما أكل )ال بل أكون عبدا نبيا: (عليه السالم كاملستشري فأشار جربيل بيده أن تواضع، فقال رسول اهللا 

  .٢ا متكئابعد تلك الكلمة طعام
يا نيب اهللا لو : بطعام فقالت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أتى رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عبيد قالو

بل آكل :( (أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى جببهته إىل األرض حىت كاد ميس ا األرض، وقال
   ٤)٣حيتفز وكان رسول اهللا : قال) كما يأكل العبد وأنا جالس كما جيلس العبد، فإمنا أنا عبد

يا حممد أأكل : وهو بأعلى مكة يأكل متكئا فقال له أتى النيب  جربيل  عن عطاء بن يسار أنو
  .٥ فجلس رسول اهللا  ؟امللوك
   ٦)يأكل متكئا ما رؤي رسول اهللا :( عن عبد اهللا بن عمرو قالو

  .لقد مسعت بأنه أكل متكئا يف بعض املواقف: قلت
خباب ما حدث به أكله متكئا ومما روي يف . .فهو للضرورة، أو لرفع احلرج. .مثله شربه قائماذلك : قال

   ٧)يأكل قديدا يف طبق متكئا، مث قام إىل فخارة فيها ماء فشرب رأيت رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـ قال
   ٨)فرأيته يأكل متكئا كنت دليل رسول اهللا :( عن عبد اهللا بن سعد عن أبيه ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٩)يا واسع املغفرة:( إذا لقم أول لقمة قال كان رسول اهللا :( عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قالو
بتمر هدية فجعل يقسمه، وهو حمتفز يأكل منه  أتى رسول اهللا :( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ١١)١٠أكال ذريعا
                                                                                                                                 

وهو يضر باآلكل، فإنه : من فسر االتكاء بامليل على أحد الشقني تأوله على مذهب أهل الطب، قال ابن القيم:( ابن األثري قال
  )على هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إىل املعدة بضغط املعدة، فال تستحكم فتحها للعذاء مينع جمرى الطعام الطبيعي

االعتماد على الشئ هو من جلوس اجلبابرة املنايف للعبودية، وعلل ذلك بأن قاعدا على وطاء متمكنا،  االستواء: املعىن الثالث
 ..اجلبابرة متكئا على األوطئة والوسائد كفعل أين إذا أكلت مل أقعد أي ) آكل كما يأكل العبد: (وهلذا قال 

 .البخاري وأمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن سعدرواه ) ١(
 .النسائيرواه ) ٢(
 .املراد اجللوس على وركيه غري متمكن)٣(
 .الترمذيرواه ) ٤(
 .سعيد بن منصور مرسال وابن سعدرواه ) ٥(
 .أبو داودرواه ) ٦(
 .بن الضحاك أبو احلسنرواه ) ٧(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٨(
 .أبو نعيمرواه ) ٩(
 .السريع: الذريع)١٠(
 .جالسا مقعيا يأكل مترا ويف رواية رأيت رسول اهللا  ،مسلمرواه ) ١١(



 ٤٤١

   ١)بتمر فرأيته يأكل متكئا أتى رسول اهللا :( عنه ـ قالعن مصعب بن سليم عن أنس ـ رضي اهللا و
دخل حائطا  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .أكله ماشياومثل ذلك ما روي من 

  .٢هفجعل يأكل الرطب فيأكل وهو ميشي وأنا مع ،لبعض األنصار
  .٣قاعدا وينصرف عن ميينه ومشالهكان يأكل قائما و عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا و

  فما كانت آدابه يف األكل غري ما ذكرت؟: قلت
عائشة ـ فعن . .، ويفعل ذلك بعد انتهائه منه، ويأمر بهقبل األكلوفمه غسل يديه بيبدأ  كان : قال

  .٤كان إذا أراد يأكل غسل يديه رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا 
التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك  قرأت يف( :عن سلمان ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٥)بركة الطعام بالوضوء قبله والوضوء بعده:(فقال للنيب 

فانطلقنا معه  دعا رجل من األنصار من أهل قباء رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٦ فلما طعم غسل يده أو قال يديه

ثريدا كثري الودك مث أكل عقبه  ضي اهللا عنه ـ أنه أكل مع رسول اهللا عن عكراش بن ذؤيب ـ رو
  .٧ يديه مث مسح ببل كفيه ووجهه وذراعيه ورأسه مث أتينا مباء فغسل رسول اهللا : مترا، قال
إذا حضر  ٨من أحب أن يكثر خري بيته فليتوضأ: (قال عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

    ٩)غذاؤه، وإذا رفع
   ١٠)كتف شاة فمضمض وغسل يديه أكل رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

قبض يد من مل يسم عند ، وكان يتشدد يف ذلك، بل كان ييسمي اهللا عند إرادته األكل وكان 
   ١١)باسم اهللا:(إذا قرب إليه طعامه قال كان رسول اهللا :( قال عن رجل خدم رسول اهللا ف. .األكل
وهو يأكل طعاما، يسمى عند ثالث  رأيت رسول اهللا :( عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ١٢)لقم، عند كل لقمة مرة، مث ميضي فيه حىت يأيت عليه

                                                
 .مسلم وأبو داودرواه ) ١(
 .الطرباين برجال الصحيح خال ابن هليعة وسنده حسنرواه ) ٢(
 .احلارث بن أسامةرواه ) ٣(
 .حممد بن حيىي بن أيب عمررواه ) ٤(
 .أمحد وأبو داود والترمذيرواه ) ٥(
 .ابن عديرواه ) ٦(
 .الترمذي وابن ماجه وأبو بكر الشافعيرواه ) ٧(
 .ذلك بالربكة ، وحيتمل أن يراد به الوضوء التعبدي لربطه غسل اليدين فقطبالوضوء هنا فسر ) ٨(
 .ابن ماجهرواه ) ٩(
 .ابن ماجهرواه ) ١٠(
 .أمحدرواه ) ١١(
 .أبو احلسن بن الضحاك من طريق ميسرةرواه ) ١٢(



 ٤٤٢

كان يأكل الطعام يف ستة نفر من أصحابه فجاء  عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا و
أما أنه لو مسى لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا، فإن : (هللا أعرايب فأكله بلقمتني، فقال رسول ا

   ١)باسم اهللا أوله وآخره: نسي أن يذكر اسم اهللا فليقل
يا رسول اهللا إنا : قالوا عن أيب رمثة وحبشي بن حرب ـ رضي اهللا عنه ـ أن أصحاب رسول اهللا و

اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم اهللا تبارك :( قال نعم،: ، قالوا)لعلكم تتفرقون:( (نأكل وال نشبع، قال
   ٢)فيه وتعاىل يبارك لكم

طعاما مل يضع أحد منا يده حىت  حضرنا مع رسول اهللا  كنا إذا: عن حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
 فيضع يده، ولقد حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأا تدفع فذهبت لتضع يدها يف يبدأ رسول اهللا 

يدها مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام فأخذ بيده، فقال  الطعام، فأخد رسول اهللا 
إن الشيطان يستحل الطعام الذي ال يذكر اسم اهللا عليه، وإنه جاء ذه يستحل ا، فأخذت : (رسول اهللا 

   ٣)يده يف يدي مع أيديهما بيدها، فجاء هذا األعرايب يستحل بفأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن
 كانت ميني رسول اهللا : عن حفصة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت، ويتشدد يف ذلك، فيأكل بيمينهوكان 

  .٤ألكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وكان جيعل مشاله ملا سوى ذلك
فليشرب بيمينه،  إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب:( قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر وعن 

   ٥)فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
ى أن يأكل الرجل بشماله، أو ميشي يف نعل واحدة،  عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  .٦أو يشتمل بالعمامة أو حيتيب يف ثوب واحد كاشفا عن فرجه
كل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، ليأ:(رسول اهللا  قال: عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٧)وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويأخذ بشماله، ويعطي بشماله
وأنا آكل بشمايل، وكنت امرأة عسراء فضرب يدي،  دخل علي رسول اهللا : امرأة قالتوعن 

 عز وجل لك ميينك، فتحول مشايل ميينا، فما أكلت ا ال تأكلي بشمالك، قد أطلق اهللا:( فسقطت اللقمة فقال
   ٨)بعد

 عن سلمة بن األكوع ـ رضي اهللا عنه ـ أن رجال يسمى بسر بن راعي العري أكل عند رسول اهللا و

                                                
 .أمحد وابن ماجهرواه ) ١(
 .أمحد وأبو داود وابن ماجهرواه ) ٢(
 .أمحد ومسلم وأبو داودرواه ) ٣(
 .أمحد برجال ثقاترواه ) ٤(
 .أمحد ومسلم وأبو داودرواه ) ٥(
 .مالك ومسلم واللفظ لهرواه ) ٦(
 .ماجه واللفظ لهأمحد وابن رواه ) ٧(
 .أمحد ومسددرواه ) ٨(



 ٤٤٣

  .١فما رفعها إىل فيه -ما منعه إال الكرب  - )ال استطعت:(ال أستطيع قال:(قال) كل بيمينك:( بشماله فقال
كل :(طعاما فقال أكلت مع رسول اهللا :( عمر األسلمي ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن محزة بن و

   ٢)بيمينك، وكل مما يليك، واذكر اسم اهللا
أمر بلعق يلعقهن إذا فرغ، وي ، وكانبثالث أصابعاألكل يقتصر يف أكثر األحوال على  وكان 

يأكل بثالث أصابع، ويلعقهن إذا  كان عن عامر بن ربيعة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .الصفحة
  .٣فرغ

يأكل بأصابعه الثالث، باإلام  رسول اهللا  رأيت:( عن كعب بن عجرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
واليت تليها والوسطى، مث رأيته يلعق أصابعه الثالث حني أراد أن ميسحها، قبل أن ميسحها، ويلعق الوسطى، مث 

  ٤)اليت تليها، مث اإلام
آه لعق :( إذا أكل لعق أصابعه، وقال كان رسول اهللا :( هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال عن أيبو

   ٥)األصابع بركة
ـ  كان يأكل بثالث أصابع، فإذا فرغ لعقها عن كعب بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
   ٦)ـوال ميسح يده حىت يلعقها  :ويف لفظ
  .٧اإلام واللتني تليها: ذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالثكان إ عن عروة بن الزبري أن النيب و
إذا أكل أحدكم طعاما فال ميسح أصابعه حىت :(قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

   ٨)يلعقها أو يلعقها
  . ٩أمر بلعق الصحفة أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
اإلام، ـ  يأكل بثالث أصابع رأيت رسول اهللا :( عنه ـ قال عن كعب بن عجرة ـ رضي اهللاو

   ١٠)ـ  واليت تليها، والوسطي
   ١١)إذا أكل أكل بثالث أصابع، ويستعني بالرابعة كان رسول اهللا :( عن عبد اهللا بن عامر قالو

                                                
 .أمحد ومسلمرواه ) ١(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ٢(
 .البزاررواه ) ٣(
وابن سعد وأبو بكر ـ غري حممد بن كعب بن عجرة، واحلسني بن إبراهيم العامري ـ الطرباين برجال ثقات رواه ) ٤(

 .الشافعي
 .الطرباين بسند جيدرواه ) ٥(
 .لم وابن أيب شيبة وابن سعد وأبو بكر الشافعيمسرواه ) ٦(
 .عبد الرزاقرواه ) ٧(
 .أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهرواه ) ٨(
 .الطرباين برجال الصحيح غري املسيب بن واضحرواه ) ٩(
 .أبو سعيد بن األعرايب واحلكيم الترمذيرواه ) ١٠(
 .أبو بكر الشافعيرواه ) ١١(



 ٤٤٤

إذا :( (لإذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث، وقا كان رسول اهللا :( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
إنكم ال :( ، وأمر بسلت القصعة وقال)وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى، وليأكلها وال يدعها للشيطان

   ١)تدرون يف أي طعامكم الربكة
  .٢كان إذا أكل الطعام واإلدام أكل بثالث أصابع عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن النيب و

عن عمرو بن أيب ف. .عن األكل من وسط القصعة ينهىو ،أكل مما يليه إذا كان جنسا واحداي وكان 
وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال  ،كنت غالما يف حجر رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ سلمة 

  .٣فما زالت تلك طعميت ،)يا غالم سم اسم اهللا تعاىل، وكل بيمينك، وكل مما يليك: (يل رسول اهللا 
فانطلق  أخذ بيدي رسول اهللا :( يب عن أبيه ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن عبد اهللا بن عكراش بن ذؤو

فأوتينا جبفنة كثرية الثريد والودك فأكلنا منها، ) هل من طعام:( (إىل بيت أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ فقال
( :من بني يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمىن، مث قال فخبطت بيدي يف نواحيها، وأكل رسول اهللا 

 -شك عبد اهللا  - فأوتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب) يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد(
فإنه  ،يا عكراش كل من حيث شئت:(فقال ،يف الطبق فجعلت آكل من بني يدي، وجالت يد رسول اهللا 

   ٤)غري لون واحد
إذا وضع يده يف القصعة أو يف اإلناء مل كان  عن احلكم الغفاري ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  .٥جتاوز أصابعه موضع كفه
كان إذا أكل الطعام ال تعدو يده ما بني عينيه إىل ما  عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا و

  .٦بني يديه، فإذا أتى بتمر جالت يده
يليه، فإذا جئ بالتمر جالت  يأكل الطعام مما كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٧يده
  .٨يكره أن يأخذ من رأس الطعام كان رسول اهللا : عن سلمي ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أنه سئل عن ف. .سح يديه باحلصباء بعد فراغه من الطعاممي وكان 
الطعام، فإذا وجدناه مل يكن لنا مناديل إال وقليال ما جند  كنا يف زمن النيب :( النار قال الوضوء مما مست

   ٩)أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، مث نصلي وال نتوضأ
                                                

 .مسلم والثالثة والربقاين يف صحيحه رواه) ١(
 .ابن عديرواه ) ٢(
 .الستةرواه ) ٣(
 .وابن ماجه -واستغربه  -الترمذي رواه ) ٤(
 .الطرباينرواه ) ٥(
 .البزاررواه ) ٦(
 .أبو بكر الشافعي وابن عديرواه ) ٧(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ٨(
 .البخاري ومسلم وابن ماجهرواه ) ٩(



 ٤٤٥

 عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .حيمد اهللا بعد انتهائه من طعامه وكان 
وأسقانا، وجعلنا  احلمد هللا الذي أطعمنا:( قالـ إذا أكل أو شرب : ويف لفظـ  كان إذا فرغ من طعامه

  .١)مسلمني
احلمد هللا الذي أطعم، :(كان إذا أكل أو شرب قال عن أيب أيوب ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

   ٢)وسقى وسوغه وجعل له خمرجا
احلمد هللا محدا كثريا طيبا :(كان إذا رفع مائدته قال رسول اهللا  عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ أنو

   ٣)احلمد هللا الذي كفانا وآوانا غري مكفي، وال مودع، وال مستغىن عنه ربنا: ( رواية، ويف)مباركا فيه
اللهم أطعمت وأسقيت :( (كان إذا فرغ من طعامه قال أن رسول اهللا  عن رجل خدم رسول اهللا و

  .٤)وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك احلمد على ما أعطيت
احلمد :( فرغ من طعامه قال كان إذا ه ـ أن رسول اهللا عن عبد الرمحن بن عوف ـ رضي اهللا عنو

هللا الذي أطعمنا وسقانا، احلمد هللا الذي كفانا وآوانا، احلمد هللا الذي أنعم علينا وأفضل، أسألك برمحتك أن 
   ٥)جترينا من النار

: هيقول عند فراغه من طعام مسعت رسول اهللا :( عن احلارث بن احلارث ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٦)اللهم لك احلمد، أطعمت وسقيت، وأرويت، لك احلمد غري مكفور، وال مودع، وال مستغىن عنك ربنا(

احلمد هللا الذي : (كان يقول إذا فرغ من طعامه عن أيب سلمة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
ضل، نسأله برمحته أن جيرينا من أطعمنا وسقانا، احلمد هللا الذي كفانا وآوانا، واحلمد هللا الذي أنعم علينا وأف

   ٧)النار، فرب غري مكفي ال جيد منقلبا وال مأوى
فانطلقنا، فلما  دعا رجل من األنصار أهل قباء رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

ء حسن احلمد هللا الذي يطعم وال يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بال:( طعم وغسل يديه قال
أبالء احلمد هللا الذي غري مودع ريب، وال مكافأ وال مكفور وال مستغىن عنه، احلمد هللا الذي أطعمنا من الطعام 
وسقانا من الشراب وكسانا من العري، وهدانا من الضالل، وبصرنا من العمى، وفضلنا على كثري من خلقه 

    ٨)تفضيال، احلمد هللا رب العاملني
جاء  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .من الناس دعا له أحدعند إذا أكل  وكان 

                                                
 .د وأبو داود والترمذي يف الشمائل وابن ماجه والنسائي يف عمل اليوم والليلةأمحرواه ) ١(
 .أبو داود والنسائيرواه ) ٢(
 .أمحد والبخاري ومسلم واألربعةرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .البزاررواه ) ٥(
 .الطرباينرواه ) ٦(
 .ابن أيب شيبة والبزاررواه ) ٧(
 .النسائي واحلاكم وابن عديرواه ) ٨(



 ٤٤٦

أفطر عندكم :(مث قال ،إىل سعد بن عبادة ـ رضي اهللا عنه ـ فجاء خببز وزيت فأكل رسول اهللا 
   ١)الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، وصلت عليكم املالئكة

وفيه فقال ، فذكر احلديث. .نا رسول اهللا نزل علي:( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن بسر و
   ٢)اللهم بارك هلم فيما رزقهم، واغفر هلم وارمحهم:(ادع لنا، فقال: أيب

  هذا ما كان يفعله، فما الذي كان يكرهه، أو ينكره؟: قلت
يأكل ما أعجبه، ويترك ما عداه من غري أن بل كان . .يبالغ يف الطعام مدحا أو ذما مل يكن : قال

طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإال  ما عاب رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .يذمه
   ٣)تركه

   ٥) ٤ال يذم ذواقا وال ميدحه كان رسول اهللا :( عن هند بن أيب هالة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
 لي رسول اهللا دخل ع: عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتمع ذلك يأمر بإكرام الطعام، ف وكان 

يا عائشة أحسين جوار نعم اهللا، فإا قل ما :( (البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها مث أكلها، وقال
   ٦)نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم

ـ أكرموا اخلبز، فإن اهللا تعاىل أكرمه، فمن أكرم اخلبز أكرمه اهللا تعاىل، :( (قال أن رسول اهللا وروي 
ومن يتبع ما يسقط من السفرة ـ  فإن اهللا تعاىل أنزله من بركات السماء وسخر له بركات األرض: ويف رواية

  ٧)غفر له
   ٨)قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه:( (قال عن أيب الدرداء ـ رضي اهللا عنه ـ عن رسول اهللا و

إمنا :( ام وقالكره شم الطع عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب ف. .يشم الطعاميكره أن  وكان 
   ٩)يشم السباع
مل :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .، وينهى عنهنفخ يف الطعام والشرابيكره ال وكان 

  .١٠ينفخ يف طعام وال شراب وال يتنفس يف اإلناء يكن رسول اهللا 
ن يكره كا عن جويرية ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا ف. .اراحلالطعام يكره أن يأكل وكان 

                                                
 .أبو داودرواه ) ١(
 .أمحد ومسلم وأبو داود والترمذيرواه ) ٢(
 .اخلمسة والبخاري ومسلم واحلارث بن أيب أسامةرواه ) ٣(
 .أي كان ال يصف الطعام بطيب أو فساد، إن كان فيه)٤(
 .الترمذي يف الشمائلرواه ) ٥(
 )معن قوم فعادت إليه: (ويف روية، ابن ماجه واحلكيم الترمذيرواه ) ٦(
 .الطرباين عن أيب سكينة والبزار والطرباين عن عبد اهللا بن أم حرامرواه ) ٧(
:( قال، مسعت بعض أهل العلم يفسرها: قال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد أحد رواته، البزار بسند ضعيف والطرباينرواه ) ٨(

 )األرغفةوحكي عن األوزاعي أنه تصغري ( :، وقال يف النهاية)هنا تصغري األرغفة
 .ابن عدي بسند ضعيفرواه ) ٩(
 .الطرباين وابن ماجهرواه ) ١٠(



 ٤٤٧

  .١الطعام احلار حىت يذهب فوره ودخانه
أا كانت إذا ثردت غطته شيئا حىت يذهب فوره، مث ـ رضي اهللا عنها ـ عن أمساء بنت أيب بكر و
  ٢)إنه أعظم للربكة:(يقول إين مسعت رسول اهللا : تقول

فقدمتها  فجعلت له خزيرة دخل علي رسول اهللا : عن خولة بنت قيس ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
   ٣)يا خولة ال نصرب على حر وال برد:( (فوضع يده فيها فوجد حرها، فقبضها فقال، إليه

فأسرع يده فيها، مث رفع يده  ،أتى بصحفة تفور عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
   ٤)إن اهللا عز وجل مل يطعمنا نارا:( فقال

أبردوا بالطعام احلار، فإن الطعام :( (قال أن رسول اهللا  وعن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 
    ٥)احلار ال بركة فيه

  .٦كان ال ينفخ يف الطعام وال يف الشرب أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
 ى رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ف. .، وينهى عنهالقران يف التمريكره وكان 

   ٧)الرجل بني مترتني أن يقرن
 ى رسول اهللا (: فعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت. .أن يقام عن الطعام حىت يرفعيكره وكان 

   ٨)أن يقام عن الطعام حىت يرفع
إذا وضعت املائدة فليأكل الرجل مما يليه، : (قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

يسه وال من ذروة القصعة، فإمنا تأتيه الربكة من أعالها، وال يقوم رجل حىت ترفع وال يأكل مما بني يدي جل
املائدة، وال يرفع يده وإن شبع حىت يفرغ القوم وليعذر، فإن ذلك خيجل جليسه، فيقبض يده، وعسى أن تكون 

   ٩)له يف الطعام حاجة
رسول اهللا  جتشأ رجل عند:( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ف. .، وينهى عنهتجشأال يكرهوكان 

                                                
 .الطرباين بسند فيه راو مل يسم وبقيته بسند حسنرواه ) ١(
 .أمحد والطرباينرواه ) ٢(
:( وضع يده فيها احترقت فقال الطرباين برجال الصحيح والبيهقي، ويف رواية فقربت له عصيدة يف تور، فلمارواه ) ٣(

 .)حس:( إن ابن آدم إن أصابه حر قال حس، وإن أصابه برد قال:( (مث قال )حس(
 .الطرباينرواه ) ٤(
الديلمي يف مسند الفردوس عن ابن عمر واحلاكم وصححه عن جابر، وعن وعن أيب هريرة،  الطرباين يف األوسطرواه ) ٥(

 .أمساء، ومسدد عن أيب حيىي، وأبو نعيم يف احللية عن أنس
 .طرباينالرواه ) ٦(
اإلذن : شعبة قال، إال أن يستأذن أصحابه:( ، وقد زيد فيهأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجهرواه ) ٧(

 )من قول ابن عمر 
 .ابن ماجه والبيهقي يف الشعبرواه ) ٨(
 ابن ماجه والبيهقي يف الشعب بسند ضعيفرواه ) ٩(



 ٤٤٨

 ١)كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة: (فقال له    
 ،وأنا أجتشأ أكلت ثريدة بلحم مسني فأتيت رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـ قال عن أيب جحيفةو

عا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم اكفف عنا جشاءك، أبا جحيفة فإن أكثر الناس شب: (فقال رسول اهللا 
  .٢، فما أكل أبو جحيفة مل ء بطنه حىت فارق الدنيا، وكان إذا تغذى ال يتعشى وإذا تعشى ال يتغذى)القيامة

ـ رضي اهللا عنه عن أنس ابن مالك ف. .من غري أن حيرمه اجلمع بني أدمنييكره ـ لزهده ـ  وكان 
   ٣)أدمان يف إناء ال آكله وال أحرمه:( لنب وعسل فقال بإناء أو قعب فيه أتى رسول اهللا :( قالـ 

ولو  ،ائتدموا:( (قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ف. .أمر باالئتداميوكان مع ذلك 
   ٤)باملاء

أخذ كسرة من خبز شعري قوضع عليها مترة  رأيت رسول اهللا : عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال
   ٥)م هذههذه أد:( (وقال

  فمع من يأكل؟: قلت
  . .يتكرب عن األكل مع أحد من الناس مل يكن . .مع الكل: قال

عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .الذي يعافه الناس، وخيافون منه مع اذوم لقد أكل 
 ٧)٦كل ثقة باهللا تعاىل، وتوكال عليه:( (أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف القصعة وقال   

عن أم صبية خولة ف. .على عكس املتشددين املتنطعني مع امرأة من غري زوجاته يف إناء واحد   أكلو
  .٨يف إناء واحد  اختلفت يدي ويد رسول اهللا : بنت قيس ـ رضي اهللا عنها ـ قالت

أتى : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أمساء بنت يزيد بن السكن ، فنسوةالعرض الطعام على ي وكان 
   ٩)ال جتمعن كذبا وجوعا:( بطعام فقلنا ال نشتهيه، فقال سول اهللا ر

  :األواين اليت استعملها
  .فحدثين عن األواين اليت استعملها، فإين أرى قوما ـ باسم السنة ـ يكرهون األكل على املوائد: قلت
السنة أن . .هاالسنة ليست يف األكل على املائدة، وال يف األكل على غري. .أخطأ من تكلف ذلك: قال

                                                
 .الترمذي وابن ماجهرواه ) ١(
 .الطرباين برجال ثقات غري حممد بن خالد الكويفرواه ) ٢(
 .الطرباين برجال ثقات غري حممد بن عبد الكبري بن شعيبرواه ) ٣(
 .الطرباين برجال ثقات غري عزيز بن سفيانرواه ) ٤(
 .أبو داود والترمذي يف الشمائلرواه ) ٥(
يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه رسول اهللا كان :( عن الشريد بن سويد قالوهذا ال خيالف ما ورد يف احلديث  )٦(
) :فهذا مبين على التشريع ومراعاة األسباب، ويف الطعام مبين على مراعاة ).. أمحد ومسلم والبيهقيرواه  ()إنا قد بايعناك

 .التوحيد، والتوكل على اهللا
 .أبو داود والترمذي وابن ماجهرواه ) ٧(
 .البخاري يف األدبرواه ) ٨(
 .ابن ماجهاه رو) ٩(



 ٤٤٩

  .تأكل احلالل، وتتأدب بني يدي اهللا وأنت تأكل رزقه
 رأيت رسول اهللا :( عن فرقد ـ رضي اهللا عنه ـ قالأما األكل على املائدة، فقد ورد يف احلديث 

   ١)وأكلت على مائدته
   ٢)على مائدة رسول اهللا  أكل الضب:( عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قالو

 ما أكل رسول اهللا :( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالعلى غريها، فقد ورد يف احلديث  أما األكل
على هذه ( :قال ؟فعالم كانوا يأكلون: قال يونس فقلت لقتادة ،)على خوان وال يف سكرجه، وال خبز له مرقق

   ٣)السفرة
باحلضيض أو ضعه :( فقال رسول اهللا  أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رجال جاء إىلوعن 

   ٤)باألرض
أنا عبد  (:ويقول ،كان يأكل على األرض أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن الرباء بن عازب و

   ٥)آكل كما يأكل العبد
  .فاذكر يل غريها من األواين: قلت
   ٧)هلا أربع حلق ٦جفنة كان لرسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن بسر حدث : قال
   ٨)قصعة يقال هلا الغراء حيملها أربعة رجال كان لرسول اهللا :( لقا هعنو
بيدي إىل مرتله، فلما انتهينا أخرجوا لنا طبقا  أخذ رسول اهللا :( عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

 ـ رضي اهللا، قال جابر )نعم األدم اخلل:( (ال شئ غري خل، قال: قالوا) ؟ما من أدم:( (قال ،عليه فلق من خبز
  .٩ فما زلت أحبه منذ مسعته من رسول اهللا : عنه ـ
يف  -يف بيت أيب بكر سفرة  صنعت لرسول اهللا : عن أمساء بنت أيب بكر ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

: حني أراد أن يهاجر إىل املدينة، فلم جند لسفرته وال لسقايته ما نربطها به، فقلت أليب بكر -بيت أيب بكر 
شقيه باثنني فاربطي بواحد السقاء، وبواحد السفرة، ففعلت ذلك، :( أربط به إال نطاقي، قال واهللا ما أجد شيئا

   ١٠)فلذلك مسيت ذات النطاقني
من شعب يف اجلبل وقد قضى حاجته وبني أيدينا  أقبل رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

                                                
 .البخاري يف تارخيه وأبو الشيخرواه ) ١(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
 .البزار بسند فيه عبد اهللا بن زيد وأيب عبيد البصري وجماعة البصري بنحو رجاهلم، وبقية رجاله ثقاترواه ) ٤(
 .البزار بسند ضعيفرواه ) ٥(
 .ع جفان بالكسر وجفنات بالتحريككالقصعة، واجلم: اجلفنة) ٦(
 .أبو الشيخرواه ) ٧(
 .أبو داودرواه ) ٨(
 .النسائيرواه ) ٩(
 .أمحد والبخاري ومسلمرواه ) ١٠(



 ٤٥٠

  . ١فدعوناه فأكل معنا ومل ميس ماء ،متر على ترس أو حجفة
بإناء فيه لنب  أن رجال يقال له أبو محيد أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ عن جابر وأيب هريرة 

   ٢)هال مخرته؟ ولو أن تعرض عليه بعود: (فقال رسول اهللا  ،من النقيع ارا
 حيتز من كتف شاة يف يده، عن عمرو بن أمية ـ رضي اهللا عنه ـ أن أباه أخربه أنه رأى رسول اهللا و

  .٣فألقاها والسكني الذي حيتز ا، مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ ،فدعي إىل الصالة
  ؟٤فما أواين الشرب اليت استعملها. .هذه أواين األكل: قلت
أهدى املقوقس إىل : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .القواريريف  لقد شرب رسول اهللا : قال

  .٥رب منهقدح قوارير، فكان يش رسول اهللا 
يأكل قديدا مث يشرب  رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن خباب ف. .الفخاروشرب يف إناء 

  .٦من فخارة
عند أنس  رأيت قدح رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن سريين ف. .قدح اخلشبوشرب يف 

قدح عريض من فخار، قال أنس وهو :( وكان قد انصدع، فسلسله بفضة قالـ رضي اهللا عنه ـ بن مالك 
  .٧يف هذا القدح أكثر من كذا وكذا لقد سقيت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ

وروى عنه ابن سريين أنه كان يف حلقة من حديد، فأراد أنس أن جيعل مكاا حلقة من فضة أو ذهب 
  .فتركه ال تغرين شيئا صنعه رسول اهللا : فقال أبو طلحة

يا ثابت :( أخرج أنس بن مالك قدحا من خشب غليظا مضببا حبديد فقال: قالعن عيسى بن طهمان و
  ٨)هذا قدح رسول اهللا 

يف هذا القدح الشراب كله، اللنب والنبيذ  لقد سقيت رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   .٩والعسل واملاء

ـ فرأيت يف بيته قدحا من  مالك ـ رضي اهللا عنه دخلت على أنس بن: عن حممد بن إمساعيل قالو

                                                
 .أبو داودرواه ) ١(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ ق باإلضافة إىل ما سنذكره هنا روي يف حديث ضعيف أنه شرب يف قدح من حناس،) ٤(
رواه ( إذا شرب وفيه يوضئه إذا توضأ كان ملعاذ بن جبل ـ رضي اهللا عنه ـ قدح من صفر حناس، فيه يسقي النيب : قال

 )الطرباين بسند ضعيف
 .البزار وابن ماجهرواه ) ٥(
 .ابن مندةرواه ) ٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
 .ابن اجلوزيرواه ) ٨(
 .رمذي يف الشمائل والربقاين، وأبو احلسن بن الضحاكالترواه ) ٩(



 ٤٥١

  .١يشرب منه ويتوضأ خشب كان رسول اهللا 
  .٢سقيت فيه رسول اهللا : فقالت ،كان ألم سليم قدح: عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
أال تشرب يف أقداحنا : فقلت ،رأيت أبا عسيب يشرب يف قدح من خشب: عن حازم بن القاسم قالو

  .٣يشرب، يعين فيها  رأيت رسول اهللا: هذه الرقاق؟ قال
فشرب من القربة قائما، : قالتـ امرأة كان يف بيتها قربة معلقة ـ عن كبشة ف. .وشرب من القربة

  .٤وضع بركة رسول اهللا ملفعمدت إىل فم القربة فقطعتها، تتبعا 
من  قام إىل قربة فخنثها فشرب رأيت رسول اهللا : عن ابن عبد اهللا بن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٥فمها

دخل على أم سليم، ويف البيت قربة معلقة، فشرب  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٦منها، وهو قائم، فقطعت أم سليم فم القربة، وكان عندها

 دخل على امرأة من األنصار ويف البيت قربة معلقة عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا و
  .٨قائم فشرب وهو ٧فاختنثها

إىل مرتلنا، فناولته دلوا  جاءنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ف. .من الدلو وشرب
  .٩فشرب، مث مج يف الدلو

إن كان رسول : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتاإلناء العاري، ف الشرب منعن  وقد ورد يه 
                                                

 .أبو يعلىرواه ) ١(
 .النسائيرواه ) ٢(
 .النسائيرواه ) ٣(
 .حسن صحيح، وابن ماجه: الترمذي، وقال، ورواه أمحد برجال الصحيح خال الرباء بن زيد ومل يضعفرواه ) ٤(
 .الترمذي وضعفهرواه ) ٥(
 .ابن أيب شيبةرواه ) ٦(
إذا ثنيت فمه إىل : هو أن تنثين رؤوسها، وتعطف، مث يشرب منها، وقال يف النهاية اختنثته: قال اخلطايب: ناثاالخت)٧(

إذا ثنيته إىل داخل، وقال أبو الفرج االختناث يف األسقية أن تنثين أفواهها، مث تشرب منها ويف ذلك : خارج، وشربت منه، وقبعته
  )أنه رمبا أسرع جريان املاء فيحصل منه الشرق.. فيها هامة أو شئ فيسبق إىل حلقة أنه رمبا كان.. أنه ينتنها( ثالث آفات

ى عن  ،عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا  ففي احلديثرد النهي عن اختناث األسقية، قد و
  )أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجهرواه ( اختناث األسقية

) أن يشرب من السقاء ى رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالفنهي عن الشرب من فم السقاء، ورد ال
   )الطرباين برجال ثقاترواه (

إمنا كرهه من أجل ما خياف من أذى عساه يكون فيه ال يراه الشارب حىت يدخل يف جوفه، فاستحب أن يشرب : قال اخلطايب
  .يف إناء طاهر يبصره

وأما ما روي يف الرخصة يف ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا، وقد محله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء : ل البيهقيقا
 .معلقا فال يدخله هوام األرض

 .أمحد برجال ثقاترواه ) ٨(
 .البزار برجال ثقاترواه ) ٩(



 ٤٥٢

  .١ليتقي أن يشرب من اإلناء العاري اهللا 
  .٢يبعث إىل املطاهر فيؤتى باملاء فيشربه يرجو بركة أيدي املسلمني ن وكا

                                                
 .حممد بن عمررواه ) ١(
 .الطرباين بسند جيدرواه ) ٢(



 ٤٥٣

  عالقاتهـ  ٥
واآلداب املرتبطة به، حىت مسعنا دقا على . . ما انتهى الصاحلي من رواية األحاديث املرتبطة بأكله 

مسته ووقاره،  فأسرع ولده حسان إىل الباب يفتحه، وإذا مبجموعة من أصدقاء الصاحلي كلهم يف مثل. .الباب
  .وكأم عجنوا من طينة واحدة

قام الصاحلي إليهم بوجه بشوش حيييهم، مث يعرفهم علي، وقد كان هلم من خفة الظل ما مألين بالراحة 
  .والسعادة

  :االستئذان
فلجأنا . .لقد اختلفت مع أصحايب يف هيئة االستئذان: بعد أن ارتاحت م جمالسهم قام أحدهم، وقال

  .علم من علمك بسنة رسول اهللا إليك ملا ن
وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر كيفيته واآلداب . .كيف ختتلفون يف االستئذان: ابتسم الصاحلي، وقال

  املرتبطة به؟
  .ئذانولكنا اختلفنا يف احملل الذي جنلس فيه عند االست. .حنن مل خنتلف يف ذلك: قال الرجل

  فما رأيت أنت؟: قال الصاحلي
ال نستقبل الباب بوجوهنا، فعسانا نرى ما يف الداخل بعد فتحه، وقبل أرأيت أنه من السنة : قال الرجل

  .أن يؤذن لنا
  فما قال أصحابك؟: قال الصاحلي
  .إثبات السنةوال يصح االجتهاد يف . .لقد ذكروا أن هذا اجتهاد: قال الرجل

آداب االستئذان اليت وردت يف ف. .واحلق معك يف هذا حىت لو كان اجتهادا. .صدقت: قال الصاحلي
  . وهي لذلك يصح االجتهاد فيها، واالحتياط ملراعاا. .النصوص معقولة املعىن

يستقبل الباب  يكن فلم  ،فقد وردت الروايات خترب بأن ذلك هو سنة رسول اهللا . .ومع ذلك
إذا أيت باب قوم ميشي مع   كان رسول اهللا: عن عبد اهللا بن بسر املازين ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .بوجهه

، فإن )السالم عليكم: (اجلدار، ومل يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األمين أو األيسر، ويقول
  .١أذن له وإال انصرف، وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذ ستور

  .فقد علمتنا ما كنا جنهله من سنة رسول اهللا . .بورك فيك: قالت اجلماعة
  . .فقد بنيت املسألة على مراعاة املصاحل مع أن النص صريح فيها وصحيح. .بورك فيك: الرجل قال

. .املرتبطة باالستئذان أرى أننا مجيعا حمتاجون إىل التعرف على سنن رسول اهللا : من اجلماعة قال رجل
  .واخلطر يف التقصري فيها عظيم. .فهو من املسائل اليت تعم ا البلوى

ومما ورد يف . .همن ال حيسناالستئذان تعليم  فقد كان من سنة رسول اهللا . .صدقت: يقال الصاحل
                                                

 .أبو داود والبخاري يف األدبأمحد ورواه ) ١(



 ٤٥٤

وهو يف البيت  جاء رجل من بين عامر فاستأذن على رسول اهللا : زيد بن حراش قالذلك ما حدث به 
م عليكم قل السال(: فعلمه االستئذان، فقل له ،هذا اخرج إىل: (خلادمه فقال رسول اهللا  )؟أأجل:( فقال

  .١فدخل فأذن له رسول اهللا  ؟السالم عليكم أأدخل:( فقال فسمع الرجل ذلك من رسول اهللا ) ؟أأدخل
بأعلى  ، والنيب ٣وضعابيس ٢عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه يف الفتح بلنب وجذابةو

   ٤)؟أدخلالسالم عليكم أ :ارجع فقل: (فدخلت ومل استأذن فقال النيب :( الوادي، قال
  ؟فما أول أدب من آداب االستئذان املأثورة عن النيب : قال الرجل

) أنا(، ألن )أنا(فال يصح أن يقول . .يعرف املستأذن بنفسه مبا ميكن أن يعرف بهأن : قال الصاحلي
يف أمر دين كان  أتيت رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالففي احلديث . .تصدق على كل فرد

  .٥كأنه يكرهه) أنا أنا: (أنا، فخرج وهو يقول: فقلت) ؟من ذا:( (أيب، فدفعت الباب فقال على
مث ( :قال رسول اهللا : قال ،يف حديثه املشهور يف اإلسراء ـرضي اهللا عنه ـ عن أنس يف احلديث و

مث صعد  ،حممد :قال ؟ومن معك :جربيل، قيل :قال ؟من هذا :فقيل ،صعد يب جربيل إىل السماء الدنيا فاستفتح
حممد والثالثة والرابعة وسائرهن  :قال ؟ومن معك :قيل ،جربيل :قال ؟من هذا :قيل ،إىل السماء الثانية فاستفتح
  ٦)جربيل :فيقول ؟من هذا :ويقال يف باب كل مساء

  .فحدثنا عن الثاين. .فبورك فيك. .عرفنا هذا: قال الرجل
فإمنا شرع االستئذان من أجل حفظ . .ا يف داخل البيتال يطلع من أي منفذ على مأن : قال الصاحلي

 أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ أن أعرابيا أتى بيتومما ورد من التشديد يف ذلك ما حدث به . .احلرمات
سهما أو عودا حمددا فتوخى األعرايب ليفقأ  فاستفتح من خصاصة الباب، فأخذ رسول اهللا  رسول اهللا 

   ٧)أما إنك لو ثبت لفقأت عينك:( فقالعني األعرايب، فذهب 
مدرى  ، ومع النيب عن سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ أن رجال اطلع من جحر يف باب النيب و

إمنا جعل : (، وقال النيب )لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك:( قال حيك به رأسه فلما رآه النيب 
   ٨)االستئذان من أهل البصر

  .فحدثنا عن الثالث. .فيكبورك : قال آخر
قيس بن لقد حدث . .فالسالم هو رسول املستأذن إىل املستأذن عليه. .أن يبدأ بالسالم: قال الصاحلي

                                                
 .أمحد وأبو داودرواه ) ١(
 .هو شحم النخل أحدها جذبة: اجلذابة)٢(
 .صغار القثاء واحدها ضعبوس: ضعابيس)٣(
 .والنسائي -وحسنه  -الترمذي رواه ) ٤(
 .أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجهرواه ) ٥(
 .رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .البخاري يف األدبرواه ) ٧(
 .البخاري يف األدبرواه ) ٨(



 ٤٥٥

السالم عليكم ورمحة اهللا :( يف مرتلنا فقال زارنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سعد بن عبادة 
، مث قال )ذره يكثر علينا من السالم:( فقال لرسول اهللا  أال تأذن: فقلت: قال ،، فرد سعد ردا خفيا)وبركاته

   ١)قضينا ما علينا: (رسول اهللا 
  .لقد اجتهدت يف اهلاتف اجتهادا لست أدري مدى صحته: قال آخر

  وما هو؟: قال الصاحلي
السالم عليكم ورمحة اهللا (اليت ال أعرف هلا أي معىن جبملة ) ألو(لقد استبدلت كلمة : قال الرجل

  .، ليكون أول ما يسمعه مين حمدثي هو السالم)بركاتهو
فال فرق بني اللقاء املباشر . .وقد وافقت السنة يف هذا االجتهاد. .بورك فيك ويف اجتهادك: قال الصاحلي

بل يرسل السالم ملن مل يلقه . .بل إن املؤمن يبدأ رسالته بالسالم. .والتحدث يف اهلاتف، أو التحدث يف غريه
  . .معه ومل يتحدث

  .فحدثنا عن أدب آخر من آداب االستئذان: قال آخر
أم حدثت . .رجع مل يؤذن لهفإن أذن له دخل، وإن . .ثالثايكتفي باالستئذان  كان : قال الصاحلي

فاستأذن فسكت سعد، مث أعاد فسكت  ،إىل سعد جاء النيب : ـ قالت اطارق موالة سعد ـ رضي اهللا عنه
إنه مل مينعنا أن نأذن لك إال أردنا أن  :وقال ،فأرسلين سعد إليه: قالت ول اهللا سعد، مث أعاد فانصرف رس

  .٢تزيد احلديث
فإن أذن لك  ،االستئذان ثالث( :قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب موسى األشعري و

  ٣)وإال فارجع
  .فحدثنا عن أدب آخر. .بورك فيك: قال آخر

أن ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ف. .دا مجيال على من استأذن عليهيرد ر كان : قال الصاحلي
  ٤)لبيك لبيك: (ثالثا، كل ذلك يرد عليه رجال نادى رسول اهللا 

بالطيب ٥مرحبا:(فعرف صوته، فقال استأذن عمار على النيب :( عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٦)املطيب
مشيتها مشية  ـفاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ متشي أقبلت : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

   .٧، مث أجلسها عن ميينه، أو عن مشاله)مرحبا:(فقال ـ رسول اهللا 
                                                

 .البخاري يف األدبرواه ) ١(
 .أمحدوابن أيب شيبة رواه ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أبو يعلىرواه ) ٤(
 .لقيت سعة: مرحبا)٥(
 .البخاري يف األدبرواه ) ٦(
 .رواه البخاري يف األدب) ٧(



 ٤٥٦

  :التحية
  .فحدثنا عن التحية. .حدثتنا عن االستئذان: قال آخر

يتم بِتحية وإِذَا حي﴿ :لقد ذكرها اهللا فقال. .أال يكفيكم ما ورد يف القرآن الكرمي يف شأا: قال الصاحلي
فَإِذَا دخلْتم ﴿ :، وقال تعاىل)٨٦:النساء) (فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباً
كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه دنع نةً ميحت فُِسكُملَى أَنوا علِّموتاً فَسيلُونَ بقعت لَّكُملَع الْآيات لَكُم اللَّه نيبالنور)(ي :

إِذْ دخلُوا ) ٢٤(هلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبراهيم الْمكْرمني: ﴿ ، وقوله تعاىل يف شأن إبراهيم )٦١من اآلية
   ؟)لذارياتا(﴾ )٢٥(علَيه فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ 

  .كان يرغب يف السالم ويشدد فيه ونعرف أن النيب . .نعرف هذا: قال الرجل
. .فنحن نعرف أن الدين مبين على األدب. .وقد حثنا هذا على البحث عن اآلداب املرتبطة به: قال آخر

  .فال دين ملن ال أدب له
فهذه الصيغة مرياث من مرياث آدم . .أول األدب هو التعرف على الصيغة الشرعية للسالم: قال الصاحلي

. .  
  .كنا حنسبها من مرياث حممد . .من مرياث آدم : قالت اجلماعة بدهشة

: قال ملا خلق اهللا آدم :( قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال الصاحلي
 :فقال .ا حتيتك وحتية ذريتكفاستمع ما حييونك ؛ فإ ـنفر من املالئكة جلوس  ـاذهب فسلم على أولئك 

  ١)ورمحة اهللا :فزادوه ،السالم عليك ورمحة اهللا :فقالوا ،السالم عليكم
  ؟فما السر يف كوا من مرياث آدم : قالوا

 ، فلذلك شرع آلدم ٢لقد أخرب اهللا عن خشية املالئكة من وقوع الصراع يف األرض: قال الصاحلي
  .هو مبدأ اإلنسان ال الصراع السالم بتلك الكيفية ليكون السالم

  .فحدثنا عن آدابه. .لقد زدت يف ترغيبنا فيه: قالوا
وورثته حيرصون عليها هي إشاعة  أول أدب من آدب السالم اليت كان رسول اهللا : قال الصاحلي

أي : أن رجال سأل رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ف. .السالم وإفشاؤه
  ٣)وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف ،تطعم الطعام:(قالف ؟إلسالم خريا

واتباع  ،بعيادة املريض :بسبع أمرنا رسول اهللا ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن الرباء بن عازب 
  ٤)وإبرار املقسم ،وإفشاء السالم ،وعون املظلوم ،ونصر الضعيف ،وتشميت العاطس ،اجلنائز

وال تؤمنوا  ،ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا:(قال رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه ـ ـ وعن أيب هريرة 
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
سفك الدماَء وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها وي﴿ :عاىلكما قال ت) ٢(

 )٣٠:البقرة) (ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَمونَ
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(



 ٤٥٧

   ١)أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم ،حىت حتابوا
أفشوا  ،يا أيها الناس:( يقول مسعت رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن عبد اهللا بن سالم 

   ٢)تدخلوا اجلنة بسالم ،وصلوا والناس نيام ،وصلوا األرحام ،طعاموأطعموا ال ،السالم
أنه كان يأيت عبد  :عن الطفيل بن أيب بن كعبف. .حيرصون على تطبيق هذا وقد كان ورثة رسول اهللا 

 ،وال صاحب بيعة ٣مل مير عبد اهللا على سقاط ،فإذا غدونا إىل السوق :قال ،فيغدو معه إىل السوق ،اهللا بن عمر
فقلت  ،فجئت عبد اهللا بن عمر يوما، فاستتبعين إىل السوق :قال الطفيل ،وال أحد إال سلم عليه ،ال مسكنيو
وال جتلس يف جمالس  ،وال تسوم ا ،وال تسأل عن السلع ،وأنت ال تقف على البيع ،ما تصنع بالسوق: له

إمنا نغدو من أجل ( :ـل ذا بطن وكان الطفي ـيا أبا بطن  :فقال ،اجلس بنا هاهنا نتحدث :وأقول ؟السوق
  ٤)فنسلم على من لقيناه ،السالم

  .فحدثنا عن آدب آخر. .عرفنا هذا: قال رجل منهم
فيأت بضمري  ،)السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته( :أن يقوللمبتدئ بالسالم ليستحب : قال الصاحلي

فيأيت بواو العطف  ،)م ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم السال( :ويقول ايب ،وإن كان املسلم عليه واحدا ،اجلمع
جاء  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمران بن احلصني ف. .فبهذا وردت اآلثار عن النيب . .وعليكم :يف قوله

السالم  :فقال ،مث جاء آخر) عشر:(فرد عليه مث جلس، فقال النيب  ،السالم عليكم :فقال رجل إىل النيب 
 ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :فقال ،مث جاء آخر ،)عشرون:(فقال ،يه فجلسفرد عل ،عليكم ورمحة اهللا
  ٥)ثالثون:(فقال ،فرد عليه فجلس

: قالت) هذا جربيل يقرأ عليك السالم:(قال يل رسول اهللا  :قالتـ رضي اهللا عنه ـ وعن عائشة 
  .٦وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته: قلت

  .عن أدب آخر فحدثنا. .بورك فيك: قال آخر
عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .حىت يسمع منه السالميكرر  كان النيب : قال الصاحلي

 ٧كان إذا سلم سلم ثالثا حىت يفهم عنه.  
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم  ،كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت تفهم عنه أن النيب : هوعن

  . ٨عليهم ثالثا

                                                
 . رواه مسلم) ١(
 .حديث حسن صحيح :رواه الترمذي، وقال) ٢(
 )٢/٣٧٩النهاية (هو الذي يبيع سقط املتاع وهو رديئه وحقريه : السقاط) ٣(
 .رواه مالك) ٤(
 .حديث حسن: رواه أبو داود والترمذي، وقال )٥(
 .ويف بعضها حبذفها، وزيادة الثقة مقبولة ،)وبركاته:(ا وقع يف بعض روايات الصحيحنيوهكذرواه البخاري ومسلم،  )٦(
 .البخاري والترمذيرواه ) ٧(
 .رواه البخاري) ٨(



 ٤٥٨

  .فحدثنا عن أدب آخر. .بورك فيك: آخرقال 
عن املقداد ، فمل يرفع صوته حىت ال يوقظه على املستيقظ حبضرة النائمإذا سلم  كان : قال الصاحلي

فيسلم تسليما ال يوقظ نائما،  ،جيئ من من الليل كان رسول اهللا :( بن األسود ـ رضي اهللا عنه ـ قال
   ١)ويسمع اليقظان
  .فحدثنا عن أدب آخر. .بورك فيك: قال آخر

ـ عن أيب جري اهلجيمي ف. .وأن ال يتالعب ا أن حيافظ على صيغة السالممن السنة : قال الصاحلي
ال تقل عليك السالم ؛ :(قال ،عليك السالم يا رسول اهللا: فقلت ،أتيت رسول اهللا  :قالرضي اهللا عنه ـ 

  ٢)فإن عليك السالم حتية املوتى
  .فحدثنا عن أدب آخر. .بورك فيك: قال آخر

عن أيب هريرة ـ رضي ف. .حفاظا على املودة وإرساء هلا أن يبلغ السالم للغائبمن السنة : قال الصاحلي
يا رسول اهللا هذه خدجية قد أتتك ومعها إناء فيه طعام :( أتاين جربيل فقال :قال رسول اهللا : اهللا عنه ـ قال

ال   ٣را السالم ومين، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصبوإدام وشراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من 
   ٥)وال نصب فيه٤صخب
إن اهللا تعاىل يقرأ على خدجية :( فقال جاء جربيل إىل رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

   ٦)إن اهللا عز وجل هو السالم وعلى جربيل السالم ورمحة اهللا وبركاته: السالم، فقالت
  .فحدثنا عن أدب آخر. .فيكبورك : قال آخر

قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أمامة ف. .حيرص على البدء بالسالمأن : قال الصاحلي
 ):٧)إن أوىل الناس باهللا من بدأهم بالسالم  

  ٨)أوالمها باهللا تعاىل:( الرجالن يلتقيان أيهما يبدأ بالسالم؟ قال ،يا رسول اهللا :قيل :قال هعنو
والقليل  ،واملاشي على القاعد ،يسلم الراكب على املاشيأن ولكنا مسعنا بأن من السنة : الرجلقال 
  .والصغري على الكبري ،على الكثري

أن رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـهريرة فقد حدث أبو . .وذلك هو األصل. .صدقت: قال الصاحلي
 ٩)والصغري على الكبري ،والقليل على الكثري ،واملاشي على القاعد ،يسلم الراكب على املاشي:( قال  

                                                
 .البخاري يف األدبرواه ) ١(
 .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي، وقال)٢(
 .أي قصب اللؤلؤ: القصب) ٣(
 .الصوت الصياح واملنازعة برفع: الصخب)٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .النسائي واحلاكمرواه ) ٦(
 .حديث حسن: رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه وقال) ٧(
 .حديث حسن: الترمذي وقالرواه ) ٨(
 . رواه البخاري ومسلم) ٩(



 ٤٥٩

  هل يسلم عليهن؟. .أرأيت إن كان اجللوس نساء: قال الرجل
رضي اهللا ـ عن أمساء بنت يزيد ف. .ذلك هو السنة ما مل خيش الفتنة عليهن أو على نفسه: قال الصاحلي

  .١بيده بالتسليم فألوى ،وعصبة من النساء قعود ،مر يف املسجد يوما أن رسول اهللا : ـعنها 
تأخذ  ـكانت لنا عجوز : ويف رواية ـكانت فينا امرأة : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سهل بن سعد و

 ،نسلم عليها ،وانصرفنا ،فإذا صلينا اجلمعة ،حبات من شعري ٢وتكركر ،من أصول السلق فتطرحه يف القدر
  . ٣فتقدمه إلينا

  فإن كانوا صبيانا؟: قال الرجل
وخري من استفاد من السالم ومدرسة السالم . .بإفشاء السالم مطلقا لقد أمر النيب : قال الصاحلي

فسلم  ،أنه مر على صبيان: ـ رضي اهللا عنه ـعن أنس ف. .وقد كان ذلك من سنة رسول اهللا . .الصبيان
  .٤يفعله كان رسول اهللا : وقال ،عليهم

  فهل يسلم على أهل بيته؟: قال الرجل
ـ رضي عن أنس يفعله، وحيث عليه، ف وقد كان رسول اهللا . .أوىل الناس بالسالمهم : قال الصاحلي

وعلى أهل  ،يكن بركة عليك ،فسلم ،إذا دخلت على أهلك ،يا بين( :قال يل رسول اهللا  :قالاهللا عنه ـ 
موا علَى أَنفُِسكُم تحيةً من عند فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّ﴿ :بل إن اهللا تعاىل ذكره، وأمر به، فقال تعاىل.. ٥)بيتك

  )٦١من اآلية: النور)(اللَّه مباركَةً طَيبةً 
  .فحدثنا عن أدب آخر. .بورك فيك: قال آخر

 إعادة السالم على من تكرر لقاؤه على قرباملرتبطة بإفشاء السالم  كان من سنتة : قال الصاحلي
يف ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ف. .أو حال بينهما شجرة وحنومها ،مث دخل يف احلال بأن دخل مث خرج

ارجع فصل :(فقال ،فرد عليه السالم ،فسلم عليه ،مث جاء إىل النيب  ،أنه جاء فصلى: حديث املسيء صالته
  . ٦حىت فعل ذلك ثالث مرات ،مث جاء فسلم على النيب  ،فرجع فصلى ،)فإنك مل تصل

أو  ،أو جدار ،فإن حالت بينهما شجرة ،إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه:(قال عن رسول اهللا  ،وعنه
  ٧)فليسلم عليه ،مث لقيه ،حجر

  .فحدثنا عن أدب آخر. .بورك فيك: قال آخر

                                                
: ه أن يف رواية أيب داودمجع بني اللفظ واإلشارة، ويؤيد هذا حممول على أنه ، حديث حسن: رواه الترمذي، وقال) ١(

 )فسلم علينا(
 .تطحن: تكركر) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .رواه أبو داود) ٧(



 ٤٦٠

عن أيب هريرة ف. .السالم إذا قام من الس وفارق جلساءه كان من سنة رسول اهللا : قال الصاحلي
 ،فإذا أراد أن يقوم فليسلم ،إذا انتهى أحدكم إىل الس فليسلم:(ول اهللا قال رس: قالـ رضي اهللا عنه ـ 

  ١)فليست األوىل بأحق من اآلخرة
  وهل ورد فيها شيء؟. .املصافحةفحدثنا عن . .بورك فيك: قال آخر

 ،لقيت الرباء بن عازب: قالفإسحاق لقد حدث أبو . .املصافحة من سنة النيب . .أجل: قال الصاحلي
ال أدري، ولكن ال أراك : قلت ؟أتدري مل فعلت هذا بك:( علي وأخذ بيدي وضحك يف وجهي، وقالفسلم 

ففعل يب مثل الذي فعلت بك، فسألين فقلت مثل الذي قلت يل،  إنه لقيين رسول اهللا : فعلت إال اخلري، قال
إال اهللا، فال يفترقان حىت ما من مسلمني يلتقيان فسلم أحدمها على صاحبه ويأخذ بيده ال يأخذ بيده :( فقال

   ٢)يغفر هلما
  .٣إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له كان رسول اهللا : عن حذيفة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
إين أريد أن أسألك عن حديث من حديث : عن رجل من عرتة أنه قال أليب ذر حني سري من الشامو

يصافحكم  ليس بسر، هل كان رسول اهللا  إنه: ا، قلتإذن أخربك إال أن يكون سر: رسول اهللا قال أبو ذر
ما لقيته قط إال صافحين، وبعث إىل يوما ومل أكن يف البيت فلما جئت أخربت برسول اهللا :(قال ؟إذا لقيتموه

، ٤)تلك أجوب أجود أنهفأتيته وهو على سرير، فالتزمين فك   
  .ينهى عنهفإنا نرى البعض يزعم أنه بدعة، و. .والتقبيل: قال الرجل

ن فع. .لقد وردت النصوص جبواز التقبيل، بل واستحبابه يف مواضعه. .أخطأ من قال ذلك: قال الصاحلي
  .٥ورجليه صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النيب 

  ٦)احلسن بن علي قبل رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
أتقبلون : فقالوا قدم ناس من األعراب على رسول اهللا : التعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قو

   ٧)ولذلك إن اهللا تعاىل نزع منكم الرمحة: (لكنا واهللا ما نقبل، فقال النيب : نعم قالوا: قالوا ؟صبيانكم
من فاطمة  ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا برسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

ليه قام إليها ورحب ا وقبلها، وأجلسها يف جملسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه كانت إذا دخلت ع
فأخذت بيده، ورحبت به، وقبلته وأجلسته يف جملسها، فدخلت عليه يف مرضه الذي تويف فيه فرحب ا 

                                                
 .حديث حسن: رواه أبو داود والترمذي، وقال) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(
 .النسائيرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .ابن ماجهرواه ) ٥(
 .أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذيرواه ) ٦(
 .أمحد والبخاري ومسلم وابن ماجةرواه ) ٧(



 ٤٦١

  .١وقبلها
سول اهللا كيف نلقى ر: الناس حيصة قلنا ٢غزاة فحاص كنا يف: قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر وعن 

 فرتلت ؟وقد فررنا: ﴿نبٍ مضاَء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتقفاً لرحتإِلَّا م هربد ذئموي لِّهِموي نمو اللَّه 
ريصالْم بِئْسو منهج اهأْوملو قدمنا فخرج النيب : حدا، فقلناال نقدم املدينة، فال يرانا أ: فقلنا ،)١٦:ألنفال) (و

 ٣)أنا فئتكم:( بلى قال: فقلنا) أنتم العكارون:(يا رسول اهللا حنن الفرارون، قال: من صالة الفجر فقلنا    
فأخذنا بيديه ورجليه  قدمنا فقبل ذلك رسول اهللا :( عن الوازع بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٤)نقبلهما

   :املرضىسريته مع 
فنحن نعلم أن عيادة املريض سنة، ولكنا . .للمرضى حدثنا عن السنة يف عيادته : جل من اجلمعقال ر

  .ال نعرف آداب ذلك
. .يكثر من احلث عليها فقد كان رسول اهللا . .بوركت يف ذكرك هلذه السنة العظيمة: قال الصاحلي

ي بذكرها لكم، فهي خري معرب عن وسأكتف.. وقد وردت األحاديث الكثرية بذلك. .وكان ميارسها يف حياته
  .يف ذلك سنة رسول اهللا 

وأنا مريض يف أناس  أتاين رسول اهللا : عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قالمنها ما حدث به 
  .٥من األنصار يعودوين

  .٦فما حتور له عن فراشه احلديث: عاد عبد اهللا بن رواحة، قال أن رسول اهللا : عنهو
يف احلضر  أما واهللا قد صحبنا رسول اهللا : (ضي اهللا عنه ـ أنه كان خيطب، فقالعن عثمان ـ رو

  ٧)والسفر، فكان يعود مرضانا، ويشيع جنائزنا ويغدو معنا ويواسينا بالقليل والكثري
إذ جاء رجل من األنصار فسلم  كنا جلوسا مع رسول اهللا : عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

صاحل، : فقال) ؟كيف أخي سعد بن عبادة، يا أخا األنصار( :فقال رسول اهللا ، نصاريعليه، مث أدبر األ
فقام وقمنا معه وحنن بضعة عشر، ما علينا نعال وال خناف وال قالنس ) من يعوده منكم؟( :فقال رسول اهللا 

صحابه الذين وأ وال قمص منشي يف تلك السباخ حىت جئناه، فاستأخر قومه من حوله حىت دنا رسول اهللا 
  .٨معه

                                                
 .البخاري ومسلمرواه ) ١(
 .جال جولة عظيمة: حاص)٢(
 .البخاري يف األدب وأبو يعلىرواه ) ٣(
 .البخاري يف األدبرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .أمحدواه ر) ٦(
 .أبو ليلىرواه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(



 ٤٦٢

إين ال أرى طلحة إال : (يعوده فقال عن حصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء مرض فأتاه رسول اهللا و
  ١)قد حدث فيه املوت فآذنوين به وعجلوا، فإنه ال ينبغي حليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله

 ؟ما لك: وهي ترفرف، فقالعلى أم السائب  دخل رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
ال تسبيها فإا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب (:فقال رسول اهللا  ـأخزاها اهللا تعاىل  ـاحلمى : فقالت

  ٢)الكري خبث احلديد
  .٣ عادين رسول اهللا : عن أم العالء، ـ رضي اهللا عنه ـ قالتو
امرأة من األنصار وهي وجعة، فقال  عاد رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن فاطمة اخلزاعية و

اصربي فإا تذهب ( :خبري إال أن أم ملدم قد برحت يب، فقال رسول اهللا  :قالت) كيف جتدينك؟: (هلا
   ٤)خبث ابن آدم، كما يذهب الكري خبث احلديد

 على عبد اهللا بن أيب نعوده يف دخلت مع رسول اهللا : عن أسامة بن زيد ـ رضي اهللا عنه  ـ قالو
قد كنت أاك (:عرف فيه املوت، قال له رسول اهللا  مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه رسول اهللا 

  .٥قد بغضهم أسعد بن زرارة فمات: فقال عبد اهللا) كثريا عن حب يهود
 فمرض فأتاه رسول اهللا  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن غالما من اليهود كان خيدم رسول اهللا و

أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج : ، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له)أسلم: (عند رأسه فقال له يعوده فقعد
  ٦)احلمد هللا الذي أنقذه من النار: (وهو يقول رسول اهللا 

عاد رجال من األنصار، فلما دخل عليه، ووضع يده  عن سلمان ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٧احلديث. .فلم حير إليه شيئا )؟كيف جتدك: (على جبينه فقال

رجال من أصحابه به وجع، وأنا معه فقبض  عاد رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٨وكان يرى ذلك من متام عيادة املريض: على يده فوضع يده على جبهته، قال

ثالثة أيام سأل عنه  إذا فقد رجال من أصحابه كان رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٩فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده

  .١٠يعودين ليس براكب بغل وال برذون جاءين رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
                                                

 .أبو داودرواه ) ١(
 .البخاري يف األدبرواه ) ٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
 .الطرباين برجال الصحيحرواه ) ٤(
 .أمحد، وأبو داودرواه ) ٥(
 .أمحد، والبخاري، وأبو داودرواه ) ٦(
 .الطرباينرواه ) ٧(
 .ابن ماجهرواه ) ٨(
 .لىأبو يعرواه ) ٩(
 )ماشيا وأبو بكر، وأنا يف بين سلمة عادين رسول اهللا (ورواه ابن ماجه، ولفظه ، البخاري، وأبو داودرواه ) ١٠(



 ٤٦٣

مبرضها،  عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ـ رضي اهللا عنه ـ أن مسكينة مرضت فأخرب رسول اهللا و
  .١احلديث. .يعود املساكني، ويسأل عنهم وكان رسول اهللا قال 

  .٢أصابين رمد فعادين رسول اهللا : عن زيد بن أرقم ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
. .نعود زيد بن أرقم، وهو يشتكي عينيه دخلت مع رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٣احلديث
: دخل على رجل يعوده وهو يف املوت فسلم عليه، فقال  أن رسول اهللاـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

لن جيتمعنا يف قلب رجل عند ( :خبري أرجو اهللا تعاىل، وأخاف ذنويب، فقال رسول اهللا : فقال) ؟كيف جتدك(
  ٤)أمنه مما خيافو هذا املوطن إال أعطاه اهللا تعاىل رجاءه

 إذا عاد مريضا جلس عند رأسه مث قال كان رسول اهللا : عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه  ـ قالو
  .٥، فإن كان يف أجله تأخري عويف من وجعه)أسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك: (سبع مرات

إذا عاد مريضا يضع يده على املكان الذي  كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  ٦)باسم اهللا ال بأس: (يأمل، مث يقول

عاد مريضا ومعه أبو هريرة، من وعك كان به،  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يب هريرة عن أو
ناري أسلطها على عبدي املؤمن يف الدنيا لتكون حظه من النار (: أبشر إن اهللا تعاىل يقول :فقال رسول اهللا 

  ٧)يف اآلخرة
: أتشتهي شيئا؟ أتشتهي: (الدخل على مريض يعوده فق عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٨فطلبوه له ،نعم: قال) ؟كعكا
أشتهي خبز : قال) ما تشتهي؟: (عاد رجال فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

إذا اشتهى مريض أحدكم ( :، مث قال رسول اهللا )من كان عنده خبز بر فليبعث إىل أخيه( :بر، قال النيب 
  ٩)شيئا فليطعمه

فبات يرقيين  ن السائب بن يزيد ـ رضي اهللا عنه ـ قال اشتكيت شكوى فحملوين إىل رسول اهللا عو
  .١٠بالقرآن وينفث علي به

                                                
 .مالكرواه ) ١(
 .أمحد، والبخاري يف األدب، وأبو داودرواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحد، والترمذيرواه ) ٤(
 .برجال الصحيحالبخاري يف األدب، وابن حبان وأبو يعلى، رواه ) ٥(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٦(
 .أمحد، وابن ماجهرواه ) ٧(
 .البيهقي، وابن ماجهرواه ) ٨(
 .ابن ماجهرواه ) ٩(
 .إسحاقرواه ) ١٠(



 ٤٦٤

يا (: يعودين فلما أراد أن خيرج قال دخل علي رسول اهللا : عن سلمان ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  ١)سلمان كشف اهللا ضرك، وغفر ذنبك، وعافاك يف دينك وأجلك يف أجلك

دخل على أعرايب يعوده يف مرضه وهو حمموم،  عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا و
بل هي محى تفور يف  :، فقال األعرايب)ور إن شاء اهللا تعاىلطه ال بأس: (وكان إذا دخل على مريض قال

  ٢)فنعم إذا( :جوف شيخ كبري حىت تزيره القبور، فقال رسول اهللا 
اللهم : (إذا عاد مريضا يقول كان رسول اهللا : بن عوف ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن عبد الرمحن و

  ٣)أذهب عنه ما جيد، وأجره فيما ابتليته
بسم اهللا : (يعودين فعوذين يوما فقال مرضت وكان رسول اهللا : عن عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

، فلما )ولد، ومل يكن له كفوا أحد من شر ما جتدأعيذك باهللا األحد الصمد، الذي مل يلد ومل ي .الرمحن الرحيم
  ٤)يا عفان تعوذ ا، فما تعوذمت مبثلها(قائما قال  استقل رسول اهللا 

ال اله إال : يا خال قل: (عاد رجال من األنصار فقال عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  ٥)نعم(: أقوهلا قال وخري إيل أن: ال، بل خال قال: قال ؟خال أم عم :فقال) اهللا

  :سريته مع املوتى
  .مع املوتى واحملتضرينسريته مع املرضى، فحدثنا عن  حدثتنا عن سريته : قال رجل من اجلمع

فلذلك كان يصيبه من احلزن على املوتى ما . .أعظم الناس رمحة لقد كان رسول اهللا : قال الصاحلي
  . .به، ال حزن جازع يائسولكنه حزن واثق باهللا مرتبط . .يصيب البشر منه

قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أيب طالب، وابن  ملا جاء للنيب : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
  .٦يعرف يف وجهه احلزن وأنا أنظر من صائر الباب يعين شق الباب رواحة جلس رسول اهللا 

لقراء فأصيبوا يوم بئر معونة فما سرية يقال هلم ا بعث رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال
  .٧حزن حزنا قط أشد منه رأيت رسول اهللا 

أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها عبد اهللا بن : (قال رسول اهللا : عنه قالو
  .٨احلديث. .لتذرفان ، وإن عيين رسول اهللا )رواحة فأصيب

فدمعت عينا  يد بعد قتل أبيه، فقام بني يدي رسول اهللا جاء أسامة بن ز: القعن قيس بن أيب حازم و

                                                
 .الطرباينرواه ) ١(
 .ورواه أمحد برجال ثقات عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ بلفظ كفارة وطهور، البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .مسددرواه ) ٣(
 .أبو يعلىرواه ) ٤(
 .أبو يعلى، والبزار بسند صحيحرواه ) ٥(
 .أمحد، والبخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائيرواه ) ٦(
 .أمحد، والبخاري ومسلم، وأبو داود، وابن ماجهرواه ) ٧(
 .أمحد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقيوالبخاري ومسلم، رواه ) ٨(



 ٤٦٥

أالقي أنا منك اليوم ما لقيت منك : (فجاء من الغد فقام يف مقامه ذلك، فقال له رسول اهللا  رسول اهللا 
  ١)أمس

بيدي فأدخلين النخل فإذا  أخذ رسول اهللا : عن عبد الرمحن بن عوف ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
تبكي يا رسول اهللا وأنت : فسه، فوضعه يف حجره حىت خرجت نفسه، فوضعه مث بكى، فقلتإبراهيم جيود بن
صوت عند نعمة هلو، : إين مل أنه عن البكاء، ولكن يت عن صوتني أمحقني فاجرين: (قال ؟تنهى عن البكاء

رحم، يا لطم وجوه، وشق جيوب، وهذه رمحة، ومن ال يرحم ال ي: ولعب ومزامري شيطان، وصوت عند مصيبة
إبراهيم لو ال أنه وعد صادق وقول حق وأن آخرنا سيلحق بأولنا حلزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا عليك يا 

   ٢)إبراهيم حملزونون، تبكي العني، وحيزن القلب، وال نقول ما يسخط ربنا عز وجل
ظئرا إلبراهيم،  على أيب سيف القني، وكان دخلنا مع رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

إبراهيم فقبله ومشه، مث دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم جيود بنفسه، فجعلت عينا رسول  ابنه فأخذ رسول اهللا 
: مث أتبعها بأخرى، فقال) إا رمحة: (وأنت يا رسول اهللا، فقال يا ابن عوف: تذرفان، فقال ابن عوف اهللا 

  ٣)وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون ،ل إال ما يرضي ربنا عز وجلإن العني تدمع، وإن القلب خيشع، وال نقو(
  .٤جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان ورسول اهللا  شهدنا بنتا لرسول اهللا : قال هعنو
فأخذ ، بكت النساء على رقية، فجعل عمر ينهاهن، أو يضرن: عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه  ـ قالو

ابكني وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه ما كان من العني والقلب فمن : (وقال) دعهن( :بيده وقال رسول اهللا 
، ورجعت فاطمة تبكي على شفري قرب رقية، فجعل رسول اهللا )الرمحة، وما كان من اللسان واليد فمن الشيطان

 ٥ميسح الدموع عن وجهها بيده.  
يعوده مع  شكوى له، فأتاه رسول اهللا اشتكى سعد بن عبادة : عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه  ـ قالو

: فلما دخل عليه وجده يف غاشية أهله، فقال ،وعبد اهللا بن مسعود عبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص،
أال : (بكوا، فقال فلما رأى القوم بكاء رسول اهللا  ال، يا رسول اهللا، فبكى رسول اهللا : فقالوا) قد قضى(

ال يعذب بدمع العني، وال حبزن القلب، ولكن يعذب ذا، وأشار إىل لسانه أو  تسمعون، إن اهللا عز وجل
  ٦)يرحم

وأبو بكر،  ملا وجع سعد، وجد به املوت، فبكى رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
سح تذرف عيناه، ومي وعمر، حىت إين ألعرف بكاء أيب بكر من بكاء عمر، وأنا أبكي، وكان رسول اهللا 

                                                
 .رط الصحيحنيأمحد بن منيع بسند على شرواه ) ١(
 .أمحد بن منيع والبزار، وأبو يعلىرواه ) ٢(
 .البخاري ومسلم، وأبو داودرواه ) ٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
 .الطيالسي، وأمحد، وابن أيب شيبة، واللفظ لألولرواه ) ٥(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٦(



 ٤٦٦

  .١وجهه، وال يسمع صوته
ال تدمع على أحد، ولكن كان إذا  كان عينا رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٢وجد فإمنا هو آخذ بلحيته
يقبل عثمان بن مظعون، وهو ميت، وعيناه  رأيت رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٣وجههتذرفان حىت رأيت الدموع تسيل على 
عاد رجال فوجده قد احتضر، ونساؤه تبكيه، فذهب  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن رسول اهللا و

  ٤)دعوهن فإذا وجبت فال تسمعن صوت نائحتهم: (الرجال يوزعون النساء، فقال رسول اهللا 
 يف جنازة فرأى عمر نساء يبكني كنا مع رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ٥)يا عمر دعهن، فإن العني دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب: (فتناوهلن، أو صاح ن، فقال رسول اهللا 
بل كان يضم إليه الدعاء للميت، وتسلية أهل املتوىف والتخفيف . .يكتفي بالبكاء ومل يكن رسول اهللا 

مظعون، وهو ميوت، فأمر رسول اهللا على عثمان بن  دخل رسول اهللا : عن أيب النضر قالف. .عليهم بذلك
 فمكث رسول اهللا: أم معاذ قالت: بثوب فسجي عليه، وكان عثمان نازال على امرأة من األنصار، ويقال هلا 
  مكبا عليه طويال، وأصحابه معه مث تنحى رسول اهللا  فبكى، فلما بكى بكى أهل البيت، فقال رسول اهللا
 )٦)رمحك اهللا أبا السائب  

دخل على أيب سلمة يعوده فوافق دخوله عليه،  أن رسول اهللا  ـ رضي اهللا عنها ـ  م سلمةأوعن 
ال تدعوا على ( :وخروج نفسه فتكلم أهله عند ذلك بنحو ما يتكلم أهل امليت عنده، فقال رسول اهللا 

إن الروح : (، وقالفأغمضه، وقد شق بصرة) أنفسكم إال خبري فإن املالئكة حتضر امليت فيؤمنون على دعاء أهله
اللهم اغفر أليب سلمة، وارفع درجته يف املهديني، وأعظم نوره، واخلفه يف : (، مث قال)إذا قبض تبعه البصر

واخلفه يف تركته يف الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العاملني، وافسح له يف قربه، ونور له (ويف لفظ ، ٧)عقبه
  )سع له يف قربهوأ: (ويف لفظ، )فيه

  .فقد رأينا بعضهم يذكر أن القيام هلا بدعة. .فحدثنا عن القيام للجنازة: الرجلقال 
  . .كيف تكون بدعة وقد فعلها رسول اهللا . .بئس من قال ذلك: قال الصاحلي
  ٨)فقام هلا ،رأى جنازة رأيت رسول اهللا : (عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث 

                                                
 .ابن ماجه، وأبو يعلى املوصليرواه ) ١(
 .ابن سعد، وابن أيب شيبةرواه ) ٢(
 .حسن صحيح، وابن ماجه: أمحد، وأبو داود، والترمذي، وقالرواه ) ٣(
 .مسدد برجال ثقاترواه ) ٤(
 .الطيالسي، واجلنيدي، وعبد، وابن حبانرواه ) ٥(
 .الطرباين مرسال برجال ثقاترواه ) ٦(
 .يب قالبة مرسال برجال ثقاتأمحد، ومسلم واألربعة، عن أم سلمة والبزار والطرباين، عن أيب بكرة ومسدد عن أرواه ) ٧(
 .أمحد، وأبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٨(



 ٤٦٧

  .١مرت عليه جنازة فقام أن رسول اهللا  عن أيب سعيد بن زيد ـ رضي اهللا عنه ـو
: يا رسول اهللا :وقمنا معه فقلنا مرت جنازة فقام هلا رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ٢)إن للموت فزعا، فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا: (إا يهودية، فقال
مرت به جنازة فقام،  ـ أن رسول اهللا   ماعن سهل بن حنيف، وقيس بن سعد ـ رضي اهللا عنهو

  ٣)؟أليس نفسا: (إا جنازة يهودية، فقال: فقيل يا رسول اهللا
إا جنازة يهودي، : فقيل يا رسول اهللا مرت جنازة برسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ، قالو
  ٤)إمنا قمنا للمالئكة: (فقال

  .٥وقعد فقعدنا، يعين يف اجلنازةقام فقمنا،  رأيت رسول اهللا : عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
شهد جنازة قط فجلس  ما رأينا رسول اهللا : (عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ وأيب سعيد، قاالو

  ٦)حىت توضع
  :جملسه

  .وسنته يف ذلك حدثنا عن كيفية جلوسه . .ذكرين حديثك عن القيام باجللوس: قال رجل من اجلمع
وذلك من . .جلوسه حيث انتهى به السهي   جلوسه لقد كانت أعظم سنة يف: قال الصاحلي

إذا انتهى به الس  كان رسول اهللا ( :فقد ورد يف احلديث. .فلم يكن خيص مبجلس خاص. .تواضعه 
  ٧) جلس حيث انتهى به الس، ويأمر بذلك النيب 

  .صفة جلسته واحتبائه وآدابه يف ذلكفحدثنا عن : قال الرجل
  . .وكلها جائزة ،قد وصف احملدثون هيئات جللوس النيب ل: قال الصاحلي

قاعدا  رأيت رسول اهللا (: بنت خمرمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت عن قيلةف. .٨القرفصاءفمنها 
   ٩)القرفصاء
   ١٠)إذا جلس جلس القرفصاء كان رسول اهللا :( عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

فرأيته جالسا  أتيت رسول اهللا :( مي ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن حنظلة بن خذف. .ومنها التربع
                                                

 .أمحدرواه ) ١(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٢(
 .أمحد، والبخاري ومسلم، والنسائيرواه ) ٣(
 .النسائيرواه ) ٤(
 .أمحد، ومسلمرواه ) ٥(
 .النسائيرواه ) ٦(
 .أبو نعيمرواه ) ٧(
 .ك البخاريلذراعيه ويديه على ساقيه، وجزم بذ هي جلسة احملتيب، ويدير :القرفصاء)٨(
 .البخاري يف األدب وأبو يعلىرواه ) ٩(
 .أبو نعيمرواه ) ١٠(
 .البخاري يف األدبرواه ) ١١(



 ٤٦٨

إذا صلى الفجر تربع يف جملسه حىت تطلع الشمس  كان رسول اهللا :( عن جابر بن صخرة قالو
   ١)حسنا

 وهو حمتب أتيت رسول اهللا  :عن سليم بن جابر اهلجيمي ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .٢ءحتبااالومنها 
  .٣احلديث) إن هداا لعلى قدميهيف بردة ف
. .دخل يوما املسجد، وأنا معه، فجلس فاحتيب رسول اهللا  عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أنو
  .٤احلديث
  .٥كان إذا جلس احتىب بيديه، ونصب ركبتيه عن أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٦بفناء الكعبة حمتبيا بيده هكذا هللا رأيت رسول ا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .٧حيتيب على ركبتيه، وكان ال يتكئ كان رسول اهللا : عن أيب بن كعب ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٨إذا جلس يف جملس احتىب بيديه كان رسول اهللا : عن أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
   ٩)إذا جلس احتىب بيديه كان رسول اهللا :( عنه قالو
 جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إىل رسول اهللا : عن زر بن حبيش قالف. .ءتكااالمنها و

  .١٠وهو متكئ على برد له أمحر
على  ١١فرأيته متكئا على وسادة  دخلت على رسول اهللا : عن جابر بن مسرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١٢يساره
  .١٣على وسادة فيها صور متكئا اهللا رأيت رسول : ن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتع

مستلقيا يف  عن عباد بن متيم عن عمه ـ رضي اهللا عنه ـ أنه رأى رسول اهللا ف. .ءستلقااالومنها 

                                                
 .ابن أيب شيبةرواه ) ١(
اء هو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه إذا جلس، وجيمعهما بثوب إىل ظهره، ويشده عليه، وقد يكون االحتب: االحتباء)٢(

 .باليدين عوض الثوب
 .البخاري يف األدبرواه ) ٣(
 .البخاري يف األدب والنسائي والبزاررواه ) ٤(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٥(
 .البخاريرواه ) ٦(
 .احلسن بن سفيانرواه ) ٧(
 .ابن عديرواه ) ٨(
 .أبو نعيم، وقال بعض رواته بثوبهرواه ) ٩(
 .ابن سعدرواه ) ١٠(
رمبا اتكأ على الوسادة على يساره، :( ابن القيمقال  ،وهو املراد هنا ،يوضع عليه الرأس وقد يتوكأ عليها ما: الوسادة) ١١(

جيلس على األرض، وعلى احلصري  وكان .. ورمبا اتكأ على ميينه، وكان إذ احتاج يف خروجه توكأ على أصحابه من ضعف
 )وعلى البساط

 .انة وابن حبان وابن سعد وابن عديالدارمي والترمذي وصححه وأبو عورواه ) ١٢(
 .أبو الشيخرواه ) ١٣(



 ٤٦٩

  .١املسجد، واضعا إحدى رجليه على األخرى
له يف ٢وهو متوسد بردة أتينا رسول اهللا : عن خباب ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .توسده بربدتهومنها 

  .٣احلديث. .الكعبةظل 
  ؟يفعل إن قام من جملسه فما كان : قال الرجل

ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ف. .خيتم جلسته مع أصحابه بالدعاء كان رسول اهللا : قال الصاحلي
اللهم اقسم لنا من خشيتك ( :يقوم من جملسه حىت يدعو ؤالء الدعوات ألصحابه ما كان رسول اهللا : قال

ننا وبني معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا ما حيول بي
بأمساعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من 

   ٤)مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا أكرب مهنا، وال
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله : (إذا قام من جملسه أن يقول علم النيب  ن جربيل وروي أ

يا رسول اهللا إنك تقول قوال ما كنت تقوله فيما مضى؟ : فقال رجل ،)إال أنت، أستغفرك، وأتوب إليك
  ٥)كلمات علمنيهن جربيل كفارات خلطايا الس( :فقال أكفارة ملا يكون يف الس؟ 

إذا جلس جملسا أو صلى تكلم بكلمات،  كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
إن تكلم خبري كان طابعا عليهن إىل يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له، :( فسألته عن الكلمات فقال

   ٦)إال أنت، أستغفرك، وأتوب إليكسبحانك اللهم وحبمدك، ال إله 
  :حديثه

  .فحدثنا عن حديثه، فال حتلو االس إال باألحاديث. .حدثتنا عن جمالسه: قال رجل من اجلمع
أفصح خلق اهللا وأعذم كالما وأسرعهم أداء، وأحالهم منطقا،  رسول اهللا كان لقد : قال الصاحلي

   .٧حىت كان كالمه يأخذ بالقلوب، وينعش األرواح
  .فحدثنا باألحاديث اليت وردت يف صفته. .لقد رغبتنا فيه: قال الرجل

ما بعث اهللا نبيا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .لقد اتفقت مجيع األحاديث على هذا: قال الصاحلي
  .٨فبعثه حسن الوجه حسن الصوت إال بعثه حسن الوجه حسن الصوت حىت بعث اهللا نبيكم 

ما بعث اهللا تعاىل نبيا قط إال بعثه صبيح الوجه كرمي احلسن حسن : هللا عنه ــ رضي اوقال علي 
                                                

 .أمحدرواه ) ١(
 .الشملة املخططة وقيل كساء أسود مربع فيه صفرة تلبسها األعراب مجعها برد: الربدة)٢(
 .ابن أيب شيبةرواه ) ٣(
 .الترمذي وحسنه وابن السين واحلاكمرواه ) ٤(
 .واحلاكم، وابن مردويه والطرباين برجال ثقات ابن أيب شيبة وأبو داود، والنسائيرواه ) ٥(
أن يقوهلا حني يقوم من جملسه إال : وزاد األخري، حممد بن حيىي بن أيب عمر برجال ثقات وابن أيب الدنيا والنسائيرواه ) ٦(

 .غفر له ما كان منه يف الس
 .زاد املعاد: انظر) ٧(
 .ابن سعد عن قتادة وابن عساكررواه ) ٨(



 ٤٧٠

  .١الصوت، إن نبيكم كان صبيح الوجه كرمي احلسب حسن الصوت
  .٢حسن النغمة كان رسول اهللا  :ـ رضي اهللا عنه ـقال جبري بن مطعم و

  .٣يف خدورهنحىت أمسع العواتق  خطبنا رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال الرباء 
اجلسوا، فسمعه عبد : على املنرب فقال للناس جلس رسول اهللا : وقالت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ

  .٤اهللا بن رواحة وهو يف بين غنم فجلس مكانه
مبىن ففتح اهللا أمساعنا حىت  خطبنا رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال عبد الرمحن بن معاذ التميمي 

  .٥وحنن يف منازلنا ،ولأنا كنا لنسمع ما يق
  .٦يف جوف الليل وأنا على عريشي كنا نسمع قراءة رسول اهللا : أم هانئ ـ رضي اهللا عنها ـ توقال

فلم أمسع  ،)١:التني(﴾ والتنيِ والزيتون﴿:يف العشاء قرأ رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـوقال الرباء 
  .٧صوتا أحسن منه

  ٩)٨صحل كان يف صوته  (:عنها ـ وقالت أم معبد ـ رضي اهللا
 أن يرسله واضحا مفصال، ال حيتاج املستمع إىل عناء يف مساعه أو فهمهيف الكالم  وكان من سنته 

   ١٢)ـ ١١أو ترسيالـ ١٠ترتيال كان كالم رسول اهللا ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر فعن و
كسردكم هذا، ولكنه  ١٣رد احلديثيس مل يكن رسول اهللا ( :عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

   ١٥)، حيفظه من جيلس إليه، لو عده العاد ألحصاه١٤كان يتكلم بكالم فصل
   ١٦)يسمعه فصال، يفهمه كل من كان كالم رسول اهللا ( :قالتو

                                                
 .ابن عساكر رواه) ١(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٢(
 .أبو نعيم والبيهقيرواه ) ٣(
 .أبو نعيم والبيهقيرواه ) ٤(
 .ابن سعد وأبو نعيمرواه ) ٥(
 .ابن ماجهرواه ) ٦(
 .رواه البخاري ومسلم) ٧(
صوت الفرس، وهو  صهل باهلاء بدل احلاء وهو قريب منه ألن الصهل: ويف رواية، شبه البحة وهي غلظ الصوت: صحل)٨(

 .يصهل بشدة وقوة
 .ابن عساكر وغريهرواه ) ٩(
 .التأين: الترتيل)١٠(
 .اهلنة والرفق والتأين: الترسيل)١١(
 .أبو داود، وابن سعدرواه ) ١٢(
 .يسوق سياقا جيدا: يسرد احلديث)١٣(
 .أ والصواباحلق والباطل، واخلط بني ظاهر حمكم، ال يعاب قائله، وحقيقته الفاصل بني: بكالم فصل)١٤(
 .البخاري ومسلمرواه ) ١٥(
 .أبو داودرواه ) ١٦(
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   ٢)، وأنتم تنثرون الكالم نثرا١إذا تكلم تكلم نزرا كان رسول اهللا  ( :قالتو
عن أنس ـ رضي اهللا ف. .إذا اقتضى املقام ذلك ـ حىت يعقل عنهـ  يكرر الكالمأن  وكان من سنته 

  )يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه كان رسول اهللا :( عنه ـ قال
   ٣)إذا سلم سلم ثالثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا كان رسول اهللا :( وقال

، أو سئل عنه كرره إذا حتدث باحلديث كان رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
   ٤)ثالثا ليفهم عنه

   ٥)إذا تكلم تكلم ثالثا كان رسول اهللا :( عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
عن أيب الدرداء ـ رضي اهللا عنه ـ ف. .جيمع بني حديثه وابتسامتهتأليفا لقلوب مستمعيه  وكان 

  ٦)ديثهيتحدث حديثا إال وهو يتبسم يف ح رسول اهللا  ما رأيت:(قال
   ٧)إذا تكلم يرى كالنور من بني ثناياه كان رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

كان رسول اهللا :( عن هند بن أيب هالة ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .ال يتكلم إال عند احلاجة وكان 
 فصال  ،١٠يتكلم جبوامع الكلمو ،٩، يفتتح الكالم، وخيتتمه بأشداقه٨ال يتكلم يف غري حاجة، طويل السكت

    ١١)فضول فيه، وال تقصري
إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم مساه  كان رسول اهللا  :(عن أم معبد ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

   ١٢)وعاله البهاء، كان حسن املنطق
    ١٣)كثري الصمت كان رسول اهللا :( عن جابر بن مسرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن امرأة ف. .، بل يكين بذكرهيستقبحال يصرح مبا به ألد وكان 
يا رسول اهللا إن رفاعة طلقين، وإين نكحت بعده عبد الرمحن : فقالت إىل رسول اهللا  رفاعة القرظي جاءت

                                                
 .القليل: الرتر)١(
 .اخللعيرواه ) ٢(
 .أمحد والبخاريرواه ) ٣(
 .أبو سعد النيسابوري يف شرف النيب رواه ) ٤(
 .أبو بكر الشافعيرواه ) ٥(
 .أبو بكر بن أيب خيثمةرواه ) ٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
 .السكون: السكت)٨(
 ،يف املتشدقني، فإنه أراد به الذين يتشدقون إذا تكلموا أما ما جاء عنه  ،شدقنيالرحب كان  ذا أنه اد هند أر )٩(

 ..فيميلون أشداقهم ميينا ومشاال، ويتنطعون يف القول
، والفضول من وهي اللفظة اجلامعة للمعاين، ال فضول فيه: القليلة األلفاظ، الكثرية املعاين، مجع جامعة: جوامع الكلم )١٠(

 .الكالم ما زاد على احلاجة وفضل، ولذلك عطف وال تقصري
 .الترمذي وأبو الشيخ والبيهقيرواه ) ١١(
 .احلارث بن أيب أسامة والبيهقيرواه ) ١٢(
 )طويل الصمت(ويف لفظ ، أمحد وأبو بكر الشافعيرواه ) ١٣(



 ٤٧٢

ال حىت تذوقي  لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟: (، فقال رسول اهللا ١بن الزبري، وإمنا معه مثل اهلدبة
   ٣)، ويذوق عسيلتك٢عسيلته

  بغري العربية؟ فهل تكلم رسول اهللا : قال الرجل
يتحدث إليهم بلسام،  فلذلك كان . .يتكلمون إال بالعربية مل يكن قوم رسول اهللا : قال الصاحلي

ين لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشاُء ويهدي من يشاُء وهو وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليب﴿ :كما قال تعاىل
يمكالْح زِيز٤:ابراهيم) (الْع(  

  .حتدث بالفارسية وغريها لكنا مسعنا بأن رسول اهللا : قال الرجل
على أو يف كلمات دخيلة . .ذلك إما يف كلمات مشتركة بني العربية وغريها من اللغات: قال الصاحلي

مل يكن خياطب الناس إال مبا  واملهم يف كل ذلك أن رسول اهللا . .العربية، وصار حكمها كحكم العربية
  .يعرفونه من الكالم
  .نطق ا وهي غري عربية إن رسول اهللا : فحدثنا عن الكلمات اليت قيل: قال الرجل

ذحبنا يمة لنا، : يا رسول اهللاقلت :( قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر من ذلك ما حدث به : قال الصاحلي
 ٤يا أهل اخلندق إن جابرا قد صنع سورا: (وطحنت صاعا من شعري، فتعال أنت، ونفر، فصاح رسول اهللا 

  .فارسيةكلمة  )سورا(فقد قيل بأن كلمة  ،٥)فحي هال بكم
، وعلي مع أيب أتيت رسول اهللا :( قال: قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم خالد بنت خالد بن سعيد و

 ،فذهبت ألعب خبامت النبوة :قالتـ حسنة  :وهي باحلبشيةـ  ٦سنة سنة: (قميص أصفر، فقال رسول اهللا 
قال عبد اهللا ) أبلي وأخلقي، مث أبلي وأخلقي: (، مث قال رسول اهللا )دعها: (فزبرين أيب، فقال رسول اهللا 

  .٧فبقيت حىت ذكر  ـأحد رواته  ـ بن خالد بن سعيد 
أخذ مترة من متر الصدقة ـ رضي اهللا عنه ـ  هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن احلسن بن علي عن أيبو

                                                
 .مخل الثوب:: اهلدبة)١(
 .اع بذوق العسل، فاستعار هلا ذوقاقطعة من العسل، شبه لذة اجلم: عسيلته)٢(
 .ابن ماجهو مسلمرواه ) ٣(
إن سورا لفظة فارسية، وقد تظاهرت أحاديث : قال النووي، والطربي، والطييب، وأبو احلسن بن الضحاكأي طعاما، ) ٤(

ع من الطعام الذي السور بغري مهز الصني: تكلم بألفاظ فارسية، وهو يدل على جوازه، قال الطربي صحيحة بأن رسول اهللا 
وخالف يف ذلك هو املراد هنا، : إليه، وقيل الطعام مطلقا، وهو بالفارسية، وقيل باحلبشية، وباهلمز بقية الشرب، واألول يدعي

إمنا هو  ،أليس هو الفضلة؟ فإن مل يكن هناك شئ فضل ذلك منه: فقيل له ،السور كلمة بالفارسية والعربية: ، فقالاإلمساعيلي
  .من أتى دعوة بالفارسية
، )كالم أهل النار بالفارسية(:أشار البخاري إىل ضعف ما ورد من األحاديث يف كراهة الكالم بالفارسية كحديثوقد 

من (، رواه احلاكم يف مستدركه، وروى عنه أيضا عن عمر مرفوعا )من تكلم بالفارسية زادت، أو نقصت مروءته(وكحديث 
 .وسنده واه )أحسن العربية فال يتكلم بالفارسية

 )أخالق النبوة(يف البخاري وأبو الشيخ وابن حبان رواه ) ٥(
 )سناه سناه: (ويف لفظ)٦(
  .البخاريرواه ) ٧(
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  ١)؟كخ كخ، ألقها، أما تعرف أنا ال نأكل الصدقة: (فجعلها يف فيه، فقال النيب 
يا أبا :( (املسجد وأنا أشتكي بطين فقال دخل رسول اهللا :( عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

) أشكنب درد(فقد قيل إن .. ٣)فإن يف الصالة شفاء ،قم فصل :(نعم، قال: ، قلت)٢نب دردهريرة أشك
  )هل أوجعك بطنك: (فارسية، ومعناها

  :إشاراته
. .فحدثنا مبا ورد يف ذلك. .يف بعض أحاديثه يستعمل اإلشارة لقد رأينا رسول اهللا : قال رجل آخر

  وما سره؟
إلقاء الكالم واضحا مفهوما حىت يستفيد السامع منه  سول اهللا لقد عرفنا أن من سنة ر: قال الصاحلي

  . .فائدة تامة
وال خري يف كالم . .م يساء فهمهوال خري يف كال. .فال دور للكالم إال هذا. .ذلك صحيح: قال الرجل

  .يصعب فهمه
مته وخطره ـ أحيانا، وألجل توضيح املراد من الكالم، أو ألجل تبيني قي ولذلك كان : قال الصاحلي
  .ـ يستعمل اإلشارة

:( عن هند بن أيب هالة ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .حتريكه يده حني يتكلم أو يتعجبومما ورد يف ذلك 
إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا حتدث اتصل ا، وضرب براحته اليمىن  كان رسول اهللا 

   ٤)بطن إامه اليسرى
 عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .ه على فخذه عند التعجبيدبضرب رمبا  وكان 

يا رسول اهللا فإذا شاء اهللا أن يبعثنا بعثنا، : فقلت) أال تصلون؟:(فقال طرقه، وفاطمة بنت رسول اهللا 
﴿ :حني قلت ذلك، ومل يرجع إيل شيئا، مث مسعته وهو مدبر يضرب فخذه، ويقول فانصرف رسول اهللا 

   ٥)٥٤من اآلية: الكهف)(الْأنسانُ أَكْثَر شيٍء جدالً وكَانَ
:( فقال استيقظ رسول اهللا : عن أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتف. .عند التعجبرمبا سبح وكان 

 ـ  يريد به أزواجه ـسبحان اهللا ماذا أنزل من اخلزائن؟ وماذا أنزل من الفنت؟ من يوقظ صواحب احلجر (
   ٦)ب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرةر ؟حىت يصلني

                                                
  .البخاريرواه ) ١(
 .ودرد الوجع ،أشكنب معناه بالفارسية البطن)٢(
وي من طريق ال يعرف حديث أيب هريرة قد ر :قال بن اجلوزي، أمحد وابن ماجه، وأبو الشيخ، بسند ضعيفرواه ) ٣(

  .مدارها على ليث بن سليم، وكان قد اختلط يف آخر عمره
ليس له، بل أبو هريرة مل يكن فارسيا، وإمنا جماهد فارسي، فعلى هذا يكون املتكلم بالفارسية أبو هريرة مع : قال ابن اإلصبهاين

 .جماهد
 .ضرب بإامه اليمىن باطن راحته اليسرىي: الترمذي يف الشمائل وابن سعد، والبيهقي، ويف روايةرواه ) ٤(
 .البخاري ومسلم وابن املنذر وابن أيب حامترواه ) ٥(
 .البخاريرواه ) ٦(
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كنا مع رسول اهللا :( عن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .نكش األرض بعوديوكان ـ أحيانا ـ 
  يف حائط من حوائط املدينة، ويف يد رسول اهللا ١)عود يضرب به يف املاء   

ل ينكش األرض بعود، فجع يف جنازة كنا مع رسول اهللا  :عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
اعملوا فكل ميسر :(قال ؟أفال نتكل: فقالوا، )ليس منكم من أحد إال وقد فرغ من مقره يف اجلنة أو النار:(فقال

 ٢)٥:الليل) (فَأَما من أَعطَى واتقَى﴿ :ملا خلق له
من : (يقول مسعت رسول اهللا : عن أيب قتادة ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .مسح األرض بيدهرمبا وكان 

  .٣يقول ذلك، وميسح األرض بيده وجعل رسول اهللا ) كذب علي فليشهد جبنبيه مضجعا من النار
أن رسول اهللا فعن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ . .شار بأصبعيه السبابة والوسطىرمبا أوكان 

 السبابة والوسطى، وأشار  ، ومجع بني)بعثت أنا والساعة مجيعا كهاتني ويف لفظ كهذه من هذه:( (قال
   ٤)وإن كادت تسبقين(ما، 

إن املؤمن للمؤمن :(قال عن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .أصابعهرمبا شبك وكان 
  .٥وشبك بني أصابعه) كالبنيان يشد بعضه بعضا

بنا ركعتني، فقام صالة العشاء، فصلى  صلى بنا رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
إىل خشبة معروضة يف املسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمىن على اليسرى، وشبك بني 

  .٦أصابعه
وشبك ـ بيده هكذا  ٧بفناء الكعبة حمتبيا رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

   ٨)ـ بني أصابعه
كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة، :( قال اهللا أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  .١٠وشبك بني أصابعه) ؟من الناس قد مرجت عهودهم وأمانام، واختلفوا، وكانو هكذا٩ويبقى حثالة
كيف :( يوما فقال خرج علينا رسول اهللا : عن سهل بن سعد الساعدي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

                                                
 .بني املاء والطني: البخاري، ويف لفظرواه ) ١(
 .بني املاء والطني: البخاري، ويف لفظرواه ) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
أمحد برجال الصحيح، والبزار عن بريدة، وأمحد، والبزار، والطرباين برجال و الطرباين برجال ثقات عن ابن مسعود،رواه ) ٤(

 .ثقات عن وهب السوائي والطرباين عن سهل ابن سعد، والطرباين عن أنس والطرباين بسند جيد عن أيب جبرية األنصاري
 .البخاريرواه ) ٥(
 .البخاري ومسلم والبيهقيرواه ) ٦(
بتني جامعا يديه على ركبتيه، مشبكا بني أصابعهما، أو جامعا إحدامها باألخرى، أو بسيف أو اجللوس قائم الرك :االحتباء)٧(

 .بثوب أو غري ذلك
 .البخاري والبيهقيرواه ) ٨(
 .الردئ من كل شئ: احلثالة)٩(
 .أبو داودرواه ) ١٠(
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وشبك بني ) ؟لناس قد مرجت عهودهم ونذورهم فاشتبكوا فكانوا هكذاترون إذا أخرجتم يف زمان حثالة من ا
تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، ويقبل أحدكم على خاصة :( (اهللا ورسوله أعلم، قال: أصابعه، قالوا

   ١)؟نفسه، ويذر أمر العامة
، )لب شئ واحدإنا حنن وبنو املط:( (قال عن جبري بن مطعم ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

  .٢وشبك بني أصابعه
إذا دفن العبد الكافر يقول له : (قال رسول اهللا :( عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٣بأصابع يديه فشبكها ، وقال رسول اهللا )القرب ال مرحبا وال أهال، مث يلتئم عليه حىت ختتلف أضالعه
يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم :( سراقة فقال قام: حلج قالعن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ جاء يف حديث او

    ٤)دخلت العمرة يف احلج مرتني:( (أصابعه يف األخرى، وقال فشبك رسول اهللا : لألبد؟ قال
اهللا ورسوله : قلت) أي املؤمنني أحلم؟: (قال رسول اهللا : عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

وأبرهم أبصرهم باحلق، وإن كان يف عمله تقصري، وإن  ـ  وشبك بني أصابعه ـإذا اختلفوا :( (أعلم، قال
   ٥)كان يزحف زحفا

  :تبسمه ومزاحه
يا من شرفه . .يا صاحبنا: قال رجل من اجلمع، وقد كان أظرفهم وألينهم، ومل تكن االبتسامة تغادر فمه

وقد رأيت من الناس من . .اهةأنت تعرف طبعي، وما جبلت عليه من الفك. .اهللا حبفظ سنة رسول اهللا 
  . .يعاتبين يف ذلك، وهم يستدلون لذلك مبا ورد يف املواعظ من فضل البكاء

لقد قال اهللا تعاىل . .وما خلق اهللا لنا الضحك إال لنضحك. .للبكاء حمله، وللضحك حمله: قال الصاحلي
  )٤٣:لنجم) (وأَنه هو أَضحك وأَبكَى﴿ :يذكر ذلك

ولكنهم يعتربون حايل حال القاصرين، ال حال العارفني العابدين . .هم ال جيادلونين يف ذلك :قال الرجل
  .الزاهدين الورعني

سيد العارفني العابدين الزاهدين الورعني ومع ذلك كان أكثر  لقد كان رسول اهللا : قال الصاحلي
ت أحدا أكثر تبسما من رسول اهللا ما رأي: قالـ رضي اهللا عنه ـ احلارث بن جزء لقد حدث . .الناس تبسما

 ٦.  
كان : قالت ؟إذا خال كيف كان رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ سألت عائشة : عن عمرة قالتو

                                                
 .الطرباينرواه ) ١(
 .سلمالشافعي وأمحد وأبو داود والنسائي بسند صحيح على شرط مرواه ) ٢(
 .الترمذيرواه ) ٣(
 .مسلم وأبو داودرواه ) ٤(
 .ابن عساكررواه ) ٥(
 .إال تبسما وابن سعد، ويف رواية ما كان ضحك رسول اهللا  -وصححه  -رواه الترمذي ) ٦(
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  .١ضاحكا بساما كالرجل من رجالكم، إال أنه كان أكرم الناس خلقا، كان
ال حيدث حبديث إال ـ رضي اهللا عنه ـ كان أبو الدرداء : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم الدرداء و

  .٢ال حيدث حبديث إال تبسم كان رسول اهللا : فقال ،إين أخشى أن حيمقك الناس: تبسم فيه، فقلت
منذ أسلمت، وال رآين قط إال تبسم يف  ما حجبين رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جرير  و
  .٣وجهي

 فما كانت سنة النيب . .عليه الضحكولكنا ننكر . .حنن ال ننكر عليه التبسم: قال رجل من اجلمع
ضاحكا حىت  ٤مستجمعا ما رأيت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة جتاوز التبسم، وقد حدثت 
  .٥ترى هلواته إمنا كان يبتسم

التبسم ويفتر عن مثل  كان جل ضحك رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن هند بن أيب هالة و
  .٦حب الغمام

ضاحكا، ما كان إال  ما رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ني بن يزيد الكليب عن حص
  .٧مبتسما
  .٨إذا ضحك يتألأل يف اجلدر كان رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قالو

وقد وصفهم غريهم أن . .لقد وصف هؤالء ما رأوا أو وصفوا الغالب من أحوال النيب : قال الصاحلي
  . .٩كان يضحك أحيانا كما نضحك النيب 

إين ألعلم أول رجل يدخل : (قال عن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ذر ومن ذلك ما حدث به أبو 
أعرضوا عليه صغار ذنوبه، وخيبأ عنه : فيقال اجلنة، وآخر رجل خيرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة

أعطوه مكان كل : يقر، ال ينكر، وهو يشفق من كبارها، فيقالعملت كذا وكذا، وهو : كبارها، فيقال له
                                                

 .كان ألني الناس، وأكرم الناس، ضحاكا بساما: قالت -رواه اخلرائطي، ورواه أبو احلسن بن الضحاك بلفظ ) ١(
 .ه أمحدروا) ٢(
 .رواه ابن أيب شيبة وأبو نعيم) ٣(
 .أي ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك حبيث يضحك ضحكا تاما، مقبال بكليته على الضحك: مستجمعا) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .رواه الترمذي والبيهقي) ٦(
 .رواه أبو نعيم وابن عساكر) ٧(
 .رواه الترمذي والبيهقي) ٨(
بغري موطن، حىت تبدو  صحت األخبار، وتظاهرت، بضحك رسول اهللا : ن بن الضحاك رمحه اهللا تعاىلقال أبو احلس)٩(

إن التبسم كان األغلب عليه، فيمكن أن : أنه كان ال يضحك إال تبسما، وميكن اجلمع بينهما بأن يقال نواجذه، وثبت عنه 
غري ما أخرب عنه، ويكون من روى أنه ضحك، حىت بدت  نيب الناقل عنه أنه كان ال يضحك إال متبسما مل يشاهد من ال يكون

نواجذه قد شاهد ذلك يف وقت ما فنقل ما شاهد، فال اختالف بينهما، الختالف املواطن واألوقات وميكن أن يكون يف ابتداء 
أحاديث  عنه  أمره كان يضحك حىت تبدو نواجذه يف األوقات النادرة، وكان آخر أمره ال يضحك إال متبسما، وقد وردت

تدل على ذلك، وميكن أن يكون من روى عنه أنه كان ال يضحك إال متبسما شاهد ضحكه، حىت بدت نواجذه نادرا، فأخرب 
 .عن األكثر، وغلبته على القليل النادر
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فلقد : ـ رضي اهللا عنه ـ، قال أبو ذر )فيقول أي رب، إن يل ذنوبا ما أراها ههنا: سيئة عملها حسنة، قال
  ٢)١ضحك، حىت بدت نواجذه رأيت رسول اهللا 
فجاء رجل إىل رسول اهللا   بينا أنا جالس عند رسول اهللا: قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة وحدث أبو 

، ال : ، قال)أعتق رقبة: (وقعت على أهلي يف رمضان، قال: قال) ؟وحيك، وما شأنك: (هلكت، قال: فقال
ما بني ظهري املدينة : ، مث قال)فأطعم ستني مسكينا: (ما أطيقه، قال: ، قال)فصم شهرين متتابعني: (أجد، قال

  ٣)خذه، واستغفر ربك: (بدت أنيابه، مث قالحىت  أحوج إليه مين، فضحك رسول اهللا 
جالس إذا رأيناه ضحك حىت بدت ثناياه،  بينما رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ أنس  وحدث

رجالن من أميت جثيا بني يدي رب العزة، تبارك وتعاىل عنه، : (قال ؟ما أضحكك بأيب أنت وأمي: فقال عمر
يا رب مل يبق من : أعط أخاك مظلمته، فيقول: خي، قال اهللا تعاىليا رب خذ يل مظلميت من أ: فقال أحدمها

إن ذلك اليوم يوم : بالبكاء، فقال يا رب فليحمل من أوزاري، ففاضت عينا رسول اهللا : حسنايت شئ، قال
 ارفع رأسك فانظر إىل اجلنان،: فيقول اهللا تعاىل: عظيم، يوم حيتاج الناس فيه أن حيمل عنهم من أوزارهم، قال

يا رب، أرى مدائن من فضة، وقصورا من ذهب، مكللة باللؤلؤ، ألي نيب هذا؟ ألي صديق : فرفع رأسه فقال
: مباذا؟ قال: أنت متلكه، قال: قال ؟يا رب ومن ميلك ذلك: هذا ملن أعطاين الثمن، قال: هذا؟ قال اهللا تعاىل

، قال النيب )د أخيك فادخله اجلنةخذ بي: يا رب قد عفوت عنه، قال اهللا عز وجل: بعفوك عن أخيك، قال
):٤)اتقوا اهللا، وأصلحوا ذات ببينكم، فإن اهللا تعاىل يصلح بني املؤمنني يوم القيامة  

بقباء وبني أيديهم متر وبسر متر،  دخلت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ صهيب  وحدث
) ؟أتأكل التمر على عينيك وأنت رمد( :وأنا أشتكي إحدى عيين، فرفعت التمر آكله، فقال رسول اهللا 

حىت نظرت إىل  فضحك رسول اهللا  ،إمنا آكل على شقي الصحيح، وأنا أمزح مع رسول اهللا : فقلت
  .٥نواجذه

  .فحدثنا عن مزاحة وفكاهته. .هذا تبسمه وضحكه: قال الرجل
ـ رضي اهللا أنس  عناملطلعون على أحواله ذلك منه، ف لقد وصف أصحاب رسول اهللا : قال الصاحلي

                                                
: لإن النواجذ أقصى األضراس من الفم، موضعا، ومنهم من قا: أهل اللغة يف النواجذ ما هي؟ فقال مجاعة اختلف) ١(

  .هي الضواحك: هي األنياب، وقال آخرون: النواجذ
النواجذ بكسر اجليم، وبالذال املعجمة، وهي من األسنان الضواحك، وهي اليت تبدو عند الضحك، واألكثر : قال يف النهاية

ضحكه التبسم؟  األشهر أا أقصى األنسان، واملراد األول ألنه ما كان يبلغ به الضحك حىت تبدو أضراسه، كيف وتقدم أن جل
وإن أريد به األواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثله يف ضحكه، من غري أن يراد ظهور نواجذه يف الضحك، وهو أقيس القولني، 

 .الشتهار النواجذ بأواخر األسنان
 .رواه أبو بكر بن أيب شيبة) ٢(
 .رواه ابن عساكر) ٣(
 .رواه ابن أيب الدنيا) ٤(
 .ثابت يف دالئلهرواه قاسم بن ) ٥(
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  .١من أفكه الناس كان رسول اهللا : قالعنه ـ ف
  .٢أفكه الناس خلقا كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن حبشي بن جنادة و
 ما رأيت أحدا أكثر مزاحا من رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء و

٣.  
ميزح، وال يقول  فقد كان النيب . .وأخرب أا مقيدة بالصدق. .ة فيههذه الصف وقد ذكر رسول اهللا 

  ٤)إين ألمزح، وال أقول إال حقا: (قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر إال صدقا، ف
إن اهللا تعاىل ال يؤاخذ : (مازحا، وكان يقول كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
  ٥)الصادق يف مزاحهاملزاح 
  ٦)إين ال أقول إال حقا: (قال ؟قالوا يا رسول اهللا إنك تداعبنا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
  

  .ومالطفته ألصحابه فمتعنا مبا روي من مزاح رسول اهللا : قال رجل من اجلمع
  .الساعةوسأحدثكم عن بعض ما يرد على خاطري . .لقد ورد من ذلك الكثري: قال الصاحلي

أهدينا جارية لنا من بين : قالتـ رضي اهللا عنها ـ أم نبيط ما حدثت به  للنساء مالطفته فمن 
أتيناكم أتيناكم، فحيونا : النجار إىل زوجها، وكنت مع نسوة من بين النجار، ومعي دف أضرب به، وأنا أقول

) ؟ما هذا يا أم نبيط: (فقال سول اهللا علينا ر فوقف: حنييكم، ولوال الذهب األمحر ما حلت بواديكم، فقالت
: قلت) ؟فتقولني ماذا: (بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، جارية من بين النجار ديها إىل زوجها، قال: فقلت

  ٧)ولوال احلنطة السمراء ما مسنت عذاريكم: (فأعدت عليه قويل، فقال رسول اهللا 
فقال  ؟ميزح أكان رسول اهللا : رضي اهللا عنه ــ عن عطاء بن أيب رباح أن رجال قال البن عباس و

إنه كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوبا، فقال : فقال ابن عباس ؟فما كان مزاحه: نعم، فقال الرجل: ابن عباس
  ٨)البسيه وامحدي اهللا وجدي منه ذيال كذيل الفرس: (هلا

أمها يا رسول اهللا بعض دعابات : فقالت أا مزحت عند رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
  ٩ )بل بعض مزحنا هذا احلي من قريش: (هذا احلي من بين كنانة، فقال رسول اهللا 

بيين  حبريرة قد طبختها، فقلت لسودة، والنيب  أتيت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ  هاعنو
                                                

 )مع صيب(: ورواه ابن اجلوزي وزاد، رواه ابن عساكر) ١(
 .رواه ابن عساكر) ٢(
 .رواه أبو الشيخ) ٣(
 .إسناده قريب من احلسن، ورواه اخلطيب عن أنس: رواه الطرباين يف الكبري، قال الذهيب )٤(
 .رواه املعاىف بن زكريا وفيه انقطاع) ٥(
 .األدب، والترمذي، وصححه الذهيب رواه أمحد والبخاري يف) ٦(
 .رواه ابن ناصر الدين) ٧(
 .رواه الزبري بن بكار يف كتاب الفاكه) ٨(
 .رواه الزبري بن بكار يف كتاب الفاكه) ٩(
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فوضعت يدي فيها، فلطختها،  لتأكلني أو أللطخن وجهك، فأبت: كلي، فأبت أن تأكل، فقلت: وبينها
فمر عمر  فلطخت وجهي، فضحك رسول اهللا ) لطخي وجهها: (فوضع فخذه هلا وقال هلا ،وطليت وجهها

، فما )قوما، فاغسال وجوهكما: (أنه سيدخل، فقال يا عبد اهللا، فظن رسول اهللا : فقالـ رضي اهللا عنه ـ 
  .١منه زلت أهاب عمر هليبة رسول اهللا 

يف بعض أسفاره، وأنا جارية مل أمحل اللحم، ومل  خرج رسول اهللا : قالتضي اهللا عنها ـ ـ ر هاعنو
حىت : ، فسابقته، فسبقته، فسكت عين)تعايل حىت أسابقك: (، فتقدموا، مث قال)تقدموا: (أبدن، فقال للناس

تعايل : (قال، مث )تقدموا: (محلت اللحم، وبدنت، ونسيت، مث خرجت معه يف بعض أسفاره، فقال للناس
  ٢)هذه بتلك: (، فسبقين، فجعل يضحك، ويقول)أسابقك
ما أكثر : (ـ رضي اهللا عنها ـقال ذات يوم لعائشة  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  ٣)بياض عينيك
ال : (فسألته عن شئ فقال هلا ومازحها أن عجوزا دخلت على رسول اهللا وعنه ـ رضي اهللا عنه ـ 

إىل الصالة، وبكت بكاء شديدا، حىت رجع  ، وحضرت الصالة، فخرج رسول اهللا )عجوز يدخل اجلنة
ال يدخل اجلنة عجوز، فضحك، : يا رسول اهللا إن هذه املرأة تبكي ملا قلت هلا: ، فقالت عائشةرسول اهللا 

) ٣٦(فَجعلْناهن أَبكَارا ) ٣٥(اًء إِنا أَنشأْناهن إِنش﴿ :أجل ال يدخل اجلنة عجوز، ولكن اهللا تعاىل قال: (وقال
  ٥)٤وهذا لعجائز الرمص ،)الواقعة(﴾ )٣٧(عربا أَترابا 

: إن زوجي يدعوك، قال: فقلت أن امرأة يقال هلا أم أمين جاءت النيب ـ مرسال ـ عن زيد بن أسلم و
بل :(بعينيه بياض، فقال رسول اهللا أي يا رسول اهللا؟ واهللا ما : فقالت) ؟أهو الذي بعينيه بياض. .؟من هو(

، وجاءته امرأة أخرى )؟وهل من أحد وإال وبعينيه بياض:(ال وهللا، فقال النيب : ، فقالت)إن بعينيه بياضا
ما أصنع به وما  :، فقالت)امحلوها على ابن بعري:(يا رسو اهللا امحلين على بعري، فقال رسول اهللا : فقالت

  .٦وكان مزح معها) هل جيئ بعري إال ابن بعري؟:(رسول اهللا  حيملين يا رسول اهللا؟ فقال
: فقال دخل علينا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ علي ما حدث به . .مالطفته للصبيانومن 

وعليه حلاف قرنفلي، وهو ماد ـ رضي اهللا عنه ـ فخرج إليه احلسن بن علي : قال) أين لكع؟ ههنا لكع؟(
  ٧)بأيب أنت وأمي، من أحبين فليحب هذا(: يده والتزمه، وقال يده، فمد رسول اهللا 

                                                
 .وحديثه حسن عن عائشة: رواه ابن عساكر، وأبو يعلى، برجال الصحيح، غري حممد بن عمرو بن علقمة، قال اهليثمي) ١(
 .رواه أمحد) ٢(
 .رواه أبو احلسن بن الضحاك) ٣(
)٤ (الرطب منه، والغمص: من الرمص، وهو البياض الذي تقطعه العني، وجيتمع يف زوايا األجفان، والرمص: مصالر :
 .اليابس
 .رواه الترمذي، ورواه الطرباين يف األوسط عن عائشة )٥(
 .رواه الزبري بن بكار يف كتاب الفاكه) ٦(
 .األعرايب، وأبو احلسن بن الضحاك رواه أبو سعيد بن) ٧(



 ٠

رضي اهللا ـ يأخذ بيد احلسني بن علي  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
  ٣)، اللهم إين أحبه فأحبه٢حزقة ترق عني بقه ١حزقة: (فريفعه على باطن قدميه ويقولـ تعاىل عنهما 

لسانه للحسن بن علي فريى الصيب لسانه  ٤يدلع كان رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنه ـ هعنو
  .٦إليه ٥فيهش
ـ على بيت فاطمة  وقف رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنهما ـ قالعن حصني والد عمران بن حصني و

ه ، وأخذ بأصبع)ارق بأبيك عني بقة: (فخرج إليه احلسن أو احلسني، فقال له رسول اهللا رضي اهللا عنها ـ 
، )مرحبا ارق، بأبيك عني بقة: (احلسن أو احلسني، فقال له رسول اهللا : يرقى على عاتقه، مث خرج اآلخر

: بأقفيتهما حىت وضع أفواههما على فيه، مث قال وأخذ بأصبعه، فاستوى على عاتقه اآلخر، وأخذ رسول اهللا 
   ٧)اللهم إين أحبهما فأحبهما، وأحب من حيبهما(

واحلسن واحلسني على ظهره، وهو  دخلت على رسول اهللا : قالاهللا عنه ـ ـ رضي عن جابر و
  ٩)٨نعم اجلمل مجلكما، ونعم العدالن أنتما: (يقول

واحلسن ابن علي على ظهره، فإذا سجد  رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
سليم وهلا ابن من أيب طلحة، يكين أبا يدخل على أم  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  هعنو

يا رسول اهللا مات نغره : قالوا) ؟ما يل أرى أبا عمري حزينا: (عمري، وكان ميازحه، فدخل عليه فرآه حزينا فقال
  ١١)؟أبا عمري ما فعل النغري: (الذي كان يلعب به فجعل يقول
يا أبا عمري ما فعل (: خ يل صغريخيالطنا، حىت يقول أل كان رسول اهللا : قالوعنه ـ رضي اهللا عنه ـ 

  ١٣)؟١٢النغري
بقطف من عنب  بعثتين أمي إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن بسر املازين و

                                                
 .املقارب اخلطا، والقصري الذي تقرب خطاه: احلزقة) ١(
وأخربين بعض األدباء أن  ):علوم احلديث(إشارة إىل البقة اليت تطري، وال شئ أصغر من عينها، قال احلاكم يف : عني بقة) ٢(
 .يا قرة عني بقة: سنللح فقال ا ـرضي اهللا تعاىل عنهـ أراد بالبقة فاطمة  النيب 
 .رواه احلاكم يف علوم احلديث) ٣(
 .خيرج: يدلع) ٤(
 .وخيف للشئ ،يفرح، ويستبشر، ويرتاح: يهش) ٥(
 .رواه ابن أيب شيبة، وأبو الشيخ) ٦(
 .رواه الطرباين) ٧(
اطالق تشبيه  وهي منقبة تفرد ا احلسن واحلسني، وتضمن من الفقه ،هذا من مزاح رسول اهللا : قال أبو حممد )٨(

 .اإلنسان بالبهيمة إذا شاركها يف بعض فعلها
 .رواه أبو حممد الرامهرمزي) ٩(
 .رواه ابن عساكر) ١٠(
 .رواه أمحد والبخاري يف األدب، ومسلم) ١١(
 .طائر يشبه العصفور أمحر املنقار، وجيمع على نغران: النغري) ١٢(
 .رواه البخاري) ١٣(



 ٤٨١

  ١)غدر غدر: (إذا رآين قال ، فكان رسول اهللا )ال: (فقال رسول اهللا  فأكلته، فسألت أمي رسول اهللا 
قال له يف غزوة ذات  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ جابر ث به ما حد. .مالطفته ألصحابهومن  
: فسمنيه، قال: ، قلت)ال، ولكن بعنيه: (قلت يا رسول اهللا، بل أهبه لك، قال: قال) ؟أتبيعين مجلك: (الرقاع

سول ال، فلم يزل يرفع يل ر: ، قلت)فبدرمهني: (ال، إذن تغبنين يا رسول اهللا، قال: ، قلت)قد أخذته بدرهم(
  ٢)قد أخذته(، قلت هو لك، قال )نعم: (رضيت، قال: فقلت) ؟أفقد رضيت: (حىت بلغ األوقية، فقال اهللا 

نعم يا : قلت) ؟يا جابر، هل تزوجت بعد: (يكلمين وميازحين، مث قال ويف رواية فجعل رسول اهللا 
يا رسول اهللا إن : ، قلت)ك وتالعبهاأفال جارية تالعب: (بل ثيبا، قال: قلت) ؟أثيبا أم بكرا: (رسول اهللا، قال

أصبت إن شاء : أيب أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جتمع رؤوسهن، وتقوم عليهن، قال
اهللا، أما إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا جبزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، ومسعت بنا امرأتك فنفضت 

فلما : ، قال)إا ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عمال كيسا: (منارق، قاليا رسول اهللا ما لنا : منارقها، قلت
دخل،  جبزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، فلما أمسى رسول اهللا  جئنا صرارا أمر رسول اهللا 

  .فدونك مسعا وطاعة: قالت ودخلنا، فحدثت املرأة احلديث، وما قال يل رسول اهللا 
حىت وقف على أناس من أشجع وجهينة، فمازحهم،  أقبلت مع رسول اهللا : عن زياد بن سربة قالو

، يا رسول اهللا تضاحك أشجع وجهينة؟ فغضب رسول اهللا : فوجدت يف نفسي، قلت: وضحك معهم، قال
الشريد، وخري من  أما إم خري من بين فزارة، ومن بين بدر، وخري من بين: (ورفع يده حتت منكيب، مث قال

ال ارتد، إأحد  فلما كانت الردة مل يبق من أولئك الذين خرب عنهم رسول اهللا )  أستغفر اهللاقومك، أو ال
وكان يل ـ رضي اهللا عنه ـ وجعلت أتوقع قومي، أمهين ذلك خمافة أن يرتدوا، فأتيت عمر بن اخلطاب : قال

  ٣)أو ال أستغفر اهللا: (لال ختافن أما مسعته يقو: صديقا، فقصصت عليه احلديث، واألمر الذي أخافه، فقال
إنا حاملوك : (يستحمله فقال رسول اهللا  أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  ٤)وهل تلد اإلبل إال النوق: (فقال رسول اهللا  ؟يا رسول اهللا، ما أصنع بولد الناقة: ، فقال)على ولد الناقة
  ٥)يا ذا األذنني: (لهقال  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  ه عنو
يا رسول اهللا إين أضع حتت رأسي خيطني، فلم يتبني : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عدي بن حامت و

يا ابن حامت، هو بياض النهار من سواد ـ لعريض القفا : ويف لفظ ـ إنك لعريض الوسادة: (يل شئ، فقال
  .٦الليل

من األنصار كان فيه مزاح فبينا هو حيدث القوم أن رجال ـ رضي اهللا عنه ـ عن أسيد بن احلضري و
                                                

 .رواه أبو احلسن بن الضحاك) ١(
 .رواه ابن إسحاق) ٢(
 .رواه البزار، وأبو احلسن بن الضحاك) ٣(
 .رواه أمحد والبخاري يف األدب، وأبو داود والترمذي وصححه )٤(
 .وقال حسن غريب ،رواه أبو داود والترمذي) ٥(
 )باب مداعبته من أخطأ ليزول عن املخطئ بذلك اخلجل(رواه البخاري، ورواه أبو نعيم، وأدخله يف ) ٦(



 ٤٨٢

) اصطرب: (يا رسول اهللا أصربين، قال: يف خاصرته بعود كان يف يده، فقال يضحكهم إذ طعنه رسول اهللا 
أردت : ، قال١فاحتضنه، وجعل يقبل كشحه ،علي قميص، فرفع رسول اهللا  إن عليك قمصا، وليس :قال

  .٢هذا يا رسول اهللا
مر الظهران فخرجت من خبائي  نزلت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ جبري  عن خوات بنو

 فإذا نسوة يتحدثن، فأعجبنين، فرجعت، وأخرجت حلة يل، فلبستها، مث جلست إليهن، وخرج رسول اهللا 
هللا مجل يا رسول ا: واختلطت، وقلت قال فهبت رسول اهللا ) ؟أبا عبد اهللا ما جيلسك إليهن: (من قبته، فقال

وتبعته، فألقى إيل رداءه، ودخل يف األراك، فكأين أنظر  فمضى رسول اهللا : يل شرود فأنا أبتغي له قيدا، قال
) أبا عبد اهللا ما فعل شراد مجلك؟: (إيل بياض قدميه يف خضرة األراك، فقضى حاجته، مث توضأ، مث جاء، فقال

فتعجلت : قال) سالم عليك أبا عبد اهللا ما فعل شراد مجلك؟ال: (مث ارحتلنا، فجعل ال يلحقين يف مسري إال قال
، فلما طال علي ذلك حتينت ساعة خلوة املسجد، فأتيت إىل املدينة، واجتنبت املسجد، وجمالسة رسول اهللا 

من بعض حجره فجاء فصلى ركعتني خفيفتني، مث جلس،  املسجد فجعلت أصلي، فخرج رسول اهللا 
، )أبا عبد اهللا ما شئت فلست بقائم حىت تنصرف طول: (ذهب، ويدعين، فقالوطولت الصالة، رجاء أن ي

) السالم عليك أبا عبد اهللا ما فعل شراد مجلك؟: (فانصرفت، فقال ،واهللا ألعتذرن إىل رسول اهللا : فقلت
أمسك  ، مث)رمحك اهللا مرتني أو ثالثا: (والذي بعثك باحلق نبيا ما شرد ذلك اجلمل منذ أسلمت، فقال: فقلت

  .٣عين، فلم يعد لشئ مما كان
نعم يا رسول : قلت) ؟عون: (فقال أتيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عون بن مالك و
  ٤)كلك: (قال ؟كلي: ، قلت)ادخل: (اهللا قال
  ٥)أنت أبو الورد: (فرأى رجال أمحر، فقال: رآه قال عن ابن أيب الورد عن أبيه أن رسول اهللا و
يف سفر فثقل على القوم بعض متاعهم، فجعلوا يطرحونه  كنت مع رسول اهللا : ريرة قالعن أيب هو

  ٧ )٦أنت زاملة: (فقال علي فمر يب رسول اهللا 
، )ابسط كساءك: (ثقل على القوم متاعهم، فقال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن سفينة و

فلو محلت من يومئذ وقر بعري، أو بعريين، : ، قال)فينةامحل فأنت س: (رسول اهللا  فجعلوا فيه متاعهم فقال
  .٨ما ثقل علي ـحىت بلغ سبعة  ـأو ثالثة 

                                                
 .وهو ما بني اخلاصرة إىل الضلع اخللف: بفتح الكاف، وسكون الشني املعجمة، وفتح احلاء املهملة: كشحه) ١(
 .رواه أبو داود بإسناد جيد) ٢(
 .رواه الطرباين وابن عساكر برجال ثقات) ٣(
 .رواه ابن أيب خيثمة) ٤(
 .رواه ابن اجلوزي )٥(
 .ملتاع، وأكثر ما يستعمل يف محل البغل واحلمارالبعري الذين حيمل عليه الطعام وا: الزاملة) ٦(
 .رواه ابن أيب شيبة، وأبو الشيخ) ٧(
 .رواه البخاري يف األدب وابن عساكر) ٨(



 ٤٨٣

يف سفر، وكان إذا أعىي بعض القوم ألقى علي  كنا مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  هعنو
  ١)أنت سفينة: (فقال رسول اهللا  ،سيفه، ألقى علي ترسه، حىت محلت من ذلك شيئا كثريا

  :هيبته
فإن عهدنا سقوط الوقار ممن ميازح الناس، ويكثر من . .أمل يؤثر هذا يف هيبته : قال رجل من اجلمع

  التبسم هلم؟
وهي . .فوقاره من معرفته بربه وصلته به. .كلهم ميكن أن يكون كذلك إال رسول اهللا : قال الصاحلي

  .ال ميكن أن يؤثر فيها شيء
د ذكرت ذلك، فسأحدثك عن مبلغ اهليبة والوقار والتعظيم اليت كانت ما دمت ق: سكت قليال، مث قال

  . .من أصحابه وأعدائه على حد سواء لرسول اهللا 
تكلم مساه  إن صمت فعليه الوقار، وإن(: ، فقالتـ رضي اهللا عنها ـ صفته أم معبد  لقد ذكرت

ابتدروا إىل أمره، حمفود حمشود ال عابس وال وعاله البهاء، له رفقاء حيفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر 
  ٢)معتد

  ٣ )فخما مفخما كان رسول اهللا (: عن هند بن أيب هالة قالو
  .٤بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه رسول اهللا  من رأى: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و
أي أكربه : ، من رآه هابهليس بالطويل، وال بالقصري كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  هعنو
  .٥وعظمه
  .٦قد ألقيت عليه املهابة أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و
  .٧ما يتكلم منا متكلم، كأن على رؤوسنا الرخم كنا عند رسول اهللا : عن أسامة بن شريك قالو
  .٨وسنا إليه إعظاما لهمل ترتفع رؤ إذا قعدنا عند رسول اهللا  كنا: عن ابن بريدة عن أبيه قالو
إذا دخل املسجد مل يرفع أحد منا إليه رأسه غري  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  .٩أيب بكر، وعمر رضي اهللا تعاىل عنهما، فإما كانا يبتسمان إليه، ويبتسم إليهما
                                                

 .رواه أبو بكر الشافعي) ١(
 .رواه البيهقي) ٢(
 .رواه البيهقي) ٣(
 .رواه الترمذي يف الشمائل) ٤(
 .رواه قاسم بن ثابت) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
، )كأمنا على رؤوسنا الطري، ما منا متكلم(: رواه ابن حبان واحلاكم، والذهيب، وأقره، ورواه الطرباين بسند صحيح بلفظ )٧(

وأصحابه حوله، وعليهم السكينة، كأمنا على رؤوسهم الطري،  ،أتيت رسول اهللا (: ورواه أمحد، وأبو داود، وابن ماجه بلفظ
 .ورواه الطيالسي بسند صحيح، وابن أيب شيبة، وأمحد بن منيع عن الرباء بن عازب ، وذكر احلديث،)فسلمت، مث قعدت

 .رواه ابن حبان، واحلاكم، وصححه الذهيب، وأقره) ٨(
 .رواه الترمذي، واحلاكم) ٩(



 ٤٨٤

سنا الطري، ما يتكلم منا كأمنا على رؤو كنا جنلس عند رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  هعنو
  .١أحد، إال أبو بكر وعمر رضي اهللا تعاىل عنهما

فقام  أنه كان يف عصابة يذكرون اهللا تعاىل، فمر م رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن سلمان و
  .٢ بعضهم، فجاء حنوهم قاصدا، حىت دنا منهم، فكلفوا عن احلديث إعظاما لرسول اهللا 

، فلما رآه أرعد من يا بين هذا نيب اهللا : ومعي ابين، فقال يت رسول اهللا أت: عن أيب رمثة قالو
  .٣هيبته

هذا : ال قال: هل تدري من هذا؟ قلت: رأيته، قال فلما ،انطلقت مع أيب حنو رسول اهللا : عنه قالو
  .٤شرفإذا هو ب ،شيئا ال يشبه الناس واقشعررت حني قال ذلك، وكنت أظن رسول اهللا  ،رسول اهللا 

أعلم أبا مسعود اهللا أقدر : إين كنت أضرب غالما يل، إذ مسعت صوتا من خلفي: عن أيب مسعود، قالو
فلما رأيته وقع  ،فجعلت ال ألتفت إليه من الغضب، حىت غشيين، فإذا هو رسول اهللا : عليك منك عليه قال

  .٥السوط من بني يدي من هيبته
ملا رأيت : عن قيلة بنت خمرمة قالت، فك، وخيفف عنهيباسط من الحظ منه ذل وكان رسول اهللا 

يا رسول اهللا أرعدت املسكينة، فقال : متخشعا يف اجللسة أرعدت من الفرق، فقال جليسه رسول اهللا 
 ، فلما قاهلا رسول اهللا )يا مسكينة، عليك بالسكينة( :ـومل ينظر إىل، وأنا عند ظهره ـ  رسول اهللا 

  .٦ل قليب من الرعبأذهب اهللا تعاىل ما دخ
حجة الوداع، فصلى  حججنا مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن يزيد بن األسود السوائي و

: فإذا هو برجلني من وراء الناس مل يصليا مع الناس فقال فاستقبل الناس بوجهه  ،بنا صالة الصبح فاحنرف
يا رسول اهللا،  :قاال) ما منعكما أن تصليا مع الناس؟(: فأيت ما ترعد فرائضهما، فقال ،)ائتوين ذين الرجلني(

فال تفعال، إذا صلى أحدكم يف رحله مث أدرك الصالة مع اإلمام فليصلها معهم، : (إنا قد صلينا يف رحالنا، فقال
  ٧)فإا له نافلة

جال ر فكلم النيب  كنا جنلس مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب مسعود األنصاري و
  ٨)هون عليك، فإين لست مبلك، إمنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد: (فأرعد، فقال

فقام بني يديه، فأخذه من الرعدة شئ فقال رسول  ،عن قيس بن أيب حازم، أن رجال أتى رسول اهللا و

                                                
 .ابن عديرواه ) ١(
 .رواه احلاكم، وصححه الذهيب، وأقره) ٢(
 .رواه ابن سعد) ٣(
 .رواه يعقوب بن سفيان) ٤(
 .وصححه الذهيباحلاكم اه رو) ٥(
 .ابن سعد، وابن جريررواه ) ٦(
 .وابن حبان -وصححه  -حممد بن أيب عمر، وأبو داود، والنسائي، والترمذي رواه ) ٧(
 .أبو داود، وابن ماجه بسند ال بأس بهرواه ) ٨(



 ٤٨٥

  ١)هون عليك، فإين لست ملكا، إمنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد: (اهللا 
  :غضبه

. .وإين أخشى أن أكون مبتدعا بذلك. .أنت تعلم يا صاحيب ما يف طبعي من احلدة: قال رجل من اجلمع
  .هي االبتسامة واملزاح واملداعبة فقد ذكرت أن سنة رسول اهللا 

فإنك إذا وضعت حدتك وغضبك يف موضعها الصحيح كنت مستنا بسنة من سنن . .أبشر: قال الصاحلي
  . .هي الغضب للحقو رسول اهللا 

  .ومساحته ولينه  هلطفعن وقد حدثتنا . .كيف تقول ذلك: قال الرجل
  :الكامل من الرجال هو من: ابتسم الصاحلي، وقال

  وصدور القنا بوجه وقاح =يتلقى الندى بوجه صبيح 
  طرق اجلد غري طرق املزاح     =فبهذا وذا تتم املعايل 

ـ رضي اهللا عائشة كان حديدا شديدا إذا انتهكت حمارم اهللا، قالت  لقد كان رسول اهللا هينا لينا، ولكنه
  .٢منتصرا لنفسه قط، وكان إذا انتهك من حمارم اهللا كان أشدهم يف ذلك ما رأيت رسول اهللا : عنها ـ

  .فإن بعضنا إذا غضب مل تطقه الدنيا، ومل يطقها. .فكيف كان يظهر غضبه : قال الرجل
لقد كان وجهه . .فلم يكن يظهر غضبه إال على وجهه. .أما حممد . .هولذلك هو اجل: قال الصاحلي

  . .كاملرآة الصافية اليت يبدو عليها سروره وغضبه، ورضاه وسخطه
إذا سر استنار وجهه،  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سروره، فكعب بن مالك  لقد وصف
  .٣كأنه دارة القمر
  .٤مسرورا تربق أسارير وجهه دخل علي رسول اهللا : قالتها ـ فـ رضي اهللا عنعائشة ووصفته 
  .٥إذا غضب امحر وجهه كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ غضبه، فأم سلمة ووصفت 
، إذا كره شيئا عرف ذلك يف كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ فعمران بن حصني  ووصفه 

  .٦وجهه
واسع اجلبينني، أزج احلواجب، يف غري قرن، بينهما  كان رسول اهللا : هند بن أيب هالة قال ووصفه

  .٧عرق يدره الغضب، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه
، وحنن نتنازع يف القدر فغضب خرج علينا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة  وأبووصفه 

                                                
 .رواه ابن سعد) ١(
 .رواه الترمذي) ٢(
 .رواه أبو الشيخ) ٣(
 .رواه أبو الشيخ) ٤(
 .واه أبو الشيخر) ٥(
 .رواه أبو الشيخ) ٦(
 .رواه البيهقي) ٧(



 ٤٨٦

أم ذا أرسلت  ؟أذا أمرمت: (أقبل علينا فقال حىت امحر وجهه، كأمنا ألقي على وجهه حب الرمان، حىت
  ١)هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر، عزمت عليكم أن ال تفعلوا ؟إليكم

: فقال بعضهم لبعض كنا جلوسا بباب رسول اهللا : قالو ـ رضي اهللا عنه ـ عمرعبد اهللا بن  ووصفه
: بذلك فخرج فكأمنا عصر على وجهه حب الرمان، فقال كذا وكذا، فسمع رسول اهللا : أمل يقل اهللا تعاىل

ال تضربوا كتاب اهللا تعاىل بعضه ببعض، إمنا ضلت األمم قبلكم يف مثل هذا  ؟أو هلذا خلقتم ؟أذا أمرمت(
  ٢)وانظروا إىل الذين يتم عنه فانتهوا عنه

: يستطيعون من العمل قالواأمرهم مبا  إذا كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة  ووصفته
يا رسول اهللا، إنا لسنا كهيأتك، إن اهللا تعاىل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فيغضب حىت يعرف 

  ٣)أنا أتقاكم، وأعلمكم باهللا: (ذلك يف وجهه، مث يقول
ى استعمل رجال من بين عبد األشهل عل أن رسول اهللا فذكر ـ رضي اهللا عنه ـ بكر ووصفه أبو 

أن حتمر عيناه  ـحىت عرف الغضب يف وجهه  الصدقة فلما قدم سأله إبال من الصدقة، فغضب رسول اهللا 
إن الرجل ليسألين ما ال يصلح يل وال له، فإن منعته كرهت املنع، وإن أعطيته أعطيته ما ال يصلح : (مث قال ـ

  .٤يا رسول اهللا ال أسألك شيئا منها: ، فقال الرجل)يل، وال له
  أهذا ما كان يعرف به عند غضبه؟: ل الرجلقا

وهو ال خيرج إىل اجلهل الذي يقع فيه من سيطر عليه الشيطان حال . .هناك غري هذا: قال الصاحلي
  . .غضبه

إذا اشتد وجده أكثر من  كان رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ومن ذلك ما حدثت به 
  .٥مس حليته
إذا اشتد وجده مسح بيده على رأسه وحليته،  كان رسول اهللا : قالت ـ رضي اهللا عنها ـعنها و

  .٦بذلك شدة غمه فيعرف) حسيب اهللا ونعم الوكيل: (وتنفس الصعداء، وقال
***  

ظلت اجلماعة تسأل الصاحلي إىل أن أذن العصر، حينها ابتدر بعض أفراد اجلماعة مسرعا، يريد 
  أمل تنسوا شيئا؟: قالاالنصراف، فنظر إليهم الصاحلي مبتسما، و
  .فنحن مل حنضر معنا شيئا حىت ننساه. .مل ننس شيئا. .ال: أخذوا ينظرون يف أماكنهم، مث قالوا

  .فال تنسوا ما أخذمتوه. .ولكنكم أخذمت. .رمبا مل حتضروا: ابتسم، وقال
                                                

 .رواه أبو احلسن بن الضحاك) ١(
 .رواه أبو بكر بن أيب شيبة) ٢(
 .رواه اإلمساعيلي) ٣(
 .رواه الترمذي) ٤(
 .رواه أبو الشيخ) ٥(
 .رواه قاسم بن ثابت يف غريبه) ٦(



 ٤٨٧

  . .فبورك فيك. .لقد أخذنا الكثري. .أجل: قالوا
  .مث نضيعها ،نقتدي، وال خري يف أن حنفظ سنتهبه نا الذي هو قدوتنا وأسوت إن رسول اهللا : قال
  فما الذي نسيناه منها؟: قالوا
  جمالسه؟ مب كان خيتم رسول اهللا : قال

عائشة أمنا  نا أنلقد حدثت. .نعم. .العظيمة السنةتلك لقد كدنا نغفل عن . .بورك فيك :قال رجل منهم
جلس جملسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات  إذا كان رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنها ـ قالت

إن تكلم خبري كان طابعا عليهن إىل يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له، سبحانك اللهم :( فقال
   ١)وحبمدك، ال إله إال أنت، أستغفرك، وأتوب إليك

  .فرك، وأتوب إليكسبحانك اللهم وحبمدك، ال إله إال أنت، أستغ: قالت اجلماعة مجيعا بعدها
وقد كان هلم من األخالق واألدب ما جعلين أشعر بأن . .مث خرجوا إىل املسجد، وخرجت معهم

ال يوجد يف الدنيا ما يشبهها أو يقترب منها، فهي عالقات يف اهللا وباهللا ومن  العالقات اليت أسسها حممد 
  .٢وما عقده اهللا ال ميكن أن حيله البشر. .اهللا

                                                
أن يقوهلا حني يقوم من جملسه إال : وزاد األخري، الدنيا والنسائي حممد بن حيىي بن أيب عمر برجال ثقات وابن أيبرواه ) ١(

 .غفر له ما كان منه يف الس
 .من هذه السلسلة) سالم للعاملني(سنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة بالسالم االجتماعي يف اإلسالم يف رسالة ) ٢(



 ٤٨٨

  ـ لباسه ٦
سأذهب بك إىل سوق من أعرق أسواق دمشق، وأكثرها : د أن خرجنا من املسجد، قال يل الصاحليبع

  . .مجاال، وأوفرها بركات
فلذلك ال رغبة يل فيما يطلبه السواح، وال فيما فو إليه . .أنت تعرف أين لست سائحا، وال تاجرا: قلت

  .كاملأنا يل مطلب واحد هو البحث عن اإلنسان ال. .عيون التجار
  . .إن ربك أعظم من أن حيرم السوق من عباده الكمل. .واإلنسان الكامل قد جتده يف السوق: قال
لقد التقيت يف يوم من األيام يف سوق من أسواق بغداد وارثا ال تزال ذكراه عالقة يف . .صدقت: قلت

  . .ذهين
  . .ذلك الذي علمك الورع: قال
  .لكأين بك تعرفه: قلت
  .إن بشرا هو وارث من ورثة الورع النبوي. .تقصد بشرا: قال
  . .لقد نسيت أنك متوسم. .اعذرين: قلت
فاإلنسان الكامل حيتاج إىل لباس يلبسه، وآداب . .فلذلك أردت أن أذهب بك إىل هذا السوق: قال

  .يتحلى ا حني يلبسه
وقد . .ل والتناسقفرأيته سوقا يف منتهى اجلما. .سرت مع الصاحلي إىل ذلك السوق الذي حدثين عنه

  .ه كما كانت تفوح يف ذلك السوق من أسواق بغدادمنكانت روائح الورع تفوح 
فلم أر فيه أي لباس من . .وقد كانت ذلك السوق ـ على ما يبدو منه ـ خمتص يف اللباس العريب القدمي

  .األلبسة اليت تستعمل هذه األيام
  أهذا السوق يعادي احلداثة؟: سألت الصاحلي، وقلت

  وكيف عرفت ذلك؟: قال
بل أنت نفسك . .أرى كل الثياب املعروضة هنا من النوع العتيق الذي نفر منه الكثري من املعاصرين: قلت

  .ال أراك تلبسه
فاإلنسان هو .. واحلداثة ال ميكن اعتبارها قيمة حتترم ا األشياء أو حتتقر. .احلداثة ال ترتبط باللباس: قال

وال ميكن يف موازين العدل . .يف القدمي كان األولياء واألشقياء، ويف احلديث كذلك.  .اإلنسان قدميا أو حديثا
  .اإلهلية أن مييز الناس على أساس أعصارهم

وعلى أساس يرمى اجلديد الذي مل ) املوضة(ولكن هناك شيئا يف عصرنا يسمى . .أسلم لك ذا: قلت
  .يلبس حبجة أن الزمان جتاوزه

إن أعطي  ،تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد اخلميصة( :ذلك، فقال هللا لقد ذكر رسول ا: قال



 ٤٨٩

  ٣)٢، فال انتقش١رضي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك
. .إن هذا احلديث الشريف يدعو اإلنسانية مجيعا ألن تتحرر من ربقة العبودية اليت يضعها فيها جتار األزياء

  .باسا ليستعبدوا البشر من خاللهأولئك الذين خيترعون كل يوما ل
  أيصل األمر إىل درجة االستعباد؟: قلت

فصار حراً  ،أعتق من غري اهللا تعاىلاإلنسان الكامل احملرر هو الذي . .أجل: ربت على كتفي رجل، وقال
يد باطنه وتق ،فحلت فيه العبودية هللا فتشغله باهللا ومبحبته ،مطلقاً، فإذا تقدمت هذه احلرية صار القلب فارغاً

وهو أن  ،)احلرية(تجاوز هذا إىل مقام أمسى منه يسمى يفال يكون له مراد إال اهللا تعاىل، مث  ،وظاهره بطاعته
بل يقنع مبا يريد اهللا له من تقريب أو إبعاد فتفىن إرادته يف إرادة اهللا  ،يعتق أيضاً عن إرادته هللا من حيث هو

اً، مث عاد وعتق عن نفسه فصار حراً، وصار مفقوداً لنفسه موجوداً تعاىل، وهذا عبد عتق عن غري اهللا فصار حر
وإن ابتاله رضي، مل يبق فيه متسع لطلب والتماس  ،إن حركه حترك وإن سكنه سكن ،لسيده ومواله

  . .٤واعتراض، بل هو بني يدي اهللا كامليت بني يدي الغاسل
  .ات عالية ال طاقة لنا افأنت تتحدث عن مقام. .رويدك يا أخي: قاطعه الصاحلي، وقال

  .ولن يكون وارثا إال بالتحقق ا. .ولن يكمل اإلنسان إال ا: قال الرجل
  .ةلكأين بك أحد الورث. .؟من أنت: قلت

  .أنا مثلك أجول يف بالد اهللا حبثا عن أهل اهللا من الذين تشرفوا بالسري على قدم حممد : قال الرجل
  لسوق؟فما الذي جاء بك إىل هذه ا: قلت
لقد حدثين عنها بعض الورثة، فذكر يل حنني الورثة إىل التحلي باحللة اليت كان عليها رسول اهللا : قال

. .م، وأتشرف باالستفادة من . .فيها ةالسوق املختص هفلذلك يقصدون هذ فأنا آيت كل حني أللتقي
  .فهم املرائي اليت تعكس أشعة مشس حممد . .أنوارهم

  . مسرعا، وكأنه يبحث عن شيء خاف أن يضيع منهرف قال ذلك، مث انص
  :هثياب

لقد : ورأيت صاحبه حيدث رجال، ويقول. .دخلنا إىل حمل من احملال، كان يعرض أنواعا رائعة من الثياب
  . .القميصحيب  كان رسول اهللا 
ة فيه، فال حيلو يل وإمنا أتيتك لتحدثين األحاديث الوارد. .وأنا مل آتك ألجل هذا. .أعلم هذا: قال الرجل

  .لبس القميص إال بتذكر ذلك العظيم الذي لبسه
قميص من قطن، قصري الطول  كان لرسول اهللا : أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث : قال التاجر

                                                
 .أي أصابته شوكة أو بلية عظيمة كناية بالشوكة عنها) ١(
 .فال أزيلت عنه أي) ٢(
 .البخاري وابن ماجةرواه ) ٣(
 )٤/٣٨٨:اإلحياء(هذا النص منقول بتصرف من ) ٤(



 ٤٩٠

  .١قصري الكم
  .٢يلبس قميصا فوق الكعبني، مستوى الكمني بأطراف أصابعه كان رسول اهللا : عنه قالو
  .٣له قميص قبطي قصري الطول قصري الكمني ول اهللا كان رس: قاله عنو
  .٤إال قميص واحد مل يكن لرسول اهللا : عن أيب الدرداء ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يف رهط من مزينة فبايعناه، وإن قيمصه ملطلق  أتيت رسول اهللا : عن معاوية بن مرة عن أبيه قالو
  .٥اإلزار
يصلي  رأيت رسول اهللا : لول اإلزار، فسألته عن ذلك فقالرأيت ابن عمر حم: عن زيد بن أسلم قالو
  .٦كذلك
نعم، : قال ؟أشهدت بيعة الرضوان مع رسول اهللا  :قلت لعبد اهللا بن عمر: عن عطاء بن أيب رباح قالو
قيمص من قطن، وجبة حمشوة، ورداء وسيف، ورأيت النعمان ابن مقرن املزين قائما : قال ؟فما كان عليه: قلت
  .٧رأسه، والناس يبايعونهعلى 

  .٨قميصا فيه زر ما اختذ رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .١٠)٩غصإىل الر كان كم رسول اهللا (: عن أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .١١إىل الرسغ كان كم رسول اهللا : قالواوعن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 
، وكان كمه إىل ١٢لبس قميصا وكان فوق الكعبني أن رسول اهللا اهللا عنه ـ  ـ رضيعن ابن عباس و
  .١٣األصابع

                                                
 .ابن سعد، ومسدد، وأمحد بن منيع، وسعيد بن منصور، وأبو الشيخ، والبيهقيرواه ) ١(
 .ابن األعرايبرواه ) ٢(
 .عبد بن محيد وابن عساكر وأبو طاهر املخلصرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .حمللول اإلزار: أبو داود، وابن ماجه، وأبو القاسم البغوي يف معجمه وابن حبان، ولفظ البغويرواه ) ٥(
 .أبو يعلى، والبزار، وابن خرمية، والبيهقي، وابن حبانرواه ) ٦(
 .أبو نعيم، وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٧(
 .أبو الشيخرواه ) ٨(
 .بني الكف والساعد لفة يف الرسغ، وهو مفصل ما :الرصغ)٩(
 .أبو داود والترمذي وحسنهرواه ) ١٠(
والنسائي عن أمساء، وابن األعرايب عن  ،ورواه أبو سعيد بن األعرايب عن ابن عباس ،البزار برجال ثقات عن أنسرواه ) ١١(

  .يزيد العقيلي
الذي كان يلبسه يف السفر،  خمصوص بالقميص )أي حديث الكم إىل الرسغ(هذا احلديث وقد ذكر بعض علماء الشمائل أن 

  .وكان يلبس يف احلضر قميصا من قطن فوق الكعبني، وكماه مع األصابع
 .ولكن نص احلديث ال يساعد على هذا

 .هو العظم اخلارج آخر الساق: الكعب)١٢(
 .ولفظ أيب الشيخ يلبس قميصا فوق الكعبني، مستوى الكمني بأطراف األصابع، احلاكم وصححهرواه ) ١٣(



 ٤٩١

  .١يلبس قميصا قصري اليدين والطول كان رسول اهللا : عنه قالو
  .٢لبس قميصا، وكان كماه مع األصابع أن رسول اهللا  هعنو
: يا رسول اهللا :ن، فقلتثوبان غليظا كان على رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٣إن ثوبيك هذين خشنان ترشح فيهما فيثقالن عليك
  ؟فهل هناك غريه من األلبسة اليت وردت فيها اآلثار عن النيب . .سأشتري هذا القميص: قال الرجل
  .لقد وردت النصوص يف احلديث عنها. .اجلبةهناك : قال التاجر
  .أرنيها: قال الرجل
  .ن، وكالمها ورد ذكره يف النصوصهناك نوعا: قال التاجر
  .أرين األوىل: قال الرجل

: قالـ رضي اهللا عنه ـ بن عمر لقد ورد ذكرها يف حديث ال. .روميةجبة هذه : أراه التاجر جبة، وقال
  .٤وعليه جبة شامية ضيقة الكمني رأيت أبا القاسم 

وعليه جبة رومية من صوف   خرج علينا رسول اهللا: عن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٥ضيقة الكمني فصلى بنا فيها، ليس عليه شئ غريها

  .٦جبة من الشام عن دحية الكليب ـ رضي اهللا عنه ـ أنه أهدى لرسول اهللا و
  .٧عليه جبة شامية، مفترق خصرها رأيت رسول اهللا : عن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .األخرىجلبة اأرين . .ضعها يل يف القفة: قال الرجل
لقد ورد ذكرها يف . .غري روميةجبة هي . .هذه جبة من النوع الثاين: أخذ التاجر جبة أخرى، وقال

أخرجت إلينا أمساء جبة من : قالـ رضي اهللا عنها ـ عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر الصديق حديث 
ويف لفظ وفرجاها ـ مكفوفة به وفروجها ـ ويف لفظ كسروانية ـ طيالسة هلا لبنة من ديباج كسرواين 

كان يلبسها، فلما تويف كانت عند عائشة، فلما توفيت  ،هذه جبة رسول اهللا : فقالتـ مكطوفان بالديباج 
  .٨عائشة قبضتها، حنن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى، ويف لفظ للمرض، ونستشفي ا

يالسة مكفوفة بالديباج، فكان يلقى جبة ط كان لرسول اهللا : عن أمساء ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  .٩فيها العدو

                                                
 .ابن ماجه، وابن سعد، وابن عساكراه رو) ١(
 .ابن عديرواه ) ٢(
 .أبو الشيخرواه ) ٣(
 .ابن سعدرواه ) ٤(
 .ابن ماجهرواه ) ٥(
 .أبو الشيخرواه ) ٦(
 .أبو يعلى برجال ثقاترواه ) ٧(
 .مسلم والنسائي وابن سعدرواه ) ٨(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٩(



 ٤٩٢

رأيت ابن عمر اشترى عمامة هلا علم، فدعا باجللمني فقصه، : عن املغرية بن زياد موىل أمساء قالتو
فجاءت جببة  بؤسا لعبد اهللا، يا جارية هايت جبة رسول اهللا : فدخلت على أمساء، فذكرت ذلك هلا فقالت

  .١فرج بالديباجمكفوفة الكمني واجليب وال
أن أمساء بنت أيب بكر ـ رضي اهللا عنها ـ أخرجت جبة مزررة ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  .٢يلبس هذه إذا لقي العدو كان رسول اهللا : بالديباج، فقالت
بسوق ذي ااز وعليه  رأيت رسول اهللا : عن طارق بن عبد اهللا احملاريب ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٣جبة محراء
  .٤وله جبة صوف يف احلياكة تويف رسول اهللا : عن سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
جبة صوف أمنار فلبسها، فما أعجب بثوب ما أعجب به، فجعل ميسه  كان لرسول اهللا : عنه قالو

  .٥ها يف يدهيا رسول اهللا هبها يل، فخلعها، فدفع:( ويف القوم أعرايب فقال) !انظروا ما أحسنه: (بيده ويقول
أهدي له أكيدر دومه جبة من سندس منسوج فيها  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

أتعجبون من هذه؟ فوالذي نفسي بيده ملناديل سعد :( فعجب الناس منها فقال الذهب، فلبسها رسول اهللا 
يا رسول اهللا أتكرهها وألبسها،  :، وأهداها إىل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فقال)ابن معاذ يف اجلنة أحسن منها

  .٦وذلك قبل أن ينهي عن احلرير) يا عمر إمنا أرسلت ا لتبيعها:( فقال
يا : جبة من سندس، فاستشار أبا بكر وعمر فقاال عن داود بن داود أن قيصر أهدى لرسول اهللا و

عد املنرب فخطب وكان مجيال رسول اهللا، نرى أن تلبسها، يكبت اهللا ا عدوك، ويسر املسلمني، فلبسها، وص
  .٧يتألأل وجهه فيها، مث نزل فخلعها، فلما قدم عليه جعفر وهبها له

وعليه جبة من سندس، فما رأيناه منذ  خرج علينا رسول اهللا : عن أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
باس أهل اجلنة، فمن لبسه يف احلرير ل:( (زمان أمحد منه يف ذلك اليوم، فقام فرتعها، مث خرج يف برد حربة فقال

  ٨)الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة
مث أتى  ،جبة سندس فلبسها رسول اهللا  أن راهبا أهدى لرسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـعن جابر و

ال يصلح لنا :( البيت فوضعها، وأحسن بوفد، فأمر عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن يلبسها لقدوم الوفد فقال
  .٩احلديث.. )وتصلح لنا يف األخرةلباسها يف الدنيا، 

                                                
 .ابن أيب شيبةرواه ) ١(
 .بن أيب شيبةارواه ) ٢(
 .أبو القاسم البغوي، وابن عساكر، وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٣(
 .أبو داود الطيالسيرواه ) ٤(
 .أبو الشيخرواه ) ٥(
 .النسائي، وأبو سعيد بن األعرايبرواه ) ٦(
 .ابن قانعرواه ) ٧(
 .الطرباينرواه ) ٨(
 .أمحد بسند جيدرواه ) ٩(



 ٤٩٣

  .أرين ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها حبييب . .ضعها يل يف القفة: قال الرجل
مفصلة على اهليئة اليت فصلت عليها احللة اليت كان يلبسها  ١لةهذه احل: جلب التاجر جمموعة ثياب، وقال

  .رسول اهللا 
  ها؟فهل وردت اآلثار اليت تذكر: قال الرجل
  .ولوال ذلك ما استطعنا تفصيلها ذه الكيفية. .أجل: قال التاجر
  .فما أشوقين لألحاديث املزينة بذكر رسول اهللا . .فهلم حدثين ا: قال الرجل
أحسن ما  لقد رأيت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال التاجر
  .٢يكون من احللل
  .٣وعليه حلة محراء رأيت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال جابر بن مسرةوحدث 
  .٥)٤وعليه حلة حربة رأيت عشية عرفة رسول اهللا : قدامة الكاليب ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث 
حلة أخذها بثالثة  أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ أن مالكا ذا يزن أهدى لرسول اهللا وحدث 

  .٦وثالثني ناقة فقبلها
مربوعا، وقد رأيته يف حلة محراء، ما رأيت  كان رسول اهللا : الرباء ـ رضي اهللا عنه ـ قال وحدث

  .٧ شيئا أحسن منه 
  .٨حلة بسبع وعشرين ناقة فلبسها اشترى رسول اهللا : عبد اهللا بن احلارث قال وحدث

فركزها، مث أقام  رأيت بالال ـ رضي اهللا عنه ـ جاء بعرتة: جحيفة ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث أبو 
  .٩احلديث. .خرج يف حلة محراء مشراء الصالة، فرأيت رسول اهللا 

يف اهلدنة اليت كانت  أهدى حكيم بن حزام ـ رضي اهللا عنه ـ للنيب : يزيد بن عياض قالوحدث 
دية إين ال أقبل ه:(وبني قريش حلة ذي يزن اشتراها بثالمثائة دينار، فردها عليه، وقال بني رسول اهللا 

  : فلما رآه حكيم قال له ،من اشتراها له فلبسها رسول اهللا  ، فباعها حكيم، فأمر رسول اهللا )مشرك

                                                
 .ريه، وال تكون حلة إال من ثوبني، أو ثوب له بطانةإزار ورداء برد أو غ: احللة) ١(
 .أحسن ما يكون من اليمنية: ورواه بقي بن خملد بلفظ، أبو داودرواه ) ٢(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٣(
 .هي برود يؤتى ا من اليمن خمططة: وقيل ثوب أخضر،: احلربة)٤(
 .البزار وأبو القاسم البغويرواه ) ٥(
 .أبو داودرواه ) ٦(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٧(
بسبع وعشرين : ورواه ابن سعد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بلفظ ،أبو الشيخرواه ) ٨(

وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات، وهو مرسل، عن ابن ، أوقية، ورجاله ثقات إال عليا وكذلك إسحاق، وعلي متكلم فيه
 )ثوبا بتسع وعشرين ناقة:( حلة، وإما قالاشترى  سريين أن النيب 

 .البخاري ومسلمرواه ) ٩(



 ٤٩٤

  ١بدا سابق ذو غرة وجحول =حيبس احلكام بالفضل بعد ما 
  .أرين ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها طبيب القلوب . .ضعها يل يف القفة: قال الرجل

ميكنك أن تلبسه، . .فلذلك ال ختف. .وهو ليس من احلرير. .٢القباءهذا : قالجلب التاجر ثوبا آخر، و
  .ما تركه إال ألجل كونه من احلرير ألن النيب 

فروج حرير فلبسه، فصلى فيه،  أهدي لرسول اهللا : عقبة بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث 
  )ذا للمتقنيال ينبغي ه:(كاره له وقاللمث انصرف فرتعه نزعا شديدا كا

فأرسل  ،مث أوشك أن نزعه ،قباء ديباج أهدي له لبس رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
: ، فجاءه عمر يبكي، فقال)اين عنه جربيل :( قد أوشك ما نزعته يا رسول اهللا، فقال: به إىل عمر فقيل

، فباعه عمر )أعطكه لتلبسه، إمنا أعطيتكه لتبيعهإين مل :( (يا رسول اهللا، كرهت أمرا وأعطيتنيه فما يل؟ فقال
  .٣بألفي درهم

قسم رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن املسور بن خمرمة ف. .أعطاه لغريه وقد روي أن رسول اهللا 
 يا بين انطلق بنا إيل رسول اهللا : أقبية، ومل يعط خمرمة شيئا، فقال خمرمة، ادخل :( فقال، فانطلقت معه
  ٤)رضى خمرمة:(فقال ،فنظر إليه: ، قال)خبأت هذا لك:(، فدعوته، فخرج إليه وعليه قباء، فقال)ه يلفادع

  كم لديك من هذه األقبية؟: بكى الرجل، وقال
  .بقي يل عشرة منها: قال التاجر
  .ائتين ا مجيعا: قال الرجل

  . .ول اهللا سأفعل ا ما فعل ا رس: ذهب التاجر، وأتاه ا مجيعا، فأخذها، وقال
قال ذلك، مث أخذ واحدا منها، وسلمه يل، وأخذ آخر، وسلمه للصاحلي، مث وزع البقية على سائر من زار 

  .احملل، وكلهم شكروه وأثنوا عليه، ودعوا له
  . أرين ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها نور القلوب: عاد الرجل للتاجر، وقال

  . يلبسها أحيانا وقد كان . .ملحفةهذه : الأسرع التاجر، وجلب ثوبا آخر، وق
  .فال حتلو األشياء إال بذكره. .فحدثين باألحاديث اليت وردت فيها: قال الرجل
وعليه ملحفة متغطيا ا على  خرج رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس حدث : قال التاجر

  .٥منكبيه، وعليه عمامة دمهاء
ملحفة مصبوغة بورس، كان يلبسها يف  كان لرسول اهللا : عنها ـ قالتعائشة ـ رضي اهللا  وحدثت

                                                
 .الزبري بن بكاررواه ) ١(
 .ويتمنطق عليه، ثوب يلبس فوق الثياب، أو القميص)٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .النسائيرواه ) ٤(
 .البخاريرواه ) ٥(



 ٤٩٥

  .١بيته، ويدور فيها على نسائه، ويصلي فيها
ملحفة مورسة يدور ا بني نسائه، فرمبا  كان لرسول اهللا : أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالوحدث 

  .٢نضحت باملاء ليكون أزكى لرحيها
  . ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها نور بصري وأرين. .ضعها يل يف القفة: قال الرجل

وهو مفصل على حسب اإلزار الذي كان يرتديه . .اإلزارهذا : أسرع التاجر، وجلب ثوبا آخر، وقال
  .رسول اهللا 

  . .فحدثين باألحاديث الواردة يف ذلك: قال الرجل بلهفة
أرخي مقدم إزاره حىت  سول اهللا أن رـ رضي اهللا عنه ـ فذكر ابن عباس لقد حدث : قال التاجر

  .٣تقع حاشيتاه، ويرفع اإلزار مما وراءه
يأتزر حتت سرته، وتبدو سرته، ورأيت عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يأتزر  رأيت رسول اهللا : قال: عنهو

  .٤فوق سرته
  .٥كان يأتزر على نصف الساق عن عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
إلينا عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ إزارا غليظا مما يصنع  أخرجت: اهللا عنه ـ قالعن أيب برزة ـ رضي و

  .٦فيهما باليمن، وكساء من هذه اليت تدعي امللبدة فأقسمت يل لقبض النيب 
فحدثتنا أم سلمة أن  ـ رضي اهللا عنه ـ جئت أم سلمة أعزيها باحلسني: عن شهر بن حوشب قالو

انطلقي فادعي :(ت له فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ سخينة وجاءته ا فقالكان يف بيتها فصنع رسول اهللا 
فضل كساء لنا  فأخذ رسول اهللا : ، فجاءته م، فأكلوا معه من ذلك الطعام، قالت)ابن عمك، وابنيك

اللهم هؤالء عتريت، وأهل بييت، اللهم فأذهب عنهم الرجس :(خيربي كان حتته، مث رفع رأسه إىل السماء وقال
  ٧)وأنت إىل خري:(قال ؟وأنا من أهلك يا رسول اهللا: ، فقلت)طهرهم تطهرياو

يصلي يف كساء أبيض يف غداة، تارة يتقي  رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٨بالكساء برد األرض ليديه ورجليه

املدينة إذا إنسان خلفي  بينا أن أمشي يف: مسعت عميت حتدث عن عمها قال: عن الشعث بن سليم قالو
أما لك :(يا رسول اهللا، إمنا هي بردة قال: فقلت فإذا هو رسول اهللا  ،ارفع إزارك، فإنه أنقى، وأبقى: يقول

                                                
 .ابن عديرواه ) ١(
 .ابن عديرواه ) ٢(
 .ابن سعدرواه ) ٣(
 .عد بسند فيه مبهمابن سرواه ) ٤(
 .البزاررواه ) ٥(
 .البخاري ومسلم وابن عساكررواه ) ٦(
 .أبو بكر بن أيب خيثمةرواه ) ٧(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٨(



 ٤٩٦

  .١فنظرت، فإذا إزاره إىل نصف ساقيه) ؟يف أسوة
 دخل جرير بن عبد اهللا البجلي على رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

رداءه، فألقاه إليه، فتلقاه بنحره ووجهه فقبله،  وعنده أصحابه، فظل كل رجل مبجلسه، فأخذ رسول اهللا 
  .٢أكرمك اهللا يا رسول اهللا: ووضعه على عينيه، وقال

صلى يف مسجد بين األشهل ملتحفا  عن داود بن احلصني عن شيخه ابن عبد األشهل أن رسول اهللا و
  .٣الكساء يقيه برد احلصى إذا سجد بكساء، فكان يضع يديه على

  .٤وعليه رداء جنراين غليظ احلاشية ،النيب كنت مع : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٥كان يرى عظلة ساقه من حتت إزاره عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
 ظل الكعبة متوسدا برداء ، وهو يفرسول اهللا  أتيت :عن أيب، ذر الغفاري ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٦احلديث. .له
وهو يف املسجد متكئ على رداء له  أتيت رسول اهللا : عن صفوان بن عسال ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٧احلديث. .أمحر

وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه، كساء،  كنت مع رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
  .٨احلديث. .خذ الكساء فلبسه، مث خرج فصلى الغداةأ فلما أصبح رسول اهللا 

  .وأتين بثوب آخر من ثياب حبييب . .ضعه يف القفة: قال الرجل
  .مفصلة حبسب الربدة اليت كان يلبسها رسول اهللا  بردةهذه : أسرع التاجر، وأحضر ثوبا آخر، وقال

  . .فحدثين باألحاديث الواردة يف ذلك: قال الرجل
بربدة،  جاءت امرأة إىل رسول اهللا : سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ قالد حدث لق: قال التاجر

يا رسول اهللا إين نسجت : نعم، هي الشملة، منسوج يف حاشيتها، قالت: قالوا ؟هل تدرون ما الربدة: قال سهل
جل من القوم حمتاجا إليها، فخرج إلينا، وإا إلزاره، فطلبها ر هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول اهللا 

  .٩احلديث. .)يا رسول اهللا أكسنيها:(فقال
ما أحسنها عليك : لبس بردة سوداء، فقالت عائشة عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رسول اهللا و

يا رسول اهللا، يشرب بياضك سوادها، ويشرب سوادها بياضك، فبدت منها ريح الصوف فألقاها وكان حيب 
                                                

 .الترمذيرواه ) ١(
 .احلاكمرواه ) ٢(
 .ابن سعدرواه ) ٣(
 .البخاري ومسلم وابن ماجهرواه ) ٤(
 .تابن أيب شيبة، وأمحد برجال ثقارواه ) ٥(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٦(
 .ابن عديرواه ) ٧(
 .أبو داودرواه ) ٨(
 .البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو بكر اإلمساعيليرواه ) ٩(



 ٤٩٧

  .١الريح الطيبة
وهو جالس يف أصحابه، وإذا هو  ،أتيت رسول اهللا : ي قالـ رضي اهللا عنه ـ ابر عن سليم بن جو

  .٢حمتب، بربدة قد وقع هدا على قدميه
رأيت مبعدموق وهو حصن قرب مدينة صور على الساحل سنة ثالث :( ، قالحممد البغويوقد حدث أبو 

وهي ألوان  ،ري صاحب رسول اهللا وهي على صيب من ولد مربور األذ ومخسني وثالمثائة بردة للنيب 
فكساه إياها، وقد تقطع بعضها، وذكروا أن  ،مسمرة نظيفة، ذكروا أن النجاشي كان أهداها إىل رسول اهللا 

رجال من الوالدة أراد أخذها، فأدخلت يف مطمورة حتت األرض، فتقطعت، وإال كانت صحيحة، وألواا 
  ٣)طنا أو وبرا أو حريرا، وما حقيقة الثوبحبسنها، وال ندري من أي شئ هي إن كانت ق

  .وأرين ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها سيد األنبياء . .ضعها يل يف القفة: قال الرجل
وهي مفصلة على حسب الشملة اليت كان يرتديها . .٤مشلةهذه : أسرع التاجر، وجلب ثوبا آخر، وقال

  .رسول اهللا 
  . .حاديث الواردة يف ذلكفحدثين باأل: قال الرجل بلهفة

وهو حمتب بشملة، قد رقع  رأيت رسول اهللا : جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث : قال التاجر
  .٥هدا على قدميه

يف مشلة أراد أن يتوشح ا  صلى بنا رسول اهللا : عن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٦إىل قفاه ليس عليه غريها وأشار عبادة ،فضاقت، فعقدها يف عنقه هكذا

وهو حمتب بشملة قد وقع  ،أتيت رسول اهللا : عن جابر بن سليم اهلجيمي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٧هدا على قدميه
  .وأرين ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها أعرف العارفني باهللا . .ضعها يل يف القفة: قال الرجل

وهي مفصلة على حسب اخلميصة اليت كان . .٨هذه اخلميصة: الأسرع التاجر، وجلب ثوبا آخر، وق
  .يرتديها رسول اهللا 
  . .فحدثين باألحاديث الواردة يف ذلك: قال الرجل
مخيصة  لرسول اهللا أهدى جهم بن حذيفة  اأبلقد حدثت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن : قال التاجر

                                                
 .ابن أيب شيبة والنسائيرواه ) ١(
 .أبو داود وأبو الشيخ واللفظ لهرواه ) ٢(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٣(
 .القطيفة يتشح اكساء أصفر من : الشملة)٤(
 .أبو داودرواه ) ٥(
 .أبو نعيم وابن عدي وابن األعرايب من طريق األحوص بن حكيم عن خالد بن معدانرواه ) ٦(
 .أبو داودرواه ) ٧(
 .ثوب بعلم من خز أو صوف: اخلميصة)٨(



 ٤٩٨

فإين نظرت إىل علمها  ،ردوا هذه اخلميصة إىل أيب جهم :(لشامية هلا علم، فشهد فيها الصالة، فلما انصرف قا
  ١)يف الصالة فكاد يفتنين

يف مخيصة هلا أعالم، فنظر إىل أعالمها نظرة، فلما  صلى رسول اهللا : عنها ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
  ٢) جهماذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم، فإا أهلتين عن صاليت، وائتوين باجنبانية أيب:(سلم قال
إىل حذيفة طفق يطرح مخيصة  ملا نزل رسول اهللا : قاالـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس وعائشة و

   .٣فإذا اغتم كشفها عن وجهه ،له على وجهه
أنذرتكم النار، حىت أن : (يقول مسعت رسول اهللا : عن النعمان بن بشري ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ٤)امي له، حىت وقعت مخيصة له كانت على عاتقهرجال لو كان بالسوق لسمعه من مق
  .وأرين ثوبا آخر من الثياب اليت كان يلبسها ويل األولياء . .ضعها يل يف القفة: قال الرجل

وهي مفصلة على حسب السراويل اليت كان .. سراويلالهذه : أسرع التاجر، وجلب ثوبا آخر، وقال
  .يرتديها رسول اهللا 

  . .ثين باألحاديث الواردة يف ذلكفحد: قال الرجل بلهفة
من  ٥جلبت أنا وخمرمة العبداين البز: سويد بن قيس ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث : قال التاجر

: وحنن مبين، فساومنا سراويل، فبعناه منه بوزن مثنه، قال للذي يزن ، فأتينا مكة، فجاءنا رسول اهللا ٦هجر
  ٧)زن وأرجح(

قبل أن يهاجر أو  األسدي ـ رضي اهللا عنه ـ أنه باع من النيب  ريةعن أيب صفوان مالك بن عمو
  .٨يرحل سراويل، فلما وزن له أرجح له

يا رسول اهللا : اشترى سراويل بأربعة دراهم، فقلت عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
ين أمرت بالستر، فلم أجد شيئا أستر نعم يف السفر واحلضر، وبالليل والنهار، فإ:(إنك لتلبس السراويل، فقال

  ٩)منه
  .وأتين بغريها. .ضعها يف القفة. .صدق رسول اهللا : قال الرجل

  .هذه جمموعة ثياب وردت النصوص بذكرها: أتى الرجل مبجموعة ثياب، وقال
                                                

 .مالكرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
 .البخاري رواه) ٤(
 .ب، أو متاع البيت من الثياب وحنوها وبائعه البزار، وحرفته البزارةالثيا: البز)٥(
 .بلدة باليمن بينه وبني عفر يوم وليلة مذكر مصروف، وقد يؤنث ومينع، والنسبة إليه هجري: هجر)٦(
 .أمحد واألربعة وصححه، والترمذي وابن حبانرواه ) ٧(
 .النسائي واحلاكم وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٨(
ونازعه يف ذلك الشيخ، واقتصر احلافظ يف  ،فأورده يف املوضوعات ،وتابع ابن اجلوزي ،أبو يعلى بسند ضعيفرواه  )٩(

 .الفتح، وغري واحد على تضعيفه



 ٤٩٩

  .فحدثين باألحاديث الواردة فيها: قال التاجر
صلى  أن رسول اهللا  ، فذكرد اهللا بن سرجسعبوقد حدث حديثها .. ١النمرةأوهلا هذه : قال الرجل

يا رسول اهللا منرتك أجود من :( فقال) اعطين منرتك، وخذ منريت: (يوما وعليه منرة، فقال لرجل من أصحابه
  ٢)أجل، ولكن فيها خيط أمحر، فخشيت أن أنظر إليها، فتفتنين يف صاليت:( (منريت قال
ة من أمنار من صوف أسود، وجعل هلا ذؤابتان من حل حيكت لرسول اهللا :( عن سهل بن سعد قالو

أال ترون ما أحسن هذه :( (إىل الس وهي عليه، فضرب على فخذه وقال صوف أبيض، فخرج رسول اهللا 
إذا سئل شيئا مل يقل لشئ يسأله ال  يا رسول اهللا ألبسين هذه احللة، وكان رسول اهللا : فقال أعرايب) !احللة
وهي يف  قطريتني فلبسهما، وأعطى األعرايب احللة، وأمر مبثلها حتاك، فمات رسول اهللا ، فدعا ب)نعم:( (قال

  .٣احلياكة
أتيت رسول : عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله قالوقد ورد ذكره يف حديث حدث به . .الربنسوهذا 

  .٤فوجدم يصلون يف الربانس واألكسية، وأيديهم فيها اهللا 
عشية عرفة،  رأيت رسول اهللا : قدامة الكاليب قالذكرها يف حديث حدث به وقد ورد . .احلربةوهذه 

  .٥وعليه حلة حربة
ليس ذلك لك، قد : أن عمر أراد أن ينهي عن حلل احلربة ألنه تصبغ بالبول، فقال أيب ٦عن احلسنو

  .٧ولبسناهن يف عهده لبسهن رسول اهللا 
  ٨)يلبسها احلربة أن كان أحب الثياب إىل رسول اهللا ( :ويف احلديث
واطلب ما شئت من مال، فما أهون املال أمام مالبس . .وبورك فيك. .ضعها مجيعا يف القفة: قال الرجل
  .تذكرين باحلبيب

أمل : قال ذلك بشوق عظيم أثر يف تأثريا كبريا، فسألت الصاحلي عن حكاية هذا الرجل، فابتسم، وقال
  :تسمع بقول الشاعر

  أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا           لى أمر على الديار ديار لي
  ولكن حب من سكن الديارا   وما حب الديار شغفن قليب 

  : وقد مسعت اآلخر يقول. .بلى: قلت
                                                

 .بردة من صوف يلبسها األعراب: النمرة)١(
 .الطرباين برجال الصحيحرواه ) ٢(
 .يم، وابن عساكرالطرباين برجال ثقات عن زمعة بن صاحل، وأبو نعرواه ) ٣(
 .الطرباين برجال ثقاترواه ) ٤(
 .البزاررواه ) ٥(
خالفا لقول ، )فقال له أيب:( قولهيدل على ذلك ـ رضي اهللا عنهما ـ  أيب طالب ا هو ابن علي بننهاملراد احلسن )٦(

 .ن احلسن مل يسمع من عمربأاهليثمي 
 .أمحد برجال الصحيحرواه ) ٧(
 .مسلم وابن عساكررواه ) ٨(



 ٥٠٠

 أحب حلبها سود الكالب   أحب حلبها السودان حىت 
  :ومسعت غريمها يقول

  إىل القلب من أجل احلبيب حبيب  فيا ساكين أكتاف دجلة كلكم 
قد أفناه حبه عن كل  ،فهو رجل متيم يف حب حبيبه . .خري معرب عن حال هذا الرجلفهذا : قال

  .فهو ال يرى الدنيا إال مبنظار حبيبه. .شيء
  .إين أرى السعادة تبدو يف عينيه، ويف مجيع مالحمه: قلت
  .فمن ظفر حبب كهذا احلب، فلن ينال إال السعادة يف الدنيا واآلخرة. .وحق له أن يسعد: قال
  .إم يعتربوم ـ بسلوكهم هذا ـ رجعيني. .إن من قومي من يسخر من هذا ومثله: لتق

  .ما من إنسان إال وحيب يف فترة من فترات حياته أن يكون رجعيا: ابتسم، وقال
  كيف ذلك؟: قلت
  أليس الشيخ يود أن يرجع إىل زمان شبابه؟: قال
  . .بلى: قلت
  .وهم يعتربون ابتعادهم عنه هرما وشيخوخة تنفر نفوسهم منها ..فزمان شباب هؤالء هو زمن النبوة: قال

  الشباب الذي يقلد املغنني واملمثلني والالعبني؟ منهل يسخر قومك : سكت قليال، مث قال
  .بل إن أمثال أولئك يفعلون العجائب، ومع ذلك ال ينتقدوم. .هل ال يفعلون ذلك: قلت
  ١)يبصر أَحدكُم الْقَذَاةَ في عينِ أَخيه وينسى الْجِذْع في عينِه: )فإن عدت إليهم، فأخربهم بقوله : قال
  .ولكنهم ال يقرؤون، وال يسمعون. .لديهم مثله عن املسيح: قلت
  .من مل يتعلم القدرة على القراءة، فليتعلم القدرة على السكوت، فال خري فيمن يتكلم فيما ال يعلم: قال
  .ولست أدري هل يصح يل أن أسأهلا يف هذا السوق أم ال. .أسألك عن بعض األمورامسح يل أن : قلت
  .سل ما بدا لك: قال
وهي قد ال تتناسب مع . .كان يلبس الثياب القصرية لقد روى هذا التاجر يف أحاديثه أن النيب : قلت

  .ومسعت أنه حذر من الثياب الطويلة، وهي ضرورية يف بيئات أخرى. .بعض البيئات
  وكيف ترى ثيايب؟: ابتسم، وقال

  فهل أنت مقصر يف هذه السنة؟. .أراها طويلة: قلت
تلك . .السنة يف التواضع والترفع على اخليالء والزهو. .ليست السنة يف طول الثياب وال يف قصرها: قال
للناس ما  أرفع من أن يصف أما طول الثياب وقصرها، فلكل أحد ما اختار من الثياب، والنيب . .هي السنة
  .يلبسون

ما أسفل من الكعبني من ( :ولكين أرى األحاديث الصحيحة تصف ذلك، ففي احلديث الصحيح: قلت

                                                
 .ابن حبانَرواه ) ١(



 ٥٠١

إزرة املؤمن إىل عضلة ساقه مث إىل نصف ساقه مث إىل كعبيه وما حتت ( :، ويف حديث آخر١)اإلزار ففي النار
  ٢)الكعبني من اإلزار ففي النار

ال ينظر ( :لى أحاديث أخرى تفسرها، وتبني معناها، ومن ذلك قوله إن هذه األحاديث حتمل ع: قال
ومثله . .العقوبة املرتبطة جبر الثوب بارتباط ذلك باخليالء فقد قيد  ،٣)اهللا يوم القيامة إىل من جر ثوبه خيالء

ال يريد  من جر إزاره( :بأذين هاتني يقول مسعت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قالابن عمر ما حدث به 
  ٤)بذلك إال املخيلة فإن اهللا ال ينظر إليه يوم القيامة

على اخلبري ا  :سألت أبا سعيد عن اإلزار فقال: عن أبيه قال ،العالء بن عبد الرمحن ويف حديث آخر عن
 إزرة املؤمن إىل نصف الساق وال حرج عليه فيما بينه وبني الكعبني، ما كان( :قال رسول اهللا  ،سقطت
  ٥)ومن جر إزاره بطرا مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة  ،من ذلك فهو يف النار أسفل
واإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم ( :يف حديث آخرو
   )إياك وإسبال اإلزار فإنه من املخيلة وال حيبها اهللا( :ويف رواية، ٦)القيامة
معشر املسلمني اتقوا اهللا وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة يا ( :يف حديث آخرو
وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة  ،وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي ،الرحم

الكربياء  إمنا ،واهللا ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار إزاره خيالء ،يوجد من مسرية ألف عام
  .٧احلديث} هللا رب العاملني 

  .فهذه األحاديث كلها تدل على أن املقصود من النهي هو اخليالء، وليس تطويل الثوب حبد ذاته
  ولكن مل تقيد تلك األحاديث اليت رويتها باخليالء؟: قلت
، وسأضرب لك وهي قاعدة نستعملها يف حياتنا. .القاعدة عند العلماء هي محل املطلق على املقيد: قال

  .مثاال يقرب لك هذا
أرأيت لو أن شخصا ذهب إىل طبيب، فنهاه عن طعام من األطعمة بسبب عدم مالءمته ملرضه، أترى من 

  احلكمة أن يذهب ذلك املريض إىل الناس، وحيذرهم من ذلك الطعام حبجة عدم مناسبته للصحة؟
  .كان ذلك املرض مستشريا منتشراإن يصح له أن يفعل ذلك مع من كان هلم نفس مرضه، أو : قلت
 فلذلك أرسل النيب . .لقد كان تطويل الثياب خاصا باملتكربين املختالني. .فهذا ما فعله النيب : قال

  .يه مطلقا تارة باعتباره احلالة العامة، وقيده تارة أخرى ليحمل املطلق على املقيد
                                                

 .رواه البخاري) ١(
 . رواه مسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه مسلم) ٤(
 .مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبانرواه ) ٥(
 .أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية من وثقه اجلمهوررواه ) ٦(
 .الطرباين يف األوسطرواه ) ٧(



 ٥٠٢

  ؟القصدأكاد أفهم ما تقول، ولكن ما أدراين أن هذا هو : قلت
ـ رضي اهللا عنه ابن عمر وأبلغها ما حدث به . .قصده هذا يف تلك األحاديث لقد وضح النيب : قال

ـ رضي اهللا عنه ، فقال أبو بكر الصديق )من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة:( قال أن النيب ـ 
   ١)إنك لست ممن يفعله خيالء( :سول اهللا فقال له ر ،يا رسول اهللا إن إزاري يسترخي إال أن أتعاهده: ـ

وكانا يتحدثنان دوء وأدب، . .شد انتباهي يف السوق رجلني كانت سيما ورثة النبوة تلوح عليهما
  :فاقربنا منهما، وهذا بعض ما مسعته من حوارمها

يف ثيابنا ويف كل  فقد أمرنا اهللا تعاىل مبراعاة الزينة. .ال حرج عليك يف أن ختتار أمجل حذاء: قال األول
) يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا إِنه ال يحب الْمسرِفني﴿ :شؤوننا، فقال

ال يدخل  (:قال رسول اللّه  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود ، وقد ورد يف احلديث )٣١:ألعراف(
 :قال ،إنّ الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة :فقال رجل ،جلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كربا
  ٢)وغمط الناس ،الكرب بطر احلق ،إنّ اللّه مجيل حيب اجلمال(

هل الزينة مرتبطة بذوق الشخص يف نفسه، أم بذوق : ولكين أسأل. .بورك فيك يا أخي: قال الثاين
  اتمع؟

  مل تسأل هذا السؤال؟: قال األول
فإن ذوقي هو ما ورد يف النصوص من ذوق . .إذا كانت الزينة مرتبطة بذوق الشخص يف نفسه: قال الثاين

كان أنس بن مالك ـ : معاوية بن صاحل قالوأنا يف هذا كما حدث . .لقد فىن ذوقي يف ذوقه. .رسول اهللا 
إن شدة حيب له ملا رأيت من حب رسول :( فقال !أشد حبك للقرع ما: رضي اهللا عنه ـ حيب القرع، فقيل له

  ٣)إياه اهللا 
وهلذا حرم الشرع . .فالذوق الفردي ال بد أن ال خيرق سنن اتمع. .الزينة مرتبطة باألمرين: قال األول
بسه من لبس ثوب شهرة أل( :قال ففي احلديث عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب . .لباس الشهرة

ـ رضي اهللا أيب هريرة وزيد بن ثابت ، ويف حديث آخر عن ٤)اهللا تعاىل يوم القيامة ثوبا مثله مث يلهب فيه النار
ولكن  ،وطوهلا وقصرها ،ولينها وخشونتها ،دقة الثياب وغلظها :ى عن الشهرتني أن النيب (عنهما ـ 

   ٥)سداد فيما بني ذلك واقتصاد
  عاة الذوق النبوي خمالفة للذوق االجتماعي؟وهل ترى يف مرا: قال الثاين
فال يصح أن .. وهناك أشياء ترتبط باملصلحة. .يف اللباس والتنعل هناك أشياء ترتبط بالذوق: قال األول

واملالبس . .كان يف منطقة حارة فالرسول . .يكلف ساكن املناطق الباردة نفسه عنتا بلبس ما كان يلبسه 
                                                

 .والنسائي والترمذي ومسلم أمت وهو له واللفظ والبخاري الكم رواه)١(
 . رواه مسلم) ٢(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٣(
 . رواه مسلم) ٤(
 .رواه البيهقي) ٥(



 ٥٠٣

  .يقصد منها صد الشمس واحلر، ال صد الربدفيها عادة تكون خفيفة، و
  .وقد هداين هذا إىل حيلة قد جتمع بني األمرين مجيعا. .بورك فيك: قال الثاين
  ما هي؟: قال األول
  .أن أصمم من املالبس النبوية ما يصلح جلميع اتمعات، ويف مجيع احملال: قال الثاين
فالسنة النبوية هي ما ورد يف . .اس باعتبارها سنةبشرط أن ال تفرضها على الن. .لك ذلك: قال األول

  .النصوص التنصيص عليه
ولكين أرفع به احلرج عن بعض من حيب هذا النوع من اللباس حبا يف املصطفى . .أعلم ذلك: قال الثاين

.  
  أال أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟: قال األول
  وما هو؟: قال الثاين
مالبس مرتبطة مبحال معينة  بس اخلفيفة اليت كان يلبسها رسول اهللا أن جتعل من تلك املال: قال األول
  .أو يف أوقات معينة، كاألعياد وحنوها، حبيث جنمع بني املصاحل مجيعا. .كالبيت واملسجد
  .وسأبدأ فورا بتنفيذه. .نعم ما قلت: قال الثاين
   :عمائمه

لدي هنا مجيع أنواع العمائم : فاستقبلنا بقوله، دخلنا إليه، ١سرنا إىل حمل آخر كان خمتصا ببيع العمائم
  .ولدي بالدكان حمل خاص يعلم كيفية استعماهلا على اهليئة اليت استعملها النيب . .اليت لبسها رسول اهللا 

لن نشتري منك شيئا إال بعد أن نتأكد من علمك مبا ورد يف كتب احلديث والفقه عن : قال الصاحلي
  .العمائم

  . .فلوال علمي مبا ورد فيها، ويف فضلها ما جعلت حملي خمتصا فيها. .ما بدا لك سل: قال التاجر
  العمائم؟ هل ارتدى رسول اهللا : أول سؤال هو: قال الصاحلي
  .ال يشك عاقل يف ذلك: قال التاجر

  فما دليلك؟: قال الصاحلي
ومن ذلك ما .. ي عمامةبأه كان يرتد فكلها تصفه . .النصوص الكثرية الواردة يف ذلك: قال التاجر

، ورمبا خرج ٢يوم مجعة إال وهو معتم ما خرج إلينا رسول اهللا : قال بعض أصحاب رسول اهللا حدث به 
                                                

 .كور العمامة على رأسه: على الرأس تكويراً، وتعمم الرجل -يلف  -اللّباس الّذي يالث مة، وهي مجع عما: العمائم) ١(
بالكبرية، اليت تؤذي صاحبها، وتضعفه، وجتعله عرضة لآلفات كما مل تكن  عمامة النيب الشمائل أن علماء  رذك )٢(

  .يشاهد من حال أصحابنا، وال بالصغرية اليت تقصر عن وقاية الرأس من احلر والربد، بل وسطا بني ذلك
وقد سئل عنه احلافظ عبد الغين فلم يذكر شيئا يف قدر حمدود،  ال حيضرين يف طول عمامة النيب : قال احلافظ يف فتاويه

  .فتاويه
وهذا يدل على :( وقال الشيخ يف ذلك مل يثبت يف مقدار العمامة الشريفة حديث، مث أورد احلديث السالف أول الباب، مث قال

  .أا عدة أذرع، والظاهر أا كانت حنو العشرة أو فوقها بيسري



 ٥٠٤

  .١يف إزار ورداء، وإن مل تكن عمامته وصل اخلرقة بعضها على بعض، واعتم ا
  ؟اليت اعتم ا  ألوان العمائمفما : قال الصاحلي
  .غري ذلكو. .الصفراءو ٣واحلرقانية ٢لعمامة السوداء، والدمسةا لبس لقد : قال التاجر

  ومن أين لك هذا؟: قال الصاحلي
  .لقد وردت األسانيد ذا: قال التاجر

  .فحدثين بأحاديثها: قال الصاحلي
معتما بعمامة سوداء، قد  رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال التاجر

  .٤بني يديهأرخى طرفها 
  .٥دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا و
  .٦يعتم بعمامة سوداء عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أنه رأى رسول اهللا و
  .٧قد أرخي طرفها بني متفيه ،خطب الناس وعليه عمامة سوداء عن عمرو بن حريث أن النيب و
  .٨الناس وعليه عمامة دمسة رسول اهللا  خطب: قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن ابن عباسو
  .٩دخل مكة وعليه عمامة سوداء أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا و
  .١٠عمامة حرقانية رأيت لرسول اهللا : عن عمر بن حريث ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
عمامة سوداء يلبسها يف العيدين، ويرخيها  ل اهللا كان لرسو: عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١١خلفه

يتوضأ وعليه عمامة مطوية، فأدخل يده من  رأيت رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١٢حتت العمامة فمسح مقدم رأسه، ومل ينقض العمامة

                                                                                                                                 
يف السفر كانت بيضاء، ويف  ن نسب لعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن عمامة رسول اهللا رأيت م: وقال السخاوي يف فتاويه

 .وهذا شئ ما علمناه: قال السخاوي، احلضر كانت سوداء، وكل منها سبعة أذرع
 .ابن عساكررواه ) ١(
)٢(أي سوداء: مةالدس. 
 .كأا منسوبة إىل احلرق هي اليت على لون ما أحرقته النار: سوداء، قال الزخمشري:: احلرقانية)٣(
 .اخلطايب وابن عساكررواه ) ٤(
 .بغري إحرام: زاد يف رواية، احلارث بن أيب أسامة، وأبو القاسم البغوي، وابن عديرواه ) ٥(
 .ابن عديرواه ) ٦(
 .مسلم واألربعة والترمذي يف الشمائلرواه ) ٧(
 .أمحد والترمذيرواه ) ٨(
 .أمحد والترمذيرواه ) ٩(
 .النسائياه رو) ١٠(
 .ابن عدي بسند ضعيفرواه ) ١١(
 .أبو داودرواه ) ١٢(



 ٥٠٥

  .١سوداء كانت عمامة رسول اهللا : عن احلسن ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٢وعليه عصابة دمساء دخلت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ن عباس عن ابو
يف مرضه الذي تويف فيه،  دخلت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن الفضل بن عباس و

اشدد ذه العصابة :(لبيك يا رسول اهللا، قال: ، قلت)يا فضل:(وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه، فقال
  .٣احلديث. .ففعلت، مث قعد، فوضع كفه على منكيب، مث قام، فدحل املسجد ،)رأسي
: ثوبني مصبوغني بزعفران رأيت على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن جعفر و

  .٤رداء وعمامة
ه قميصه ورداء: يصبغ ثيابه كلها بالزعفران كان رسول اهللا : عن حيىي بن عبد اهللا بن مالك قالو
  .٥وعمامته
وعليه قميص أصفر، ورداء أصفر،  خرج علينا رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٦وعمامة صفراء
  .٧يصبغ ثيابه بالصفرة كان رسول اهللا : عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٨العذبةيف  أخربين عن سريته . .حسبك: قال الصاحلي
  .٩يسدل عمامته بني كتفيه كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ بن عمر القد حدث : قال التاجر

على املنرب وعليه عمامة  أنظر إىل رسول اهللا  كأين: عن عمرو بن حريث ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١٠سوداء، قد أرخى طرفها بني كتفيه

عمامة سوداء قد أرخى يوم فتح مكة، وعليه  دخل رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١١طرف العذبة بني كتفيه

على املنرب  كأين أنظر الساعة إىل رسول اهللا : عن عمرو بن أمية الضمري ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

                                                
 .ابن سعدرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
 .احلاكم والطرباينرواه ) ٤(
 .مرسال ابن سعدرواه ) ٥(
 .ابن عساكررواه ) ٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
ا، والطّرف األعلى للعمامة يسمى عذبةً وإن كان خمالفاً طرفهم: طرف الشيء كعذبة الصوت واللّسان أي: العذبة) ٨(

 .لالصطالح العريفّ
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٩(
 .مسلم وأبو داود وابن حبانرواه ) ١٠(
 .مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائيرواه ) ١١(
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  .١وعليه عمامته السوداء، قد أرخى طرفها بني كتفيه
  .٢يه ومن خلفهإذا اعتم أرخى عمامته بني يد كان رسول اهللا : عن ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٣كان إذا اعتم أرسل هلا ذؤابة من خلفه عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أن النيب و
عليكم بالعمائم فإا سيماء املالئكة، : (قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  ٤)وأرخوها خلف ظهوركم
ال يويل واليا حىت يعممه ويرخي هلا من  كان رسول اهللا : عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٥اجلانب األمين حنو األذن
  .فأخربين عن املكان الذي ترسل منه العذبة: قال الصاحلي
  .وقد حصل اخلالف بني العلماء فيها بسبب ذلك. .لقد وردت روايات خمتلفة يف ذلك: قال التاجر

ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ أن ملا حدث به  ٦هإرساهلا من بني يديه، ومن خلففمنهم من ذهب إىل القول ب
  .٧كان إذا اعتم أرخى عمامته بني يديه ومن خلفه رسول اهللا 

قد  ـ رضي اهللا عنه ـ أخربين من رأى عمامة علي بن أيب طالب : احلسن بن صاحل، قال وحدث
  .٨أرخاها من بني يديه ومن خلفه

مسعت عبد الرمحن بن عوف ـ رضي اهللا عنه : الحدثنا شيخ من أهل املدينة ق: ابن خريبوذ قالوحدث 
  .٩فسدهلا بني يدي، ومن خلفي عممين رسول اهللا : ـ يقول

  .ملا عمم عبد الرمحن بن عوف أرسل العذبة من خلفه وورد من عدة طرق أن رسول اهللا 
من  يعتم فريخيـ رضي اهللا عنه ـ رأيت ابن عباس : من طريق أيب أسد بن كريب عن أبيه قالوورد 

  .١٠عمامته شربا بني كتفيه، ومن بني يديه
يعتم بعمامة قد أرسلها بني يديه ومن خلفه، ـ رضي اهللا عنه ـ رأيت ابن عمر : عن حممد بن قيس قالو

                                                
 .النسائيرواه ) ١(
 .الطرباينرواه ) ٢(
 .أبو نعيمرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .الطرباين بسند ضعيفاه رو) ٥(
حيتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث جيعل أحدمها خلفه واآلخر بني يديه وحيتمل أنه إرسال الطرف الواحد : ومن خلفه )٦(

بني يديه، مث رده من خلفه حبيث يكون الطرف الواحد بعضه بني يديه، وبعضه خلفه، كما يفعله كثريون، وحيتمل أن يكون فعل 
 .ما يف مرةكل واحد منه

 .الطرباين بسند ضعيفرواه ) ٧(
 .أبو موسى املدين بسند ضعيفرواه ) ٨(
 .أبو داود بسند ضعيفرواه ) ٩(
 .ابن سعد بسند ضعيفرواه ) ١٠(
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  .١فال أدري أيهما أطول
كان : أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالملا حدث به أبو . .إرساهلا من اجلانب األمينومنهم من ذهب إىل 

  .٢ال يويل واليا حىت يعممه بعمامة، ويرخي هلا عذبة من اجلانب األمين حنو األذن  رسول اهللا
: عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عنه ـ قالملا حدث به . .األيسرإرساهلا من اجلانب ومنهم من ذهب إىل 

:( ه، أو قالعليا ـ رضي اهللا عنه ـ إىل خيرب فعممه بعمامة سوداء، مث أرسلها من ورائ بعث رسول اهللا 
  .، لكن راويه تردد وما جزم بالثاين٣)على كتفه اليسرى

  ..واستدل لذلك بـ. .٤إرساهلا خلف ظهره بني كتفيهومنهم من ذهب إىل 
  فما الذي اخترته أنت؟: قاطعه الصاحلي، وقال

ل وقد يرتبط ذلك باألحوا. .وال حرج فيمن مجع بينها مجيعا. .أرى أن كل ما ذكر صحيح: قال الرجل
  .وقد يرتبط بزينة كل شخص ومجاله. .املختلفة

  االعتمام؟أشكال فما  :قال الصاحلي
. .٥وتسمى ذه اهليئة القعاطة ،أن يلف الشخص العمامة على رأسه ويسدهلا على ظهرهمنها : قال التاجر

وتسمى  ،ي اأن تلف على الرأس دون التلحومنها . .التلحي، وهو جعل طرف العمامة حتت احلنكومنها 
وال تسدل  ،أن تالث على الرأسومنها . .أن يرخى طرفاها من ناحييت الرأس وتسمى الزوقلةومنها . .االعتجار

  .على الظّهر وال ترد حتت احلنك وتسمى القفداء
  فما الذي اخترته أنت؟: قال الصاحلي
والها عندي هو التلحي ملا ورد ولو أن أ. .ذلك خمتلف باختالف األحوال كما ذكرت لك: قال التاجر

  .٦فيه من أقوال الفقهاء والصاحلني

                                                
 .أبو موسى املدينرواه ) ١(
 .الطرباين بسند ضعيفرواه ) ٢(
 .الطرباين بسند حسن، والضياء املقدسي يف صحيحهرواه  )٣(
 .املراد به إرساهلا من خلف ال من قدام :بني كتفيه) ٤(
 .أن يتعمم من غري حتنيك: االقتعاط)٥(
 :ـ رضي اهللا عنه ـقال اإلمام مالك .. السلف الصاحلفعل ، وله فعله لسنة نص الكثري من العلماء على اعتباره ) ٦(

ينا، ويف لفظ لو استسقى م القطر سبعني حمنكا أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أم أدركت يف مسجد رسول اهللا 
ونظر جماهد ـ رضي اهللا ، سئل مالك ـ رضي اهللا عنه ـ عن املعتم، وال يدخل حتت ذقنه من العمامة شيئا، فكره ذلك، ولسقوا

  )اقتعاط كاقتعاط الشيطان تلك عمة الشيطان، وعمائم قوم لوط:( عنه ـ يوما إىل رجل معتم ومل حيتنك، فقال
وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها، ويتحنك به، فإن كان بغري طرف وال حتنيك، : بد احلق اإلشبيليوقال احلافظ ع

فذلك يكره عند العلماء واألوىل أن يدخلها حتت حنكه، فإا تقي العنق احلر والربد، وهو أثبت هلا عند ركوب اخليل واإلبل 
  .والكر والفر

وإذا كانت العمامة من باب املباح فال بد فيها من فعل سنن :( تحباب التحنك، مث قالوقد أطنب ابن احلاج يف املدخل يف اس
تتعلق ا، من تناوهلا باليمني، والتسمية، والذكر الوارد إن كانت مما يلبس جديدا، أو امتثال السنة يف صفة التعميم، من فعل 
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أثر عن رسول  فهل يف ذلك . .يف بعض البالد نرى املشايخ يعممون تالميذهم أو مريديهم: قال الصاحلي 
  ؟اهللا  

فقد  ،يف هذا وهم على قدم رسول اهللا . .وأكثر من يأتيين من هؤالء أكثر اهللا منهم. .أجل: قال التاجر 
  .١يوم غدير خم بعمامة سدهلا خلفي عممين رسول اهللا :( عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالروي عن 
أمر عبد الرمحن بن عوف أن يتجهز لسرية يبعثه  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
مه وأرخى له أربع ، وعمفأصبح عبد الرمحن وقد اعتم بعمامة كراديس سوداء، فنقضها رسول اهللا  ،عليها

  ٢)هكذا فاعتم يا ابن عوف، فإنه أعرب وأحسن:(أصابع، أو قريبا من شرب، مث قال
إين :(ابن عوف، وأرخى له أربع أصابع، قال عمم رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  ٣)ملا صعدت إىل السماء رأيت أكثر املالئكة عليهم السالم معتمني
  ؟٤تقنعتقول يف ال فما: قال الصاحلي
عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ومنها ما وري . .له لقد وردت اآلثار بفعل رسول اهللا : قال التاجر

مقبال  هذا رسول اهللا : بينا حنن جلوس يف بيت أيب بكر يف حنو الظهرية، فقال قائل أليب بكر:( تقال
  ٦)٥متقنعا
ال تسكنوا، وال تدخلوا مساكن :( ملا مر باحلجر قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  .٧، مث تقنع بردائه، وهو على الرحل)يصيبكم ما أصام الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكني أن
  .٨يكثر القناع كان رسول اهللا : عن سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٩كثر التقنعي كان رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .١١)١٠يكثر تسريح حليته ورأسه باملاء، مث تقنع كأن ثوبه ثوب زيات كان رسول اهللا : قال هعنو
 :يكثر التقنع، وهو من أخالق األنبياء، أو لبسة األنبياء عليهم السالم، وقال كان رسول اهللا : عنه قالو

                                                                                                                                 
رجون منها التحنيك، والعذبة، فإن زاد من العمامة قليال ألجل التحنيك، والعذبة، وتصغري العمامة يعين سبعة أذرع أو حنوها، خي

 )حر أو برد، فيتسامح فيه
 .أبو داود الطيالسي وابن أيب شيبة وابن منيع والبيهقي يف الشعبرواه ) ١(
 .اهليثمي وحسن إسناده أبو احلسن أبو يعلى والبزار برجال ثقات، وابن أيب الدنيا والطرباين، والبيهقي يف الزهدرواه ) ٢(
 .الطرباينرواه ) ٣(
على الرأس، ويطلق على اخلمار الّذي تغطّي به  الرجل واملرأةيطلق القناع واملقنع واملقنعة على نوع من القماش يضعه ) ٤(

 ..ررجل مقنع إذا كان عليه بيضة ومغف: ووصف البعض الرجل بالتقنع فقالا، املرأة وجهه
 .الوجه برداء أو غريه التقنع تغطية الرأس وأكثر)٥(
 .أبو داودرواه ) ٦(
 .البخاري والنسائيرواه ) ٧(
 .الترمذي يف الشمائل، وابن سعد، والبيهقيرواه ) ٨(
 .ابن سعد والبيهقي، ويف لفظ القناعرواه ) ٩(
 .ب دهانمعناه أنه كان يدهن شعر رأسه، ويتقنع، وكأن املوضع الذي يصيب رأسه من ثوبه ثو: كأن ثوبه ثوب زيات)١٠(
 .أبو نعيمرواه ) ١١(
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، مث قنع رأسه وغطى وجهه، )ا اإلميانهكذ:( القناع عن رأسه، وأخرج وجهه، مث قال ألقى رسول اهللا 
  ١)هكذا النفاق:(وأخرج إحدى عينيه وقال

وقد قنع رأسه بثوب، فسلم علي، مث دعاين  ،الصبيان إذ جاء رسول اهللا  كنت ألعب مع:(قال هعنو
  .٢احلديث.. )حاجة، وقعد يف خنل حائط فبعثين يف

  .٣شية ثوبهيقنع رأسه حىت ينظر إىل حا كان رسول اهللا : قالوعنه 
يوم خيرب على بغلة  قاتل رسول اهللا : عن عبد الرمحن بن زيد بن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٦)٥سيجان، وعليه عمامة، وعلى العمامة قلنسوة من املمطر السيجان ٤شهباء، وعليه ممطر
فدخلوا عليه،  ،)أدخل علي أصحايب: (يل رسول اهللا  قال: عن أمامة بن زيد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  ٧)لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد:(فكشف القناع، مث قال
إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك  كان رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

أنه قد أنزل عليه  عليه، وعرفنا ذلك منه، فتنحي منتبذا خلفنا، وجعل يغطي رأسه بثوبه، فأتانا، فأخربنا
  ٨)١:الفتح) (إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿ :الوحي
يا أيها الناس، إن ( :متقنعا بثوبه فقال خرج رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

عن  الناس يكثرون، وإن األنصار يقلون، فمن ويل منكم أمرا ينفع فيه أحد، فليقبل من حمسنهم، ويتجاوز
  ٩)مسيئهم
ملا نعيت إليه نفسه خرج متقنعا، حىت جلس على املنرب،  عن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و

أيها الناس احفظوين يف هذا احلي، من األنصار فإم كرشي وعيبيت، أقبلوا :(فحمد اهللا تعاىل، وأثىن عليه، مث قال
  ١٠)من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم

األردية ألبسة :(قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ هللا عنه ـ عن ابن عمر عن أنس ـ رضي ا
  .١١يتلفع ، وكان رسول اهللا )العرب، وااللتفاع لبسة اإلميان

                                                
 .بقي بن خملدرواه ) ١(
 .أبو عوانة يف صحيحهرواه ) ٢(
 .البالذريرواه ) ٣(
 .ثوب صوف يتوقى به املطر: مبيمني األوىل مكسورة، والثانية ساكنة: املمطر)٤(
 .الساج الطيلسان األسود: قال هشام بن عمار)٥(
 .البالذريرواه ) ٦(
 .بسند حسن أمحد والطرباينرواه ) ٧(
 .ابن أيب شيبة وأمحد والبخاري يف تارخيه، وأبو داود والنسائي وابن جريررواه ) ٨(
 .أمحدرواه ) ٩(
 .الطرباينرواه ) ١٠(
 .الطرباينرواه ) ١١(
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  فما تقول يف ذلك؟. .حتت العمائم ١القالنسإن نفرا منا يضعون : قال الصاحلي
: عن ركانة ـ رضي اهللا عنه ـ قالما روي ومنها . .فقد وردت اآلثار بذلك. .نعم ما فعلوا: قال التاجر
  ٢)إن الفرق بيننا وبني املشركني العمائم على القالنس: (قال رسول اهللا 

  .٣يلبس قلنسوة بيضاء كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .٤ورأيت عليه قلنسوة بيضاء ،أكلت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن فرقد و
  .٥وعليه قلنسوة بيضاء شامية رأيت رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
يلبس من القالنس يف السفر ذوات اآلذان،  كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٦ويف احلضر املشمرة يعين الشامية
  .٧انيلبس من القالنس من ذوات اآلذ كان رسول اهللا : عنها قالتو
  .٨قلنسوة بيضاء يلبسها كان لرسول اهللا : عنها قالتو
ثالث قالنس، قلنسوة بيضاء مصرية،  كان لرسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

  .١١، وقلنسوة ذات آذان يلبسها يف السفر، رمبا وضعها بني يديه إذا صلى١٠حربة ٩وقلنسوة برد
وله قلنسوة مصرية، وقلنسوة هلا  رأيت رسول اهللا : نه ـ قالعن عبد اهللا بن بسر ـ رضي اهللا عو

  .١٢آذان، وقلنسوة الطئة
  .١٣كمة بيضاء بطحاء كان لرسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
قلنسوة أمساط، يعين جلودا، وكان فيها  كان لرسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

  .١٤ثقبة

                                                
واجلمع قالنس وقالنيس  إذا فتحت ضمت السني، وإذا ضمت كسرت، غشاء مبطن يستر به الرأس، :القلنسوة والقلنسية)١(

 .ألبسة إياها فلبس: غريه قلينسة وقلينيسة وقليسية وقليسية، وقلنسة وقليسته فتقلنس وتقلسىوقلنس، وتص
 .أبو داود والبزار بسند ضعيفرواه ) ٢(
 .أبو يعلى وأبو الشيخرواه ) ٣(
 .أبو علي بن السكن يف املعرفةرواه ) ٤(
 .أبو الشيخرواه ) ٥(
 .أبو الشيخرواه ) ٦(
 .ابن عساكررواه ) ٧(
 .ابن عساكرواه ر) ٨(
 .ثوب خمطط: برد)٩(
 .احلربة ثوب أخضر :عصب اليمن، وقال الداودي: حربة)١٠(
 .أبو الشيخرواه ) ١١(
 .األربعة وأبو الشيخ وابن حبانرواه ) ١٢(
 .الدمياطيرواه ) ١٣(
 .أبو احلسن البالذري يف تارخيهرواه ) ١٤(



 ٥١١

  .١يلبس كمة بيضاء كان رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه ـ  ـعن ابن عمر و
  فما تقول يف االقتصار على القالنس دون العمائم؟: قال الصاحلي
يلبس القالنس حتت العمامة، وبغري كان  رسول اهللا أن : )اإلحياء(يف لقد ذكر الغزايل : قال التاجر

  .يديه، مث يصلي إليهاعمامة، ورمبا نزع قلنسوة من رأسه، فيجعلها سترة بني 
يلبس القلنسوة بغري عمامة، ويلبس العمامة بغري  كان رسول اهللا : )زاد املعاد(يف  وقال ابن القيم

  .قلنسوة
وبعين منها جمموعة، ولتكن بنفس األلوان . .فبعها. .أرى أنك أهل لبيع العمائم: سكت الصاحلي، مث قال

  .ع من ذوقهفليس هناك ذوق أرف. .اليت لبسها املصطفى 
  :أحذيته

وكان يعرض الكثري من أنواعها وألواا وأشكاهلا . .محلنا بضاعتنا، وسرنا إىل حمل لبيع األحذية
  .ومقاييسها

 أهديت لرسول اهللا : دحية ـ رضي اهللا عنه ـ قاللقد حدث : وجدنا صاحبه حيدث رجال، ويقول
  .٢ا أم الجبة صوف وخفني، فلبسهما حىت خترقا، ومل يسأل أذكيان مه

خفني أسودين ساذجني فلبسهما، ومسح  عن بريدة بن احلصيب أن النجاشي أهدى لرسول اهللا و
  .٣عليهما
مث جاء غراب  ،خبفني يلبسهما، فلبس إحدامها دعا رسول اهللا : عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

ان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال من ك:(فاحتمل األخرى فرمى ا، فخرجت منها حية، فقال رسول اهللا 
  ٤)يلبسن خفيه حىت ينفضهما

  .٥توضأ ومسح على خفيه عن جرير ـ رضي اهللا عنه ـ أنه رأى رسول اهللا و
 كان لنعل رسول اهللا (: أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالومن األحاديث الواردة يف النعال ما حدث به 

  ٧)٦قباالن
يرتع نعليه من رجليه، ويدخلهما يف  إذا جلس رسول اهللا كان عبد اهللا يقوم : عن القاسم قالو

                                                
 .الطرباين وابن عساكررواه ) ١(
حيىي بن الضريس عن عنبسة بن سيد عن الشعيب غري عنبسة ابن سعيد بنحو رجاله ويقية رجال  الطرباين من طريقرواه ) ٢(
 .ثقات
وأبو داود والترمذي وحسنه وابن سعد وأبو  ابن أيب شيبة، واحلارث بن أيب أسامة، والدارقطين يف األفراد، وأمحدرواه ) ٣(
 .الشيخ
 .الطرباين بسند جيدرواه ) ٤(
 .سلمالبخاري ومرواه ) ٥(
 .بكسر القاف، هو السري الذي يعتقل فيه الشسع الذي يكون بني األصابع الوسطى واليت تليها: القبال)٦(
 .ابن عساكر وأبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٧(



 ٥١٢

  .١ذراعيه، فإذا قام ألبسه إيامها، فيتمشى بالعصا أمامة، حىت يدخله احلجرة
  .٢يصلي يف نعلني خمصوفتني رأيت رسول اهللا : عن عمرو بن حريث ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
اهللا عنه ـ نعلني جرداوين هلما قباالن،  أخرج إلينا أنس بن مالك ـ رضي: عن عيسى بن طهمان قالو

  .٣ هذه نعل رسول اهللا : قال
  .٤يصلي حافيا، ومنتعال كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص و
  .٦)٥قباالن مثىن شراكهما كان لنعلي رسول اهللا (: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  .٧خمصوفة رأيت نعلي نبيكم رسول اهللا : قال أعرايب لنا:  قالعن مطرف بن الشخريو
  .٨املخصوف احتذى رسول اهللا : عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
قباالن، ولنعل أيب بكر قباالن، ولنعل عمر  لنعل رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٩بن عفانقباالن، وأول من عقد عقدة واحدة عثمان 
  .١٠نعل، هلا خنصران كان لرسول اهللا : ن ضباعة بنت الزبري ـ رضي اهللا عنها ـ قالتوع
اليت ليس هلا شعر،  ١١يلبس النعال السبتية رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  .١٢ويتوضأ فيها
أبا عبد الرمحن، رأيتك تلبس النعال  يا: ـ رضي اهللا عنه ـعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن عمر و

يلبس النعال السبتية اليت ليس ا شعر، ويتوضأ فيها، وأنا أحب أن  رأيت رسول اهللا : السبتية، قال
  .١٣ألبسها
نصف شهر فرأيته يصلي،  قمت عند رسول اهللا : عن أوس بن أوس الثقفي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .١٤وعليه نعالن متقابلتان
                                                

 .حممد بن حيىي بن أيب عمررواه ) ١(
 .النسائي، وأبو نعيمرواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
 .أبو سعيد بن األعرايبرواه ) ٤(
 .هو أحد السيور اليت تكون يف النعل على ظهر القدم، واملراد أن لكل فردة قبالني: الشراك )٥(
 .الترمذي يف الشمائل، وابن ماجه بسند قويرواه ) ٦(
 .أمحدرواه ) ٧(
 .ابن ماجهرواه ) ٨(
 .الطرباين برجال ثقات، والبزاررواه ) ٩(
 .الطرباينرواه ) ١٠(
غة بالقرظ، تتخذ منها النعال، مسيت بذلك ألن شعرها قد سبت عنها أي حلق وأزيل، وقيل جلود البقر املدبو: السبتية) ١١(

 .ألا انسبتت بالدباغ أي النت
 .مالك والبخاريرواه ) ١٢(
 .البخاري والنسائي ومالكرواه ) ١٣(
 .ابن أيب خيثمةرواه ) ١٤(



 ٥١٣

  .١نعله بالسبابة من أصبعه اليسرى محل رسول اهللا :( مامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن أيب أو
  .٢بزمامني، وأول من شسع عثمان كان نعل رسول اهللا  :عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٣يكره أن يطلع من نعله شئ عند قدومه كان النيب : عن زياد بن سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
إذا لبس نعليه بدأ باليمني، وإذا خلع خلع  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ن عباس عن ابو
  .٤اليسرى
فوصله بشئ جديد، فجعل ينظر  انقطع شراك نعل رسول اهللا : عن النضر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

إين :(قال ؟رسول اهللا كيف يا : ، قيل)انزعوا هذا، واجعلوا األول مكانه: (إليه، فلما قضى صالته قال هلم
  ٥)كنت أنظر إليه، وأنا أصلي

  .٦ينتعل قائما، وقاعدا كان رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو
إذا انقطع شسع نعله مشى يف نعل واحدة،  كان رسول اهللا : عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٧يده، حىت جيد شسعا واألخرى يف
وأنا أحفظ ما قال فيها احلافظ العراقي، فقد أحسن وأجاد يف مجع ما ورد فيها  ..بورك فيك: قال الرجل
  :من اآلثار النبوية

  طوىب ملن مس ا جبينه           ونعله الكرمية املصونة 
  سبتيان سبقوا شعرمها              هلا قباالن بسري ومها 

  وعرضها مما يلي الكعبان         وطوهلا شرب وأصبعان 
  مخس وفوق ذاست فاعلم     أصابع وبطن القدم شبع

  ورأسها حمدد وعرض ما  بني القبالني أصبعان ضبطهما
  وذرعها أكرم ا من نعل        وهذه مثال تلك النعل 

  :خامته
: اشترى الصاحلي بعض تلك النعال، مث سرنا إىل حمل لبيع اخلوامت، ومسعنا صاحبه يقول لبعض الزبائن

إن أصغر صيب ميكنك أن خيربك بأن الذهب حرام على . .ألست يف بالد اإلسالم؟. .هبيا؟كيف تطلب خامتا ذ
  .الرجال

  .أريد لبسه ثالثة أيام فقط. .أنا ال أريد أن ألبسه مطلقا: قال الرجل
                                                

 .الطرباينرواه ) ١(
 .ابن شاذانرواه ) ٢(
 .و القاسم بن عساكرأمحد يف الزهد وأبرواه ) ٣(
 .أبو الشيخرواه ) ٤(
 .ابن سعدرواه ) ٥(
 .ابن سعدرواه ) ٦(
 .وحسن احلافظ ابن احلسن بن اهليثمي إسناده ،الطرباينرواه ) ٧(



 ٥١٤

  ومل ثالثة أيام بالضبط؟: ضحك الرجل، وقال
خامتا من  رسول اهللا  اختذ: قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدثين بعضهم عن : قال الرجل

ذهب، فلبسه ثالثة أيام، فكان جيعل فصه يف باطن كفه إذا لبسه يف يديه اليمىن، فصنع الناس خواتيم من ذهب، 
كنت ألبس هذا اخلامت، وأجعل فصه يف باطن كفي، فرمى به، :(على املنرب فرتعه، وقال فجلس رسول اهللا 

  .١اخلامت، فنبذ الناس خواتيمهم  ، ونبذ رسول اهللا)واهللا ال ألبسه أبدا:(وقال
خامتا من ذهب ثالثة أيام، فلما رأى أصحابه فشت عليهم  اختذ رسول اهللا  : قال هعنويف رواية أخرى 

، فكان يف )حممد رسول اهللا(خواتيم الذهب رمى به، فلم يدر ما فعل، فاختذ خامتا من فضة، وأمر أن ينقش فيه 
يب بكر حىت مات، ويف يد عمر حىت مات، ويف يد عثمان سنتني من عمله، حىت مات، ويف يد أ يد النيب 

فلما كثرت عليه الكتب دفعه إىل رجل من األنصار، فكان خيتم به، فخرج األنصاري إىل قليب لعثمان فسقط 
   ٢)حممد رسول اهللا(منه، فلم يوجد، فأمر خبامت مثله، ونقش عليه 

  .فهلم نسأل من يعلمنا. .نيأنا مل أمسع ذين احلديث: قال التاجر
لقد توجه رسول اهللا : اقتربا مين ومن الصاحلي، وأخربانا بالذي أشكل عليهما، فابتسم الصاحلي، وقال

 يف صالته إىل بيت املقدس مدة، مث توجه بعدها إىل الكعبة.  
  .فقد نبهتنا إىل ما غفلنا عنه. .بورك فيك: قال ذلك وسكت، ففرح الرجالن، وقاال

  ما الذي تقصد؟: لصاحليقلت ل
  .يف السنة النبوية إذا اختلف أمران، ومل ميكن اجلمع بينهما، فإن العربة بآخر ما فعل رسول اهللا : قال
  فكيف يبيعها هذا الرجل؟. .فقد ى عن اخلوامت: قلت
  .عن اخلوامت الذهبية ومل ينه عن غريها لقد ى : قال

وسالين عما شئتما، . .ا خصوصا تشرفت بتختم رسول اهللا ولكن الفضة : اقترب التاجر مين، وقال
  .فإين ا خبري

  اخلامت؟ مىت استعمل رسول اهللا : قال الصاحلي
إىل كسرى أو قيصر،  أراد أن يكتب أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا لقد حدث : قال التاجر

  .٣احلديث. .إم ال يقبلون كتابا إال خمتوما، فاختذ خامتا: فقيل له
إم ال يقبلون كتابا إال خبامت، فاختذ رسول : أراد أن يكتب إىل األعاجم فقيل له أن رسول اهللا  هعنو

  .٤، كأين أنظر إىل بصيصه)حممد رسول اهللا: (خامتا من فضة نقشه اهللا 
   ؟يتختم يف أي يد كان رسول اهللا : قال الصاحلي

                                                
 .ولبسه ثالثة أيام: ابن سعد واألئمة إال الشافعي، والدارقطين، وابن عساكر، زاد النسائيرواه ) ١(
 .كجي والطرباين بلفظ جيدالبزار وأبو مسلم الرواه ) ٢(
 .البخاري وغريهرواه ) ٣(
 .أبو مسلم الكجيرواه ) ٤(



 ٥١٥

  :فةلقد ورد يف ذلك أحاديث خمتل: قال التاجر
  .٢كان يتختم يف ميينه عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ف. .١فمنها ما ذكر اليمني

  .٣يف ميينه رأيت خامت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن جعفر و
  .٤كان يتختم يف ميينه عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٥يلبس خامته يف كفه اليمىن كان رسول اهللا : عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .٦يف ميينه عن عقيل بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ أنه ختتم يف ميينه، وقال ختتم رسول اهللا و
  .٧كان يتختم يف ميينه أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .٨ينهلبس خامت فضة يف مي عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا و
  .٩يتختم يف ميينه حىت قيض مل يزل رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

وأشار  هكذا كان خامت رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالف. .ومنها ما ذكر اليسار
  .١٠بيساره، ووضع إامه على ظهر خنصره

  .١١يساره ختم يفكان يت أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
كأين أنظر إىل :قال خامت رسول اهللا عن عن ثابت أم سألوا أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ و

  .١٢وبيص حلقة من فضة، يف أصبعه اليسرى اخلنصر، ورفع أنس يده اليسرى
اختذ خامتا من فضة فصه منه، وكان يلبسه يف  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .١٣اليسرى، وجيعل فصه مما يلي كفه خنصره

أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر استعمله يف كلتا اجلهتني، ف ومنها ما ذكر أن رسول اهللا 

                                                
ورد ختتمه يف ميينه من حديث ابن عمر عند البخاري، وأنس عند مسلم، وابن عباس وعبد اهللا بن جعفر عند الترمذي، )١(

مامة عند الطرباين، وأيب هريرة عند الدارقطين وجابر عنده يف الشمائل، وعلي عند أيب داود والنسائي، وعائشة عند البزار، وأيب أ
 .يف الغرائب، فهؤالء تسعة من الصحابة

 .يف أصبعه اليسرى اخلنصر أبو داود والنسائي، ويف رواية كأين أنظر إىل بياض خامت النيب رواه ) ٢(
 .أبو بكر بن أيب شيبةرواه ) ٣(
 .أبو سعيد بن األعرايبرواه ) ٤(
 . أسامةاحلارث بن أيبرواه ) ٥(
 .إسحاقرواه ) ٦(
 .الطرباين برجال الصحيحرواه ) ٧(
 .مسلم وأبو ذر اهلرويرواه ) ٨(
 .الدارقطين يف غرائبهرواه ) ٩(
 .عبد بن محيد بسند صحيحرواه ) ١٠(
 .أبو داودرواه ) ١١(
 .النسائي وابن عديرواه ) ١٢(
 .ابن عديرواه ) ١٣(



 ٥١٦

  .١كان يتختم يف ميينه، مث حوله يف يساره اهللا 
  فما ترى أنت؟: قال الصاحلي
  .مل حيدد جهة معينة فالرسول . .كل ذلك جائز: قال التاجر

   ؟جيعل فص خامته رسول اهللا أي جهة كان ففي : صاحليقال ال
لبس خامت فضة يف ميينه، فيه فص  أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا لقد حدث : قال التاجر

  .٢حبشي، كان جيعل فصه يف بطن كفه
اختذ خامتا من فضة، فصه منه، وكان يلبسه يف  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  .٣صره اليسرى، وجيعل فصه مما يلي كفهخن
حممد (خامتا من ذهب، مث ألقاه فاختذ خامتا من ورق، ونقش على فصه  اختذ رسول اهللا : قال هعنو

، فكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وقد ورد )ال ينقش أحد على نقش خامتي هذا:(وقال) رسول اهللا
  .٤جعله مما يلي ظهر كفه

  ؟نقش خامتهفما كان  :قال الصاحلي
أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن أبا بكر ملا استخلف بعثه، وكتب له هذا الكتاب، لقد حدث : قال التاجر

  .٥حممد سطر، ورسول سطر، واهللا سطر: وكان نقش اخلامت ثالثة أسطر ،وختمه خبامت النيب 
  ٦)هللاباسم اهللا حممد رسول ا( كان يف خامت رسول اهللا : عن ابن سريين قالو

  فخوامتك اليت تبيعك تنقش فيها هذا النقش إذن؟: قال الصاحلي
  . .معاذ اهللا أن أفعل ذلك: قال التاجر

  ومل؟: قال الصاحلي
                                                

رواه ابن عدي من ، يفة أنه كان ختتم أوال يف اليمني، مث حوله إىل اليساروردت رواية ضع: قال احلافظ، ابن عديرواه ) ١(
حديث ابن عمر، واعتمد عليها البغوي يف شرح السنة، فجمع بني األحاديث املختلفة بأنه ختتم أوال يف ميينه، مث ختتم يف مشاله، 

ال يثبت هذا، ولكن ميينه :( حاديث يف ذلك فقالرسالة أيب زرعة عن اختالف األ: وكان ذلك آخر األمرين، وقال ابن أيب حامت
  )أكثر

جيمع بني األحاديث بأن الذي لبسه يف ميينه هو خامت الذهب، كما صرح به يف حديث ابن عمر، : وقال البيهقي يف األدب
املسألة عند الشافعية  بأنه لبس اخلامت أوال يف ميينه، مث حوله إىل يساره، ويف: والذي لبسه يف يساره هو خامت الفضة، ومجع غريه

للتزين فاليمني أفضل، وإن  ويظهر يل أن ذلك خيتلف باختالف الفعل، فإن كان اللبس: اختالف، واألصح اليمني، قال احلافظ
كان للختم فاليسار أوىل، ألنه يكون كاملودع فيها، وحيصل تناوله باليمني وكذا وضعه فيها، ويترجح اخلتم يف اليمني مطلقا ألن 

التناول،  ر آلة االستنجاء، فيصان اخلامت إذا كان يف اليمني عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح اخلتم باليسار مبا أشرت إليه مناليسا
 )وال كراهة عند الشافعية، وإمنا االختالف يف األفضل:( ونقل النووي وغريه األمجاع على اجلواز، مث قال

 .مسلم وأبو بكر اإلمساعيليرواه ) ٢(
 .ابن أيب شيبة رواه) ٣(
 .فص اخلامت يف بطن كفه أصح وأكثر جعله : قال العلماء، ابن أيب شيبةرواه ) ٤(
 .البخاريرواه ) ٥(
 .ومل يتابع على هذه الزيادة: ابن سعد، قال احلافظرواه ) ٦(



 ٥١٧

عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن ف. .هأن ينقش أحد خامته على نقش خامت يه لقد ورد : قال التاجر
إين اختذت خامتا من ورق، فال ينقش :( وقال) اهللاحممد رسول (اختذ خامتا من فضة نقش فيه  رسول اهللا 
  ١)أحد نقشه

من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، وال :(وقد اختذ حلقه من فضة فقال خرج رسول اهللا : عنه قالو
  ٢)تنقشوا على نقشه

  ٣)إنا قد اصطنعنا خامتا، ونقشنا نقشا، فال ينقش أحد عليه:(صنع خامتا فقال عنه أن رسول اهللا و
  :نألوا

  ما هذا احملل؟: مث سار يب إىل معمل صغري للنسيج، فقلت. .اشترى الصاحلي بعض اخلوامت
  .يف هذا احملل تنسج الثياب اليت رأيناها، وهنا تصبغ: قال
  .كنت أحسبها مستوردة: قلت

أن تدنس  أترضى للثياب اليت تشرفت برسول اهللا . .؟!كيف تقول هذا: صاح رجل من املعمل قائال
  .إننا نتطهر طهورنا للصالة وحنن ننسج هذه الثياب الشريفة.. ؟!جنسةبأيدي 

 :رأينا عامال يضع ثيابا يف وعاء كبري حيتوي على صبغ أخضر، اقتربنا منه، فقال ـ من غري أن نسأله ـ
  .األخضرحيب اللون  لقد كان رسول اهللا 
  وكيف عرفت ذلك؟: قال الصاحلي
  .٤اخلضرة كان أحب األلوان إىل رسول اهللا  : عنه ـ قالأنس ـ رضي اهللالقد حدث : قال الرجل

  .٥يعجبه اخلضرة كان رسول اهللا : قال هعنو
ـ بردان  :ويف لفظـ  وعليه ثوبان رأيت رسول اهللا : عن أيب رمثة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٦أخضران
  .٧أخضرانوعليه ثوبان  خرج علينا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب راشد و
  .٨بربد أخضر يطوف بالبيت مضطبعا رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن يعلى بن أمية و
  .٩كان له ثوب أخضر يلبسه للوفود عن عروة أن رسول اهللا و

، اقتربنا منه، فحدثنا مبا ورد عن أبيضاقتربنا من رجل آخر كان يضع الثياب يف وعاء كبري به صبغ 
                                                

 .البخاريرواه ) ١(
 .النسائيرواه ) ٢(
 .ابن سعدرواه ) ٣(
 .البزار والطرباين برجال ثقاترواه ) ٤(
 .بقي بن خملدرواه ) ٥(
 .الثالثةرواه ) ٦(
 .النسائيرواه ) ٧(
 .أبو داودرواه ) ٨(
 .ابن سعدرواه ) ٩(



 ٥١٨

أقبلنا يف ركب من الربذة حىت نزلنا قريبا من املدينة، ومعنا :  احملاريب ـ رضي اهللا عنه ـ قالطارق بن عبد اهللا
  .١وعليه ثوبان أبيضان ظعينة لنا، فبينما حنن قعود إذ أتانا رسول اهللا 
عليكم بالثياب البيض، فألبسوها أحياءكم، :(قال رسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  ٢)ا موتاكموكفنوا فيه
عن ، اقتربنا منه، فحدثنا مبا ورد أسوداقتربنا من رجل آخر كان يضع الثياب يف وعاء كبري به صبغ 

  .٣ذات غداة، وعليه مرط من شعر أسود خرج رسول اهللا : عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
يه عمامة دخل يوم الفتح مكة، وعل أن رسول اهللا وعن مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 

  .٤سوداء
  .٥خطب الناس وعليه عمامة سوداء أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن عمرو بن حريث و
  .٦عمامة سوداء يلبسها يف العيدين، ويرخيها خلفه كان للنيب : عن جابر قالو
  .٧يعتم بعمامة سوداء أنه رأى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
استسقى وعليه مخيصة سوداء، فأراد  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  عن عبد اهللا بن زيد املازينو

  .٨أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعالها فقبلها عليه، األمين على األيسر، واأليسر على األمين
عبد ، اقتربنا منه، فحدثنا مبا ورد عن أصفراقتربنا من رجل آخر كان يضع الثياب يف وعاء كبري به صبغ 

  .٩وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران، رداء وعمامته رأيت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ اهللا بن جعفر 
فميصه ورداءه وإزاره بزعفران أو  رمبا صبغ لرسول اهللا : عن أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .١٠ورس، مث خيرج فيها
بقميصه وعمامته إىل بعض أزواجه يبعث  كان رسول اهللا : عن حيىي بن عبد اهللا بن مالك الداري قالو

  .١١فيصبغ له بالزعفران، وكان حيب الزعفران
يرسل بثيابه قميصه ورداءه وإزاره إىل بعض  كان رسول اهللا : ن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتوع

                                                
 .ابن أيب شيبة وأبو يعلى وابن حبان واحلاكم بسند صحيحرواه ) ١(
 .الطرباين، والبزار، برجال ثقاترواه ) ٢(
 .مسلم والترمذيرواه ) ٣(
 .األربعة عن جابر، وابن أيب شيبة عن ابن عمر وأبو بكر بن أيب حارث عن أنسأمحد وابن أيب شيبة ومسلم ورواه ) ٤(
 .مسلم وأبو داود والترمذي يف الشمائل، والنسائي وابن ماجهرواه ) ٥(
 .ابن عديرواه ) ٦(
 .ابن عديرواه ) ٧(
 .أمحد وأبو داود والنسائيرواه ) ٨(
 .الطرباين وأبو يعلىرواه ) ٩(
 .والطرباين وابن حبان يف الثقاتحممد بن سعد رواه ) ١٠(
 .ابن وهب يف موطئهرواه ) ١١(



 ٥١٩

  .١أهله، وأحبهم إليه الذي يصبغها بالزعفران
يلبسها يف بيته، ويدور فيها على نسائه، ملحفة مصبوغة بورس، فكان  كانت لرسول اهللا : قالت هاعنو

  .٢ويصلي فيها
وهو قاعد القرفصاء، وعليه  ،قدمنا على رسول اهللا : عن قيلة بنت خمرمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالتو

  .٣أمسال مليتني كانتا بزعفران، وقد نقصا
ان، يدور ا ملحفة مصبوغة بالورس والزعفر كانت لرسول اهللا : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٤على نسائه، فإن كانت ليلة هذه رشها باملاء، وإن كانت ليلة هذه رشها باملاء
فوضعنا له غسال فاغتسل، مث  أتانا رسول اهللا : عن قيس بن سعد بن عبادة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو

  .٥أتيناه مبلحفة ورسية، فاستمل ا، فكأين أنظر إىل أثر الورس على عكنه
ملحفة مورسة، فإذا دار على  كانت لرسول اهللا : عبد اهللا املزين ـ رضي اهللا عنه ـ قال عن بكر بنو

  .٦نسائه رشها باملاء
  .٧مصبوغة بورس رأيت ملحفة رسول اهللا : عن إمساعيل بن أمية قالو

بينما حنن كذلك إذ دخل رجل وطلب أن يصبغ ثيابا كان حيملها باللون األمحر، فأنكر عليه عامل من 
  أمل تسمع ما ورد يف األمحر من النهي؟: لعمال، وقالا

  .مل أمسع بذلك. .ال: قال
رأى احلمرة قد  إن رسول اهللا : رافع بن خديج ـ رضي اهللا عنه ـ قال لقد حدث: قال العامل
  .٨ظهرت فكرهها

فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن محر،  خرجنا مع رسول اهللا : عنه قالو
حىت نفرت إبلنا، فأخذنا األكسية فرتعناها  ، فقمنا سراها لقول رسول اهللا )إن هذه احلمرة قد علتكم:(قالف

  .٩عنها
إياكم واحلمرة فإا أحب الزينة إىل :(قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمران بن حصني و

                                                
 .النسائيرواه ) ١(
 .بسند ضعيف الطرباينرواه ) ٢(
 .الترمذي والنسائيرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .ابن سعدرواه ) ٥(
 .ابن سعدرواه ) ٦(
 .بسند ضعيف ابن سعدرواه ) ٧(
 .أمحدرواه ) ٨(
 .أبو داودرواه ) ٩(



 ٥٢٠

  ١)الشيطان
يكره احلمرة، وحيب  كان رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنه ـعن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند و
  .٢اخلضرة
  ٣)احلمرة من زينة الشيطان، والشيطان حيب احلمرة: (قال رسول اهللا : عن احلسن قالو

، ومعي يف ذلك ٤ارتدى حلة محراء ولكين ما أتيت هنا إال بعد أن مسعت أن رسول اهللا : قال الرجل
كان يلبس بردة األمحر يف العيدين  ه ـ أن رسول اهللا جابر ـ رضي اهللا عنمن النصوص ما حدث به 

  .٥واجلمعة
مبين خيطب على بغلة، وعليه برد أمحر وعلي أمامه يعرب عنه  رأيت رسول اهللا : عن عامر بن عمرو قالو
  .٦ما يقول
  .٧يف سوق ذي ااز، وعليه أمحران أنه رأى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن بعض الصحابة و
فخرج وعليه ثوبان بردان  رسول اهللا  حججت فقدمت املدينة، ومل أكن رأيت: يب رمثة قالعن أو
  .٨أمحران
  .٩وعليه بردان أمحران رأيت رسول اهللا : عن شيخ من كنانة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
خيطب على بغلة وعليه برد أمحر، وعلي أمامة  رأيت رسول اهللا : رضي اهللا عنه ـ قالـ عن عامر و
  .١٠يعرب عنه
وهو يف قبة له محراء، وعليه حلة محراء فكأين أنظر إىل بريق  ،أتيت النيب : عن أيب جحيفة قالو
  .١١ساقيه

ال خيالطها ولكن احلمرة املرادة يف هذه النصوص ليست احلمرة احملضة اليت . .صدقت يف هذا: قال العامل
طوط محر مع األسود كسائر الربود اليمنية، وهي معروفة منسوجان خب غريها، وإمنا احللة احلمراء بردان ميانيان 
                                                

الطرباين من طريقني يف أحدمها يعقوب بن خالد بن جنيح البكري العبدي، ويف اآلخر بكر بن حممد يرويان عن ه روا) ١(
 .سعيد بن قتادة بنحو رجاهلما

 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٢(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٣(
ط من ظن أن احللة كانت محراء حبتا ال خيالطها غل: قالقد لبس األمحر احملض، ف أنكر ابن القيم أن يكون رسول اهللا ) ٤(

منسوجان خبطوط محر مع األسود كسائر الربود اليمنية، وهي معروفة ذا االسم باعتبار ما  غريها، وإمنا احللة احلمراء بردان ميانيان 
 . .إال فاألمحر البحت ى عنه أشد النهي فيها من اخلطوط، 

 .، وابن سعد، وابن عساكرمسدد واحلاكم، والبيهقيرواه ) ٥(
 .مسدد برجال ثقاترواه ) ٦(
 .مسدد وأمحدرواه ) ٧(
 .ابن أيب شيبةرواه ) ٨(
 .ابن سعدرواه ) ٩(
 .أبو داودرواه ) ١٠(
 .أبو داود بسند صحيحرواه ) ١١(



 ٥٢١

وقد ذكرت لك ما ورد  . .أشد النهي إال فاألمحر البحت ى عنه  ذا االسم باعتبار ما فيها من اخلطوط، 
  .فيه من النهي

  
***  

ما  مكثت يف صحبة هذا الرجل الفاضل مدة من الزمن، وقد ظهر يل فيها من صالحه وتقواه وطهارة قلبه
  . .ال ميكن للساين أن يعرب عنه

  . .يف أول ليلة بت فيها عنده تكسرت تلك األوهام الكثرية اليت نشرها ما رأيته منه يف النهار
. .وكل ما ارتبط ببشريته. .ال يعرف من نبيه إال صورته وأكله ولباسه. .ففي النهار تصورته رجل دنيا

لقد رأيت بشريته مستغرقة يف أنوار مجيع الورثة الذين تشرفت . .مالكين يف الليل رأيته بصورة أخرى خمتلفة متا
  .برأيتهم

  . .تظاهرت بأين نائم ألرقب ماذا يفعل. .يف تلك الليلة
مث يرفع يديه . .رأيته يرفع الغطاء عنه دوء، مث يقوم، ويتوضأ، ويستقبل القبلة بصالة خاشعة طويلة

  . .بعدها، ويستغرق يف مناجاة طويلة
  . .بسيطة، فتعجبت من ذلك كثريامهنة يته يفتح اخلزانة، ويلبس ثيابا مث رأ

وال . .فإذا به حيمل قفة، مث خيرج ا. .تبعته ببصري ألرى ماذا يفعل يف ذلك الليل املظلم. .مث رأيته خيرج
ن وهكذا إىل أن عددت سبع مرات، وهو يفعل كل ذلك م. .مث يعود ليحمل قفة أخرى. .يعود إال بعد فترة
  . .غري كلل وال ملل

يف املرة األخرية، وبعد أن خرج تبعته ألرى ماذا يفعل، فإذا به يدق على بيت من البيوت الفقرية، مث يضع 
  .١القفة جبانب الباب، وينصرف

لكن األعجب من ذلك كله أنه بعد أن انتهى من ذلك مع اقتراب بزوغ . .وقد أثار كل ذلك عجيب
  )هل أدركنا الفجر؟( : ينم إال قليال، مث قام وهو فزع يقولالفجر، ارمتى يف فراشه، ومل

  .مل يؤذن املؤذن بعد: قلت
فقد وردت األحاديث الكثرية يف فضل . .لقد خشيت أن تفوتنا صالة الفجر يف املسجد. .احلمد هللا: قال

  .ذلك
                                                

شيبة بن نعامة روي  اقتبسنا هذا املعىن مما ورد يف سرية علي بن احلسني زين العابدين ـ رضي اهللا عنه وعن آبائه ـ فقد) ١(
كان ناس من أهل : وعن حممد بن إسحاق قال.. كان علي بن احلسني يبخل فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت باملدينة: قال

وعن أيب محزة الثمايل .. فلما مات علي بن احلسني فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. املدينة يعيشون ال يدرون من أين كان معاشهم
إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز : ن علي بن احلسني حيمل جراب اخلبز على ظهره بالليل فيتصدق به، ويقولكا: قال

؟ ما هذا: ملا مات علي بن احلسني فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سود يف ظهره، فقالوا: وعن عمرو بن ثابت قال.. وجل
مسعت أهل املدينة : قال أين: وعن ابن عائشة قال.. ء أهل املدينةكان حيمل جرب الدقيق ليال على ظهره يعطيه فقرا: فقالوا

 .ما فقدنا صدقة السر حىت مات علي بن احلسني: يقولون
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  .عساك منت نوما هادئا: مث قال خياطبين
  .لقد منت نوما طيبا. .احلمد هللا: قلت
﴿ :نسأل اهللا أن يتم علينا نعمته، وأن يغفر لنا تقصرينا يف حق الليل، فقد قال تعاىل. .وأنا مثلك :قال

، نسأله ـ تعاىل ـ أن )٦٢:الفرقان) (وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً
  )١٧:الذريات) (كَانوا قَليالً من اللَّيلِ ما يهجعونَ﴿ :همجيعلنا من الذين قال في

فقد كان حياول ستر أحواله وأعماله، وحياول أن ال . .مل أخربه مبا رأيت منه خشية أن أحرجه بذلك
  . يظهر إال مبظهر اإلنسان البسيط املقصر

جو أن ال أكون قد قصرت يف أر: يف الوقت الذي قررت فيه أن أخرج من دمشق أخربته بذلك، فقال
  .حقك

  .فأنت ـ حبمد اهللا ـ أكرمتين غاية الكرم. .ال: قلت
هذه الثياب مفصلة على الثياب اليت كان يلبسها : أخرج حلة كاملة من تلك احللل اليت اشتراها، وقال يل

 تاما بأن حممدا ولكين ال آذن لك يف لبسها إال بعد أن تقتنع اقتناعا . .وهي هدية مين لك. .رسول اهللا 
، وأنه ال ميكن ألحد أن يدخل حضرة اهللا حىت هو اإلنسان الكامل، وهو واسطة اهلداية األكرب بني اهللا وعباده

  .مير على حضرته
  أين هي تلك احللة؟: قلنا للوارث
  .إا أعظم حلة لبستها يف حيايت. .هي هذه اليت ترونين ألبسها: قال الوارث

  مىت لبستها؟: قلت
، وأنه بعد أن اقتنعت اقتناعا تاما بأن حممدا هو رسول اهللا، وهو واسطة اهلداية األكرب بني اهللا وعباده :قال

  .لن يدخل حضرة اهللا من مل مير على حضرته
  مىت كان ذلك؟: قلت
   .سأحدثكم حبديث ذلك: قال
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  عاشرا ـ الرسول
ومل يكن يف نييت  ..)مدراس(ها يقال هلا وبالضبط إىل بلدة في. .بالد اهلندألسري منها إىل  ..تركت دمشق

ولكن فضل اهللا كان يدخر يل فيها من العلوم ما ال ميكن . .حني ذهبت إليها إال السياحة اردة عن كل غاية
  .أن أحصله بأي جهد، أو أناله بأي فكر

به إعجابا لقد امتألت  ..جلست أستذكر ما مررت به يف رحليت إىل حممد ،يف حديقة من حدائقها الغناء
  ..من أمخص قدمي إىل مفرق رأسي

أليس من املمكن أن يكون حممد رجال قد اكتملت له : ولكن خاطرا خطر على بايل يف ذلك احملل قال يل
نعم هو . .وهو بذلك ال يعدو أن يكون إنسانا عبقريا ..العبقرية، فلذلك اكتمل له من اإلنسانية ما اكتمل

  .لكنه مع ذلك يظل جمرد عبقري ال حظ له مما يدعيه من النبوةو ..أعظم العباقرة على اإلطالق
ويبين  ،إن إنسانا يدعي تلك الدعاوى العظيمة: فراحت تقول يل ..بل زادت ..ومل تقف نفسي عند ذلك

 ..بل ال يستحق أن يوضع يف سجالت العباقرة ..كل ذلك البناء الضخم على جمرد دعوى ال يستحق االحترام
  .بنياالكذواملزورين ود الذي يصلح له هو سجالت املخادعني إن املكان الوحي

   ..بل زادت ما ال أستطيع التعبري عنه ..ومل تقف نفسي عند ذلك
 ..حىت امتألت مجيع لطائفي بالعذاب ..أحلت هذه اخلواطر وأمثاهلا علي إحلاحا شديدا مل أجد منه فكاكا

  .والكذب والتزويرفهي مل تستطع أن توفق بني العبقرية، وبني اخلداع 
وكنت وكأين  ..العريقة مدراسبينما أنا كذلك يف عذايب إذا يب أمسع األذان يرتفع من مئذنة من مآذن 

   ..)حممد رسول اهللا(أمسعه ألول مرة خياطبين أنا، ويقول يل بلسان فصيح 
   ..انيها لذةوشعرت عند مساعي هلا بلذة ال تد ..لقد نزلت هذه الكلمة على قليب وعقلي وروحي وسري

  )رسول اهللا(لقد صارت العبقرية بكل ما فيها من كمال قزما حقريا أمام كلمة 
وأجل من  ..إا أعظم من كل تعبري ..ال ميكن ألي كان أن يعرب عن حقيقة حمتواها) رسول اهللا(فكلمة 
  .كل تصوير

وال كشوف  ..جيد ساميةوال موا ..إن ما جاء به حممد ليس نتاج أفكار ذكية: إا تقول بلسان فصيح
  .ولكنه احلقيقة اليت عاشها ورآها ومسعها ..شفافة

وأن هناك نعيما وعذابا  ..وأن هناك جنة ونارا ..حقيقيةتعين أن هناك آخرة ) حممد رسول اهللا(إن كلمة 
  .مقيما

   ..إا تعين أن هناك إهلا هو رمحن رحيم ملك قدوس لطيف ودود
لذرة وارة، ودبر العامل من العرش إىل الفرش هو الذي خياطبنا بذلك القرآن إا تعين أن اهللا الذي خلق ا

  .وأنه هو الذي يعلمنا عن طريق ذلك اهلدي الرفيع الذي اشتملت عليه سنة حممد وسريته ..العظيم
  .إا تعين أن اهللا أمرنا أن نصلي الصبح والظهر والعصر واملغرب والعشاء
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  .ونزكي من أموالنا املقادير اليت أمرنا أن نزكيها ..ن نصوم رمضان، وحنج البيتإا تعين أن اهللا أمرنا بأ
سواء تدخلت الشرطة لتنفيذ ذلك أم مل  ..إا تعين أن هناك حالال يباح فعله، وأن هناك حراما حيظر فعله

  .تتدخل
له احلق يف أمره ويه وأن اهللا الذي خلق اإلنسان هو الوحيد الذي  ..إا تعين أن حياة اإلنسان ملك هللا

  .وحتديد نوع احلياة اليت ينبغي عليه أن يعيشها
  .إا تعين اإلسالم مجيعا جبميع حقائقه ومعانيه وسلوكياته

   ..ولكنه إعجاب جمرد عن أي تأثري ..اعتقاد العبقرية يثري اإلعجاب ..نعم
  .فإنه مدرسة كاملة يف العلم واحلقائق والسلوك ..أما اعتقاد الرسالة

إذا يب أرى . .وأنا يف تلك احلديقة الغناء من حدائق مدراس ..بينما كنت أستشعر تلك املشاعر الرقيقة
سيلقيها  ..حماضرة مهمة ستلقى اآلنإن : ، فقالعن سبب ذلك قوما من الناس جيرون بسرعة، فسألت أحدهم

  .عامل مسلم يعقب ا على حماضرات ألقاها علماء من سائر امللل والنحل
  من العامل املسلم؟: تقل

حممد رسول (ذلك الذي يصيح يف الدنيا مجيعا مبلء فيه . .؟أال تعرفه. .١السيد سليمان الندوي: قال

                                                
ولد رة علمية عريقة، حسينية النسب، شهرية بالعلم والتقوى، سأ، وهو من لعالمة السيد سليمان الندوياأشري به إىل ) ١(

  .١٨٨٤املوافق هـ،  ١٣٠٢سنة  اهلندبمن والية بيهار ) ديسنة(بقرية 
، الذي كان بدأ بتأليفه أستاذه احملقق العالمة شبلي النعماين) سرية النيب (من أبرز أعماله العلمية وأرفعها إكماله لكتاب 

 ال يقل أحدها عن سبعمائة صفحة من القطع، نشرت منه سبعة جملدات ضخمة، وهذا الكتاب هو دائرة معارف يف السرية النبوية
وقد ، ومن غرر ما أهداه علماء اهلند إىل املكتبة اإلسالمية العامة، وهذه املعلمة من عيون ما ألفه علماء اإلسالم منذ قرون، الكبري

الذي كان يعد هذا الكتاب خامتة ، عين بتدوين معظمها املغفور له شبلي النعماين، اشتمل الدان األوالن على ترمجة حياة النيب 
  .تهأعمال حيا

حىت إن بعض قطع ، وكذلك كان يتألق يف الكتابة، غري املسلمنيوالرد على مطاعن ، وكان جد حريص على البحث والتنقيب
  .لغة مسلمي اهلند وباكستان العامة، الد األول تعد أحسن ما كتب كاتب باللغة األردية

  . ة السيد سليمانوالد الثالث خاص باملعجزات عين بتأليفه وتأليف الدات التالي
، أثبت فيها املؤلف مبا ال جمال بعده للشك، القدمية واحلديثة: ويف الد الثالث مقدمتان علميتان من الوجهتني الفلسفيتني

  . إمكان املعجزات وعدم معارضة العلوم العقلية هلا
وهذا البحث يقع يف ، اإلصالح والتجديد والزعامة والفرق بينهما وبني منازل، والد الرابع حيتوي حبثاً دقيقاً يف مرتلة النبوة

  .وهو من أحسن ما كتبه األستاذ سليمان، صفحة) ٣٠٠(حنو 
  . .موضوعه يف معلمة منها واحد وكل، واملعامالت واألخالق العبادات يف تبحث فإا الباقية الثالثة الدات أما

  :ة منهامما يرتبط بالسريوله مصنفات علمية أخرى فريدة من نوعها 
وهو يف جزأين، وهو كتاب فريد من نوعه، من أهم مزاياه ) سرية النيب (وهذا الكتاب مبثابة مقدمة لكتاب ): أرض القرآن(

العربية كأنه دراسة ألوضاع العرب السياسية والتارخيية واحلضارية يف ضوء القرآن الكرمي، مع االستفادة من املصادر األجنبية 
  .ر اإلسرائيلية والرومية واليونانية واالكتشافات األثريةواإلنكليزية واملصاد

  .وهي اليت أشرنا إليها يف هذا الفصل :)ساحماضرات مدر(
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  .وهذه وظيفته اليت نذر حياته هلا ..هذه هي رسالته يف احلياة ..)اهللا
   ..مد رسول اهللاللتعرف على حم أشد شوقيما . .خذين معك: مل أدر إال وأنا أمسك بيد الرجل، وأقول له

واليت كان . .دخلت قاعة احملاضرات بعد أن سخرت كل ما لدي من قوى ملزامحة اجلموع املكتظة
وكأن األديان مجيعا قد اجتمعت لتسمع من هذا الرجل ما يقوله عن . .مظهرها يدل على أديان خمتلفة متباينة

  .نبيه
الذي تبنته جامعتنا ) حرية التعبري(بدأ بناء على م: رأيت مدير اجلامعة حيمل مكرب الصوت، ويقول

امسحوا يل أن أقدم لكم اليوم شخصية مسلمة، بعد أن قدمت لكم يف األسابيع املاضية شخصيات من  ..املوقرة
  .١خمتلف األديان

من هو اإلنسان الذي ميكن اعتباره وسيطا بني : إن السؤال الذي أردنا من كل حماضر أن جييب عنه هو
  ؟ ، حبيث يستطيع الضمري أن يطمئن للسري خلفه، واالستنان بسنتهناخلالق واإلنسا

  . .لقد أجاب كل حماضر حبسب ما لديه من قناعات
فإنه  ..وبناء على احترامنا للمسلمني باعتبارهم من الطوائف املهمة والعريقة ذا البلد ..وبناء على هذا

ن تعرفونه يف قدراته العلمية اليت عمقتها خربته وهو م. .يسرنا اليوم أن نستمع إىل السيد سليمان الندوي
  .باحلياة، وبالواقع اإلنساين

                                                                                                                                 
، إنه ليس جمرد عامل، يتبوأ السيد سليمان الندوي اليوم أعلى مدارج حياتنا العلمية:( شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبالقال فيه 

خترج منه مئات من ، بل إنه إمام الكتاب واملؤلفني إن شخصه حبر للعلوم واحملاسن، ب فحسبوليس بكات، بل هو أمري للعلماء
  )وتسقي منه ألوف من املزارع اليابسة، األار

إذا جمع علم الغزايل والرازي إىل ورع اجلنيد والشبلي تكون منه سليمان :(الشيخ حممد أنور شاه الكشمرييوقال فيه 
  )الندوي

خيضع العامل ، وحباثةٌ منقطع النظري، يؤمن الزمان بأنّ السيد سليمان الندوي عامل فريد( :عبد املاجد الدريبادي وقال األديب
وقلما علمه الناس أديباً ومنشئاً ، ولكن قلما عرف الناس مكانته يف األدب والشعر والنقد، وتفرده بكتابة السرية، إلمامته يف التاريخ

  )وشاعراً قديراً
علي ، كان السيد سليمان الندوي راسخاً يف العلوم العربية وآداا(:الشيخ أبو احلسن علي احلسين الندوي لعالمةا وقال
، وعلم االجتماع واملدنية، غزير املادة يف التاريخ، واسع االطالع، دقيق النظر يف علوم القرآن وعلم التوحيد والكالم، الكعب
  )مع إحسان وإجادة، شاعراً مقالً يف اللغتني، كاتباً مترسالً يف اللغة العربية، ألرديةصاحب أسلوب أديب يف اللغة ا، منشئاً 

يصفح عن ، ال يغضب وال يسخط ، كرمياً جيري الكرم يف دمه، قد كان رجالً ذا مروءة غريبةل( األستاذ مسعود الندوي وقال
ويبسط على كل فرد منه ظالل شفقته ، بعطفه األبويأما التالميذ واملخلصون فيشملهم ، ويدعو ملن يتناوله بالسوء، عدوه
  )كأنه قد منح يف هذا الشأن حملة من سرية جده الكرمي ، وحنانه

وافاه األجل بباكستان يف غرة ، واخلدمات العلمية والدينية اجلليلة، واملآثر اخلالدة، بعدما أمضى عمره احلافل بالعمل الدؤوب
  .م١٩٥٣نوفمرب عام  -تشرين الثاين  ٢هـ املوافق ١٣٧٣ربيع اآلخر عام 

السيد سليمان الندوي أمري علماء اهلند يف عصره وشيخ : (كتاب األستاذ الدكتور حممد أكرم الندويانظر يف ترمجته 
 .هـ١٤٢٢، دار القلم بدمشق: ط، )الندويني

حماضرات يف البحوث اليت وقفوا  أباحت لبعض أحبار املسيحية من األمريكيني وغريهم إلقاءقد ) مدراس(جامعة كانت ) ١(
 .وقد سبقت حماضرام حماضرات السيد سليمان الندوي.. حيام عليها
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بعد أن انتهى مدير اجلامعة من تقدميه، تقدم رجل يظهر عليه من الوقار واهليبة ما جيعلك تطمئن إليه 
ى وراح يقول، وهو واقف من غري أن جيلس عل ..استلم من مدير اجلامعة مكرب الصوت ..اطمئنانا كليا

ألين سأحتدث عن رجل ظل طول حياته واقفا  ..امسحوا يل أن أخاطبكم، وأنا واقف: الكرسي الذي أعد له
  .ومل يعرف الراحة إال بعد أن قضى اهللا بأن يصري يف الرفيق األعلى ..ألداء ما كلف به من مهام

ال غىن لإلنسانية مجيعا عن بل  ..إن السؤال الذي طرحه مدير اجلامعة احملترم سؤال ال غىن لإلنسان العاقل
إن احلياة ال ميكن أن تستقيم لإلنسان إال  ..وال فضوال من املعرفة ..إنه ليس ترفا من البحث ..اإلجابة عنه

ألن اهللا الذي خلق هذا الكون، ورتب ما فيه أحسن ترتيب، وخلق اإلنسان، وأعطاه من  ..مبعرفة ذلك اإلنسان
أن يتركه مهال من غري أن يبني له حقيقته وحقيقة ما حوله، ووظيفته القوى والطاقات ما أعطاه يستحيل 

  . وعالقته مبا حوله
ولن أفرض عليكم  ..فإين يف حماضريت هذه اليت شرفتموين ا لن أملي عليكم أي فكرةانطالقا من هذا، 

  .. ١ من أوهلاوسأذكر لكم قصيت ..بل سأكتفي بأن أحدثكم عن رحليت يف البحث عن هذا اإلنسان ..أي قناعة
بل إن  ..وأنت رجل نبت يف اإلسالم من جذوره األوىل ..كيف تقول هذا: صاح رجل من احلاضرين

  .نسبك يرتفع إىل هذا الذي تريد أن حتدثنا عنه
ألنه وليد  ..فهو ال ميكن أن يورث ..كل شيء ميكن أن يورث إال اإلميان: التفت إليه بابتسامة، وقال

  .جعله اهللا له ذيال الغذاءلعقل ال يقنعه إال وا ..القناعة العقلية
بل رحت أحمو كل عقيدة  ..ما شببت عن الطوق حىت رفض عقلي كل املسلمات املوروثةفإين ولذلك 
  . ، أو تلقيتها تقليداأمليت علي

بأن اهللا  ..وليس هذا حمل ذكرها ..بعد أن أيقنت بأدلة كثرية ال حصر هلاـ وقد كان أول ما بدأت به 
حياته بالسعادة والسكينة وأنه خلق اإلنسان، ودبر له من التدبري ما ميأل  ..٢الكون، ودبره أحسن تدبري خلق

مضطر مكره ال حظ له من فهو فيه  ..جانب ال خرية له فيه: ـ أين وجدت يف اإلنسان جانبني ٣والسالم
   ..احلرية

ء سار ذات الشمال، ال يقف يف طريقه فهو إن شاء سار ذات اليمني، وإن شا ..وجانب له فيه كل اخلرية
  .شيء

فقلبه خيفق  ..ووجدت أن اإلنسان يف اجلانب الذي أكره فيه يعيش السالم والسكينة يف أروع مظاهرها
ومعدته ضم كل ما يزورها من  ..ورئتاه متدانه مبا شاء من هواء ..بانتظام ودقة ليمأل جسده بدماء احلياة

ال  ..وهكذا كل أجهزته ..مه جتعله جسمه حمافظا على حرارته بدقة عاليةجسيف وأجهزة التكييف  ..طعام

                                                
أما األدلة على .. وهو مرتبط ذا الباب الذي حنن فيه.. هو جمرد دليل واحد ما نذكره هنا من الدليل على نبوة حممد ) ١(

 .أجزائها ـ جمرد حماولة بسيطة جلمع ما أطقنا منها وترتيبه وهذه السلسلة ـ جبميع.. فال ميكن حصرها نبوة حممد 
 .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(انظر رسالة ) ٢(
 .من هذه السلسلة) اإلنسان(انظر رسالة ) ٣(
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  .يعارض بعضها بعضا، وال يتدخل بعضها يف ختصصات بعض
فقبله  ..ولكين يف مقابل ذلك وجدت اإلنسان يف جانبه االختياري يعيش فراغا مقيتا، وصراعا حادا

واإلنسان  ..لطائفه تشتهي أن تكون الدولة هلا وكل لطيفة من ..ونفسه تصارع روحه ..يطلب ما خيالف عقله
  .حمتار بينها مجيعا ال يدري أي واد يسلك، وال أي حبر خيوض

وينجم عن اختالفهم صراع حاد بينهم وبني أنفسهم، وصراع  ..ووجدت البشر خيتلفون يف اختيارام
  .بل بينهم وبني الكون نفسه ..حاد بينهم وبني البشرية مجيعا

أميكن أن يكون املبدر البديع الذي دبر كل شيء، وأتقن تدبريه غاية : سي حني رأيت ذلكوقد قلت لنف
  فلم يدبرها، ومل يضع احللول هلا؟ ..اإلتقان غفل عن هذه الناحية

فكل شيء يدل على رمحة اهللا وحكمته ولطفه  ..رأيت أنه من احملال أن حيصل ذلك ..وبعد تأمل طويل
ه صفاته أن يدع عباده مهال من غري أن يبني هلم السبيل الصحيح الذي خيرجهم ويستحيل على من هذ ..ومودته

  .به من هاوية الصراع
   ..وقد جعلين ذلك أحبث عن السبيل اليت يعلم اهللا ا عباده

 ..ووجدت بأدلة كثرية أن الوسيلة الوحيدة املمكنة لذلك هي أن خيتار إنسانا منهم ليؤدي هذه الوظيفة
  .اون معلم اإلنسان إال إنسانفال ميكن أن يك

عن ـ ال أمتطي مطية سوى مطية العقل ارد ـ أحبث بكل ما أوتيت من جهد وقد جعلين ذلك 
  .شرف الوساطة بني اهللا وعباده ..اإلنسان الذي استحق ذلك الشرف الرفيع

الشك أن هذا : لقد قلت لنفسي يف بداية حبثي عن هذا اإلنسان الكامل الذي استحق ذلك الشرف الرفيع
ألن اهللا احلكيم يستحيل أن يبعث رجال خامال مغمورا ال يعرفه . .وممتلئ بالشهرة. .اإلنسان ممتلئ بالعظمة

  .١وكيف يتعلمون علومه ..وإال كيف يهتدون إليه، وكيف يتأسون به ..الناس

                                                
أسلوبه وقد اختلط أسلوبنا فيه ب.. للسيد سليمان الندوي) الرسالة احملمدية(ننبه إىل أننا يف هذا الفصل استفدنا من كتاب ) ١(

  .ولذلك مل نلجأ للتوثيق كل مرة.. بناء على الضرورة الفنية
مثاين خطب يف مثاين (عبارة عن  والكتاب كما عرفه صاحبه.. وقد اخترنا كتابه ذلك باعتباره من أهم ما ألف يف هذا الباب

األردية ـ لغة عامة اهلند ـ علَى هـ باللغة ١٣٤٤نواح من السرية النبوية ـ علَى صاحبها الصالة والتحية ـ، ألقيتها سنة 
مجاعات من شباب املسلمني وطلبة الكليات يف مدينة مدراس باهلند؛ فاستمع هلا احلاضرون بآذان صاغية، وتلقاها املستمعون 

  )بقلوب واعية، وقرظَتها الصحف واالت بكلمات مشجعة، وامتدحها أهل الفضل بالثناء واإلطراء؛ جزاهم اهللا خريا
والنيل من نبيه الكرمي حممد ، كل ما نشرته أقالم الغرب من السموم لتوجيه الطعن ضد اإلسالميف حماضراته هذه استعرض قد و
 ، أن سرية النيب الكرمي حممد  لتبنيفجاءت هذه احملاضرات هي الوحيدة اليت ينبغي أن يتخذ منها الناس أسوة حسنة مباركة ،

وال ، وإمنا تنبين دعائمها على العمل والتطبيق والتنفيذ ،وأا ال تقتصر على الكالم، يا واآلخرةوهي اليت تضمن هلم الفوز يف الدن
  .وسري زعماء العامل ومؤسسي الديانات واملذاهب األخرى توجد هناك أي مقارنة بني سرية النيب 

هذا الكتاب يشتمل على مئة (:د الندوياألستاذ معني الدين أمحوقد لقيت هذه احملاضرات استحسان الكثري من العلماء، قال 
ولكنه يفوق املؤلفات الضخمة حول السرية يف وفرة املعلومات وندرة البحوث ومشول النفع وكفاءة مفخرة ، ومخسني صفحة

  )للمؤلف
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  : وقد جرين ذلك إىل وضع سجل ضخم لكل العظماء الذين اشتهر م تاريخ اإلنسانية
عاشوا يف قصورهم الشاخمة بني ندمائهم وجلسائهم،  ،ملوك جبابرةسجل أمساء الد وضعت يف ذلك وق

  ..مألوا القلوب مهابة وجاللة
عاشوا بني ضباطهم وجنودهم يرهبون الناس وخييفوم بشدة بأسهم : قادة جيوش ووضعت فيه أمساء

  .وضخامة أجسامهم ورواء هندامهم
  . .واستولوا علَى املماليك ،دوخوا البالد مستعمرين ووضعت فيه أمساء
ونثروا من درر احلكمة ما  ،إذا نطقوا أَبانوا، وإذا خطبوا أبدعوا ..حكماء وفالسفة ووضعت فيه أمساء

  .بالغتهم وطالقة ألسنتهم؛ فملكوا القلوب وروا النفوسهلم شاءت 
ولعبوا  ،اشيدهم غلبوا السامعني علَى أهوائهمإذا أنشدوا أطربوا، وإذا رتلت أن. .شعراء ووضعت فيه أمساء
  . بالقلوب كيف شاؤوا

كانت أقدامهم تطأ البسط الناعمة والزرايب الوثرية، ميشون علَى احلرير الفاخر . .أغنياء ووضعت فيه أمساء
نوا فيه من ترف واإلستربق الزاهر، اكترتوا القناطري املقنطرة من الذهب والفضة، واسترعوا أنظار بين آدم مبا كا

  . وعظمة وسعة
هنيبعل : لقد وضعت يف ذلك السجل أمساء: سكت قليال، وكأنه يسترجع ذكريات بعيدة، مث قال

ميأل عيون وغريهم ممن كان . .القرطاجين واإلسكندر املقدوين وقيصر الروم ودارا الفارسي ونابليون الفرنسي
  .بين آدم بعظمته وأحداث حياته وخمتلف أعماله

 سبنسر سقراط وأفالطون وديوجنس وغريهم من حكماء اليونان وغري اليونان ـ مثل ت فيه أمساءووضع
  .جتتذب سريم النفوس وتروق القلوبوكل من وأضرابه ـ ؛ 

بل أسأل األمساء اليت مألت . .رحت أسأل نفسي. .بعد أن انتهيت من إحصاء ما استطعت من أمساءو
  :أقول هلاعلي عقلي، كما مألت قبل ذلك سجلي 

  ؟اإلنسانيةفالح من منكم لديه الترياق الذي يضمن به 
  صالح اإلنسانية وسعادا؟من منكم لديه الطاقة اليت يستطيع ا أن يضع منهج 

فتحوا البالد، ودوخوا املماليك، واقتحموا أقصى األرض وأدناها، وذلَّلوا ما اعترض الذين لقادة أيها ا
ترك ملن أتى بعده أسوة يأتسي ا يف تعميم من منكم . .ا امللوك بظيب سيوفهمسبيلهم من صعاب، وسخرو

  اخلري؟ 
  إذا اهتدى الناس ديه ينجون من املهالك، ويسلكون سبيل السعادة واهلناء؟ منكم ومن 

                                                                                                                                 
الوة وبث ح، هو من أقوى الكتب يف السرية وأروعها يف مجال التعبري:( العالمة السيد أبو احلسن علي احلسين الندويوقال 

وهو هدية مثينة لغري املسلمني واملثقفني ، والكتاب عصارة ملكتبة كاملة يف السرية النبوية اإلميان وتوثيق الصلة بذات النيب 
  )وأسلوب مقنع مؤثر للتعريف باإلسالم ولعرض سرية النيب ، والباحثني عن احلق، املسلمني

وأراين أول من ، )حماضرات مدراس(تأثرياً يف نفسي وقعاً يف قليب كتابه إن أول مؤلفاته :( األستاذ رشيد أمحد الصديقيوقال 
 )سألت السيد الندوي أن يترجم إىل اللغة اإلنكليزية
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يف قطع حبائل العقائد الفاسدة، وختليص العقول من األوهام الواهية كم استعمل سيفه البتار ومن من
  األفكار الباطلة؟ و

، وكانَ حريصا علَى عقد أواصر اإلخاء بينهم علَى احلق البشروقف حياته علَى حل معضالت منكم ومن 
  والتواصي يف اخلري؟ 
ما يستعني به بنو اإلنسان علَى ختفيف ما يعانونه من الغمرات يف حيام فيكم هل يوجد : لقد قلت هلم

م ما ييسر لإلنسانية الشفاء من أمراضها اخللقية وأوصاا النفسية؟ أم يف كمالوأع كماالجتماعية؟ أم يف أخالق
  م ما جيلو صدأ القلوب ورينها، أو يرتق فَتقًا يف احلياة االجتماعية؟كدعوت

نالوا إعجاب الناس بأناشيدهم الذين الشعراء فرحت أسأل . .مل أجد أي إجابة على أي سؤال طرحته
يهيمون يف أودية من يا : ألقول هلموتصرفوا فيها بشعرهم البليغ وقصائدهم الغر،  الرنانة، وملكوا النفوس

  ؟ ماذا قدمتم لإلنسانية. .اخليال
لَم يكن بأنه  :فمن بعده من شعراء األمم. .ن هومريوس، إلَى امرئ القيسوقد أجابين مجيعهم ابتداء م

معضالت أما حل . .كار، أو إحداث لذة أو أمل يف النفوسوتنبيه النائم من األف ،منهم إلَّا إثارة كامن العواطف
أم يف سريم وهو . .بسيط وسبب ذلك. .فذلك أمر بعيد املنالاحلياة اإلنسانية، وعويصات مشاكلها؛ 

  . وأعماهلم ال يقَدمون للناس املُثُل الَّتي تحتذى، واألسوة الَّتي يقتدى م فيها
عقول بفلسفتهم، وحاولوا تغيري تيار احلياة الروا الذين سفة واحلكماء الفالفتركتهم، ورحت أسأل 

  . .فلم أجد عندهم ما يشفي غليليالبشرية؛ 
ووطَّد أركاا، وال تزال  ،وضع يف فلسفة األخالق قوانني أَسس بنيااالذي أرسطو؛ لقد وجدت 

وبعد نظره وحصافة رأيه  ،علَى ثقوب فكرهيثنون وال زال املثنون اجلامعات وأساتذا عاكفني علَى دراستها؛ 
أو وصل  ته،اهتدى بدراسة فلسفواحدا جد رجلًا أ  ـ عندما حبثت عن أثره وتأثريه ـ ملورجاحة عقله، ولكين

  .ا إلَى السعادة املنشودة
بةَ فصيح أفاضل من العلماء وفحول األساتذة واملدرسني يعجِب الطلاملختلفة يف الكليات وهكذا رأيت 

كالمهم، وبراعةُ بيام، وبليغُ حوارهم، وعذْب حديثهم، وهم يؤثِّرون فيهم بذالقة ألسنتهم، واتساق أفكارهم، 
لكنهم؛ ال تعدوا حماضرام جدران كليام وقاعات حماضرام، وإذا خرجوا منها أصبحوا . وترتيب معانيهم

إلنسانية مثالًا يحتذى، وال خبلُقٍ خيتلفون به عن غريهم هديا كعامة الناس ال ميتازون عليهم بعمل تتخذه ا
  .وسمتا

كثريا من امللوك اجلبابرة الَّذين حكموا العالَم، واستولوا علَى وقد رأيت يف مقابل الفالسفة واحلكماء 
ا آخرين، وكم املماليك، واستعبدوا األمم، كم من أرض عمروها، ومدينة دمروها، وكم وضعوا شعوبا ورفعو

أن تستل الرذائل من لكن سيوفهم ـ اليت قدرت على كل ذلك ـ مل تستطع . .سلبوا ومنحوا، وضروا ونفعوا
قلوب أهلها، وأن حتسم مادة الشر يف نفوسهم، وأن تطهر صدورهم من فساد السرائر، ذلك الفساد الَّذي 

  . حيمل أهله علَى ارتكاب املعاصي واقتراف السيئات
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أقصى ما يترتب علَى رهبة ارمني واملُرجفني من سيف امللوك املُسلَّط عليهم أن يسود أن  لقد وجدت
أما إصالح القلوب وذيب النفوس فمما خيرج  ،األمن والسالم سبل البالد وأسواق املدن وشوارعها وحاراا

  .عن سلطان السيف وتعجز عنه إرادة امللوك
وأنَّ كل فساد نبت نابته يف فناء . .امللوكأكثر إمنا نجم من قصور  أنَّ رأس كل شربل وجدت فوق ذلك 

حصوم، بل يف قصورهم نبعت عيون الفواحش واجلرائم، ومن حصوم انفجرت ينابيع الظلم والعدوان، 
ولفَساد قلوم وسوء أعماهلم  ،وعلى أيديهم تفاقم كل شر، ومن أخالقهم سرت العدوى إلَى أخالق الناس

  .تسع الـخرق علَى الراقع حىت أعيا األطباء داء اتمع البشريا
  . .وقد دعاين ذلك إىل تساؤل غريت به منهج حبثي

أنت كمن يبحث . .إن كل هؤالء الذين مألت م سجلك ال عالقة هلم مبا تبحث عنه: لقد قلت لنفسي
  . .أو يف قوائم األطباء عن مهندس. .يف قوائم املهندسني عن طبيب

ومل . .ولكنهم مل يشتهروا بأم وسطاء بني اهللا وعبادهم. .إن هؤالء هلم شهرم اليت مألت اآلفاق. .نعم
، ومل يزعم أحد منهم أن لديه الترياق الذي يعاجل به كل ما حتتاجه )إين رسول يوحى إيل(:يقل أحد منهم

  .البشرية من ألوان العالج
أو يزعم لنفسه، أو يزعم له أتباعه أن له عالقة . .قة بدينوقد دعاين ذلك إىل البحث عن كل من له عال

  .باملبدع الذي أبدع كل شيء
وأنه ال قيمة تذكر للملوك، . .وقد وجدت يف بداية حبثي أن البشرية مل تستنر يف مجيع عهودها إال ؤالء

  . .ومن داناهم أو زاد عليهم جبنب هؤالء
، ومل تبقِ يد )اترپ اتليپ(ملك ) أشوكا(لتاريخ ـ بالراجا يد األيام عبثت ـ كما يشهد القد وجدت أن 

؛ فإنه ال يزال حيكم القلوب، )اذبو(أما . .البِلَى من أوامره وأحكامه إلَّا صخورا منقوشة وحجـارة منحـوتة
  . لـحرمتها وسوسننه وقوانينه ال يزال كثري من الناس يدينون هلا ويطأطؤون الرؤ

يف دهلي وقنوج أَمست أثرا بعد عني، بل درست آثارهم ) ورپهستا(و) أجني(وك أوامر ملووجدت أن 
ـ وهو كتاب العقائد الَّذي جاء به ) دهرم شاستر(أما . .وأصبحت ديارهم كأطالل خولة ،وعفَت أعالمهم

  . ـ فال زال باقيا نافذًا أمره) منو(
لقد ! ؟ن سن القوانني، ولكن أين أوامره وأحكامهبابل كان أول م وكمن مل) محورايب(امللك وجدت أن و

أما تعاليم نيب اهللا . .نسجت عليها العنكبوت منذ زمان طويل، ومل تدع يد البِلَى من قوانينه وأحكامه شيئًا
  .إبراهيم فما برِحت غَضة طَرِية

ي اهللا موسى؛ فإنه يسود أمـا نبـ. .أصبـحت أُضحوكَة) أنا ربكم األعلى( ودعواه) فرعون( ووجدت
  .نوازع القلوب، وميلك أهواء النفوس، ويدين له كثري من الناس، وتسلِّم آلياته وبيناته طوائف غري قليلة

زال العمل ا وشيكًا، بينما التوراة املرتلة من السماء ال تنفك أحكامها ) سولون( قواننيوجدت و
  .جتد من خيضع هلا، وبتعبد اوقوانيها 
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جانيا جمرما، واعتربه قد اجترح السوء وأيت ذنبا؛ قد خلت املسيح الَّذي عد ) القانون الروماين(وجدت و
؛ فإن تعليمه ال يزال نورا تـجلَّي به ظلمات املسيحأما . .القرون تسفيه برياحها؛ فأصبح هشيما مضمحلًا

  .ه أرواح ارمنيتطْهر به نفوس املذنبني، وتزكَّي ب هدىالقلوب، و
. .الروم وحكومته وطغيانه) قَيصر(الفرس ودولته وجربوته، و)كسرى (ه، وءوكربيا) جهل اأب(ووجدت 

حممد؛ فإنَّ  أما. .قد طوى الدهر صحائفهم، وطمست األقدار دوهلم، ودم جمدهم، وذهبوا أدراج الرياح
  .وسنته متبعة يف كل زمان ومكانحكْمه ما زال باقيا علَى الدهر، وأوامره نافذة، 

  . .لكين بعد أن وصلت إىل هذه القناعة وقفت حائرا يف اإلنسان الذي أتبعه من هؤالء مجيعا
لكين وجدت . .أنه ميكنين أن أعتربهم مجيعا سرجا أستضيء ا، وأسلك سلوكها: لقد خيل يل يف البدء

  .ن ينضم إىل جهة إال إذا ترك ما عداهاالتناقض بني أتباعها حادا حبيث ال يستطيع أحد أ
وقد جعلتين تلك احلرية أحبث عن املنهج الذي أتعرف به على األحق منهم مجيعا بأن يكون اإلنسان 

  .الكامل الذي أحبث عنه
الباخرة ذلك أين كنت أمتطي . .لقاء يسره اهللا مع الشاعر طاغوروقد هداين إىل بعض هذا املنهج 

اجتمعنا فيها عرضا وقد ـ ) ١٩٢٤شباط (ركبناها يف عودتنا من مصر واحلجاز، يف  ـ الَّتي) كروكوديا(
ما بال : بالدكتور طاغور ـ الشاعر الذائع الصيت ـ وكان قافلًا من سياحته يف أمريكا؛ فسأله بعض رفقته

وساملت مجيع  أخفقت يف مساعيها ومل تنجح، مع أا أنصفت األديان، ومجعت احلسنات،) اجبرمهو مس(نِحلَة 
امللَل، ومن مبادئها وأصوهلا أن الديانات كلها علَى حق، وأن مجيع املصلحني من األنبياء والرسل واهلداة هم 

احلاضرة، أو يناوئ الفلسفة  ةخيار الناس وصلحاؤهم، مث إا ليس فيها ما يخالف العقل، أو يعارض املدني
يها الظروف الراهنة والشئون املألوفة اآلن، ومع ذلك كله مل تنل من احلديثة، وصاحب هذه النحلَة قد راعى ف

  ؟!الفوز شيئًا، ومل يتح هلا من النجاح قليل وال كثري
مل يكن هلا داعية يدعو الناس إليها بسريته الكاملة وهديه العايل،  حلَةإن الن: (فأجاب الشاعر على البديهة
مل يصدقه؛ فتهوي إليه أفئدة الناس وتطمح إليه أبصارهم، ويكون هلم من ومل يكن هلا لسان يدعو مؤيدا بع

  )الدعاة أسوة يأتسون ا، وقدوة يقتدون ا
  .لقد جعلين كالمه هذا أضع تصورا عن هذا اإلنسان الذي هو حقيق بأن يكون واسطة بني اهللا وعباده

قدوة يف مجيع النواحي اليت حيتاجها البشر فأول شروطه أن جتتمع فيه مجيع ألوان الكمال، وأن يكون حمل 
فيسري إليهم من كماهلم ما . .ويتحولوا إىل نسخة عنه. .ليتقولب البشر يف قالبه. .يف مجيع مناحي حيام

  .ميلؤهم بالكمال
حبيث ال تضيع . .وهو أن حيفظ اهللا كل ما يرتبط ذا اإلنسان. .ولكن هذا الشرط يستدعي شرطا آخر

  .فال ميكن للبشر أن يقتدوا إال مبن يعرفون سريته يف مجيع أحواله ومواقفه. .كبرية منه صغرية وال
وقد جعلين هذا أختصر رحليت يف البحث عن هذا اإلنسان، بالبحث عن البشر الذي حتقق فيهم هذان 
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  .١الشرطان

                                                
 ؛ذوا منها قدوة هلم يف احلياةخحياة العظيم الَّتي جيدر بالناس أن يت نّإ:( عرب السيد سليمان الندوي عن هذه الشروط بقوله) ١(

  :ر فيها أربع خصالينبغي أن تتوفَّ
  .هلا ص يصدقها ويشهدأن التاريخ الصحيح املمح :أي ؛ةأن تكون تارخييـ ١
  .واؤحميطة بأطوار احلياة ومناحيها ومجيع ش :أي؛ أن تكون جامعةـ ٢
  .ص شيئًا من حلقات احلياةال تنق ،لةأن تكون متسلِس :أي؛ أن تكون كاملةـ ٣
الدعوة إلَى املبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخالقه، وأن يكون كل ما دعا  أن تكون :أي؛ ةأن تكون عمليـ ٤

  )سون اتيا للناس يألْلًا عثُفأصبحت أعماله م ؛ةة واالجتماعية والعائليبه يف حياته الشخصي لَموع ،قه بسريتهإليه بلسانه قد حقّ
 .وقد رأينا اختصارها يف الشرطني اللذين ذكرنامها
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  ـ احلفظ ١
فال  ..ه بالشرط األوللقد بدأت أحبث يف مجيع مواريث البشرية عمن حتققت حيات: سكت قليال، مث قال

  .ميكن أن أتعرف على الثاين إال بعد أن أتعرف على األول
  فماذا وجدت؟: قال رجل من اجلمع

 ..ن العظماء والنانييف تارخيهم مئات ملقد وجدت  ..هنادك اهلند ..أقدم األمم عهدالقد بدأت ب: قال
   ..ء مفرحت أحبث عن تفاصيل سريهم ألعرف كيف أصري كامال باالقتدا

ون ؤن شكثري منهم ال يعرف الناس ملقد وجدت أن ال ..لكين وجدت التاريخ أعجز من أن يعرفين م
ن علم األساطري سريم م دعوإمنا ت ؛حيام وحقائق أحواهلم إلَّا أمساءهم، وهم ال حيظون يف كتب التاريخ مبكانة

   ..وخرافات الوثنية
ن م دعال تم سريلكين وجدت أن  ..وأبطاهلا )راماينا(و )فهاربتها(ل رجا ..أحسنهم مسعةلقد حبثت يف 

ن قروم سنوات ف مرعأو ت ،التاريخ، بل ال يعرف التاريخ زمام، فضلًا عن أن تتعني يف الزمان قروم
  .حيام

ا، ا متواليدمي درستاريخ اهلند القذهبوا فدرسوا  ..بعض علماء أوروبا قام بنفس ما قمت به من دراسةلقد 
لكن  ..انون عهد عظماء اهلنادك وأبطاهلم تعيينيعفصاروا ي ؛ا بعيداوقاسوا له أقيسة، وذهبوا يف ذلك شوطً

أكثر احملققني من بل إن  ..م بالغيبججمازفة ورأنفسهم يعرفون أن كل ذلك علماء اهلنادك احلقيقة ومعها 
علماء أوروبا ال يعون ذلك من ادجِلتاريخ، بل ال يعترفون بأن هؤالء قد ودا ماوا يف العامل يوم.  

ا مظَّعمـ ووجدته اوسية الديانة صاحب ـ دشت ازرتركت اهلند ألذهب إىل فارس حيث صادفت 
لكن التاريخ مل ينبئين من نبئه ما يرضي  ..عنه وعن تفاصيل حياتهالتاريخ وحبثت يف  ..عند كثري من أتباعه

ن أسرار ا ما غامضفهو ال يزال سر ..مل يكشف احلجاب عن وجوده احلقيقي بعدبل إن التاريخ  ..غليلي
  !حىت شك بعض املؤرخني من األمريكني واألوروبيني يف نفس وجوده التاريخ،

ظنون متباينة ـ بياته ــون حؤثبتون بعض شفإم ي ؛أما املستشرقون الَّذين يعترفون بوجوده التارخيي
  .ةلَّشفي عة وال يلَّروي غا ال يإثباتـ هام متباعدة وأو

أسوة لنفسه يف من شك يف حياته يستطيع أحد أن يطمئن إلَى اختاذ حياة فال  ..وكل ذلك صرفين عنه
به وأسرته وشريعته ودعوته وكتابه ولغته سب اآلراء حيومان حول زمانه وبلده ونضارما دام الشك وت ،احلياة

  .والروايات عن ذلك أوهام وأقيسة وظنون ال تغين من احلق شيئًا ،ه ومكان موتهوعام وفات
وأن  ،أن كتبهم الدينية قد ذهبت ا حروم مع اليونانلذلك بيعتذرون إن احملبني لزرادشت . .نعم

ولكل . .ألن لكل أمة عذرها يف اندثار سري عظمائها. .ولكن ذلك مل يكن يعنيين يف شيء. .اأعداءهم أبادوه
  .عظيم سبب الندثار سريته

ولكن عذري الذي جعلين أنفر من كل ذلك هو أين وصلت إىل قناعة ال يزعزعها الشك بأن اإلنسان 
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حىت تبقى سريته وذكراه منارة . .الذي خيتاره اهللا هلذه الوظيفة العظيمة سيكون حمفوظا يف وجه كل األعاصري
  .يهتدي ا اجلميع

  .  .رت حنو بوذابعد أن يئست من زرادشت س
 اكان هلفقد ا يف سالف األيام، وأكثرها انتشار ،اوأوسعها نطاقً ،أقدم األديانقد وجدت أن البوذية و

الصني واليابان وزال إلَى اآلن يف سيام توال  ،سلطان علَى اهلند والصني وآسيا الوسطي وأفغانستان وتركستان
  .وغريها من دول العامل. .وتبت

ا لوجود بوذا؟ وهل قيم التاريخ وزنهل ي :وكان أول سؤال سألته. .ىل البحث عن بوذاوقد دعاين ذلك إ
قْيي در مؤرخ علَى أن يعرض للناس صورة حقيقية لتارخيه؟ وهل يستطيع كاتب أن يصف ظروفه وأحواله الَّت

صول دينه كما دعا هو وأ ،ووطنه ،من حتديد زمن ميالدهـ ا ا كاملًا ال يغادر شيئًكان عليها يف حياته وصفً
  ؟ـومبادئ دعوته وأهدافها  ،إليه

فوجدت أن . .الكتب املقدسة للبوذيني عن جواب علمي هلذا السؤالبطون ويف  ،وحبثت يف بطون التاريخ
يعرفوه هو  حمجوب عن علم الناس بظلمات كثيفة متراكمة، وكل ما أمكن للباحثني أناجلواب عن كل ذلك 

مكده(وجوده حبوادث راجوات بالد  م حاولوا تعيني زمانأ(، ومل يكن هلم سبيل سوى ذلك، وتسملؤرخ  ىن
ين كانت بينهم وبني راجوات مكده روابطقارِأن ين زمن هؤالء الراجوات مبلوك اليونان الَّذ.  

  . .كفين للتعرف على بوذايمل . .وغريها مما اكتنف بظلمات األوهام واألساطري. .وهذه املعارف
ـ ألحبث يف حياته كما حبثت يف ة املعروفة يف الصني لَحصاحب النـ ) كونفوشيوس(ت عنه إىل فانصرف
بوذا، مع أن املنتسبني من املعلومات الواردة عن أقل لكين وجدت أن املعلومات الواردة عنه . .حياة غريه

  .لطريقته الدينية يبلغ عددهم مئات املاليني
  . .وصوبت وجهي حنو البالد اليت مسيت بالد األنبياء. .مجيعا وعن هذه املنطقة. .فانصرفت عنهم

  .. ومسعت ا أمساء كثري من األنبياء مما متتلئ بذكرهم األسفار املقدسة لليهود واملسيحيني
. .والذي استعملته مع كل العظماء الذين سبق ذكرهم. .ورحت أستعمل املنهج العلمي يف البحث

ي تضمنت سري هؤالء األنبياء قد خاجل احملققني من العلماء ضروب من الشك يف أسفار اليهود الَّتفوجدت أن 
١هار منفْكل س.  
ت بعد موسى عمت وجنودـ حسبما يؤكد الباحثون ـ  أحوال موسى املذكورة يف أسفار التوراةف

  .بقرون كثرية
كثرية، غري أن أكثرية ـ كما تعلمون ـ وسريته مكتوبة يف األناجيل، واألناجيل  املسيحوأحوال 

 ؛ومع ذلك. وغريمها فال يعتربوما) جنيل برناباإ(و) جنيل الطفولةإ(أما  ،املسيحيني اقتصرت علَى أربعة أناجيل
ي اقتصروا عليها مل يلْفإن اإلناجيل األربعة الَّتق ين مجعوها أحد ماملسيحن الَّذ.  

ا إذا توصل ويزداد املرء شك. .اريخ جيهل ذلك كل اجلهلالتفوجدت  ؛وا هذه األناجيلون رمعوحبثت 
                                                

 .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر رسالة ) ١(



 ٥٣٥

ا بأم هم أن الرجال األربعة املنسوبة إليهم هذه األناجيل األربعة ال ميكن القطع يقين :وهي ؛إلَى حقيقية أخرى
ى صدورها فإذا كان األشخاص املنسوبة إليهم هذه األناجيل ال يطمئن التاريخ إلَ. .الَّذين مجعوها يف الواقع

  فكيف يطمئن إلَى صحتها؟ ؛عنهم
بت ا هذه األناجيل يف األصل، ويف أي زمان تاللغة الَّتي كُأين وجدت اجلهل مطبقا ب بلَّةوزاد الطني 

بت سنة تن قائل أا كُفم :ا شديدا يف تعيني زمان مجعها وتدوينهااألناجيل اختالفً اروسفَفقد اختلف م !تبتكُ
  . .ن قائل أا مجعت بعد ذلك التاريخ بكثريوم. .ميالدلل ٦٠

 ث؛يف أمر املسيح والدته ووفاته ودين التثليإىل مذهب بعيد العلماء األمريكيني  ةبعض نقدوكل ذلك جر 
ن ن األساطري، وأن ما ذكروه عنه إمنا هو بقية من هذا كله مإوجود املسيح قائلًا  يفأنكر ذلك الناقد األمريك

 !هلتهم وأبطاهلم القدماءآإذ أن تلك األمم كانت تدين مبثل هذه األفكار والعقائد يف  ؛ا وثنية الروم واليونانبقاي
ع يف شيكاغو، ودار البحث عما طبالَّتي ت ،)روبن كورت(يف جملة املسيح ا حول وجود شهرأوقد استمر اجلدال 

  .اقًته اختالقواختل ،ن األمم السالفةام القدماء مأم هو مما ابتدعته أوه يإذا كان للمسيح وجود تارخي
لقد نفضت يدي من كل هؤالء بعد أن علمت أنه ال يوجد يف التاريخ ما جيلي سريم ويرسم حيام 

  .لتصري منهاجا للبشرية تدي به
ل ومل يكن يعتريين الشك الذي اعترى أولئك الباحثني حو. .نعم كنت أكن هلم كل االحترام والتقدير

ولكن . .وأنكم خرية اهللا من خلقه. .أعلم أنكم عظماء: ولكين كنت أقول هلم بكل تواضع. .وجودهم
وإمنا ألنه ليس لدي من العلم بكم ما . .فليس ذلك احتقارا له وال لكم. .اعذروين على أين مل أنتهج جكم

  .ميكنين من ذلك
كيف ميكن اختاذ األسوة الكاملة  : ـلقد قلت هلم ـ ولعلهم يف غياهب الغيب قد مسعوين، وعذروين

ا معلومة، وليس فيها ما جيهله  ىقتداحلياة يف الشخصية املُ ين مل تكن مجيع نواحإالَّتي تطمئن هلا القلوب 
  .وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ ،الناس
ليلها ، لها واضحة صافية كاملرآةأن تكون حياته ك دال بمن حياته أسوة تخذ الناس به والذي ي ىقتدن املُإ

  .تذوا يف حيام جبميع أطوارها ومناحيهاليا الَّتي حيل العثُلتتبني للناس املُ ؛كنهارها
إال أن  ،بع سكان املعمورةر كعدد املنتسبني إليفمع أن . .اعذرين يا بوذا( :..لقد قلت خماطبا بوذا

لنتخذ ألنفسنا ـ دناها مبقاييس التاريخ قلو أننا ن ؛وحكايات إلَّا عدة أقاصيص كن سريتممل حيفظ التاريخ 
  .ن ذلك خاسرينخلرجنا مـ   كوسريت كقدوة من حيات

، جةيف بيت را) نيبال(ن أودية يف زمان غري معلوم يف واد م تدلو كحدى تلك األقاصيص تنبئنا بأنإإن 
 ؛أبا توصر توتزوج كدشأَ تفلما بلغ ،نفس متدبرة وقلب حساس كول ،وذا طبيعة متوثبة ،اذكي وكنت

 ؛امن الرمحة والشفقةوك كوأثار يف نفس ،منظرهم املؤمل كر فيفأثَّ ؛مجاعة من الفقراء والبؤساء يتاتفق أن رأ
مث  ،)رــتـبايلي ب(و) اـيـك(مث  ،)ارسـبن( تحىت بلغ ك؛ا علَى وجههائم كن وطنم تفخرج

متجولًا بني هذه  كا علَى وجهزل هائمتال وغابات ومدن وقرى، ومل فيما بني ذلك من جب تو ،)راجكري(
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حتت شجرة من أشجار ، وأنت احلقيقة احملجوبة كت للَّجتف ؛)كيا(إلَى  كيف جتوال تالبقاع النائية حىت بلغ
ه هذ. .كلسبيل يتمث مض ،)ار(و) بنارس(دعو الناس بني لذلك ت تخرجو ؛انور احلق ساطع ورأيت ؛بيبل

ولو فعل سلفنا ما فعلت الندثرت . .وهي ال تكفي ألن نبين عليها حياتنا. .كوحيات تكمجلة ما نعلم من سري
  )احلياة منذ دهر بعيد
هل . .فلسنا ندري أيها أنت. .املعلومات اليت وردتنا عنك قليلة باهتة متناقضةإن ( :زردشتوقلت خماطبا 

  .اجلديدة) وستا(دشت الَّذي نراه يف ازر، أو أنك )كاثا(ية يف ن أبيات شعردشت الَّذي عرفناه مازرأنت 
فيه جمهول  تا، والعهد الَّذي كنن بعد، والشهادات علَى ذلك يناقض بعضها بعضعيمل يك إن مولد

  .ها شديدا، كما اختلف علماء عصرنا يف تعيينن اليونان اختلفوا فيه اختالفًفاملؤرخون م ؛كذلك
يف بلخ  كدعوت تشريف مقاطعة أذربيجان، ون تدلوك ـ إن صح ـ هو أنك عن هوخالصة ما نعلم
 كد للوو تمعجزات، وقد تزوج ك، مث ظهرت علَى يدكيندخل يف د )هشتاسب(وأطرافها، وأن امللك 

  . .يت بعد كل ذلكوفمث ت ،أوالد
  .الضئيلة أن تتأسس عليها حياة أحد من الناساملعلومات فهل ميكن هلذه 

ال شك أنك عظيم من العظماء، وأن اهللا اختارك يف يوم من . .اعذرين يا موسى: (قلت خماطبا موسىو
ولكن حياتك مع . .ا وأوضحهم حياةكرن أكثر األنبياء ذموالشك أنك . .األيام لتكون واسطة بينه وبني عباده
  .وضوحها التكفي لتبىن عليها حياتنا

 فصلت تفاصيل حياتك ـ بغض النظر عن ذلك االنقطاع اخلطري يف اليتن التوراة األسفار اخلمسة مإن 
 بين كقوم تمبلغ الرجال نصر تيف قصر فرعون، وملا بلغ يتترب كبعد والدتسندها ـ ال ختربنا إال إنك 

 ،فيها توتزوج ،ن بالد العربم) مدين(مصر إلَى من  تإسرائيل علَى ظلم فرعون مرة أو مرتني، مث هرب
، كرب كإلي ىإليها أوح كيف طريقأنت منها إلَى مصر، وبينما  ترهة من الزمن، مث رجعك بهنا توأقم
وبكإلَى قوم تثَع نبييف اخلروج ببين تهآيات بينات، واستأذنيته ما أعطاك اهللا من فرعون وأر يتا، مث لقا وداعي 

تفخرج ؛بذلك كفلم يأذن ل ؛ن مصرإسرائيل م م علَى حا يف البحر طريقً تن فرعون، ووجدني غفلة م
ن ن كانوا علَى الشرك مم تأرض الشام، وجاهدت بقومك دخلمث فأدركه الغرق،  ؛فرعون كذن اهللا، وتبعإب

  . بوةعلَى رأنت املوت و كفجاء ؛ان العمر عتيم توبلغ تاهد إلَى أن هرمجتقاتل وت توما زل ،أهلها
وال شك أم ال زالوا يقرأون يف . .ن فيكم يهودا ومسيحينيال شك أ: نظر سليمان إىل اجلمع، وقال

إن عبد اهللا موسى مات بإذن اهللا يف أرض موآب، ودفنه اهللا يف :( ) ١٠ ـ ٥: ٣٤(ر التثنية هذه الفقرات فْس
وكان موسى ابن عشرين ومائة . اجلواء يف أرض موآب مقابل بيت فغور، ومل يعرف إنسان قربه إلَى هذا اليوم

  .»مثل موسى نيب يف إسرائيل ومل يقم بعد ..حني جاءه املوتسنة 
ر التثنيةفْهذه الفقرات من س. .ر اخلامس من التوراة املُفْوهو السعلَى ناظر  ىوال خيف.. إلَى موسى ىوح

ي فْهذا السا ر أن الكلمات الَّتا موسىقرأ ؛مل ينطق ءه األخري كله أو جزـ ر فْوهذا يدل علَى أن هذا الس
  !ن الدنيا جتهل كاتب هذه  السرية ملوسىأو ،ليس ملوسى ـ  علَى األقل
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فما الَّذي نعرفه عن حياته  ؛أ اهللا يف أجله حىت عاش عشرين ومائة سنةر طويلًا، وقد نسمموسى عالنيب إن 
الطويلة، وبأي األعمال شي ن يفراغ حياته املباركة، وما هي النواح لَغالَّتفَعلمها واضحة مةلَص ن سريته م

احلافلة بكثري مما كان ينبغي أن يوزواجه ،وهجرته ،وشبابه ،إننا ال نعلم إلَّا مولده !؟م لتحسن به األسوةلَع، 
ن العمر ن الكرب وقد أدركه اهلرم وبلغ مإلَى أن لقيناه مرة أخرى وهو يرتعش م ،مث قتاله املشركني ،وبعثته

  كر ما يتعلق حبياته اخلاصة مما مير بكل إنسان يف حياته وبيئته العادية؟غينا ذيوهل  !ةعشرين ومائة سن
، ين حياة موسى االجتماعية هي األخالق والعادات واهلدن األمور الَّتي كان حيتاج البشر إلَى معرفتها مإ

  . وكل ذلك ال جنده يف سريته
م وأماكنهم وبالأما ذكر أمساء الرجال وأنسامه يف مقام القدوة واألسوة لْدهم وعددهم فمما ال يهمنا ع

ن القوانني واملبادئ واألصول، ا ما كثريوكذلك نرى فيها شيئً. .واهلداية، مع أنه هو الَّذي نراه مفصلًا يف التوراة
ن ا حنن منا ال تعنيفإ ؛لكن هذه األمور واليت سبقتها مهما تكن أمهيتها عند علماء اجلغرافيا واألنساب واحلقوق

ن هذه الناحية الَّتي ال يكمل بياا إلَّا اخللل الواقع يف سرية موسى م سدوال ت ،جهة األسوة والقدوة يف احلياة
ا الـو مـهو ؛رتهـون حياته وأحواله يف معاشؤر أخالقه وشكْبذ بد ثالًا يعمل بهمنه ليتخذه البشر م.  

وهكذا سرت أحبث عن كل نيب من األنبياء إىل أن وصلت إىل : وقال سكت قليال يستجمع أنفاسه،
علَى عدد املنتسبني إلَى ـ حبسب إحصاءات األوربيني ـ الَّذي يزيد عدد املنتسبني إليه املسيح . .املسيح

  .الديانات األخرى
ه من غري ىأن شؤون حياته وأحوال معيشته أخفَ ت بعد جهد جهيدحني علملقد استغربت كثريا 

  . وأغمض
وقلل  ،أوروبا املسيحية قد محلها حافز البحث والكشف علَى أن تستثري بطون الصحاري لقد وجدت أن

ت عليها األحقاب روجماالت احلوادث الَّتي م ،ومظان اآلثار ،واألطالل الدارسة ،وأطراف الصخور ،اجلبال
 ،فريقية واهلند وتركستانإب والشام ومصر وفكتب املستشرقون التاريخ القدمي لبابل وأشور والعر ؛الطويلة

وأخذوا يهولة الزمنالئا علَى الناس واضحة نقية ،مون بني احلوادث القدمية اويعرضو، ا بعضها قة مرتبطًمنس
إلَّا أم قد أعياهم البحث  ؛ببعض، وطفقوا يعثرون علَى الصفحات املفقودة من كتاب التاريخ القدمي للبشر

  .لم جيدوا الصفحات املفقودة عن حياة نبيهمف ؛والفحص
كاملة  املسيحا ليقف علَى حياة ا عظيممن العناء والنصب مبلغ يولق ؛قد استفرغ العالمة رينان جهدهل
  .به لسانه بعد يبحا مكنونا يف ضمري الزمن مل وأحواله ال تزال سراملسيح فإن شؤون  ؛ومع ذلك ؛تامة

واألناجيل املوجودة يف األيدي ـ  كما يروي اإلجنيلـ ا وثالثني سنة الدنيا ثالثً عاش يف هذهاملسيح إن 
مقصورة علَى ذكر أحواله ملدة ثالث سنوات من أواخر حياته ـ بس ما يف رواياا من ضعف ولَـ علَى 
ني يف صباه، ة أو آيتء به إلَى مصر، وأراه اهللا آيي، وجدلفنحن ال نعلم عن حياته علم اليقني إلَّا أنه و ؛وحسب

ادي السمك علَى احني وصيا يعظ امللَّفنراه قائم ؛مث غاب عن الناس وظهر هلم وهو يف الثالثني من عمره
وقد جادل اليهود وناظرهم يف بعض األحيان، إلَى  ه،وارييبه مجاعة من ححفص ؛اتبوالشواطئ ويف بعض الر
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عليه  ىفقض ؛ع أمره إلَى حمكمة يرأسها قاض من الرومفور ؛قبض عليهوميني علَى الالر احلكام ل اليهودأن مح
لْبالصجِب، وبعد ثالثة أيام وا من جسدهد قربه خالي.  

قضاها؟ وبأي  من حياته؟ وفيمـ  )علَى األقل(أو اخلمس والعشرين سنة ـ الثالثني املسيح أين قضى 
  األعمال شغل هذا الفراغ الواسع من عمره؟ 

  . .ا ولن تعلمنيا ال تعلم عن ذلك شيئًإن الد
مث قيل إنه . .ظاتآيات ومعجزات معدودات، وبعض الع. .السنوات الثالث األخرية ماذا جند فيها؟وحىت 

صفانطوت صحيفة حياته ؛بل.  
أنا مل أقل إال ما وصلت . .اعذروين: مسعت بعض اجللبة يف القاعة أحس ا السيد سليمان، فراح يقول

فيها تفاصيل أكثر . .وإن كان فيكم من لديه من العلم ما يدلين به على خمطوطات قد تكون غابت عين. .إليه
ولن . .ولكن ذلك مل يكن. .فأنا مستعد لسماعها، بل مسرور بذلك.. عن املسيح، أو عن غريه من األنبياء

  . يكون
حقيقة يشهد هلا التاريخ يوإمنا ه ؛اعتقدهأألجل عقيدة يل خاصة  وادعاء مين ،ازافًأنا ال أقول ما أقول ج، 
  .وتؤيدها الرباهني والدالئل

السرية الَّتي حيق أن يتخذ الناس العقل السليم يدل ـ بشواهد كثرية ال ميكن إحصاؤها ـ على أن ن إ
؛أسوة حسنة ومثلًا أعلىها نم يشأما السرية القائمة علَى)تارخيية(رط هلا قبل كل شيء أن تكون سرية ت ، 

له من سرية  ىكَحفإن من طبيعة اإلنسان أن ال يتأثر مبا ي ؛أساطري ال تدعمها الروايات املوثوق بصحتها
ا، ورفعوا  ؛الشخصية مفترضة ال يعرف هلا التاريخ أصلًا صحيح أحسنوا الظن تلَق هلا املناقب أناسوإمنا اخ

 ،ة قشيبة من األلفاظلَّا حني يعرضوا عليهم يف حريا قصعون ذه املناقب بعض الناس أمددخوقد يمكاا، 
 ؛اعراضإض الناس عنها رِعفي ؛وثوب قشيب من العبارات، مث ال تلبث احلقيقة أن تظهر من وراء غالئل األوهام

  .ألا قامت علَى غري أساس من التاريخ
ال با واختاذها أسوة الناس إلَى اإلقتداء ىلكل سرية من سري الكمال اإلنساين يدع دأن يدعمها التاريخ  ؛

وهلذا نرى النفوس البشرية ال تتأثر باألساطري واألوهام كتأثرها حبوادث التاريخ والروايات  ؛ويشهد هلا احملققون
ض علَى الناس ليشغلوا ا أوقات عروذلك ألن سرية الرجل العظيم الكامل ال ت ؛ثباتالثابتة عن الثقات األ

واختاذها  ،عوا إلَى اإلقتداء ادض عليهم ليعربل ت ؛لل أو الضجرحوا ا عن أنفسهم يف حالة املَويرو ،فراغهم
منرباسوكم من عقبة تعترض اإلنسان يف  ؛يسريون علَى ضوئها يف ظلمات احلياة القتحام العقبات ؛ا حليا

؛مل تكن الشخصية تارخييةفإن . ن يسري أمامه ليأخذ بيده يف اجتيازهاحياته فيحتاج إلَى م كيف يدالناس  ىع
  !؟واملناقب الَّتي تذكر عنها من األساطري واألوهام ،يف الواقع مفترضة يإلَى اإلقتداء ا وه

ولكن هل ميكن أن يكون هناك . .وحنسب أنا ال خنالفك فيه. .وعينا ما ذكرتهقد : قال رجل من اجلمع
مث يكون حفظ . .ريته ما ميكن أن يكون منارة تدي ا البشرية؟بشر على هذه األرض حفظ التاريخ من س

  .التاريخ لسريته خاليا من كل خرافة بعيدا عن كل أسطورة
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فاخلالق املدبر الذي دبر . .املنطق السليم يدل على ضرورة وجود مثل هذا الرجل. .أجل: قال سليمان
  .تقامتهم تتوقف على هذافحياة البشر مجيعا واس. .كل شيء يستحيل أن ال يدبر هذا

  فهل وجدته؟: قالوا
صوبت . .بعد أن فرغت من كل من مسع م العامل من العظماء من رجال الدنيا والدين. .أجل: قال

  . .وجهي حنو حممد
  ومل مل تبدأ به؟. .فلم أخرته؟: قالوا
ن من رمحة اهللا أن وقد كا. .لقد آثرت أن ال أبدأ به حىت ال يقف يب التقليد دون مواصلة البحث: قال

  .كان اية حبثي، وخامتة املسك اليت مألتين بالطمأنينة واليقني
  . .فحدثنا عن حبثك عنه: قالوا
لقد كان املنهج الذي تبنيته يف هذا هو أن احلياة اليت يبنبغي أن تنقل لنا عن هذا الذي هو واسطة بني : قال

  .الصحة، والتفصيل: اهللا وعباده يشترط هلا شرطان
  .فال ميكن للعقل السليم أن يسلم هلما. .فلتفادي اخلرافة واألسطورة. .ما الصحةأ

  .فإن تفاصيل احلياة وعقدها ال يكفي فيها اإلمجال والغموض. .وأما التفصيل
  :الصحة

  .١فحدثنا عن الصحة: قالو
واخلرافة  فأخوف ما خياف العاقل على ما يصل إليه من العلم األسطورة. .لقد بدأت حبثي فيها: قال
  .فهي فريوسات خطرية حتول من العلم جهال، ومن املعارف دجال. .واألهواء

لقد رحت أحبث يف املنهج الذي نقل به املسلمون أخبار نبيهم وأحاديثه وتفاصيل حياته، فوجدت من 
  . .ذلك ما مل أجده يف مجيع مناهج العامل

علَى حفظ حممد وا حيام منذ عصر فُقَولذين من ا م كله موقف العجب واالستغرابالعالَلقد وقف 
راوة (ون مسوصاروا ي ،ها بعدهم وكتبوهاوطبوها إلَى من ضأد ؛ورواية أحاديثه وكل ما يتعلق حبياته هأقوال

 ،)التابعني يتابع(و )التابعني(و )الصحابة(، وهم طبقات متسلسلة من )أصحاب السري(و )ثنياحملد(أو  )احلديث
  .قرن الرابعال حىت واىف

الذخرية التارخيي هـ ة فلما كملت هذمجعهؤالء الرواة من سري جعل العلماء يكتبون ـ ا ا وكتابة وتدوين
الصحابة والتابعني ومين رووا شيئًا مما يتعلق حبياة ن بعدهم مناهم هم وكُءفكتبوا أمساحممد، ن العلماء الَّذ

حىت أصبح ما كتبوا يف هذا  ؛أحصوا شؤون حيام كلها ؛اجلملةوب ؛هم وأخالقهم وعادامأوأنسام ومنش
لْالباب عما مستقلفيما بعد  ا مسي)م أمساء الرجاللْع(  

وما بعدها موظّفًا يف ديوان من دواوين  ١٨٥٤إنّ العالم األملاين املعروف الدكتور سربنكر؛ كان يف سنة 
للواقدي، ونشر بعناية  )املغازي(وقد عين بكتاب . ية اآلسيوية فيهااملعارف يف ايالة البنغال، وأمني السر للجمع

                                                
 )صمود(، فصل )مثار من شجرة النبوة(انظر تفاصيل أوىف عن حفظ السنة ورد الشبهات املرتبطة بذلك يف رسالة ) ١(
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للحافظ ابن حجر  )اإلصابة يف أحوال الصحابة(، وبعنايته طُبِع كتاب ١٩٥٦فان كرامر وتصحيحه سنة 
بعتمد يف  معتمدا علَى املصادر العربية األولَى، ومل ،وقد ادعى أنه أول أوريب كَتب يف سرية حممد. العسقالين

  . تأليفه إلَّا عليها
وخمالفًا له ـ ؛ إلَّا أنه  يهبل كان متحاملًا عل حممد،ومع أنه ـ يف احلقيقة ـ مل يكتب كتابه دفاعا عن 

مل تكن ( :ـ ١٨٦٤ -١٨٥٣ـ املطبوع يف كلكته، سنة  )اإلصابة(قال يف مقدمته باالجنليزية علَى كتاب 
فة ـ كما أنه ال توجد اآلن أمة من األمم املعاصرة ـ أتت يف علم أمساء الرجال فيما مضى أُمة من األمم السال
  )العلم العظيم اخلطر؛ الَّذي يتناول أحوال خسمائة ألف رجل وشؤوم ذامبثل ما جاء به املسلمون يف ه

اريخ مذكورة أمساؤهم وأحواهلم يف كتب التمن الذين رأوا حممدا عشرة آالف حفظ التاريخ أمساء قد ل
كل واحد  وم إلَّا ألنّؤومل حيفظ لنا ش ،بتدوين أحواهلم والتاريخ مل يهتم. .ت لتدوين أحواهلم خاصةدرِفْالَّتي أُ

  .ديه وسريتهفاته وهوأفعاله وتصرحممد منهم حفظ شيئًا من أقوال 
 ي، وبق٤٠سنة  فريق من كبار الصحابة بعده إلَى ي، وبقتهسنة من هجربعد إحدى عشر  حممدلقد تويف 

   .تها يف حيابعد ذلك عدد غري قليل من الصحابة الَّذين كانوا أحداثً
  .وهؤالء نقلوا بكل أمانة تفاصيل ما عرفوه من حياة نبيهم إىل من يسمون بالتابعني

د لن وللهجرة، ومنهم م ىنة األولَيبدأ تاريخ طبقتهم من السـ الَّذين هم تالميذ الصحابة والتابعون ـ 
   .١بةحبالص ظَفلم حي ؛ف برؤيته، أو كان يف العهد النبوي صغري السنلكنه مل يتشرحممد يف عهد 

وقد محلوا الرسالة  ،وهؤالء التابعون الَّذين يرتلون املرتلة الثانية بعد الصحابة يف نشر اإلسالم وتبليغ دعوته
يف الدنيا إلَّا حفظ الدين ونشر أحكامه،  ماف، ومل يكن هلم هوالبالد املترامية األطر ،حناء النائيةاألاحملمدية إلَى 

  . ديهوه حممده وآدابه، والتعريف بسرية ننوتعميم س ،وتبليغ اإلسالم
من التابعني أهل الطبقة األوىل الَّذين كانوا يف املدينة وأدركوا كبار  ١٣٩ هقد ذكر ابن سعد يف طبقاتل

قوا عامة الصحابة من الطبقة الثانية الَّذين لَ ١٢٩وذكر  .وها عنهموورمد حمومسعوا منهم أحاديث  ،الصحابة
ووا عنهمور، ين حظأما الطبقة الثالثة من التابعني فهم الَّذي ة من الواحد منهم برؤية صحايب واحد أو عد

يسوا فقـ ؛ حممد وهي مدينة ـ يف مدينة واحدة  ٣٥٥فمجموع عدد التابعني  ؛٨٧وعدد هؤالء  ؛الصحابة
ين أخذوا عن الصحابة يف بقيي انتشرت الصحابة فيهاعلَى ذلك عدد الَّذإلَى  ،من مكة ؛ة املدن اإلسالمية الَّت

  . وغريها ،ومصر ،واليمن ،ودمشق ،والكوفة ،والبصرة ،الطائف
  .ديه وسريتهوهحممد وتبليغ أقوال  ،اإلسالمرسالة نشر هم إلَّا مل يكن هلم  ـكما علمتم  ـوهؤالء 

من أحوال  ؛ومسعوه بآذام ،غون إلَى اجليل الَّذي بعدهم ما رأوه بأعينهمكان اآلالف من الصحابة يبلِّلقد 
 ؛)الغائب غ الشاهديبلِّل( :قالو ،)غوا عينبلِّ(:هو الَّذي أمرهم بذلك فقال حممدا ألن ؛وأقواله وتشريعهحممد 

فكان ذلك  ؛ين والعلم كل ما كانوا يعلمونهأصحام وأقرباءهم من الدمون أوالدهم وإخوام وفكانوا يعلِّ
                                                

ـ ب وسعيد بن املسي ـ، هـ ٤املولود سنة ـ وقيس بن أيب حازم  ـ، هـ ٣املولود سنة ـ الرمحن بن احلارث  كعبد) ١(
 ـ  هـ ١٤املولود سنة 
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شغلهم وهآهم مناء الليل وأطراف النهار ويف الغدم النشء اإلسالمفتعلَّ ؛واآلصال وي ل حقائق رسالة األو
رها، جبون يف حقلَّعوا يف بيئام الَّتي كانت ساحات للعلم ومدارس يترمنذ ترعحممد، وتفاصيل حياة  ،اإلسالم

فكان هؤالء  ؛هذه املرويات يعدهم يف حفظ هذه األحاديث ووسوما لبثوا أن قاموا مقام الصحابة وسدوا م
  . عيدون روايتها بألفاظها دون أن خيرموا منها كلمةوي كلمة،التابعون حيفظوا كلمة 

 ىكان ينه ؛هوا تشريعه وينشروا دعوته وأحكامهفقَيغوا عنه وض الصحابة علَى أن يبلِّحيرحممد وكما كان 
نع الناس لوا عليه ما مل يقل، أو ينِسأن يتقوبوا إليه ما مل يفعل، وكان ينذر من يتعمأد الكذب عليه بأنه سيتبو 

أن خوفًا من  حممد؛هم ومتتقع وجوهم عند رواية أحاديث صلذلك كان كبار الصحابة ترتعد فرائ ؛نار جهنم
  .لوه ما مل يقلأو ينح ،يكذبوا عليه

 :أو ،)حنو ذا( :أو ،)هكذا: (وقال ؛استقلته الرعدة )قال رسول اهللا ( :وكان عبداهللا بن مسعود إذا قال
  .)قريب من ذا(

ر، عالش قصائد ا منكانوا حيفظون آالفًلقد ة، ذاكرة قويقد ساعدهم على كل ذلك ما منحهم اهللا من و
ا عويلْهر قَن ظَنشدوم إذا أكثروا استعمال قُب بال زيادة وال نقص، ومن طبيعة البشر أ؛ة من قواهمو زداد ت

وا يف ذلك شأوا بعيدا، غوقد مرن الصحابة والتابعون علَى حفظ األحاديث حىت بلَ. ةة وحيويوة قُوهذه القُ
  .وه وحفظوهعو ؛اوكانوا إذا مسعوا حديثً

ويكتبون بعد ذلك ما كانوا  ،ـبل مئات األلوف ـ  حممدا من أحاديث نوا حيفظون ألوفًثون كاواحملد
يسمعون وحيفظون، لكنهم ال يبلغون مرتلة اإلجالل واإلكرام بني العلماء وعند الناس إلَّا مبا حيفظونه من 

الناس م  لئال يظن ؛ر قلب، ولذلك كانوا خيفون كراريسهم وصحائفهم عن الناس ويكتمواهاملرويات عن ظَ
مأ ا يف صدورهملْيعتمدون يف عالصحائف وال حيفظون حمتويا همهم علَى هذ.  

  . .فقد اعتمد أصحاب حممد إذن على ما اختزنته ذاكرم من مرويات: قال رجل من اجلمع
فالذاكرة أفضل سجل ميكن أن خيزن . .لقد كان ذلك من دواعي ثقيت فيما رووه: قال سليمان

  .أما الكتاب، فمن السهل العبث به وتغيريه والتالعب به. .ملعلوماتا
ولو . .لقد عرفتم ما حصل ألسفار األنبياء بسبب اهتمام رجال الدين بكتابتهم، وتقصريهم يف حفظها

  .حفظوها يف صدورهم ما استطاعت قوة يف الدنيا أن تسلبنها منهم
  . .ويال يف احلفاظ على ما حفظتهولكن الذاكرة ال ميكنها أن تستمر ط: قال الرجل

ولكن احلديث إن كان له أمهية وقيمة عند . .ذلك عندما يكون احلديث مهال ال قيمة له: قال سليمان
فإن . .فإن كان له أمهية عند اتمع مجيعا، فإن ثباته يكون راسخا. .صاحبه، فإن األيام ال تزيده إال تثبيتا

  .وصف حد لرسوخهتوقفت قيمة اإلنسان عليه ال ميكن 
وهكذا احملدثون من الصحابة والتابعني ومن بعدهم كانت قيمتهم بقدر حمفوظام، وبقدر دقة 

وخيشون أن يقعوا يف اهلفوة الواحدة، فيرتل عليهم من عذاب اهللا ما . .فلذلك يرعوا أمت رعاية. .حمفوظام
ما جيعلهم متهمني فيه بأبشع التهم وأرذهلا، وهي وترتل عليهم من لعنة اتمع . .توعد به حممد من يكذب عليه
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  .الكذب على نبيهم
  .فإن من خشي منهم اخلطأ أو السهو أو الغفلة سارع إىل كتابة ما حيفظه ليعني به ذاكرته. .ولذلك

مائة سنة أو  ىن إلَن زعم أن األحاديث النبوية مل تدومولذلك أقول لكم ـ وأنا واثق مما أقول ـ بأن 
أن أول كتاب يف احلديث النبوي ظنهم والسبب يف هذا اخلطأ . .قد أخطأ، والتاريخ يعارضه ؛نةتسعني س

 اجلليالنسحق، وهذان اإلمامان إالبن  )كتاب املغازي(ملالك بن أنس، وأول كتاب يف السرية  )املوطأ(كتاب 
كانا متعاصمن القرن الثاين  ىعقود األولَفاعتربوا ال ؛)هـ ١٥١والثاين سنة  ،هـ ١٧٩وتويف األول سنة ( ينر

  .بداية تدوين األخبار والسري
عمر بن عبدالعزيز اخلليفة وقد كان  ؛واكري التدوين ابتدأت قبل ذلك بكثريفإن ب ؛واألمر ليس كذلك

وقد عهد إلَى القاضي أيب  ،هـ ٩٩مث استخلف سنة  ،ويل إمارة املدينة ،عاملًا جليلًا )هـ ١٠١سنة  املتوىف(
حممد ن نأن يبدأ يف تدوين س ـ ربالَّذي كان إماما يف احلديث واخل ـحممد بن عمرو بن حزم بكر بن 
  .م وعفاءهلْس العروخاف د ،ع شيئًا فشيئًارفَم أن يلْألنه خاف علَى الع ؛وأخباره

إلَى دار اخلالفة  تلَسرن يف القراطيس، وأُنت األحاديث واألخبار والسبتوكُ ؛فقام بذلك أبو بكر بن حزم
  . ١ا إلَى البالد اإلسالمية وكربيات املدن يؤمئذ ثَعوب ،ف والكتبحت يف الصخِسون ،بدمشق

بل إا تدلنا على أا ابتدأت . .متت قبل ذلككتابة احلديث بل إن مراجعة الوثائق التارخيية تدلنا على أن 
  .حممد نفسهيف عهد 

ت خطبته الَّتي خطبها يوم بتفكُ رمأَحممدا أن  ):هصحيح(من  ،)تابة العلمك :باب(يف  لقد روى البخاري
  . أبا شاه ىيدع، من اليمن إجابة لسؤال صحايب ؛فتح مكة

والكتاب . .وكلها كانت مكتوبة ،رسائله إلَى امللوك الَّتي يدعوهم فيها إلَى اإلسالمحممد رسل وقد أَ
ا بدفة كتاب يف أحد األديرة املسيحية يف مصر، ملصقًوجِد قد ـ ك مصر لمـ س رسله إلَى املقوقَالَّذي أَ
وعبارته وترتيب كلماته الَّتي يف  ،قدمي وخطه عريبحممد، ل من سرأنه هو أصل الكتاب املُ ب علَى الظنويغلُ

اخلامت هي عني ما يوهذا من أصدق األدلّ ؛يف األحاديث ىروة علَى صق األحاديث املدرويتهاة وصح.  
وال أكثر  حلديث رسول اهللا مين ما من أحد أحفظ : كتابة بعض الصحابة، فقال هريرة وقد ذكر أبا

  .٢ومل أكن أكتب ، ألنه كان يكتب كل ما يسمع من النيب ؛رواية له، غري عبداهللا بن عمرو بن العاص مين
أريد  ؛شيء أمسعه من رسول اهللا أكتب كل  كنت: أن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال  وقد روي 
حىت  ؛فأمسكت !ضايقول يف الغضب والر تكتب ورسول اهللا : وقالوا ؛تين قريش عن ذلكفنه ؛حفظه
ذلك لرسول اهللا  ذكرتي نفسي بيده ما خرج منه إلَّا حق ؛كتبا: فقال ؛فو الَّذ، يه وأومأ بإصبعه إلَى ف

  .٣حني قال ذلك
                                                

 .طبع مصر ،١٣٨ص  :بن عبد الرباللحافظ  ،خمتصر جامع بيان العلم) ١(
 .رواه البخاري) ٢(
 .رواه أمحد وأبو داود) ٣(
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: أمران إيلَّب احلياة حبلقد : وكان يقول ،)الصادقة(عمرو بن العاص صحيفته هذه  عبداهللا بن ىمسقد و
اي من رسول نذُفيها إلَّا ما مسعت أُ ما كتبت ،وأما الصادقة فهي صحيفةٌ: مث قال ..)الصادقة ( حدامها هذه إ

  . ١اهللا 
ه فيها ما مسعت ؛)الصادقة(هذه : فقال !اما هذ: فسألته ؛اعند عبداهللا بن عمرو كتاب رأيت: ويقول جماهد

  .٢أحد ليس يف ذلك بيين وبني رسول اهللا  ،من رسول اهللا 
له كم عدد الَّذين يلفظون  ىأمر بعد هجرته إلَى املدينة أن حيصحممدا أن  )صحيح البخاري(ويف 
 ؛ومقادير ذلك ،وما جتب فيه ،كاةت أحكام الزبتوأمر فكُ ،افكان عددهم مخسمائة وألفً ؛فأحصوا ؛باإلسالم

حمفوظة يف بيت  تقيبصورة ذلك إلَى أمراء البالد وواليتها، وب ثَعوب ،ة يف صفحتنيلَت مشروحة مفصبتفكُ
  .٣أيب بكر الصديق وأيب بكر بن عمرو بن حزم

كُتبت فيها وكان عند عمال الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة، وكان عند علي صحيفة يف قراب سيفه 
  . ٤أحاديث تتعلق باألحكام، ورآها الناس ملا سألوه عن ذلك

عليا؛ فكتب كتاب اهلدنة يف حممد ويف هدنة احلديبية ـ الَّتي كانت بني املسلمني ومشركي قريش ـ أَمر 
  .نسختني؛ أعطَى املشركني نسخة منها

عامل مع النصوص اليت وردم عن نبيهم نزل وبعد حبوث طويلة ممتدة يف أساليب احملدثني يف الت. .وهكذا
  . .على فؤادي برد اليقني بأن ذلك املنهج هو املنهج األمثل يف االبتعاد عن األسطورة واخلرافة والدجل

لقد أيقنت بأدلة ال ميكن ذكرها هنا بأن الصحابة أحصوا ـ أو حاولوا أن حيصوا ـ كل ما رأوه ومسعوه 
  .د مثله إال مع األتباع الذين امتألوا صدقامن نبيهم حبرص شديد يندر وجو

  . .مث رأيت هؤالء الصحابة يورثون كل ما علموه للجيل الذي بعدهم، والذي مسي جيل التابعني
ات يف عهد الصحابة، وكتبوا يف حيام ما وصل إلَى علمهم من التابعني مجعوا مجيع املرويلقد أيقنت بأن 

ا، وبذلوا فيه جهودهم وسافروا له، وطرقوا أبواب العلماء ا طويلًحبثًوحبثوا عن ذلك  ،ونؤاألخبار والش
؛ثنيواحملد ة بعيدةقّحىت لقد كانوا يطوون ألجل احلديث الواحد مسافة طويلة وش .  

  . .وطووا الصحاري واملفاوز ،الل الديارالبالد، وجالوا خ اجابو. .دون باملئاتعيلقد كانوا 
  . .وهو اإلمام يف احلديث والسرية. .حممد بن شهاب الزهريحد منهم هو سأضرب لكم مثاال عن وا

عريب ، وهو ١٢٤وتويف سنة  ،للهجرة ٥٠ولد سنة لقد . .لقد كان ميالد هذا الرجل قريبا من عهد النبوة
يف طلب العلم عناء  يحىت لق ؛وهديه وأحاديثهحممد ، وقد بذل جهده يف مجع الروايات عن سري من قوم حممد

كل بيت منها،  ىإنه كان يطوف علَى بيوت األنصار يف املدينة، ويغش: خنيكما يدل عليه قول املؤر ؛صباون

                                                
 .١٢٥: ٢/ ٢: طبقات ابن سعد)١(
 .١٢٥ – ٢/٢ :طبقات ابن سعد)٢(
 .٢٠٩ :يف كتاب الزكاة ،الدارقطين)٣(
 .رواه البخاري) ٤(



 ٥٤٤

كان حىت ـ  من نساء ورجال وشيوخ وشبابـ ن يلقاه م وهديه وسريته كلَّ ويسأل عن أحاديث النيب 
  !وأقواله ويكتبه يسأل العواتق يف خدورهن عن أحوال النيب 

كنا نكتب احلالل : حىت قال عنه أبو الزنادبنبيه كل ما مسع مما يتعلق الرجل ااهد هذا كتب لقد 
  .١وكان الزهري يكتب كل شيء ،واحلرام

ن، فكتبت نال أكتب إلَّا الس: فقلت ؛ني يف طلب العلمكنت أنا والزهري رفيقَ: طاوس بن كيسان وقال
: فقلت ؛ةنفإنه من الس ؛وكل ما يتعلق بأصحاب النيب  أكتب هذا: وقال الزهري ،ق برسول اهللا ما يتعلّ

ليس ذلك من الس؛وكتبه الزهري ،ة، ومل أكتب ذلكن ٢ففاز وخسرت .  
ن إن املئني من التابعني كانوا يكتبون األحاديث واألخبار، والزهري واحد منهم، وإ. .قطرة من حبر اهذ

ت علَى الدواب بعد قتل الوليد لَمم الزهري حلْالدفاتر من ع نإ :ما كتبه الزهري وحده بلغ فيما رواه معمر
  .وكانت يف خزانته

لقد . .فهم يعلمون خطورة كتمان العلم. .مث إن هؤالء التابعني بذلوا كل ما لديهم من علم ملن بعدهم
ا يسعون إىل بل كانو. .فلذلك كانوا يبذلون علومهم باان لكل من يطلبها. .امتألت نفوسهم مهابة من ذلك

  .الناس يعلمون كل ما ورد عن نبيهم
احلديث عهد أئمة وهو . .وهكذا إىل أن ابتدأ التدوين املعروف الذي دونت فيه الكتب واملصنفات

وغريهم من  ،واإلمام الترمذي، واإلمام أمحد بن حنبل ،، واإلمام مسلمكاإلمام حممد بن إمساعيل البخاري
ثنياحملد.  

دقة كل ما ورد عن األجيال اليت سبقتهم ممحصني ومدققني بصورة مل يعهد هلا التاريخ  فهؤالء سجلو بكل
  .مثيال

مقارنا ما بذله املسلمون يف متحيص ما ورد شبلي النعماين احملقق الشيخ العالمة الكبري  يأستاذلقد قال 
أن جتمع يف أطوار ضتها أقوال  ملا أرادت األمم األخرى من غري املسلمني(: عن نبيهم مبا فعله غريهم من األمم

ة مفحاولوا كتابة شؤون أُ ؛بينها وبينهم عهد بعيد ىكان قد فات عليهم زمن طويل، وانقض ؛رجاهلا وروايام
زوا بني غث ذلك املاضي ومسينه، وصحيحه وسقيمه، بل مل يعلموا أحوال رواة تلك األخبار قد خلت، ومل ميي

ق وافوا من أخبار هؤالء الرواة اهولني وروايام ما يفُفاكتفوا بأن اصطَ ؛دمالوال أمساءهم وال تواريخ وِ
مث مل ميض غري زمن يسري حىت صارت تلك اخلرافات معدودة . وينطبق علَى مقاييسهم ،م بيئتهمالئوي ،هواهم

ب األوربية مما يتعلق باألمم فت أكثر الكتنوعلى هذا املنهاج السقيم ص .كاحلقائق التارخيية املدونة يف الكتب
فقد جعلوا  ؛أما املسلمون. وا، واألقوام القدمية وأخبارها، واألديان السالفة ومذاهبها ورجاهلاؤاخلوايل وش

واقعة من  ىروأن ال ت :وأعالها ،كون اتقنة يتمسا موأصولً ،لرواية األخبار والسري قواعد حمكمة يرجعون إليها
ن نقل ذلك اخلرب عن فمن الواجب تسمية م ؛الَّذي شهدها، وكلما بعد العهد علَى هذه الواقعةالوقائع إلَّا عن 

                                                
 .٣٧ص  :العلم جامع بيان) ١(
 .١٣٥: ٢/٢ :طبقات بن سعد) ٢(
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ي نقله عمالَّذث عنها إلَى زمن وقوعها، ن شهد، وهكذا بالتسلسل من وقت االستشهاد بالواقعة والتحد
والتثبت من أمانة هؤالء الرواة وفقههم وعدالتهم وحي يروونه، وإذا كانوا علَى خالف لهم للخرب اسن حتملَّذ
وا فُقَوو ،غوا هلان مئات من احملدثني تفرإف ؛األمور، ومع ذلك شقوهذه املهمة من أَ. وجب تبيينه أيضا ؛ذلك

أعمارهم علَى حتري ذلك واستقصائه وتدوينه، وطافوا ألجله البالد، ورباحثني دارسني  ؛وا بني األقطارلُح
 ؛دوا أحواهلم، وإذا اطمئنوا إلَى سرية فريق منهمون املعاصرين هلم من الرواة لينقُقَلْوكانوا ي ،ألحوال الرواة

هود العلمي العظيم عي كانت قبلهم، وقد اجتمع من هذا ام لْسألوهم عما يعرفونه من أحوال الطبقة الَّت
بعدهم أن  ىر ملن أتفتيس ؛)جالأمساء الر(وان عنـ  دعفيما بـ ه ـيـعل قلطْأُ ؛من العلوم اإلسالمية مستقلّ

  )يقفوا علَى أقدار مئات األلوف من احلفاظ والعلماء الرواة وغريهم
؛ فقد وضع له املسلمون )علْم نقْد احلديث من جهة الدراية والفَهم(أما . .هذا فيما يتعلّق بالرواية ومحلتها

لنقد املرويات، ومتييز صحيحها من سقيمها، وغثها من السمني، أصولًا حمكمة، وقواعد متقنة؛ اتخذوها 
والراجح من املرجوح، وقد حترى علماء احلديث يف هذا األمر احلق وحده، ومتسكوا فيه باحملجة البيضاء وكلِّ 

  . ما يؤدي إليه الصدق
قول احلق، ويرتلوم يف املنازل اليت لقد كان احملدثون يلتزمون يف أحكامهم على الرواة ـ مهما جلوا ـ 

  . يستحقّوا، وال يبالون ما رمبا يصيبهم من مكروه بسبب هذه املصارحة
لقد كان وكيع حمدثًا كبريا، وكان أبوه عاملًا للدولة على بيت مال؛ فكان إذا روى عن أبيه شيئًا؛ عضده 

فهل . .قَّف وكيع عن األخذ بذلك حىت تعضده رواية أخرىبرواية راو آخر، فإذا انفرد أبوه برواية خرب؛ تو
  .رأيتم مثل هذا االحتياط ومثل هذه املبالغة يف التثبت عند أهل ملَّة أخرى غري ملَّة اإلسالم

لقد تقدم أحدهم إىل اإلمام معاذ بن معاذ بألف دينار على أن ال يكتب يف كتابه شيئًا عن رجل مساه ـ 
فهل مسعتم يف . .إين ال أكتم احلق: جيرحه؛ بل يسكت عنه ـ فرفَض اإلمام ذلك بشدة؛ وقالفال يوثقه وال 

  .تاريخ البشر مثالًا لالحتياط يف العلْم، واألمانة للحق، واالستقامة على منهج الصدق؛ أعلى من هذا املثال
ـ تشرح كل ما ورد عن  بل أكثر من ذلكـ ف املسلمون ألوف الكتب ألَّوعلى هذا املنهج املتشدد 

  .مستعملني كل وسائل التوثيق واحلفظ. .نبيهم
 ،اهموأتقنوها فَ ،عن أصحاا مئون وآالف من تالميذهماليت ألفت عن حممد، األوىل لقد تلقى الكتب 

وأحكموها فوا معضلهاومل يتركوا فيها كلمة غامضة وال عبارة معضلة إلَّا أوضحوا مبهمها وحلّ ،اقه. .ل وأو
فيهم  ،وقد مسعه من مؤلفه ستمائة من تالميذه ؛لإلمام مالك بن أنس )املوطأ(كتاب عندنا يف احلديث كتاب 

اخللفاء والوالة والعلماء والفقهاء واألدباء والزهاد والناكس.  
واحد من  ا من أهل العلم عن تلميذاه ستون ألفًتلقَّ ؛بن إمساعيل البخاري اهللاأليب عبد )اجلامع الصحيح(و

وا مثل هذا واهتم ،ين احتاط أهله مثل هذا االحتياطم دفهل يف العالَ ـ وهو اإلمام الفربريـ تالميذه 
تا، ـة وأعظم ثقة وتثبحف يف هذا الباب تأليف أكثر صلِّوهل أُ ؟ق بأمر نبيهم وهدايتهاالهتمام يف كل ما يتعلَّ
الص هوهل نال مثل هذحن غريه؟ ية التارخيية د  
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  :التفصيل
فنحن نعلم مدى . .ال حنسبك كاذبا فيما تقول، وال مدعيا فيما تذكر: قام رجل من اجلمع، وقال

فحدثنا عن . .ومدى خوفهم من الكذب. .ونعلم مدى حرص املسلمني عليها. .حرصك على صدق املعلومة
  .اجلانب الثاين الذي ال ميكن أن يتحقق احلفظ إال بوجوده

وال يشك أحد . .فال يشك أحد يف صدق الكثري من األحداث التارخيية. .الثاين هو التفصيل اجلانب: قال
  . .ولكن املعلومات الواردة عنهم ال تكفي لتجعلهم أسوة لغريهم. .يف الكثري من الشخصيات العاملية

  . .والعلم يقتضي التفصيل. .فاألسوة تقتضي العلم
  فما وجدت؟: قالوا
رد عن كل عظماء العامل ـ بغض النظر عن صدق ما ورد ـ فلم أجد رجال اهتم لقد تتبعت ما و: قال

حىت لكأنه بيننا ال يزال حيا بكل ما يف احلياة من . .الناس بكل ما يف حياته من تفاصيل كاهتمامهم مبحمد
  .معىن

الذي سأذكر لكم ـ باختصار ـ املصادر اليت تناولت حياة حممد وتفاصيلها، لتعرفوا مدى االهتمام 
  .أواله العامة واخلاصة حلياة حممد

وهي  ؛كتب احلديثأول املصادر ـ بعد القرآن الذي سجل الكثري مما يرتبط حبياة حممد وسلوكه ـ 
وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث، وقد امتاز الصحيح منها عن حممد لنا من أقوال  حفظَتكتب 

الضمنها عن غري عيف واملوضوع، والقويالقوي  .  
فات ومن املصن .ن أمورا أخرىة، وقد تتضمر الغزوات النبويكْومعظم ما فيها ذ .يكتب املغازِومنها 

، )١٢٤سنة  املتوىف(، ومغازي الزهري )هـ ٩٤سنة  املتوىف(مغازي عروة بن الزبري  :القدمية يف املغازي
، ومغازي زياد )هـ ١٥٠سنة  املتوىف(سحاق إ، ومغازي ابن )هـ ١٤١سنة  املتوىف(بن عقبة  ىومغازي موس

  .، وغريهم)٢٠٧سنة  املتوىف(، ومغازي الواقدي )١٨٢سنة  املتوىف( يالبكائ
 :ها وأطوهلا وأضخمهاومن أوثقها وأصح ،الَّتي تبتدئ بالسرية النبوية ؛كتب التاريخ اإلسالمي العامومنها 

حملمد بن  )التاريخ الكبري(و )التاريخ الصغري( جعفر الطربي، ويبأل )ل وامللوكستاريخ الر(، و)طبقات ابن سعد(
  .كثري البغدادي وغريهم )تاريخ ابن أىب خيثمة(، و)انبتاريخ ابن ح(إمساعيل البخاري، و

أليب إسحاق احلريب  )دالئل النبوة( :ومنها ،بكتب الدالئل ىمسوت ؛الكتب الَّتي ألفت يف املعجزات ومنها
لإلمام البيهقي  )دالئل النبوة(، و)هـ ٢٧٦سنة  املتوىف(البن قتيبة  )دالئل النبوة(و ،)هـ ٢٥٥سنة  املتوىف(
 )دالئل النبوة(، و)هـ ٤٣٠سنة  املتوىف(أليب نعيم االصفهاين  )دالئل النبوة(، و)هـ ٤٣٠سنة  املتوىف(

، )هـ ٥٣٥سنة  توىفامل(، ودالئل أيب القاسم إمساعيل االصفهاين )هـ ٤٣٢سنة  املتوىف(للمستغفري 
  .)هـ ٩١١سنة  املتوىف(للجالل السيوطي  )اخلصائص الكربى(كتاب  :وأضخمها وأبسطها

وعاداته وفضائله، وما كان يعمل يف يومه  حممدر أخالق كْوهي مقصورة علَى ذ ؛كتب الشمائلومنها 
للحافظ  )كتاب الشمائل(ب وأشهر هذه الكت. .من املساء إلَى الصباح همن الصباح إلَى املساء، ويف ليل



 ٥٤٧

 )ىقوق املصطفَا يف حفَالش(كتاب  :أمهها وأضخمها وأطوهلا ؛كبار العلماء زيادات عليه بتوقد كَ. الترمذي
للقاضي عياض، وقد شرحي؛هاب اخلفاجه الش وساهم: )ياضنسيم الر.( وصف يف هذا املوضوع علماُءن 

البن  )النور الساطع(، و)هـ ٤٣٢سنة  املتوىف(أليب العباس املستغفري  )يب مشائل الن(كتاب  :منها ؛آخرون
  .)هـ ٨١٢سنة  املتوىف(د الدين الفريوزابادي  )سفر السعادة(، و)هـ ٥٥٢سنة  املتوىف(املقري الغرناطي 

لقد  كنها حممد،البالد اليت سمني يف أحوال مكة واملدينة فها بعض العلماء املتقدالكتب الَّتي صن ومنها
بادئني  ،امإمار ىن تولَّين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط، وذكروا مالبلديرتبط ذين ما كل ذكروا 

، )هـ ٢٢٣سنة  املتوىف( يزرقلأل )أخبار مكة( :وأقدم كتاب يف هذا املوضوع. .مبحمدبكل ما له عالقة 
  .البن زبالة) أخبار املدينة(و ،للفاكهي) أخبار مكة(مث  ،)هـ ٢٦٨سنة  املتوىف(لعمر بن شبة  )أخبار املدينة(و

أرأيتم ـ أيها اجلمع الكرمي ـ حىت احلجارة اليت تشرفت : نظر إىل اجلمع، واالبتسامة تعلو حمياه، وقال
  .وال يزال حيفظه. .بوطء حممد قدمه عليها حفظ التاريخ ذكرها

اليت تناولت حياة حممد، وكل ما الكتب بعض ء عليكم أمسا لقد عرضت: قال ذلك، مث استأنف يقول
  . .يرتبط ا من صغري وكبري

لقد وجدت أا الثقافة اليت . .ومل تكن تلك الكتابات جمرد أوراق خمزنة على الرفوف ال يلتفت هلا أحد
  . .كانت تسود فترات كثرية اتمعات اإلسالمية

 ؛ون التدريس فيها، وأقاموا املباين يف املساجديتولَّ ؛واألئمةخذ الوالة واخللفاء معاهد لكبار العلماء اتلقد 
سنة  املتوىف(وكان عاصم بن عمر . .السرية والسنةسون من كبار العلماء بتعليم مون واملدرليشتغل فيها املعلِّ

  .يزس يف املسجد اجلامع بدمشق بأمر اخلليفة عمر بن عبدالعزيدر ـوهو حفيد قتادة الصحايب  ـ) هـ ١٢١
وكأن هناك يدا خفية توجههم إىل . .أضف إىل ذلك كله اهتمام العامل كله بنشر كل ما يرتبط مبحمد

  .ذلك
يف خمتلف األوطان اإلسالمية ـ من عهد الرسالة إلَى يومنا هذا  حممدفه الناس يف سرية ألَّلقد رأيت أن ما 

غة األوردية احلديثة وحدها يف ف باللَّن ذلك مبا صتربوف، واعلُباُأل دعيـ غات العامل يف معظم لُ ،واألجنبية
ويف تقديري أن  ـ ؛ ني علَى األكثرر لغة تأليف إلَّا منذ قرنصاألوردية مل ت مع أنّ ـ ةـموضوع السرية النبوي

ما صا وحدها يف السرية النبوية يبلغ ألفًن ـ ا فـ  د عليهزِإن مل ي  
ته وال نون بنبوممن ال يؤم ة حممدف يف سريألَّبل هناك الكثري ممن . .سلمنيومل تكن الكتابة حكرا على امل

؛نون برسالتهيوق ا من ـ  جمن اهلنادك والسيخ والربمهو مسا ـ لهالَفإننا جند يف اهلند نفسها علَى اختالف مكثري
   .فوا يف سريتهعلمائهم قد ألَّ

منهم يف سرية  صنففقد ـ نون بالرسالة احملمدية وال يؤمالَّذين ال يدينون باإلسالم ـ أما األوربيون 
ما  دع، وييملْهم العإلظم وإرواًء ،منهم بالتاريخ عنايةً !قونعاة النصرانية واملستشرِرون من دحىت املبشحممد 

  . وه يف ذلك باملئاتفألَّ
وكنت ـ) املقتبس(يف جملة  قرأت ي كانت تالَّتصفترة ـ ر يف دمشق قبل دإحصاء ملا صف يف السرية ن
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من  ردولو أضفنا إلَى هذا العدد ما ص. .فبلغ حنو ثالمثائة كتاب وألف كتاب ؛غات األوربيةالنبوية مبختلف اللُّ
 ؛)املقتبس(رته جملة ـاملطابع األوربية يف السرية النبوية خالل األربعني سنة بعد ذلك اإلحصاء الَّذي نش

  . لك كثرياعلَى ذ ـىربَأل
كتابه ١٩٠٥ر يف سنة دصأَـ لغة العربية يف جامعة أكسفورد لا الَّذي كان أستاذًـ مرجوليوث  إنّ

ه مل بل لعلّ ؛فيه علَى حممد وهو مل يكتب كتابه هذا ليثين، )ممظماء اُألع(وجعله حلقة يف سلسلة ، )حممد(
ه وقد حاول مرجليوث أن يشو !مما جاء يف هذا الكتاب مدحما علَى حتاملً ا أشدباإلجنليزية كتاب ف كاتبيؤلِّ
قه ما حقّ ةومعارض ،جهدا يف نقض ما أبرمه التاريخ ومل يألُ ،ك يف أسانيدهاكِّشوأن ي ،ق بالسريةما يتعلَّ كلَّ
كتبوا يف سرية مة كتابه بأن الَّذين مل يتمالك عن االعتراف يف مقد ؛، لكنه مع كل هذااملُنصفنيقون من احملقِّ

ا بني الَّذين كتبوا يف من الشرف للكاتب أن ينال اد بتبوئه جملس وأم يرون أنّ ؛ذكر أمسائهم يحممد ال ينته
  .السرية احملمدية

اعتذار من : (عنوانه ؛ا باإلجنليزية يف السرية احملمديةكتاب )١٨٧٠يف سنة (وقد كتب جون ديون بورت 
ل إليه أنه كتبه برتعة اإلخالص ي يقرأه خييذوالَّ ،) Appologey for Mohammad and Quranحممد والقرآن 

ف رِعن يم ؛ننوا السنالذين سوعني أنه ال يوجد يف الفاحتني واملشر ال ريب(: متهيقول يف مقد. .نصافواإل
الناس ه وأحوالَحياتمد وأحوالها مما يعرفون من سرية حمه بأكثر تفصيلًا وأمشل بيان(  

 ؛١٨٧٤سنة ـ عضو كلية التثليث يف أوكسفورد ـ  Basworth Smithورند باسورث مسيث ير ىوألق
وقد قال يف  ).فيما بعد يف كتاب بِعتطُ(ى يف اجلمعية امللكية لربيطانيا العظم ،)حممد واحملمدية(حماضرات عن 

جلهل ببدايته، ومما يؤسف له أن هذا يصح إطالقه علَى ين يغلب فيه اقال يف الدكل ما ي:(حدى هذه احملاضراتإ
فإننا  ؛ا أحسن من هذا الوصفألننا ال نعلم هلم وصفً ؛هم تارخيينيدعوعلى أصحاا الَّذين ن ١الديانات الثالث

نشر عقائدهم ي نعلمه عن الَّذين جاءوا بعدهم واجتهدوا يف ذما نعلم عن الَّذين كانوا يف طالئع الدعوة، والَّلَّقَ
ي نعلمه عن أصحاب الدعوة األوفالذي نعلمه من شؤون زردشت وكونفوشيوس أقل من  ؛لنيأكثر من الَّذ

ن موال نعلم  ،والذي نعلمه عن موسى وبوذا أقل مما نعلمه عن أمربس وقيصر ،الَّذي نعلمه عن سولون وسقراط
عبسرية عيسى إلَّا شذرات تتناول شا قليلة من شياته املتنوعة والكثريةب حع .ي يستطيع أن يكشف ومن ذا الَّذ

لنا السي تار عن شؤون ثالثني عاملنا ا هي متهيد واستعداد لثالثة أعوام الَّتا من حياتهلْع إ !؟منه بلث ثُ ثَع
ا تتراوح بني املمكن إعنا مع قرا منا، و ةأكثر مما أحيا، وحياته املثالية بعيد يالعامل من رقدته، ولعله حيي

أُم املسيح، وحياته يف بيته، وما الَّذي نعلمه عن  ؛ا أبداعلم عنها شيئًند أن كثريا من صفحاا ال يب ؛واملستحيل
جت رسالته لني وحواريه، وكيف كان يعاملهم، وكيف تدرأصحابه األووعيشته العائلية، وما الَّذي نعلمه عن 

ولن يستطيع  ؛يف فاجأ الناس بدعوته ورسالته، وكم وكم من أسئلة جتيش يف نفوسناالروحية يف الظهور، وك
  !؟أحد أن جييب عليها إلَى يوم القيامة
ففي  ؛ها علَى التاريخأمر ينبهِمة مكتوم عن أحد، وال غم رس هليس في ؛أما اإلسالم فأمره واضح كله

                                                
 .وزردشت ،وكونفوشيوس ،ديانات بوذا: يريد)١(
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نك ال جتد فيما إو ،د كالذي يعلمونه من أمر لوثر وملنتأيدي الناس تارخيه الصحيح، وهم يعلمون من أمر حمم
كتبه عنه املؤرخون األوأمكنك متييزه  ؛وإذا عرض لك طرف من ذلك ،ا وال مستحيالتلون أساطري وال أوهام

 ؛فليس ألحد هنا أن خيدع نفسه أو خيدع غريه، واألمر كله واضح وضوح النهار ؛عن احلقائق التارخيية الراهنة
  !)يتبني حتت أشعة نورها كل شيء ؛حىالشمس رأد الض كأنه
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  ـ الكمال ٢
فهل . .بالتحقق بهالدنيا وانفراد حممد من بني كل عظماء . .عرفنا الشرط األول: قال رجل من اجلمع

  حتقق الشرط الثاين؟
حت أحبث بعد أن استيقنت بأن احلياة الوحيدة احملفوظة بكل تفاصيلها هي حياة حممد وتعاليمه، ر: قال

  .عن مدى حتققها بالكمال اإلنساين
فالقاصر والعاجز والضعيف ال . .لقد كنت أدرك بأدلة ال حصر هلا بأن اهللا لن خيتار إال اإلنسان الكامل

وال ميكن لغريه أن يسري سريه، أو يسنت بسنته، وإال كان حاله كحال املريض . .ميكن أن يكون قدوة لغريه
  .ري ذا املريض أن ال يزداد إال مرضافح. .الذي يتبع سرية مريض

كمال نظري، وكمال : فوجدت أن الكمال نوعان. .مث حبثت يف نواحي الكمال اليت يدعيها الكثري
  .عملي

أما الكمال النظري، فهو الكمال املرتبط باألفكار اليت حيملها ذلك العظيم، أو هي املشروع الذي حيمله، 
  .ويدعو الناس إىل حتمله

ه من سلوك، حىت يكون بسلوكه ترمجة عملية لكل ما يلإمال العملي، فهو تطبيق العظيم ملا يدعو وأما الك
  .يدعو له

  .فيتزود الناس من خالل هذا العظيم مجيع املعارف العلمية والعملية، بل يروا أمامهم عيانا
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  الكمال النظري
فهل . . نرى أن هناك من خيالفك فيهبل ال. .وحنن نسلم بصحته. .عرفنا هذا املنهج: قال رجل من اجلمع

  .طبقته على العظماء الذين حبثت يف سريهم
فتركت كل ما وصلت إليه من تلك الثروة الضخمة اليت . .لقد بدأت البحث من جديد. .أجل: قال

  .دلتين على أن حممدا هو اإلنسان الوحيد الذي حفظ اهللا كل ما يرتبط به
مبا يكون ما حفظ عن حممد ابتالء لإلنسان ليسري يف طريق النقص ر: لقد قلت لنفسي، أو قال يل عقلي

هو الذي حفظ مجيع تعاليمه، ومجيع ما يرتبط به ليكون . .ال اهللا. .ورمبا يكون الشيطان. .والضعف واالحنطاط
  .مادته اليت يتوصل من خالهلا إىل الوسوسة إىل البشر، ورميهم يف حظيظ جهنم

  . وكأين مل أحبث يف الناحية السابقة. .ناحية الكمال. .احية الثانيةولذلك بدأت يف البحث عن الن
  .ها مجيعاال مناص من أربعة أركانلقد عرفت أن الكمال النظري منحصر يف  

  فما هي؟: قالوا
  .هي اإلميان، والعبادات، واملعامالت، واألخالق: قال
  .فما وجه احلصر فيها: قالوا
املرتبطة  ، كالمها تتوقف عليه حاجات اإلنساننحىت يشتمل على أمري لقد رأيت أنه ال يكمل الدين: قال

  )العمل(، وآخر يتعلق جبوارحه ومبا ميلكه؛ ويدعى )اإلميان (أمر يتعلق بقلب اإلنسان؛ ويسمى : الدينب
عاطاه الناس ، والثاين يتعلق مبا يت)وهو العبادة(أوهلا يتعلق باهللا : العمل ينقسم إلَى ثالثة أقسامرأيت أن و

، ومعظمها القوانني واألصول، والثالث يتعلق بآداب النفس وآداب اتمع )وهي املعامالت(بعضهم مع بعض 
  )وهي األخالق(

تعظيم اإلنسان إلهله الَّذي خلقه، وعن خشوعه له وخضوعه ، وهي كل سلوك يقصد منه العباداتف
  .وإظهار افتقاره له ،ألوامره
واستعمال مرافقهم، ومنها أحكام الدولة  ،لتبادل مصاحلهم ؛تعاطاه الناس فيما بينهمما ي وهي ؛املعامالتو

 ىفال يقع فيها الفساد والفوض ؛السالم يف البالد معليسود األمن وي ؛د اويتقي ،وقوانينها الَّتي يراعيها  اإلنسان
  . إلَى اهلرج واملرج واهلالك والدمار يالَّتي تنته
ض علَى الناس بالتشريع وأحكامه فروإن مل ت، ا دالتقي ب اآلدابود الَّتي توجِيالقُ :يوه ؛األخالقو

وتزكو النفوس ،تطهر القلوبباعها القانونية، وبات، ىويرتفع مستو تمع البشري ويتقدم يف إنسانيتها.  
  .ومعامالت، وأخالق ، وعبادات،إميان: ذا االعتبار جيتمع يف هذه األركان األربعفالدين 
  :اإلميان
  .فحدثنا عن الركن األول: قالوا
  .فقد بدأت البحث فيه. .مبا أن اإلميان هو األصل الذي ينطلق منه العمل: قال
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  .الوجود والكون واحلياة واإلنسان، وموقف زعماء األديان منها حقائقعن بدأت البحث 
  فماذا وجدت؟: قال رجل من اجلمع

  : لديانات اليت اهتمت ذه اجلوانب نوعانلقد وجدت أن ا: قال
 ؛ومن هذا النوع دين بوذا ودين الصني. .وكأنه ال وجود له إطالقا. .د فيه ذكر اهللا البتةـنوع ال جن

ليس فيهما  ى؛ن باب أولَوال لصفاته، وليس فيهما فرائض وواجبات علَى اإلنسان، ومهللا فليس فيهما ذكر 
األمور ال خيرج من حبثه بشيء ؛خالص لههللا وتوحيده واإل ذكر للحب هفالذي يبحث فيهما عن هذ.  

وقد وجدت من خالل البحث املستقصي عن حقائق هذا . .ودعوة إىل اإلميان به. .ونوع فيه ذكر هللا
 ؛حيدق إليها الفساد يف أمر التوقد تطر ؛توحيد اهللاتدعو إىل الَّتي كانت و ،إلسالمالسابقة لاألديان اإلميان أن 
  :لوجوه ثالثة
  .هوا اهللا بغريه من خلقهأم قد شب :أي ،التشبيه والتمثيل :األول
  .ةصفات منفصلة عنه ومستقلّهللا أم جعلوا  :والثاين
  .وا بضروب من مصنوعات اهللا وآثار مقدوراتهعدروا بكثرة املظاهر يف العامل، وخأم اغت :والثالث

  :سأضرب لكم أمثلة تقرب لكم ذلك
من غري ـ ل حل والنلَن أهل املقد وجدت أفالذي يتعاىل اهللا عنه،  التشبيه والتمثيل، وهو األولأما 
 ؛قهلْة الَّتي بينه وبني خلَواختذوا وسائل ملعرفة ما هللا من الصفات اجلليلة، والص ،ااختاروا طرقًـ اإلسالم 

؛فلما طال عليهم األمد ؛الصور واألشكال لوا صفاته يف ضروب منهوه بأجسام خمتلفة، ومثَّفشب  هبقيت هذ
ا ا وأصناموزال عن قلوب الناس اسم اهللا الَّذي مل يزل وال يزال، فصارت املشبه ا أوثان ،ل االصور املمثَّ

يف نوا ا منهم بأا مظاهر صفات اهللا ومشاهد قدرته، وتفنظن ؛ومتاثيل، وطفق الناس يعبدوا ويسجدون هلا
ذه التماثيل املنحوتة واألوثان املصنوعةتصو ر صفات اهللا .  

لكن اجلاهلني جعلوا حلب اهللا عبادة، . .اهللا حيب عباده ويرأف م وحين عليهمأنا ال أشكك يف أن 
  . أو غريه رٍجا من حولرأفته م متثالً

احلب  ةعندهم مظهر احلنان واألمومة وإهل فإا ي؛اإلهل با للحاألمم اآلرية متثال املرأة رمزلقد اختذت 
؛راموالغ فانقلب اإلله عندهم  ؛روا عن حب اهللا بنوع من العبادة، وعن حنانه عليهم حبنان األم علَى ولدهافعب
أما حنونا ويسجدون هلاا، وحنتوا له صورة أم حنون، وأخذوا يعبدو.  

ليلة وزوجها لعباده وحنانه عليهم مبا بني احلَ يب اإلهلوالطوائف األخرى من اهلنادك قد أظهروا هذا احل
علَى زعم ـ  اخالقًأا وشكلًـ ثوا ثوا وختنوتأن ،النساء وهيئتهن يفاختار لفيف من الرجال زِ ؛من املودة واحملبة

أن اهللا حيبهم كما حيب الزوج حيلتهل.  
  .ظهر اإلله عند الروم واإلغريق يف صورة امرأةوهكذا 
ا فًاملرأة عندها علَى مأل من الناس خمال ذكْرإذ كان  ؛اا وأبل اإلله عندها رجلًفقد متثّ ؛مم الساميةأما األ

ج من بطون األرض يف بابل رِخما است :عليه ويدلّ ؛وكان األب هو رأس األسرة وأصلها ،لآلداب السامية
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ر اإلله بصور الرجالوآثور وديار الشام من متاثيل تصو.  
وحيسبونه  ،رون اهللا بصورة األبيظهر أم يف بدء أمرهم كانوا يتصو ، إذإسرائيلكان لبين هذا ما و
والدفلم يبق لإل ؛مث ضاق نطاق تفكريهم. .ا لها، وحيسبون املالئكة وسائر الناس أوالدبين ىله أوالد عندهم سو 

إسرائيل كالرابطة  ت بني اإلله وبينويوجد يف بعض صحف بين إسرائيل ما يدل علَى أن الرابطة كان. .إسرائيل
ي تكون بني الزوج وحالَّت١إسرائيل وأورشلم حالئل واإلله زوجهن يلته، وأن بينل.  

 ،جعلوا ما كان بادئ بدء استعارة كأنه حقيقة ثابتةحصل للمسيحيني خطأ قريب من هذا حني وقد 
فاعتربوه حقيقة، واإلله الَّذي مل يلد ومل يولد  ؛به ورأفتهاملسيح، حلنانه علَى نبيه  ؛نقلب تشبيه اإلله باألباو

ولده املسيحا واعتربوه والد.  
  .واملالئكة بنات له ،قدماء العرب من ظنهم باهللا أنه أبوهذا ما حصل ل

ن فقد رأيت أ، وهو من األخطاء الكربى اليت وقع فيها االحنراف عن التوحيد. .الثاين وأما. .هذا األول
وبذلك تعددت  ؛ة عنهلّمستقفجعلت صفاته  ؛صفات اهللا عن ذاته تلصقد فَالسابقة لإلسالم أتباع األديان 

  .ق اهلندوكية من الدين الربمهيروكثرت يف مجيع الف ،اآلهلة
أو  ،موا تلك الصفة يف صورة، وجساة إهلًاختذوا من كل صفة إهليوقد وجدت أن سبب ذلك هو أم 

ه يهت به صفات اإلله من خمتلف التشابقوه علَى مجيع ما شبوطب ،كرا نطاق الشعومث وس ،صاغوها يف قالب
ومتنوالصفات وما شب ههت به يف صور ومتاثيل وأوثان، وبعد أن كان اهللا إهلًع التماثيل، وصاغوا هذا ال ا واحد

  .إله غريه صار هلم ثالثون وثالمثائة مليون من اآلهلة
روا عن قوة اهللا وقدرته أن يعبـ مثال ـ أرادوا عندما أم هذا التعدد، فرأيت لقد حبثت يف سر كل 

نحوا هللا يدين قويتني من احلَترج. .بل سولت هلم أنفسهم أن ينحتأن اليد باعتبار . .ا من األيديوا له كثري
  .من مظاهر القوة والبطشمظهر 
ا ذا خذوا له وثنني، وات رأسهللاوا جعلُ، عربوا عنها بأن بالغةمته الكْروا عن ححاولوا أن يعبهكذا عندما و
  .رأسني

ق رلنا أا مل تكثر هذه الكثرة اهلائلة ومل تفترق إلَى ف ابد ؛ددل اهلنادك الكثرية العحإذا تأملنا نِوهكذا 
ق، والقيام علَى املخلوق، لْاخلَ: فإن هللا عندهم ثالث صفات عظيمات ؛لهكثرية إلَّا ألجل جتسيمهم صفات اإل

ق من رت الفوقد جعلَ. .عن هذه الصفات باخلالقية، والقيومية، واإلماتية وارأن تعب مفلك موإن شئت. .واإلماتة
الصفات الثالث أشخاص هاهلنادك هذ؛برمها، ووشنوا، وشيو: دين أطلقوا عليهم أمساءا مستب ق، فربمها رمز للخال

م، وشيو هو املُوووشنوا هو القييت، وجنمت عن ذلك ثالث نِمنِ: لحتباعها برمها، ونِأة يعبد لَحة إهلها لَح
  . ق عن بعضروقد انفصل بعض هذه الف، ة معبودها شيولَحوشنو، ونِ

لوها ق، وأرادوا أن ميثِّلْلوا ا صفة اخلَألم متثَّ ؛جل واملرأةلراألعضاء التناسلية لوهناك فرقة منهم تعبد 
م إلَى أن  ؛فات األخرىجبسم كما فعلوا يف الصهذه األعضاء فهداهم سوء بصريق يف لْمن أكرب األسباب للخ

                                                
 .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(سنرى التفاصيل الوافية عن هذا وغريه يف رسالة ) ١(



 ٥٥٤

  .بون إليهاوا يسجدون هلا ويتقرا وجعلُا وأوثانخذوا هلا صورفات ؛هذا الكون
يف  م، واإلرادةلْ، والعاحلياة: ثالثال ةهلياإلصفات فقد مثلوا ال. .وقريب من هذا ما حصل للمسيحية

  .لإلرادةبن رمز م، وااللْعللس رمز دحياة، وروح القُللفاألب رمز  ؛وها األقانيم الثالثةمسذوات 
  . .غريق والرومعند قدماء املصريني واإلاألوثان م يف عالَوهكذا يف 
. .ونهؤع شوتنو ،أفعال اهللاكثرة فهو ما حصل هلذه األديان من التلبيس بسبب . .الثالثوأما . .هذا الثاين

وأن هلا فاعلني  ،ر عن مصادر متعددةوا أا تصدبِسح ؛ر عنه ضروب من األعمالرأوا أن اهللا تصد فعندما
ن يت، وممغري الَّذي ي يفاعتقدوا أن الَّذي حيي ؛الا مستقعلَى أن جعلوا لكل عمل عاملًذلك فحملهم  ؛كثريين

حيب العباد غري الَّذفاختذوا إهلً ؛بغضهمي يلْا للع؛زقم، وإهلا للثروة والر وصارت اآلهلة  ،د الواحد بذلكفتعد
  .بعدد األفعال

  فكيف وجدت اإلسالم، وهل وقي شر هذه الثالثة؟. .هذا ما حصل لسائر األديان: قال رجل من اجلمع
بل لو . .١فع صوره كما متثل يف اإلسالممل أجد دينا متثل فيه التوحيد بأر. .مع طول حبثي يف املسألة: قال

. .مل نكن كاذبني. .اعتربنا اإلسالم هو الدين الوحيد الذي قال بالتوحيد، ونادى به وأفرد اهللا باأللوهية
  . .وهو فيه معارف عقلية، وطمأنينة قلبية، وأذواق روحية. .فالتوحيد فيه عقيدة وحياة ومواجيد

فكيف وقي . .الشرك اليت بسببها احنرفت األديان عن التوحيد لقد ذكرت منابع: قال رجل من اجلمع
  اإلسالم منها؟

لَيس كَمثْله شيٌء ﴿ :فكل النصوص املقدسة للمسلمني تنص على معىن هذه اآلية. .أما األمر األول: قال
أَحد، اهللا لْ هو قُ ﴿ومعىن هذه السورة اليت مل أر هلا مثيال يف كل الكتب املقدسة . .)١١من اآلية: الشورى)(

  )اإلخالص(﴾ الصمد، لَم يلد ولَم يولَد، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحداهللا 
من واليت يرددها املسلمون كل حني هي احلصن الذي محى املسلمني من . .لقد كانت هذه اآليات وغريها

دكل شوائبهومن  ،س الشركن.  
وا أن الرسالة احملمدية نفت شيئًا مما هللا من نإياكم أن تظُ. .اينلَّإخواين وخ: لالتفت إىل اجلمع حبنان، وقا

ا مل تفعل ذلك ؛وواسع الرمحة بعباده، أو أبطلت ما هللا يف عباده من حنان ،ظيم الرأفةعقت حبل اهللا بل وثَّ ؛إ
ي يسإلَى جتسيم اهللا أو متثيله بشيء  يتفض ذلك من أوهامعلى وإمنا أبطلت ما زاد  ؛وزادته قوة ،ره لعبادهالَّذ

لْمن خامما  ؛إلَى اإلشراك باهللا قه، وحمت وسائل كاذبة جترتت به وأضلتلَّخذته األمم السالفة فض.  
وأقوى من كل ما ميت به  أشد يه ؛إلسالم أشاد مبا بني اهللا وعباده من رابطةإن اف ؛عدا ذلكأما ما 

فاإلنسان الَّذي يعيش يف طاعة اهللا أقرب إلَى ـ  من نسب ورحم وآصرة ودم ـ قون بعضهم إلَى بعضوخلُاملَ
  .وقرابة الزوجة من زوجها ،اهللا من قرابة الولد لوالده

أمرهم لقد  ؛ حيبهم كما جيب األب أوالدهاهللا  بأناهللا م الصاحلني من عبادأن يعلِّالقرآن روا كيف أراد نظُا
  .اركْأو أشد ذ كما يذكرون آباءهم اهللا أن يذكرو

                                                
 .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(سنرى التفاصيل الوافية الدالة على هذا يف رسالة ) ١(



 ٥٥٥

؛باألباهللا ه فهو مل يشب ؛ه حبه حبب األب، واجتنب ما يدل علَى القرابة الواشجة والرحم املاسةلكنه شب 
 :هم بقولهءوأكثر مما يذكرون آبا ذكروه أشدمث زاد احلث علَى أن ي ،فأبقى من هذه العالقة ما يدل علَى احلب

 ﴿أو أشد اكْذ٢٠٠يةمن اآل: البقرة( ﴾ ر(، ألن الصلة بني العبد وخالقه أشد من مجيع ما ميت به املرء  ىوأمس
  )  ١٦٥من اآلية: البقرة( ﴾هللا  والَّذين آمنواْ أَشد حبا ﴿: فقال ؛إلَى أحد من ذوي قرابته

ألن الرب  ؛)نيمب العالَر(دعوه تبل  ؛ا للناساهللا أب يمستال  وهلذا فإن النصوص املقدسة للمسلمني 
فا من األب، أعلى مكاناالبنلة بني الص ى،وأبيه عارض يفن ا  ى؛لة بني املربوب وربه أثبت وأبقَوالصأل

ان بأكثر مما يف الرجال فاهللا ودود رؤوف حن ؛حياته بال انقطاع يمستمرة من أول نشأة املخلوق إلَى أن تنته
ائهم، وما يف األب من المن الود ألود؛نيه، وما يف األم من احلنان علَى أوالدها، ومع ذلكشفقة والرأفة حنو ب 

  .من شوائب البشرية ةس عن كل شائبه ومقدليس بأب وال أم، وهو مرتَّتعاىل فإنه 
م يف مآراء اُألانتقد انتقادا شديدا  احممد وهو الصفات، فقد وجدت أن. .الثاينأما . .هذا عن األول

ا ن أن اهللا واحد، وأن صفاته الكثرية ليست أشخاصخطأ تلك املذاهب وفسادها، وبي فأظهر ؛صفات اهللا
لَمنفصة عنه، وأن من جعل اهللا الواحد اثنني أو أكثر مغترا بتعد؛لياد أمسائه احلسىن وصفاته الع وغَ لّفقد ضىو 
وحاد فالقرآن أعلمنا بأن اهللا  ؛ن سواء السبيلع)منيب العالَر(، َّاَأل لُثَه املَلَ ﴿ وأنىلَع ﴾)من : الروم
  ) ٣٥من اآلية: النور( ﴾ضِرواَأل ماواتالس ه ﴿نوروأن ،)٢٧اآلية

 ،)اهللا(صافه بالرمحة، أما عامة املشركني فكانوا يدعونه الت ؛ون اخلالق بالرمحنعدالعرب يلقد كان بعض 
: االسراء(أَوِ ادعواْ الرحمـن أَيا ما تدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنى﴾اهللا قُلِ ادعواْ  ﴿ :ا هلماتصديقً القرآنُ ونزلَ

. .)٩: الشورى( هو الْولي وهو يحيِي املَوتى وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير﴾ فاُهللا ﴿ :وفيه ،)١١٠من اآلية
  . .وهكذا

. .كما هو الشأن يف األديان اهلندية يتماملُووم، القيواخلالق م بني وهلذا ال يوجد انفصام يف اإلسال
فَللَّه ﴿  :رت صفاتهد مهما كثُيت، واملوصوف ال يتعدموم املُاهللا اخلالق القي :هو ؛فمدلول الثالثة كلها واحد

 ﴾ في السماوات واَألرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم ُءالْحمد رب السماوات ورب اَألرضِ رب الْعالَمني ولَه الْكبرِيا
الَّذي  اهللاهو  الَّذي ال إِلَه إلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم اهللاهو ﴿  ،)٣٧ ـ ٣٦ :يةـاجلاث(

 وإلَّا ه ال إِلَهكاملَل  المالس وسالْقُدناملهيم ناملؤم  اربالْج زِيزر الْعانَ املتكبحباهللا س ورِكُونَ هشا يماهللاع  قالالْخ
 ارِئر الْباملصويمكالْح زِيزالْع وهضِ واَألرو اتاومي السا فم لَه حبسى ينساء الْحماَألس ـ ٢٢ :احلشر(﴾  لَه 

٢٤(  
يف بل  ؛دت صفاته، وهذه الكثرة ليست يف ذاتهت أمساؤه وتعدروإن كثُ، واحدـ يف اإلسالم ـ فاهللا 

  .وإمنا علمنا ذاته الواحدة املوصوفة بالصفات الكثرية بسبب رسالة حممد ؛صفاته
أحسن  المن اإلسبيوهلذا  ؛د صفاتهدة بتعدمتعد آهلةً الواحد تباعها اَهللاأفقد جعل  ؛أما األديان األخرى

  .اهللا ليس غريو. .ر والرمحن والرحيم هو اهللاوس واخلالق وامللك واملؤمن واجلبار والعزيز واملصودالبيان بأن القُ
ن إوـ أن األفعال فجميع النصوص املقدسة للمسلمني خترب ب وهو األفعال ؛. .الثالثأما . .هذا عن الثاين



 ٥٥٦

  .تعالِالعزيز املُفإن الفعال هو اهللا الواحد ـ كانت كثرية 
وحنن . .كيف تقول ذلك: قال رجل من اجلمع، ويظهر من مالحمه أنه جموسي من أتباع زرادشت، فقال

  ؟ينني متضادعلَيفعل ففهل ميكن للواحد أن . .اخلري، والشرنرى 
 ؛نيثنني اهـإلَهم الذين عبدوا  هأتباعف. .يظهر يل أنك من أتباع زرداشت: ابتسم السيد سليمان، وقال

أحدمها للخري واآلخر للشروس ،ميزدان(سدي اخلري وا م(، ومصدر الشر )أهرمن(، را أن هذا العامل وتصو
  . .عاننان املتصارِرساحة حرب يعترك فيها هذان القَ
لكين مل أستسلم ملا .. لقد مر يف ذهين قبلك هذا السؤال. .ال حرج عليك: سكت الرجل، فقال سليمان

وهل الشر مقصود يف اخللق أم . .بل رحت أحبث يف حقيقة اخلري والشر. .ين، فأكتفي مبا وصلت إليهيقتضيه م
  .١أنه عارض فيه

  فماذا وجدت؟: قال الرجل
شك أا حترق،  فالنار ال ؛ق عليه اسم الشرطلَييصح أن الدنيا لقد وجدت أنه ال يوجد شيء يف : قال
ا أو لتقتبس منها قبس ،نضج عليها غذاءكها لتفإن أوقدت ؛اى شرمسوال ي ،اخري دعحراق يف نفسه ال يولكن اإل

ت؛ردصطلي به من الب ي يفإن عملك هذا هو الَّذعد إحسانأوإذا . .ق عليه اسم اخلريطلَا ويالنار لتحرق  ضرمت
ىمأو ؛ايأوي إليه فقري بائس مل يرتكب ذنب ي يفإن عملك هذا هو الَّذعد ا، بينما النار نفسها ليست سيئة وشر

بنفسها خريا ال شرفيه ا حمض، أو شرا حمضا ال خري فيه، وأنت ي جعلتالَّذا أو شراها بعملك خري.   
  . الَّذي تتخذ منه ذريعة للخري أو الشر بل أنت ؛اا وال شرخري دعالسيف القاطع ال يهكذا و

والظالم ال يعد إلكنك  ؛اشرن تست؛به يف جوف الليل لترتكب فيه السوء رت هو عملك ال  فالشر
  .فهو خري ؛عةفيه إلَى الراحة والد أو أويت ،صالـحا لَفيه لتعم تن تواريإو ،الظالم

لَوقد خووهبه احلكمة البالغة  ؛، مث خلق اإلنسانبث فيها ما شاء من نعمهاهللا األرض والسماء و ق
وبديع  ه،وعجيب تنسيق ،سن تقوميهل حوتأم ،فنظر هذا املخلوق يف الكون ؛ة النافذة واآلراء السديدةوالبصري
 اُهللافَتبارك  ﴿ :افلم يتمالك أن انطلق لسانه قائلً ؛ومأل نفسه االستغراب منه ،عجاب بهه اإلكَلَفم ؛نظامه

نيقالالْخ نس١٤من اآلية: ﴾ املؤمنون أَح(، يف خشوع وخضوع لرب العاملني ىمث ناد: ﴿  هِيجو تهجي وإِن
نيرِكشالْم نا ما أَنمنِيفاً وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذ٧٩:األنعام(﴾  ل(  

داد الرأي وثاقب الفكر ما مل يكن هلم من بليغ احلكمة وس ؛وجبانب هذه الطائفة من البشر طوائف أخرى
نيقذهم من جفالتبست عليهم حقائق العامل، واشتبهت هلم خواص األشياء والقُ ؛ر بهفْود اهللا والكُحوى املودة ع

ما هي إلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إلَّا  ﴿ :وقالوا ؛قهلْم وسبب خة العالَلّفجعلوا املادة ع ؛فيها
ره٢٤من اآلية: جلاثـيةا( ﴾ الد(  

ديد ته وسرطْولكن اإلنسان هو الَّذي يهتدي بسليم ف ي؛هدد وال يشر، وال ييغووال ي يضلّم ال إن العالَ
رأيه وسالمة قلبه، أو يبسوء تفكريه وخطل رأيه وقُ لّضإو. .لهبح تأمن شئت ن العالَإ: قلتم يهدي مي ن يهتد

                                                
 )رسائل السالم(من ) أسرار األقدار(فاصيل هذه املسألة يف رسالة انظر ت) ١(



 ٥٥٧

  .به لّيضن م لّضوي ،به
حنن نعرف أنه مع كون اإلميان باهللا هو أصل أصول اإلميان إال أن هناك فروعا : قال رجل من اجلمع

. .وتصور لنا الزمن وما خيتزنه لنا وللكون من أحداث. .تتفرع عنه تصور لنا الوجود وما فيه من أنواع الوجود
  فهل حبثت يف ذلك؟

إن من : وقد قلت لنفسي، أو قال يل عقلي. .ه الطبعإن البحث يف هذا طبع ال ينفك عن. .أجل: قال
أعظم الدالئل اليت تدلين على الكمال النظري يف هذا اجلانب هو حبث الدين فيه وإجابته عن األسئلة املرتبطة 

  .به
  فهل حبثت يف حظ األديان منه؟: قال الرجل

ألن األصل . .وهذا مل أحبث فيه. .منها ما ال يعرف اهللا: لقد ذكرت لكم أن األديان نوعان. .أجل: قال
  .يف مثل هذه احلقائق تفرعها عن املعرفة باهللا

فرأيت ما مألين . .فقد حبثت يف الكتاب املقدس الذي يؤمن به اليهود واملسيحيون. .وأما الثانية
  . .بالعجب

  . .ةلقد رأيت أنه مع ضخامة الكتاب املقدس، وكثرة أسفاره إال أنه مل يويل هذا اجلانب أي أمهي
إصحاحان كامالن ه وفي ..قائمة طويلة لوكالء داود ووالته)  ٢٧ - ٢٤ :)١(سفر األيام(يف  لقد قرأت

وتفاصيل تزعم التوراة أا املواصفات  ..يف وصف اهليكل وطوله وعرضه ومساكته وارتفاعه وعدد نوافذه وأبوابه
  ) ٧/٥١ - ٦/١ :)١(انظر ملوك (اليت يريدها الرب ملسكنه األبدي 

انظر األيام (يف أخبار األيام األول ست عشرة صفحة كلها أنساب آلدم وأحفاده وإبراهيم وذريته قرأت و
٩/٤٤ - ١/١ (  

بأمساء العائدين من بابل حسب عائالم، وأعداد كل عائلة كبرية قائمة )  ٦٧ - ٢/١ :عزرا(وقرأت يف 
انظر (والبوابني من كل سبط، وعدد كل جيش  وقوائم أخرى بأعداد اجليوش ..إضافة ألعداد محريهم ومجاهلم

  .) ٢٧/٣٤ - ٢٣/١األيام 
  . .بصناعة التابوت مبواصفات دقيقة تستمر تسع صفحاتوهو يؤمر موسى النيب يف سفر اخلروج قرأت و

ولكين مل أر جبانب كل هذه التفاصيل اليت مألتين بامللل والغثاء أي شيء يغين عقلي عن العوامل اليت يتطلع 
  .فتهاملعر

يلتبس فمن قرأ الكتاب املقدس . .بل إين فوق ذلك رأيت التباسا خطريا يف هذه األسفار بني املالئكة واهللا
ر فْس :مثال نظرا(يز بني حديث التوراة عن اهللا وحديثها عن املالئكة ميليك أن عيشق بل  ،مراأل هعلي
١ :١٩و ١ :١٨ :كوينـالت(  

فكل ذلك غامض  ؛جلنة والنار، واحلشر والنشر، والقيامة واحلياة بعد املوتأما اجلزاء علَى األعمال، وأمر ا
تني يف جواب يهودي، واجلنة والنار ال نرى عنهما إلَّا قرأ عنه يف اإلجنيل إلَّا فقرنقليل الوضوح يف التوراة، وال 

تني كذلكفقر .  
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  .ذانعرف هذا، فما حظ اإلسالم ونصوصه املقدسة من ه: قال رجل من اجلمع
إن كل تلك التفاصيل اليت امتأل ا الكتاب املقدس يف األخبار املرتبطة ببين إسرائيل وهيكلهم : قال

وتابوم أبقارهم وخرافهم وقرابينهم وردت أضعافها يف النصوص املقدسة للمسلمني خترب عن عوامل الغيب اليت 
  . .حىت صارت وكأا رأي العني. .حتيط بنا أو تنتظرنا

املالئكة بسبب التفاصيل الواردة عنهم يف النصوص املقدسة للمسلمني أصدقاء للبشر يعيشون  لقد صار
  . .معهم حلظة بلحظة

وصار يف إمكان أي إنسان بربكة النصوص املقدسة للمسلمني أن يعرف كل ما ميكن أن مير به يف رحلته 
  .من احتضاره إىل ما ال اية

وأَنتم ) ٨٣(فَلَولَا إِذَا بلَغت الْحلْقُوم ﴿ :اليت هي غيب من الغيب لقد قال القرآن واصفا حلظة االحتضار
) ٨٦(فَلَولَا إِنْ كُنتم غَير مدينِني ) ٨٥(ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لَا تبصرونَ ) ٨٤(حينئذ تنظُرونَ 

نيقادص متا إِنْ كُنهونجِعر٨٧( ت ( بِنيقَرالْم نا إِنْ كَانَ مفَأَم)٨٨ ( ٍيمعةُ ننجانٌ وحيرو حوفَر)ا إِنْ ) ٨٩أَمو
وأَما إِنْ كَانَ من الْمكَذِّبِني الضالِّني ) ٩١(فَسلَام لَك من أَصحابِ الْيمنيِ ) ٩٠(كَانَ من أَصحابِ الْيمنيِ 

)٩٢ (يمٍ فَنمح نلٌ مز)٩٣ ( ٍيمحةُ جيلصتو)الواقعة(﴾ )٩٤(  
الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم فَأَلْقَوا ﴿ :وقال خمربا عن كيفية قبض املالئكة ألرواح بين آدم

فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها ) ٢٨(ما كُنتم تعملُونَ السلَم ما كُنا نعملُ من سوٍء بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِ
 رِينكَبتى الْمثْوم ةٌ ) ٢٩(فَلَبِئْسنسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذا لريقَالُوا خ كُمبلَ رزاذَا أَنا مقَوات ينلَّذيلَ لقو

 ارلَدو نيقتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةراُءونَ ) ٣٠(الَْآخشا يا ميهف ملَه ارها الْأَنهتحت نرِي مجا تهلُونخدي ندع اتنج
 نيقتالْم زِي اللَّهجي كقُولُونَ) ٣١(كَذَلي بِنيكَةُ طَيلَائالْم مفَّاهوتت ينالَّذ  متا كُنةَ بِمنلُوا الْجخاد كُملَيع لَامس

  )النحل(﴾ )٣٢(تعملُونَ 
وذكرت ما يف املوقف . .وهكذا أخربت النصوص واصفة بدقة ما حيصل بعد املوت من نعيم أو عذاب

  . .مث بعد ذلك ما يف اجلنة من النعيم وما يف النار من العذب. .وما يف احلساب
  . .ذلك بدقة ال جندها يف أي كتاب مقدسذكرت تفاصيل كل 

فاهللا الذي أرنا .. وقد كان ذكرها هلا من أدلة يقيين بأن هذه احلقائق يستحيل أن تكون إال من اهللا
  .مصنوعاته يف الدنيا ودالئل قدرته فيها هو نفسه الذي يرينا مصنوعاته املرتبطة بالعامل الغييب ودالئل قدرته فيها

ـ وهو حيدثهم عن تلك العوامل ـ وكأا بني أيديهم، بل وكأم أمامهم رأي  لقد شعر أصحاب حممد
  . .العني

نافق  :قلت ؟كيف أنت يا حنظلة :فقال ،لقيين أبو بكر :حنظلة بن الربيع األسيدي الكاتب قالحدث 
فإذا  ،عني يذكرنا باجلنة والنار كأنا رأي نكون عند رسول اهللا  :سبحان اهللا ما تقول؟ قلت :قال ،حنظلة

فواهللا إنا لنلقى : عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثريا قال أبو بكر خرجنا من عند رسول اهللا 
فقال رسول  ،نافق حنظلة يا رسول اهللا :فقلت، مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا على رسول اهللا 
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ذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي العني فإذا خرجنا من يا رسول اهللا نكون عندك ت: قلت )وما ذاك؟( :اهللا 
والذي نفسي بيده أن لو تدومون ( :فقال رسول اهللا  ،عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثريا

ولكن يا حنظلة ساعة  ،على ما تكونون عندي ويف الذكر لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم
  .١ثالث مرات )وساعة

ذه احلقائق اليت كان حممد يصفها بكل دقة للجيل الذي رباه، ولألجيال اليت تلته مل تكن جمرد حقائق وه
  . .بل كانت حقائق إجيابية هلا تأثريها الكبري يف السلوك واحلياة. .ترضي اخليال والفضول

يا  كيف أصبحت: فقال ،لقي رجال يقال له حارثة يف بعض سكك املدينةحممدا أنس أن  لقد حدث
عزفت نفسي عن الدنيا  (:إن لكل إميان حقيقة فما حقيقة إميانك قال: قالف ،أصبحت مؤمناً حقاً: حارثة قال

وكأين بأهل  ،وكأين بأهل اجلنة يف اجلنة ينعمون فيها ،وكأين بعرش ريب بارزاً ،فأظمأت اري وأسهرت ليلي
   ٢)ر اهللا قلبهونمؤمن . .أصبت فالزم:( حممدفقال  )النار يف النار يعذبون

وهكذا استطاع حممد أن يريب يف أتباعه كل خالل اإلميان اليت عجز كل املربني عن تربية أتباعهم عليها، 
فإذا م ينطلقون من القيود الضيقة اليت تربطهم بالوجود األدىن . .بسبب ربطهم حبقيقة العامل وحقيقة الوجود

  .ليترفعوا عنها إىل الوجود األعلى
وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ﴿ :قرآن مقارنا بني هذه احلياة واحلياة اآلخرة اليت تنتظر كل البشرلقد قال ال

  )٦٤:العنكبوت) (ولَعب وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ
  :العبادة

يرتبط بعالقة فحدثنا عن اجلانب الثاين، والذي . .نا للبحث فيهعرفنا هذا، وقد شوقت: قال رجل من اجلمع
  .بهاإلنسان بر
ين ها أن الدأتباع بِسالعبادة هللا، لكن األديان القدمية حلقد وجدت أن كل األديان مل ختلو من : قال

اجلسم إذا ازدادت مل علَى اجلوارح، وأن يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذيبها، وأن الغرض من العبادة إدخال األ
  .آالمه كان يف ذلك طهارة للروح ونزاهة للنفس

ا الفهم للعبادةوعن هذ وابتدعوا من رياضات اجلسم املسيحينيوالرهبانية عند  ،ل عند اهلنادكنشأ التبت ،
ا إلَى اهللا يف زعمهم ،ا عجيبةأنواعأشدها علَى اجلسم أفضلها عندهم وأقر: يغتسل  ألَّاعلَى نفسه آل ن فمنهم م

طول حياته، ومنهم مس إلَّا املُن ال يلبآل وح والثياب اخلشنة، وبعضهم سن علَى نفسه أن يعيش عريان إلَّا م
ا فال ن لزم كهفًظ أو زمهرير الشتاء، ومنهم ميمارة القَرت فيه حا علَى ذلك مهما أثَّماضي ،خرقة يستتر ا

لَّا يقتات إلَّا أن حيلف الشمس طول حياته، ومنهم م را يف حيبقى واقفً ا، وبعضهم اختار لنفسه أنبدأيربحه 
صرورةً ين بقبورق الشجر، ومنهم م حصو ا ال يتزوج،ورمنهم من يعالعبادة والقربة إلَى اهللا منع التناسل،  د

ىحدى يديه يف اهلواء ويبقَإن يرفع وفيهم م كذلك طول عمره حىت تيبوكان بعضهم حيبس  ،س يده وجتف
                                                

 .مسلمرواه ) ١(
 .رواه البزار) ٢(
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نفسه ما استطاع وهو حيسق بشجرة منكِّن يتعلّب أن ذلك من العبادة، وال يزال يف اهلند ما رأسه إلَى حتتس.  
وهو ليس واقعا نشازا، بل هو واقع زاحم . .هذا واقع. .ال تضحكوا: ضحكت اجلماعة احمليطة به، فقال

  .احلياة البشرية يف كل عهودها
فحدثنا عن التشريعات اليت جاء ا . .وحنن ال نستغرب مثل هذا. .حنن يف اهلند: قال رجل من اجلمع

  .حممد لتبني للناس كيف يعبدون اهللا
تركز على اليت جاء ا لقد رأيت كل التعاليم اليت جاء ا حممد، واليت امتألت ا النصوص املقدسة : قال

ن اهللا ال إ( :لقد خاطب حممد أمته بقوله هلا. .ا من طقوس املعاين الروحية يف العبادة دون مبالغة فيما يرتبط
  ١)قلوبكم وأعمالكمبل ينظر إلَى  وأموالكم؛ ينظر إلَى صوركم

﴾ ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها ﴿ :ورأيته يبدأ، فينهى عن تكليف الناس مبا ال تطيق، يقول القرآن
  )٧من اآلية: الطالق(﴾ يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها ال﴿ :، ويقول)٢٨٦من اآلية: البقرة(

هذه فالنة تذكر من : قالت ؟من هذه :وعندها امرأة قالوقد روي أن حممدا دخل على زوجه عائشة، 
   ٤)٣فواهللا ال ميل اهللا حىت متلوا ،عليكم مبا تطيقون ٢مه( :قال ،صالا

 ،هذا حبل لزينب :قالوا )ما هذا احلبل؟( :فقال ،ود بني ساريتنيفإذا حبل ممد ،دخل املسجدوروي أنه 
  ٥ )فإذا فتر فلريقد ،ليصل أحدكم نشاطه ،حلوه( :فقال ،فإذا فترت تعلقت به

ثُم قَفَّينا علَى ﴿ :وهلذا أنكر اإلسالم الرهبانية اليت تعترب تعذيب اجلسد عبادة، واعتربها بدعة، قال القرآن
سبِر مآثَارِهأْفَةً ور وهعبات يني قُلُوبِ الَّذا فلْنعججِيلَ ونالْأ اهنيآتو ميرنِ مى ابيسا بِعنقَفَّيا ونةً لانِيبهرةً ومحر

رِع قا حهوعا رفَم اللَّه انواَء رِضغتإِلَّا اب هِملَيا عاهنبا كَتا موهعدتاب ريكَثو مهرأَج مهنوا منآم ينا الَّذنيا فَآتهتاي
  )٢٧:احلديد) (منهم فَاسقُونَ

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات ﴿ :وأنكر على من أراد أن حيرم ما مل حيرم اهللا، فقال
 يقِ قُلْ هزالر نونَملَمعمٍ يقَول لُ الْآياتفَصن ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل 

  ) ٣٢:ألعراف(﴾
فلما أخربوا  ،يسألون عن عبادة النيب  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  :أنس قالوقد حدث 

أما أنا فأصلي : قال أحدهم ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ن من النيب أين حن :كأم تقالوها وقالوا
وأنا اعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء  :وأنا أصوم الدهر أبدا وال أفطر، وقال اآلخر: الليل أبدا، وقال اآلخر

 وأتقاكم له لكين أصوم ، أما واهللا إين ألخشاكم هللا؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا( :إليهم فقال رسول اهللا 
                                                

 .رواه مسلم) ١(
 .كلمة ى وزجر) ٢(
ال يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة املال حىت متلوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون أي ) ٣(

 .م ثوابه لكم وفضله عليكمالدوام عليه ليدو
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .رواه البخاري ومسلم) ٥(
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   ١)وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مىن ،وأفطر
أبو إسرائيل نذر أن : فسأل عنه فقالوا ،خيطب إذا هو برجل قائم بينما النيب  :ابن عباس قال وحدث

لم وليستظل وليتم مروه فليتك( :ويصوم، فقال النيب  ،وال يستظل وال يتكلم ،يقوم يف الشمس وال يقعد
   ٢)صومه

هلتم فكانوا ينذرون آل ؛ب به األقدمون إلَى اآلهلةكان قتل املرء نفسه مما يتقرلقد : سكت قليال، مث قال
قرابني بشرية تي؛ح كاألضاحذب استرضاء لآلهلة، فإذا س؛ت دماء البشر هلذا الغرضكَف نثت دماؤهم علَى ر
وألجل ذلك كان اليهود حيرقون  ؛رت بدخاارت ا األصنام وخبألضاحي ومجقت حلوم ارِحاألوثان، ورمبا أُ
  .حلوم األضاحي

تضحية  وأحلَّ ،ام ذبح اإلنسان وتقدميه قربانوحر ي،من األضاح ن رسوله الغرضفقد بي ؛أما اإلسالم
  . حلومها تحرقأو  يدم األضاح شرأن ي َىإلَّا أنه  ،البهائم

والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه لَكُم فيها خير ﴿ :مقاصد، فقالما يف التضحية من القرآن ذكر لقد 
تعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج تبجفَإِذَا و افوا صهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُرخس ككَذَل ر ا لَكُماهنر

وا لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبر) ٣٦(لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 ِسنِنيحرِ الْمشبو اكُمدا هلَى مع احلج(﴾ )٣٧(اللَّه(  

ال العقيدة اليت ليس هلا من . .اليت متتزج فيها العبادة باملصاحل املختلفة للفقراء واحملتاجنيهذه هي العقيدة 
  .هم سوى القضاء على كل ما متلكه البشرية من مقومات احلياة

 ،)واجلهاد يف سبيله ،اإلميان باهللا( :قلت يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل؟ قال :ذر قاللقد حدث أبو 
أو  ٣تعني صانعا( :فإن مل أفعل؟ قال: قلت ،)وأكثرها مثنا ،أنفسها عند أهلها( :قال ؟أفضلأي الرقاب  :قلت

تكف شرك عن الناس فإا ( :يا رسول اهللا أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال :قلت ،)تصنع ألخرق
  ٤)صدقة منك على نفسك
وكل حتميدة  ،فكل تسبيحة صدقة ،من أحدكم صدقة ٥يصبح على كل سالمى( :ويف حديث آخر

وجيزئ من ذلك  ،وي عن املنكر صدقة ،وأمر باملعروف صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل ليلة صدقة ،صدقة
  ٦)ركعتان يركعهما من الضحى

عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن ( :ويف حديث آخر

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه البخاري) ٢(
 .أي ذا ضياع من فقر أو عيال: )ضائعا(وروى )٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .املفصل: السالمى) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(



 ٥٦٢

  ١)ة تكون يف املسجد ال تدفنووجدت يف مساوىء أعماهلا النخاع ،الطريق
لقد تركت الرهبان والعباد وما ابتدعوه من أصناف التعذيب ألنفسهم، واليت : سكت قليال، مث قال

تركتهم ألحبث يف الكتاب املقدس للمسيحيني واليهود باعتباره من أهم . .تصوروا بأوهامهم أا عني عبادة اهللا
  ..الوثائق الدينية الباقية

ذكر القرابني فيه عن تفاصيل العبادات اليت ترضي اهللا، لكين مل أجد إال إطنابا واسعا يف  لقد ذهبت أحبث
فإن هذه  ؛ومع ذلك .ـ أو بيت اهللاـ وآداا وشرائطها، وفيه ذكر الصوم واألدعية، وفيه ذكر بيت إيل 

جد أ مل وفيما عدا ذلك. .كارهاإلَى إن حنن جحىت أن منهم م ،أنظار الناظرين يوال تسترع ،األمور غري واضحة
وال تعيني أوقاا، وليس هنالك عناية تامة بتعليم العبادة  ،وال آداا ،وال طرقها ،أنواع العبادات وأقسامها

علَى تعليم دعاء خاص لرب  ى ما يدلّفال نر ؛ل جانب عظيم من كيفية ذكر اهللا ودعائهمهللناس، وقد أُ
مالعاملني، وكيف يدعو الناس رم ويسألونه حاجا .  

بور أدعية كثرية ومناجاة للرب طويلة، لكن ليس فيه ذكر آلداب العبادات وشرائطها الزلقد رأيت يف 
 :ىمت(جتد يف فقرة منه  ؛نعم ..بل ليس فيه ذكر للعبادة البتة ؛ا للعباداتفيه ذكر ىما ترلَّوأوقاا، أما اإلجنيل فقَ

٢ :٤  (ذكراف املسيا لتقشـ ويف اإلجنيل . .ح وصيامه أربعني يوماعتراض اليهود علَى املسيح بأن ـ ا أيض
به فيها، ويف ذلك املوضع دعاء آخر لْيف الليلة الَّتي أرادوا صاملسيح وفيه ذكر دعاء دعا به  ،أصحابه ال يصومون
ا لعبادات أخرىله، لكننا ال جند ذكر.  

ص املقدسة للمسلمني ما ترى أنه يشفي غليل اإلنسان يف فهل وجدت يف النصو: قال رجل من اجلمع
  هذه الناحية؟

من هذه الناحية ميأل النفس باالنبهار ففيه منظومة كاملة لعبادة اهللا، جتتمع فيها تربية  اإلسالمإن ما : قال
  …النفس، مع توثيق العالئق بني أفراد اتمع، مع تنظيم حياة اإلنسان، وحياة اتمع مجيعا 

حة طرق عبادته لة آداب كل منها وشرائطه، وموضفيه الصالة والصوم واحلج، مفصقد وجدت ل
وهو يرشد الناس إلَى كيفية ذكر اهللا، وبأي دعاء يدعون، وبأي كلمات بليغة يسألون رب العاملني ..ننهاوس. .

وقد عيالعبادات وس هم فيها ها، ننن هلم مواقيت الصالة والصوم واحلج، وأحكام هذوكيف يسألون ر
م، وكيف يتضرعون إليه وخيشعون له ويناجونه يف سليسترتلوا رمحته ويستغفروا ذنوويذكرونه يف  ،همر

عالنيتهم، وكيف يتوبون إليه معترفني بزم، منيبني إليه منهاال، متني تزكية نفوسهم، وترتيه أرواحهم، وخ
م، والتقرم بوتطهري قلووسةممل تهلتكون روح الدين قائمة وحقيق ؛كل ما ينالون به مرضاتهب إلَى ر .  

  :املعامالت
فإنا ال نرى أمة من األمم تم بعباداا . .وحنسب أنا ال خنالفك فيه. .وعينا هذا: قال رجل من اجلمع

بل يف . .الصالةحنن نرى بأعيننا كثرة املساجد وامتالئها باملصلني يف كل وقت من أوقات . .كاهتمام املسلمني
  .فحدثنا عن الناحية الثالثة. .غري أوقات الصالة

                                                
 .رواه مسلم) ١(



 ٥٦٣

الناحية الثالثة اليت حتتاج البشرية للتعرف عليها عن طريق الدين هي املعامالت، أو ما ميكن تسميته : قال
  .وأصول املعاشرةاملدنية، قوانني 

لكين مل . .يدين بأحكامه اليهودلقد وجدت بعض القوانني املرتبطة ذا النوع يف الكتاب املقدس الذي 
بل إين وجدت مثالب . .أجد فيها ما يشفي غليل البشرية إىل القوانني العادلة اليت تنظم حيام جبميع نواحيها

  .كثرية تصرف األنظار عن تبين مثل تلك القوانني
رت األمم املسيحية اضطوهلذا .. فقد وجدا قاصرة متاما عن تلبية هذا النوع من احلاجات. .أما املسيحية

  .كاإلغريق والروم، إلَى استعارة هذه القوانني من األمم الوثنية
فهي مل تترك صغرية وال كبرية مما . .فقد وجدت فيها العجب العجاب يف هذا الباب. .الرسالة احملمديةأما 

   ..يتعلق بسياسة املال، أو سياسة اتمع، أو سياسة األمة إال تناولته بتفصيل عجيب
قوانني حياة جتتمع فيها املثالية بأرقى  لقد وضع القرآن ومعه النصوص املقدسة اليت تكلم ا حممد 

  .صورها مع الواقعية يف أدىن درجاا
  كيف ذلك، وحياة الناس ختتلف بيئاا وأزماا، وما يصلح لقوم قد ال يصلح لغريهم؟: قالوا
فاستوعبته من  ؛اا حكيما ثاقبرب من حاجات األمم نظرالض إلَى هذاالشريعة اإلسالمية نظرت لقد : قال

أقامتها علَى  ،ةليت قوانني كُنفس ؛إلَّا وقد أمتتها افلم تترك ناحية منه ؛مستقصية جهاته كلها ،مجيع نواحيه
ت، ثَدت حومقتضيا ،تدا حلاجات جالعلماء أحكاموفقهاء الاستنبط منها األئمة اتهدون من  ؛أصول جامعة

  . وال يزالون يستنبطون منها
يف هذه القوانني ألف سنة من أعمار الدول اإلسالمية الراقية ذات املدنيات  ياستمر هذا العمل الفقهقد و

وعمل بذلك املسلمون يف خمتلف بقاع األرض وأقطارها، وال يعرف العامل كله  ،الزاهرة واحلضارات الزاهية
١وال أرحم باإلنسانية وال أصلح هلا من قوانني اإلسالما أعدل إلَى اآلن قانون.  
  :األخالق

  .فحدثنا عن الناحية الرابعة: قالوا
فالقوانني ميكنها أن تنظم السلوك . .لقد وجدت أن حياة البشر ال ميكن أن تنظمها القوانني وحدها: قال

وال ميكنها أن . .حبيث تعمق األخوة بينهمولكنه ال طاقة هلا بأن تلطف حياة . .العام، ومتنع شر الناس عن الناس
  .فلذلك احتاج اإلنسان إىل األخالق. .ذب سلوك الفرد حبيث متلؤه باإلنسانية الراقية

  . .وألجل هذا رجت أحبث يف األديان عن موقفها من األخالق، وعن نوع األخالق اليت تدعو إليها
ا، وليس يف هذه األصول أصولً دعق، منها سبعة تا عديدة تتعلق باألخالالتوراة أحكاملقد وجدت أن يف 

 يوه ؛ةة األخرى فكلها سلبيتما، أما الس ين والربداألمر بطاعة الوال :وهو ؛السبعة إلَّا أصل واحد إجيايب
يف مال ليلة جارك، ال تطمع ور، ال ختادن ح، ال تشهد علَى جارك شهادة زال تقتل، ال تسرق، ال تزن: يالنواه

  .فهي يف احلقيقة أربعة ؛جارك، وبعض هذه األصول داخل يف بعض
                                                

 .من هذه السلسلة) عدالة للعاملني(فية عن هذا يف رسالة سنرى التفاصيل الوا) ١(



 ٥٦٤

 ؛احلث علَى حمبة الغري :د عليهايزيو ،د هذه األحكام السبعة كما هي يف التوراةردياإلجنيل قد وجدت و
  . فجاء بزيادة واحدة علَى ما يف التوراة

ا لة يف املعامالت، أفاض فيما كان روانني مفصكثرية يف املعاشرة، وق اأحكامرأيت فيه أما اإلسالم فقد 
احىت جعل منه حبر .  

سأقرأ عليكم بعض ما ورد يف القرآن من هذه الناحية لتدركوا مدى السمو األخالقي الذي يدعو إليه 
  . .اإلسالم، ويريب أتباعه عليه
وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو  وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه﴿ :لقد جاء يف القرآن

واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ ) ٢٣(كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِميا 
همحار با رريغانِي صيبا را كَم٢٤(م ( ابِنيلْأَوكَانَ ل هفَإِن نيحالوا صكُونإِنْ ت كُمفُوسي نا فبِم لَمأَع كُمبر

بذِّرِين كَانوا إِخوانَ إِنَّ الْم) ٢٦(وَآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا ) ٢٥(غَفُورا 
وإِما تعرِضن عنهم ابتغاَء رحمة من ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ) ٢٧(الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُورا 

إِنَّ ربك ) ٢٩(بسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا ت) ٢٨(ميسورا 
ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم ) ٣٠(يبسطُ الرزق لمن يشاُء ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِريا بصريا 

ولَا تقْتلُوا النفْس ) ٣٢(ولَا تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيلًا ) ٣١(نَّ قَتلَهم كَانَ خطْئًا كَبِريا وإِياكُم إِ
ا فَلَا يلْطَانس هيلوا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ مقُت نمو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حا الَّتورصنكَانَ م هلِ إِني الْقَتف رِف٣٣(س (

إِنَّ الْع دهفُوا بِالْعأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبقْرلَا تئُولًا وسكَانَ م دفُوا ) ٣٤(هأَوو
وا بِالْقزِنو ملْتلَ إِذَا كأْوِيلًا الْكَيت نسأَحو ريخ كيمِ ذَلقتسطَاسِ الْمإِنَّ ) ٣٥(س لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلَا تو

 ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض) ٣٦(السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا 
ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من ) ٣٨(كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها ) ٣٧(ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًا 

  )اءاإلسر(﴾ )٣٩(الْحكْمة ولَا تجعلْ مع اللَّه إِلَها َآخر فَتلْقَى في جهنم ملُوما مدحورا 
كل واحدة منها قمة من قمم األخالق، وأصل من . .ةإجيابيأمور مخسة لقد ورد يف هذا النص احلث على 

ـ الوزن ٤و .ىـ اإلحسان إلَى اليتام٣و .ـ إيتاء كل ذي حق حقه٢و .امالوالدين وطاعته ـ بر١: أصوهلا
ـ الوفاء بالوعد٦و .يلـ إيفاء الك٥َو .سطاس املستقيمبالق.  

 فقْـ ال ت٤و .ناـ ال تقرب الز٣و .اـ ال تقتل نفس٢و .ـ ال تقتل أوالدك١. .ةسلبيأمور ة مخسوفيه 
هاير يف النفقة واقتصد فـ ال تبذ٥ِّو .ملْما ليس لك به ع.  

تتبني لكم حقيقة  ؛وما جاء به اإلجنيل والتوراة ،فإذا قارنتم بني ما جاء به القرآن من األحكام األساسية
ا يف الرساالت السابقة الَّتي مل تم بذكر األحكام ويتضح لكم أا أكملت ما كان ناقص ،مديةالرسالة احمل
؛ومل تقتصر رسالة اإلسالم علَى تكميل هذا النقص. .ةاألساسي بل علّنيت حب تمع البشرميف  يعضالت ا

األخالق، وويف قُ ىهت اإلنسانية إلَى الطريق املثلجهت واها، ونبة، اإلنسان إلَى نقائصه وعيوبه وأمراضه النفسي
يف األعمال واألخالق  ىووصفت له دواء من كل داء من أدواء النفوس، وأخذت بيده إلَى  اجلادة الوسط



 ٥٦٥

  .يةلهذا ما أكملته الرسالة احملمدية من الناحية العم ،واملعامالت
. .اب جمرد استدراك أو تعقيب على ما سبقهال تظنوا ما جاء به اإلسالم يف هذا الب: سكت قليال، مث قال

  . .األمر أعمق من ذلك بكثري. .ال
  . .فاإلسالم بىن ما أتى به من مكارم األخالق على منظومة كاملة جتتمع فيها مجيع نواحية

وهو كرامة . .سأضرب لكم مثاال على ذلك تتأسس عليه األخالق، وال ميكن أن يقوم بنياا على غريه
  .، ومكانته من سائر املخلوقاتاجلنس البشري

فاإلنسان ال ميكن أن تكتمل فيه األخالق إال إذا شعر بإنسانيته وكرامتها، فترفع أن يهينها بأي نوع من 
  .أنواع املهانة

لقد كان اإلنسان يف األديان البدائية يرى نفسه أحطّ مرتلة من معظم املخلوقات واملوجودات؛ كان يهاب 
يطأطئ رأسه لكل ما يبدو له أسود حالكًا أو أبيض المعا، ولكل ذي لنب سائغ، أو كل ما عظمت جثّته، و

لُعاب قاتل، وبلَغَ خوفه من مظاهر الطبيعة ومن املخلوقات الضارة ورجاؤه من األشياء اليت يرتقب نفعها؛ أن 
ألشجار اخلضراء، واألمطار صار يعبد احلجارة الصم، واجلبال الشم، والبحار الزاخرة، واألار اجلارية، وا

اهلاطلة، والنريان املُلتهبة، والصحاري املخيفة، واألفاعي السامة، واُألسود الزائرة، والبقر احللُوب، والشمس 
لقد كان يعبد من املخلوقات كل ما خيشى شره، . .البازغة، والنجوم الزاهرة، والليايل املظلمة، واألشباح املهيبة

  . تقاًء لضرره، أو طمعا يف خرياتهأو يرجو خريه؛ ا
قُلْ ﴿ :حىت األديان اليت ترقت عن هذا وقعت يف عبودية رجال الدين كما نص القرآن على ذلك يف قوله

شيئاً وال يتخذَ بعضنا بعضاً ه يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِك بِ
اتخذُوا ﴿ :، ويف قوله يف وصفهم)٦٤:آل عمران) (أَرباباً من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

 ناب ِسيحالْمو اللَّه وند ناباً مبأَر مهانبهرو مهاربأَح هانحبس وإِلَّا ه داً ال إِلَهاحوا إِلَهاً ودبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم
  )٣١:التوبة) (عما يشرِكُونَ

وهلذا، فإن اإلسالم أعلن جلميع البشر بأن هذه املخلوقات كلها إمنا خلقَت هلم، ومل يخلَقوا هلا، وأا 
أيها الناس؛ أنتم خلفاء اهللا يف هذا العالَم، وقد : ن يسجدوا لشيء منها، وقال هلممسخرة هلم؛ فال يليق م أ

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في ﴿ :سخر لكم كل ما فيه مجيعا، إن الدنيا لكم ولستم هلا
ظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وةً الْأَرناطبةً و٢٠من اآلية: لقمان)(ر( .. ﴿ رِيجتل رحالْب لَكُم رخي سالَّذ اللَّه

  ) ١٢:اجلاثـية) (الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
من : البقرة)(كَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً وإِذْ قَالَ ربك للْمالئ﴿ :بل إن اهللا يعترب اإلنسان خليفة

لَقَد خلَقْنا ﴿ .. )٧٠من اآلية: االسراء(﴾ ولَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿ :وهو بذلك كل ألوان التكرمي.. )٣٠اآلية
  ) ٤:التني) (الْأنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ

أن موقف اإلنسان من هذا العالَت الرسالة احملمدية بذلك علَى لَّفدم موقف السيد الكرمي مما سر له، خ
وموقف املتوف فيهستخلَج بتاج اخلالفة اإلهلية من كل ما هو م.  
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ا خلقه اهللا له، وكيف أو يعبد شيئً ،أو يسجد ملا هو دونه ،العجب أن يركع اإلنسان ملخلوقوهلذا فمن 
يفعل اإلنسان ذلك وقد كرمه ربه وشرلهفه وفض.  
الذي ال . .هذا جمرد مثال تنتظم فيه العقيدة باألخالق لتكون اإلنسان املترفع احلر: سكت قليال، مث قال

  .يتوجه بالركوع والسجود وكل ألوان العبودية إال هللا
  .وهو من األخطاء اليت وجدت الكثري من الديانات يقع فيها. .مثال آخر

بشر اإلنسان بأنه يف أصله نزاع إىل اخلري، وأن فطْرته بريئة يف األصل، مث لقد جاءت العقيدة اإلسالمية ت
تطرأ عليها أعماله فتجعله آمثًا مذنبا، أو تقيا صاحلًا؛ فسيئاته اليت يقترفها هي اليت تؤثِّر فيه؛ فتجعله شيطانا 

ِّذي جتلو نفسه ور عنه هي الَّتدصا، كما أن حسناته اليت ترِيداملَاكًا طاهرا م ا؛ فيكون.  
إن هذه لبشرى عظيمة، هتف ا حممد رسول اإلسالم يف بين آدم، بعد أن كانت األديان املنتشرة يف اهلند 

أرفع مرتلة : والصني من سالف األيام تنشر اإلميان بالتناسخ وبعث األرواح بعد موت أصحاا يف أجساد أخرى
وقد . .ا صاحلة، أو يف أجساد أذلّ وأحقر مما كانت فيه من قبل إذا اجترحوا السيئاتمما قبلها إذا عملوا أعمالً

ذهب إىل هذا التناسخ بعض احلمقى ممن ينتمون إىل حكماء اإلغريق، وجر هذا االعتقاد الفاسد وبالًا عظيما 
أنه آلة صغرية حتركها آلة على معتقديه؛ فأصبحت حياته حياة إكراه  وإجبار، وال اختيار له فيما يعمل؛ فك

  .كبرية، وأنه ولد مذنِبا، بل والدته يف الدنيا نذير له بأنه جمرِم آثم
وجاءت املسيحية؛ فثبتت يف الناس عقيدة أن كل مولود حيمل من ساعة وِالدته خطيئة أبيه األول آدم؛ 

خطئ اآلثم جببِلّته حيتاج إىل املغفرة من شخص آخر وامل. .فاملولود يولَد آثما خمطئًا وإن مل يكن خيطئ يف الواقع
وهذا ما . .مل يولد آثما ومل خيطئ جببِلّته؛ فيفدي هذا الشخص األخري بنفسه خطيئة بين آدم؛ ليذهب بسيئام

  .نشرته املسيحية املعروفة عند الناس؛ داعية بين آدم إىل اإلميان بالفادي
ه يولَد غري آمث وال جمبول على اخلطيئة، وال مسؤول عن خطيئة أبيه األول أما حممد، فقد بشر اإلنسان بأن

آدم، وأنه يعيش عيشة ال إكراه فيها وال إجبار، وهو مخير يف حياته بني أن يعمل صاحلًا إن شاء؛ فيجين مثرة 
والتنيِ ﴿ . .ه اآلياتامسعوا معي هذ. .صالحه ونزاهته، وبني أن يعمل عملًا سيئًا؛ فيكون بعمله مذنبا آمثًا

 ونتيالز١(و ( ينِنيطُورِ سو)٢ ( ِنيالْأَم لَدذَا الْبهو)٣ ( ٍقْوِمينِ تسي أَحانَ فسا الْإِنلَقْنخ لَقَد)٤ ( اهنددر ثُم
 نيلاففَلَ س٥(أَس ( مفَلَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينإِلَّا الَّذ وننمم رغَي رأَج)التني(﴾)٦(  

إا تطلق بشارة عظيمة لإلنسانية ختربها فيها بأن قوامهم أحسن، وفطْرم أفضل، وجِبِلّتهم أعدل، وأم 
) ٧(ونفْسٍ وما سواها ﴿ :بعد هذا اإلعداد اإلهلي إمنا يفسدون أو يصلحون بأعماهلم، ومبا خيتارونـه ألنفسهم

هما فَأَلْهاهقْوتا وهور٨(ا فُج ( اكَّاهز نم أَفْلَح قَد)٩ ( ااهسد نم ابخ قَدو)الشمس(﴾)١٠(  
إِنا خلَقْنا  ﴿: هل من دليل أوضح على حسن جِبِلَّة اإلنسان ونزاهة فطْرته وطهارة أصله من قول القرآن

لتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ مسا الْإِنريصا بيعمس اهلْنعفَج ا ) ٢(يها كَفُورإِما وراكا شبِيلَ إِمالس اهنيدا هإِن
  )اإلنسان(﴾)٣(

أما كلمتان ملعىن واحد؛ فأصل : إن النصوص املقدسة للمسلمني جتعل للدين والفطْرة معىن واحدا؛ أي
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: لقد قال القرآن. ان إليه، واإلمث عارِض يعرِض لإلنسان، والحق يطرأ عليهالفطْرة هي الدين الَّذي دعي اإلنس
﴿  كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا ال تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت اللَّه تطْرنِيفاً فينِ حلدل كهجو مفَأَق أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد

بواه أما من مولود إال ولد على الفطرة ف: (، وقد فسر حممد هذه اآليات، فقال)٣٠:الروم) (مونَالناسِ ال يعلَ
  ١)؟!هل حتسون فيها من جدعاء ،يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة يمة مجعاء

، غري مكْره عليه وال إن البشرى الَّتي بشر ا حممد اإلنسانية مجيعا هي أن كل إنسان خمتار فيما يفعله
جمبر، وليست حياته احلاضرة نتيجة حلياته املاضية؛ فمن آمن بالرسول؛ فقد تغيرت وجهة نظره إىل أعماله؛ فال 

  . .هو كئيب واجِم ظنا منه أنه مكْره على عمل هو استمرار حلياة سالفة
طليقًا من األوهام الباطلة، والعقائد الفاسدة؛  وهلذا، فإن كل من آمن بالرسالة احملمدية؛ أصبح بفضلها حرا

  .الَّتي قيدت حياة البشر، وغَلَّت أيديهم
بني األصول اليت بىن عليها اإلسالم . .أو مقارنة أخرى. .سأضرب لكم مثاال آخر: سكت قليال، مث قال

  .بنيانه األخالقي الرفيع، وبني أصول غريه من الديانات
كثرية  اوأوهام ،باطلةكثرية عقائد يف تواريخ سلوك األمم قبل اإلسالم أن لقد رأيت خالل البحث 

فكان  ؛ون أن مملكتهم هي الدنيا كلهابأهل كل دين يف مملكة من املمالك حيسصار مبوجبها . .متلكتهم سخيفة
ألن  ؛ة اهللاوما خرج عنها ال نصيب له من رمح ،برامهة اهلند ومتصوفوها يرون أن بالدهم هي أرض اهللا املمتازة

به بعض البيوتات من سدنة  صوأمر الرسالة اإلهلية واهلداية الربانية قد اخت ،ان بالدهمطَّاهللا ال يريد اخلري إلَّا لقُ
  .املعابد ال يعدوهم أبدا

 موبأهل وطنه ،املقدسة وحدها مبأمر بالده ىعنأن اإلله إمنا ي واحسب، حني دشتازروهكذا نطق أتباع 
  .ة أخرىموال تعنيه بالد أخرى وال أُاألخيار، 

  . .وأا حقهم املوروث ،أن رساالت اهللا خاصة ببعض أسباطهم اظنو، حني بنو إسرائيلوهكذا فعل 
  . .اختلف موقفه يف هذا عن موقف الكلفقد  ؛أما اإلسالم

ة اهللا غري خمصوصة اآلخرون، وأعلن أن الناس كلهم سواسية، وأن دعو هقع علَى اإلنسانية ما ضيسولقد 
فمشرق الدنيا ومغرا ومشاهلا وجنوا وفلسطني وفارس واهلند، كل قد خال فيها رسول أو  ؛ببالد دون أخرى

 ،افشمس النبوة أشرقت علَى البشر مجيع ؛تستوي عنده األمم واللغات يف بعثة األنبياءـ  تعاىلـ ، وأن اهللا نيب
.. )٢٤:فاطر) (أَرسلْناك بِالْحق بشرياً ونذيراً وإِنْ من أُمة إِلَّا خال فيها نذيرإِنا ﴿ :وتألالت فيهم أنوار الرسالة

 ﴿ادمٍ هكُلِّ قَولو رذنم تا أَنم٧من اآلية: الرعد)(إِن( .. ﴿ ماُءوهفَج هِممالً إِلَى قَوسر كلقَب نا ملْنسأَر لَقَدو
  ) ٤٧:الروم) (بينات فَانتقَمنا من الَّذين أَجرموا وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنِنيبِالْ

من  ال يوجبون علَى أنفسهم اإلميان بنيب ورأيت املسيحيني. .ليس منهم اليهود ال يؤمنون بنيبلقد رأيت 
اهلنادك ال ورأيت . .بشيء من دينهم ض األنبياء أن ذلك خيلّإسرائيل أو غريهم، وال يرون إذا مل يؤمنوا ببع بين

 ؛وهكذا شأن اوس أتباع زردشت. .الرباين نزل علَى بالد غري بالدهم يوالوح ييعتقدون بأن اإلهلام اآلهل
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
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  .فال نور إلَّا ببالدهم بالد النار ؛م يذهبون إلَى أن الدنيا كلها مظلمة سوداءإف
ن الدنيا كلها هللا وحده، وأن سكاا أمجعني من خلق اهللا، وأن األقوام علَى فقد أعلنت أ ؛أما حممد

ة إلَّا مرا أُمن رمحته، وما من بالد عم اا من دعوته وحظه، وكلهم نالوا نصيبئوآال همعاختالفها سواسية يف نِ
  .غها أوامر اهللا ونواهيهوبلَّ ،فيها نيب دعاها إلَى احلق ثَعنور من هداية اهللا، وبفيها وقد أضاء 

وبالكتب السماوية الَّتي  ،ن دخل فيه أن يؤمن جبميع أنبياء اهللا ورسلهعلَى كل م اإلسالم فرض وهلذا، فإن
ا من قدمي الزمان، وليس مبسلم م وبالكتب املرتلة علَى الرسل املبعوثني  ،ن مل يؤمن باألنبياء كلهمأوحى اهللا

ر ذكَمساهم اهللا يف القرآن جيب علَى املسلم أن يؤمن م إميان تفصيل، والذين مل ترسل الَّذين الف ؛من قبل
وقد وصف . أمساؤهم يؤمن املسلم م إميان إمجال بأم كانوا صادقني هداة للبشر، وكانوا ينابيع اخلري واحلكمة

فليس  ؛)٤من اآلية: البقرة)(وما أُنزِلَ من قَبلك  الَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك﴿َ بأم املسلمون يف القرآن 
يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿  :ا بقولهاملسلمني مجيعالقرآن وقد خاطب . للمسلم أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض

لَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ ا
  )١٣٦:النساء) (وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضالال بعيداً

 ؛م مثل هذا التعليما علَّهل تعلمون أحد. .ساديت: سكت قليال، مث توجه برقة إىل اجلمع احمليط به، وقال
فسولَى بني اهلداة من مجيع املل والنواالعتراف جبميلهم ،واألدب معهم ،يف إعظامهم وإكرامهم ؛لح، 

وتصديقهم فيما دعوا إليه من ح؟ق   
  وأين ترون مثل هذه الروحانية العامة واإلخاء الشامل؟ 

أجبيوين بصا حممد؛أليس : قد م الناس كيف يرعون شرف حيث علَّ هذا من الرمحة العاملية اليت جاء
عوب البشر عب من شحىت نال كل ش ؛ت دعوته واتسعت رمحتهفعم ؛اهلداة وعظمة محلة الرساالت اإلهلية

؟ا من ذلكوكل أسرة من أسرهم نصيب  
ين أم ال يصلون إلَى اهللا معتقد ؛يانات وسائط ووسائل بينهم وبني اهللانون جبميع الداملتدي اتخذلقد 

دنة وخدمة املعابد وسائط الناس إلَى اهللا يف فكانت الس ؛ا لذلكن زعموه أهلًبود إلَّا أن يتوسط بينهم وبينه ماملع
م، والنصارى جعلوا قدمي الزمان، وحىت اليهود اختذوا من سبط الوي ومن تناسل منه شفعاء بينهم وبني ر

حىت  ؛مراتبهميف رفع وا لَوسلون م إلَى اهللا، وقد غَبعض احلواريني وخلفائهم من الرهبان والقسيسني وسائل يت
م مبلغ بلغوافزعموا أن ما يربطه هؤالء الشفعاء يف األرض فهو مربوط يف السماء ؛ب عند اهللاا مل يبلغه مقر، 

لّوما حسقطوا عنهم آثامهم، وأنوه يف األرض فهو حملول يف السماء، وأن هلم أن يغفروا للناس خطاياهم وي 
العبادة ال تم خملوقون من ميني اهللا. .ل عند اهللا إلَّا بوساطتهمقبم الوسائط  ،وكذلك برامهة اهلند زعموا أوأ

  . ل إلَّا م وعلى أيديهمقبوأن العبادة اهلندوكية ال ت ،ق واخلالقلْبني اخلَ
وأحبار الدين، وليس يف اإلسالم  ام املساجدددنة املعابد وخفال يعترف بطائفة خاصة من س ؛أما اإلسالم
ىرهبانية، وال يرض أو مينع، وما بيد  يين مهنة ومصدر رزق، وليس ألحد أن يعطأن تكون فيه فئة تتخذ الد

ي يغفر الذنوب وحده، وليس بني العبد ومعبوده  ؛بل كل ذلك بيد اهللا ؛قدأحد شيء من أمر احلل والعفهو الَّذ
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وأن يذبح  ،همؤمبالناس وأن ي يجاته، ولكل مسلم أن يصلِّانألحد يف عباده اهللا ومتدخل  يواملخلوق وخالقه أ
  . ويقوم جبميع أمور اإلسالم وأوامره ،ضحيته بيدهأُ

 ،فكل مسلم يدعو ربه مىت شاء ؛جييب دعوة الداعني مباشرة وبال واسطةاهللا  م أتباعه أنواإلسالم يعلِّ
ويشكو إليه  ،هويناجيه ويبثه حزن؛ه بال أي واسطةضر حني يعبد ربه  ،وهو برمهيها ،سيس نفسهفاملسلم هو ق

متحرا من قيود الربامهة والقسيسنير.  
لقد بعث اهللا رسله وأنبياءه إلَى البشر باهلداية وإصالح اتمع اإلنساين، ولكن الناس أفرطوا فيهم أو 

؛طوافر رسل واألنبياء واهلداة إلَى مرتلة اإلله املعبود أو إلَى مرتلة فرفعهم من مرتلة ال ؛ن غال يف تعظيمهمفمنهم م
  .شبيهة بذلك

يف هياكل الشام وبابل ومصر متاثيل الكهنة واألحبار متثل اهللا وتنتحل بعض صفاته، وكذلك لقد رأيت 
جلينيون بصلحاء اهلنادك جعلوا األنبياء املبعوثني فيهم باهلداية واحلكمة آهلة متجسدة، وكذلك فعل أتباع بوذا وا

تهم وهداة نِلَّم؛تهملَح ؛بنبيهم املسيحيونا، وهذا ما فعله فاختذوهم أرباب ابن اهللا ها ودعوفاختذوه رب.  
ث عن أمر ن أو حتدن تكهكما فعل بنو إسرائيل يف كل م ؛طواهم وفرروا يف حقِّقصويف مقابل هؤالء قوم 

هام يف أمر املستقبل، أو أن ف مقام النبوة عندهم إلَّا علَى أن يتحدث أحد كُوال يتوق. .افجعلوه نبي ؛املستقبل
ا فيقع، وال يلزمه أن يكون ممن يتقيتوسفضلً ،املآمث يم أمرألجل . .اا صاحلًا عن أن يكون عند اهللا معصوم
أو  ، أن تكون غري صحيحةوهي بني ،ا منسوبة إلَى األنبياء تنايف النبوةإسرائيل أمور ف بينحترى يف ص ؛ذلك

ن وقعت منهم غري أنبياءيكون م.  
وليسوا  ،ن مرتلتهم عند اهللا، وأعلن أم عبيد اهللاوصف مكانة األنبياء الالئقة م، وعي جاء حممد؛فلما 

اأشباهه وال أنداد م ليسوا أبناء اهللا وال أقرباءهله، وأن اهللا ال يتجسإن هم إلَّا ؛م يف صورهم، وأ بشر بوا إلَى ثُع
  . بشر، إن مجيع أنبياء اهللا كانوا من قدمي الزمان بشرا ال غري

ال ـ  مكام عنده ولُوع ،وشرفهم ،رب مرتلتهم من اهللامع قُلقد جاء ليخرب البشرية التائهة بأن األنبياء ـ 
قْميلكون من تدبري العامل شيئًا، وال يثلهمدر عليه إنسان مقْدرون علَى ما ال ي، وكل ما صدا عجز عنه ممعنهم  ر

  . فبإذن اهللا وأمره ؛اآلخرون
مكانا من  ىمرتلة وأمس ىإلَّا أم أعلَـ وإن كانوا بشرا كغريهم من البشر ـ قد وصفهم اإلسالم بأم ل

فكانوا  ؛ثامجس اآلرهم من رِوطه ،وقد عصمهم اهللا من الذنوب ،إليهم ىويوح ،مون اهللافهم يكلِّ ؛سائر الناس
رمني واآلمثني من الناس، وقد  ؛ة كرام األخالقفَّأعجريلتكون علَى أيديهم هداية ااهللا آياته وبيناته علَى  ي

كرموهم فيجب هلم علَى الناس أن ي ؛وليزكوهم ويطهورهم ،ليقوموا بتعليم الناس الصالح والرشاد ؛أيديهم
  .حيه وكالمهفهم برسالته وووشر ،رسلهم هداة مصلحنيألن اهللا أ ؛عملوا دايتهمموهم ويويعظِّ

  .و وال تقصريلُبال غُ ،حبقهم وفاًء ؛للناس من االقتصاد واالعتدال يف أمر األنبياءحممد مه هذا ما علَّ



 ٥٧٠

  الكمال العملي 
ها لقد عرفت إذن بأن التعاليم اليت جاء ا حممد هي أكمل التعاليم وأوفاها وأوال: قال رجل من اجلمع

بني اهللا وبني عباده، وبأنه اهلداية فهل اكتفى عقلك بذلك، فصرت تعتقد بأن حممدا هو وسيط . .باالتباع
  .النموذج األكمل لإلنسان، وأن اإلنسان لن يصري إنسانا إال باتباعه

فتركت كل ما وصلت إليه من تلك الثروة . .لقد بدأت البحث من جديد. .مل أكتف بذلك. .ال: قال
  . .من التعاليم العظيمة اليت جاء ا حممدالضخمة 

أو حصاد . .رمبا يكون كل ما جاء به حممد نفحة من نفحات العبقرية: لقد قلت لنفسي، أو قال يل عقلي
  . .من زرع الذكاء
  وهو ال ميكن أن يتخلص منه؟. .فكيف ختلصت من هذا اهلاجس: قال الرجل

أم . .وانظر هل خيالف قوله فعله. .ي دعا إىل تلك التعاليماحبث يف سرية هذا الذ: لقد قال يل عقلي: قال
  ؟أن قوله وفعله يصدران من مشكاة واحدة

ا هي الَّتي جتعل اإلنسان إنسان ؛واألقوال احلسنة ،والنظريات الشائقة ،ليست األفكار الصحيحة: قال يلو
. .وأخالقه هي الَّتي جتعله كذلك يال الداعبل أعم ؛يف احلياة ىومثلًا أعلَ ،وجتعل من حياته أسوة للناس ،كاملًا

رثارين متألت الدنيا بالثّح عن غريه، والز املصل، وملا متيملا كان هناك فرق بني اخلري والشر ؛ولوال ذلك
  .تفيهقني الَّذي يقولون ما ال يفعلونواملُ

ا ويدعو س دينالَّذي يؤسـ ن احلياة املثالية لن تكون أسوة للناس ما مل تكن أعمال صاحبها إ: وقال يل
  .ق الشك إلَى الناس بأن ما يدعو إليه هو مما يعمل بهيدعو إليه، وال يتطر اا ملمثالًا وأمنوذجـ الناس إليه 

  فما الذي فعلت حىت تقطع هذه العقبة الكؤود اليت وضعك فيها عقلك؟: قال الرجل
عن العظماء ألرى فيها مدى اكتمال صالحيتها لقد رحت أحبث من جديد يف السري املتبقية لدينا : قال

  .ألن تكون النموذج األكمل لإلنسان
حياته أسوة للبشر، وفيها املثل األعلى  دعن ذا الَّذي تم: لقد رحت أصيح من جديد يف التاريخ ألقول له

للبشر، من بني مئات األلوف من الرل واألنبياء وعظماء املُسصممن شرعوا لإل، حنيلانسانية ديانا، وسوا ن
السن للناس؟ن  

  .فقد عدت ملا بدأت به: قال الرجل
فقد عرفت أن شأم أحقر من . .أما غريهم. .ولكين اقتصرت على زعماء األديان الكربى. .أجل: قال

لك ال ولذ. .ولذلك مل يوهلم البشر أي أمهية يف هذا اجلانب. .أن يوزنوا يف موازين هذا النوع من العظماء
باإلضافة إىل أن وجدت أكثرهم تابعا لزعيم من زعماء . .نعرف عنهم ما ميكن اعتبارهم موضع قدوة فيه

  .وال ميكن أن نترك املتبوع، ونلهث وراء التابع. .األديان، وال ميكن للتابع أن يصري متبوعا
  فقد بدأت ببوذا إذن؟: قال الرجل
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وتتبعت خطواته منذ  ؛هله وعياله إلَى الصحاري والغاباتبوذا منذ هجر ألقد تتبعت سرية . .أجل: قال
 لهفخفف عن كاه ؛انه وأحباءهلَّأخرى، وترك خ ليلته الَّتي كانت حبيبة قلبه، ومل ير ولده الوحيد مرةًخترك 

ية للحياة البشر ىفكان األجل احملتوم الغاية القصو ؛م، وارتضى املوت آخر وسيلة له إلَى النجاةكْأعباء احلُ
  . عنده

بأن  ىيرضمن البشر ن ذا م: وعندما انتهيت من هذا البحث املستقصي قلت لنفسي، أو قال يل عقلي
الَّتي ال بقاء هلا وال عمران إلَّا باحلياة االجتماعية والروابط العمرانية  ؛يتخذ من حياة بوذا أسوة يف هذه الدنيا

واألواصر اإلنسانية، وال بد عٍافيها من ر ىيرع رعيشفق علَى ولده، وأُته، وصديق يألف صديقه، ووالد يحتن  م
   !؟لذة كبدهاعلَى فَ

من الرهبان الَّذين انقطعوا لآلخرة، إلَى اآلباء  ـ وهل يف حياة بوذا شيء من ذلك يكون به أسوة للجميع
؟!وأصحاب الضياع واملزارع واملصانع واألموال ،يالذوي الع   

سرية بوذا مل فإن . .ليس هذا الرجل هو من تبحث عنه. .اكلَّ: ق التاريخ بلسان فصيحلقد أجابتين حقائ
ملا  ؛تباع بوذا قدوة هلم من حياة بوذاأ اتخذتكن قط أسوة للهناء العائلي، وال ألهل الصناعات واملتاجر، ولو 

ت ارة يف بالدهم سوق، وال دبرت للتجوملا عم ،قامت هلم هذه الدول يف الصني واليابان وسيام وتبت وبورما
ألقفرت  ؛ولو اختار أهل تلك البالد سرية متبوعهم سرية هلم وساروا عليها. احلياة يف صناعام ومصانعهم

  !ا جرداءا أو أرضلة، وألصبحت املدن خرابحلت إلَى صحاري قاوحتو ،األرض العامرة
  ه الناحية؟فقد عزلت بوذا إذن من أن يكون رجل هذ: قال رجل من اجلمع

فال ميكنين أن . .ولكين مل أعزله، وأنا أهينه بعزيل، وإمنا عزلته ألن مقاييس حبثي مل تنطبق عليه. .نعم: قال
  .أكلف نفسي وال الناس عنتا بأن أسري خلف من ليس لدي من سريته ما ميكنين من السري خلفه

  .أمل تر فيها ما تبحث عنه. .وحياة موسى: قال الرجل
حسب األسفار اخلمسة من التوراة ـ  تهحياولكين مل أجد يف . .ثت فيها حبثا طويال مفصاللقد حب: قال
 ،كاحلقوق يف أمور الدنياـ من حياته  ىاألخر يقتاله وقيادته يف احلرب وبسالته فيها، أما النواحـ إلَّا 

ر علَى املرء أن ذلك يتعذّل. .م أرها واضحة جلية حبيث ميكن السري على منواهلافل ـ ؛ والفرائض والواجبات
يتن حياول أن يقف علَى ما ينبغي أن تكون عليه العالقة بني الزوج وزوجه والولد خذ منها أسوة يف أعماله، وم

نيني املتقاتلَوأساليب اهلدنة بني الفريقَ ،نيديقَووالده، وشروط الصداقة بني الص، وكيف ينفق املرء أمواله وفيم 
أن  ىفسري؛ ن حياول معرفة ذلك من سرية موسىفإن م ؛والفقراء واملساكني ىاليتام ينفقها، وكيف يعامل
األمور، مع أن موسى كان له زوج وإخوة وأقارب، وال ريب أن موسى لَصحيفة حياته قد خ هت من ذكر هذ

واألسوة ه، ئصديق ألصدقا ىوأوفَ ،خوتهوأفضل أخ إل ،فكان خري زوج ألهله ؛كان يعاشرهم أحسن معاشرة
ي استعربه يف ذلك كله مرغوب فيها حممود أثرها، لكن كتبهم الَّتوالتاريخ مل ، ت سريته خالية من ذلكض

يطراألنباء من حياة موسى ليتس هق مسعه شيء عن هذىن خذوا منها أسوة يف احلياةللناس أن يت.  
  فقد عزلته إذن كما عزلت بوذا؟: قال الرجل
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ولكين مل أجد يف سريته ما يكفي ألن أجعله . .لقد علمت أنه عظيم. .ال عزل احتقارعزل احترام : قال
  .األمنوذج األكمل لإلنسان
فهو الوحيد الذي نقلت لنا سريته . .الشك أنك وجدت هذا اإلنسان يف املسيح: صاح رجل من بعيد

  .فاألناجيل ال هم هلا إال ترديد كل ما ورد عنه. .بالتفصيل
  . .يف سرية املسيح ألرى مدى اكتمال هذه الناحية فيها لقد حبثت: قال

جد يف حياته مثالًا من واجبات احلاكم فلهذا مل أ ؛عاش عيشة املغلوبني احملكومنيفوجدت أن املسيح 
بالغال .  

يف حياته مثالًا ملا ينبغي أن يتبادله الزوج والزوجة من مل أر لذلك و ؛مل يكن له زوجةوجدت أنه و
كما  ؛من الَّذي بني األوالد وآبائهم ة أوثق وأشدلَوق، خصوصا وأن الَّذي بني الزوجني من الصواجبات وحق

فْجاء يف سفْر التكوين : انظر( كوينر الت١٩ـ  ١٥ :٨و ٢٧: ١(س (  
ولذلك، فإم لن جيدو يف حياة املسيح . .زواجعيشة األ ونمعظم سكان هذه الدنيا يعيش أنّلقد وجدت 

  .موضع أسوة يف هذا اجلانبأي 
بل إين ـ حىت يف األمور اليت يستوي فيها املسيح مع سائر الناس ـ مل أجد فيها من النصوص ما 

  .  أستشف منه كيف كان املسيح يف حياته
 ـ بل إنه كان له والد أيضا ،، واإلجنيل خيربنا بأنه كان له أخ وأختامأُلقد ذكرت األناجيل أن للمسيح 

وكيف كان  ،نا علَى كيفية معاملته لذويهقصة حياته ال تدلّ لكنـ  ة األبناء آباء وأمهاتلعام كما يكون
لّيعاشرهم، مع أن الدنيا معمورة باإلخوة واخلم ىوستبقَ ى ـان وذوي القرب ـ حافلة، وقد اعتنيانات ت الد

ت علَى القيام بتلك وق األسرة والعائلة، وحثَّقة حبقت كثريا من فرائضها املتعلِّضروفَ ،حبقوق هؤالء وأولئك
  .الفرائض

إهلك من  حتب الرب(: ولكن املسيح هو الذي صاح مبا مل يصح به أحد حني قال: قال الرجل من القوم
ل له اآلخر فحو ؛ن لطمك علَى خدك األمينم. أعداءكأحبب . ومن كل فكرك ،ومن كل نفسك ،كل قلبك

 اذهب. داء أيضافاترك له الر ؛ن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبكم. ا فاذهب معه ميلنيرك ميلًن سخم. ِأيضا
  )إلَى ملكوت السماوات يعسر أن يدخل غين. عن أخيك سبعني مرة عفاو. الفقراء وأعطأمالكك  وبِع

ى النفوس، لكنها بة إلَمن املوعظة احلسنة احملب هوأمثاله ال شك أنما تقوله ن إ: ابتسم السيد سليمان، وقال
ال تعد سرية ما مل يا العملقت إ ؛نعم. .رنا قول لين، ي ال يوحديث لذيذ، ولكن الَّذغلكيف  ؛هب عدو
ىيتسن له العفو، وم؛ن ال يكون له مالن ال ميلك وم كيف يتصدوكيف ىق علَى الفقراء واملساكني واليتام ،
تكون حياته أسوة لألزواج وذوي البنني  فكي ؛له وال ولد وال أهلن ال زوج وم ؟هلم حاجام ييقض

هم لني وهم واملتأهي تعممالناس الَّذ ؟ر الدنيا ؛ن مل يتفق له أن يصفح عن أحد يف حياتهوم ي به كيف يقتد
؟ن كان شديد الغضب سريع البادرةم  

 ؛إذا اعتزلت الدنيا يف غار بسفح جبل نتوأ. .ةوإجيابي يةسلب: سماناحلسنات ق: سكت قليال، مث قال
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 :كحدأحسن ما يقال يف م فإنّ ؛ل إلَى اهللاومل تربحه طول حياتك، تصرف فيه أوقاتك بالتبت ،تعبد فيه ربك
أنك اتقيت الشر، ذَومل تقترف سيئة تولكنها . .ذلك من احلسناتنعم إن .. عليها موهي ال . .ةحسنات سلبي

  .تكفي وحدها
ا، مدعم ا، أو كسبتمظلوم ا، أو نصرتكل هل محلت. .لك فإن الكمال يطالبك باحلسنات اإلجيابيةولذ

أو أطعمت ا، أو كسوتجائع عاريا، أو ذُ ا، أو ساعدتفقريدت عن ضعيف، أو هديت ا؟ضال  
ة يف واحلمي ،ع باحلقدلصوا ،وبذل املال ىروالق ،والسماحة ،العفو من. .ن األخالق احلسنة ومكارمهاإ

ة عن لَزل يف عمكارم أخالق ألجل ترك الدنيا والتبت دعال ت. .وغريها. .واجلهاد يف أداء الواجب ،قمع الباطل
تمع، وليست احلسنات من األمور السلبي؛ة فحسبا ي يقوم  بل معظم احلسنات ترجع إلَى العمل اإلجيايبالَّذ

وهذا كله يدل علَى أن حياة العظيم ال تكون فيها  ؛واجتناب السوء يفيها ترك املعاص يبه املرء، وال يكف
مما يوافق احلياة  ؛واألخالق النافعة الكرمية ،ة احملمودةاألسوة للناس ما مل تصدر عن صاحبها األعمال اإلجيابي

   !؟ى أطوارهاا احلياة الصاحلة يف شت ة تتمبيبه أعمالًا إجيا سىملن يأت يرِن مل إ يوأي عمل يعمله املتأس، املثالية
ربه، مه وحلْويف س ،وفقره هيف غنا ؛م عليهدقْي به يف كل عمل ين اإلنسان ينشد مثالًا يقتدوهلذا، فإ

ي يسلكه إذا تزوج أو بق ىويتحريالسبيل الَّذ اا، ويريد عزبأمنوذج ا يأمتّعالي به إذا عبلناس، ربه أو عاشر ا د
ي ينبغ وحياول أن يلما بالنسبة إلَى الراع يبالقوانني الَّت يالعمل و. .ام واحملكومنيواحلكَّ ،ةوالرعي همجيع هذ

األمور ينبغي للمرء أن يت؛ذ لنفسه القدوة فيهاخ املسألةألن األمم قد التو هفأمهها التماس الطريق  ؛ت عليها هذ
امل ل إلَى حلّاملوص هاملصاعب ،عضالتهذ هل ثُومعظم الشعوب تشعر باحلاجة الشديدة إلَى املُ .وتذليل هذ
فة علَى مثال لذلك من األعمال، ال هِوتأسو جراحها، وهي متل ،ف عن اإلنسانية آالمهالتخفِّ ؛يا يف ذلكلْالع

  .علَى مثال عليه من األقوال
ه كل هذه الكماالت، حىت صار املنارة اليت فهل يف تاريخ البشرية من اجتمعت ل: قال رجل من اجلمع

 تديمجيع سفن العامل؟ ا  
. .وإال تاهت مجيع سفن العامل يف ظلمات احمليطات. .البد أن توجد مثل هذه املنارة. .أجل: قال

  .والهلتمتها كل الغيالن
  فأين وجدت هذه املنارة؟: قالوا
توفر له من الظروف، وكان له من املواقف ما جيعله لقد رأيت أنه اإلنسان الوحيد الذي . .يف حممد: قال

  .اإلنسان الكامل الذي يصح اعتباره األمنوذج األكمل لإلنسان
  .إن إثبات مثل هذا صعب: قالوا
  :لقد وضعت منهجا للتحقق من ذلك، يقوم على ثالث دعامات. .ولكنه ليس مستحيال: قال

نوا من املقربني منه املوالني له، أو من املبعدين الساخطني الشهادات اليت يبثها املخالطون، سواء كا: األوىل
  .عليه

  .السلوك الذي سلكه يف حياته ومدى انطباقه على ما كان يدعو إليه: والثانية
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  .واليت يصح هلا أن تعرب عنه. .اآلثار اليت تركها: والثالثة
فهل . .دلك على ما تريدفما ذكرت من الدعامات كاف لي. .نوافقك يف صحة هذا: قال رجل من اجلمع

  .طبقتها على ما ورد عن حممد
  :الشهادات

لقد . .زوجه وأقاربه األدنون. .إىل حممد بأقرب الناسوبدأت . .بالشهادات توقد بدأ. .أجل: قال
ن أعظم الناس وأجلهم إذا انقلب إلَى بيته كان فيه رجلًا من الرجال وواحدا كأحد حبثت يف ذلك، وأنا أعلم أ

أن عظمة املرء ال أي  ؛)ا يف أسرتهن الرجل ال يكون عظيما يف داخل بيته، وال بطلًإ(: فولتري قالقد الناس، ل
  .طالعه علَى دخيلته يف مباذلهال ؛يعترف ا من هو أقرب الناس إليه

  ..ولكين عندما رحت أستقصي يف سرية حممد وجدت أن أول من آمن به زوجه
كان قد مضى رقة إىل زوجه خدجية خيربها مبا نزل عليه من الوحي جاء حممد يف تلك اللحظات املشملا 

 ؛املرء أن يعرف أحوال صاحبه وأخالقه وعاداته معرفة تامة ية تكفدم يمخسة عشر عاما، وهمنها علَى زواجه 
زِعحني فَحممدا ن إبل  ؛به تبادرت بتصديقه وآمن ي؛نزل عليه الوح افحني مسعت خدجية أن حممد زولمن ن 

 ،وربطت علَى قلبه ،أت خدجية جأشههد ـ ؛يعهد ذلك من قبل مل ألنه  ـك إليه لَء املَيعليه وجم يالوح
كسب املعدوم، وتنصر ، وتلّفإنك تصل الرحم، وحتمل الكَ ؛لكاهللا ال خيذُ إنّ: وقالت له ؛فت عنه ما يلقاهوخفَّ

  . علَى نوائب احلق تنصرالضيف، و وتقرياملظلوم، 
من مكارم األخالق وفضائل النفس قبل أن حممد به  ىته خدجية هو الَّذي كان يتحلّركَذي ذَوهذا الَّ

إليه ىيوح.  
ـ لقد وكانت أحب أزواجه إليه بعد خدجية  ،تسع سنواتحممدا الَّتي صحبت ـ عائشة هذا موقف و
ا ان يعفو ويصفح، وكان بعيدبل ك ؛جزي علَى السوء بسوءنه مل يكن يعيب أحدا، وال يإ( :فهصيف وقالت 

ا، ومل بل مل يضرب حيوان ؛ة وال خادما قطما وال أَالمنه مل ينتقم من أحد لنفسه، ومل يضرب غُإ ،عن السيئات
يرا إلَّا إذا مل يكن عنده شيءسائلً د(  

مجيع ما ث الناس عن بأن حتدـ وإن كانت له زوج واحدة  ـن أعظم الناس ال يأذن لزوجه إ. .انظروا
كانت له يف وقت واحد تسع زوجات، حممدا لكن  ،ليلها، وأن تعلن كل ما شاهدته من أحوالهتراه من ح

من أن خيربن الناس  لّبأن تقول عنه للناس كل ما تراه منه يف خلواته، وهن يف حه وكانت كل منهن يف إذن من
الساحات واامع مبا يشاهدن منه يف  النهار كل ما رأين منه يف ظلمة الليل، وأن يتحدثن يف حيف وض

وال  ،ويعتمد عليها إلَى هذا احلد ،ا كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقةفهل عرفت الدنيا رجلً. .احلجرات
  !؟ألنه أبعد الناس عن السوء ؛خياف قالة السوء عنه من أحد

جمالسه أن يبلغوا عنه ملن غاب  وملن حيضر ألصحابهن ذأَبل إن حممدا . .واألمر مل يتوقف عند زوجاته
ذن عام ملا يكون عنه يف بيته وبني أهله وعياله، أو ما يصدر عنه يف حلقته مع أصحابه، أو ما عنها، وهذا اإل

عند تعبده يف مسجده، أو قيامه علَى منربه خطيبا، أو جهاده يف ساحة احلرب  :يقفون عليه من أعماله وأقواله
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أو إذا خال إلَى ربه يف حجرة منعزلة يف بيته يعبد اهللا  ،ف ااهدين يف سبيل اهللاجتاه أعدائه وهو يسوي صفو
  . ا بكل ما يصدر عنه من قول أو عملفكان أزواجه وأصحابه يتحدثون مجيع ؛ويتضرع إليه

 فكانوا ؛ن إليهاوة يأوي إليها فقراء الصحابة الَّذين مل تكن هلم بيوت يأوفّنه كان جتاه مسجده صإمث 
اتوا تويبيعون ما يأتون به ليق ؛نيان املدينة حيتطبون من أشجار الصحراء واجلبليتناوبون اخلروج إلَى ما بعد ب

مجيعمث  ؛ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل ؛ولزوم جمالسهحممد حبة ا بثمنه، ومل يكن لسائرهم عمل غري ص
كانوا كأم جواسيس احلكومة وعيوا يف . .الًيروونه للناس بعناية وأمانة، وقد بلغ عدد هؤالء سبعني رج

ال  ،رهم اهللا له من حفظ كل ما يستطيعون حفظه مما يدخل يف موضوع احلديثنشاطهم وإخالصهم ملا يس
م علَى ذلك يومي ا مدة عشر سنوات متوالية، يفترون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار، وقد استمر احلال

حىت مل ختف عنهم خافية  ـ ؛ وكذلك غريهم من الصحابة ـ ة يف غزو أو حج كانوا معهوإذا ارحتل عن املدين
من أمره، ومل يب عنهم معىن من معاين رسالته، وملا كان فتح مكة كان معه عشرة آالف، وملا سار إلَى تبوك غ

كان يف معسكره ثالثون ألفا، وملا حج حجة الواع حج معه يف تلك السنة مائة ألفد ن مسلم، وما منهم إلَّا م
بل هو الَّذي أمرهم أن يبلغوا عنه . .أو أي أمر من أموره فيتحدث عنههديه ء من يحيرص علَى الوقوف علَى ش

عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو  يخفهل ي ؛فما ظنكم به بعد ذلك ؛ما يسمعون منه أو يرون من تصرفاته
  !؟ناحية من نواحيها

بل راحوا يذكرون كل التفاصيل املرتبطة . .يكتفوا مبا يرتبط مبحمد من النواحي الرسالية وهؤالء مجيعا مل
  . .بأدق شؤونه اخلاصة

كل ما  )زاد املعاد(يف كتابه ـ كغريه من علماء الشمائل ـ أن يستقصي احلافظ ابن القيم حاول قد ل
هديه يف إرسال الكتب : ونه اليوميةؤشا ورد فيه عن أحواله اخلاصة وممف ؛وأحوالهحممد ينبغي معرفته عن 

ومعاشرة األهل، هديه يف نومه وانتباهه، هديه يف  الزواجوالرسائل، هديه يف األكل وذكر كيفيته، هديه يف 
ركوب الدواب، هدية يف العبيد واإلماء، هدية يف البيع والشراء والتعامل مع الناس، هديه عند قضاء احلاجة، 

هديه يف قص الشارب، هديه يف كالمه وسكوته وضحكه وبكائه، هديه يف خطبته، هديه رة، طْهديه يف أمور الف
يف وضوئه، هديه يف مسح اخلفني، هديه يف التيمم، هديه يف الصالة، هديه يف اجللسة بني السجدتني، هديه يف 

ئة تسليمه عند السجود، كيفية توركه يف القعدة األخرية بعد السجدة، هديه يف جلوسه وإشارته بالتشهد، هي
ة السهو، هديه يف السنن الرواتب وصالة التطوع يف داخلروج من الصالة، دعاؤه بعد التسليم، هديه يف سج

ة الفجر، صالته يف الليل ن، اضطجاعه بعد س)التهجد(احلضر والسفر ويف املسجد والبيت، هديه يف قيام الليل 
ة يف قراءة القرآن وترتيله، هديه يف صالة الضحى، هديه يف ا بعد الوتر، قنوت الوتر، هديصالته جالس ،ووتره

سجود الشكر، هديه يف سجدات القرآن، هديه يف اجلمعة، هديه يف عبادات اجلمعة، هديه يف خطبة اجلمعة، 
فيهر والتطوع فَهديه يف العيدين، هديه يف صالة اخلوف وصالة الكسوف، هديه يف االستسقاء، هديه يف الس ،

، هديه يف اجلنائز ىاجلمع بني الصالتني، هديه يف تالوة القرآن واالستماع له، هديه يف عيادة املرضهديه يف 
ا، هديه يف تسجية امليت، هديه يف السؤال عن امليت إذا حضر ت جنازته، هديه يف الصالة علَى واإلسراع
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أمام  ي، هديه يف املشى قاتل نفسه والغالّاجلنازة، هديه يف الصالة علَى جنازة الصغري، هديه يف تركة الصالة علَ
ت به، هديه يف التعزية وزيارة القبور، اجلنازة، هديه يف الصالة علَى امليت الغائب، هديه يف قيامه للجنازة إذا مر

هديه يف اإلكثار من العبادة يف رمضان، هديه يف الصوم عند رؤية اهلالل واإلفطار لرؤية اهلالل، هديه يف قبول 
هادة لرؤية اهلالل، هديه يف اإلفطار يف السفر، اإلفطار يوم عرفة، صومه أيام اجلمعة والسبت واالثنني، هديه الش

يف صوم الوصال، هديه يف صوم التطوع وإفطاره وترك قضائه، كراهيته ختصيص اجلمعة للصوم، هديه يف 
االعتكاف، هديه يف احلج والعمرة، اعتماره مرتني يف سالتضحية بيده، هديه يف  ه يفاؤه احلج وهدية واحدة، أدن

تضحية البدتسمية الناس وتكنيتهم، احتياطه تانه، هديه يف نة، هدية يف العقيقة، أذانه يف أذن املولود وتسميته وخ
الذكر والدعاء، هديه يف دخول البيت، هديه يف لبس الثياب، هديه يف يف الكالم وختري األلفاظ، هديه يف 

، هديه يف ترديد كلمات األذان، هدية يف الدعاء هدية يف الدعاء عند الوضوءاخلالء والرجوع منه،  الذهاب إلَى
والدعاء قبل الطعام وبعده وهديه يف الطعام، ويف السالم، وأن ال يدخل أحد علَى الناس يف بيوم  ،لرؤية اهلالل

ديه يف كراهية بعض الكلمات، هديه يف الغزو إلَّا بعد االستئذان، هديه يف الدعاء يف السفر، وعند النكاح، ه
أُاحلرب والعبيد، وهديه يف معاملة اجلواسيس إذا  ىواجلهاد ومعاملته ألسرسرلح وتأمني وا، هديه يف عقد الص

  .وغريها كثري. .ومعاملته أهل الكتاب واملنافقني ،ب وضرب اجلزيةاحملارِ
ؤالء بكل أجهزة البحث اليت استعلموها مل جيدوا يف حممد وكل ه. .وهذا ما فعله غريه من علماء الشمائل

  . .إال الكمال الذي ال نظري له
لتعرف أوربا  ييكف:( لقد قال يل. .لعلكم تعرفونه. .امسه ماسنيون امستشرقأذكر أين لقيت يف فرنسا 

ل كتاب نقَحماسن حممد وحمامده أن ي)اللغات األوربية ىحدإللقاضي عياض إلَى  )فاالش(  
وقد أخرجت كتابا ضخما يف هذه التفاصيل . .بل رحت أحبث وأدقق فيما ورد. .مل أكتف مبا قرأت
ره، ومشيته، وكالمه وضحكه وتبسمه، عليته، وخامت النبوة، وشوحه قلُخذكرت فيه . .الكثرية املرتبطة مبحمد
ولباسه، وخامتة، ومغارته، واللون احملبب إليه، واللون رعه، وطعامه، وصفة أكله، وسنن طعامه، وشفره، ود

  .الَّذي كان يرغب عنه، وتعطره، وحبه للنظافة والطهارة، وركوبه
جده، ووظائفه يف : يف أشغاله وذكرتاره من الصباح إلَى املساء، مث نومه، و ما كان يعمله يف

الصلوات، وأسلوب خعيادة املرضى، وتعزيته أهل ر، وأعماله يف اجلهاد، وسنته يففَطبته، وأعماله يف الس 
  . وعامة أشغاله ،امليت، وسنته يف لقاء الناس

جمالسه اخلاصة بالنساء، وأوقات جلوسه مع الناس، وآداب الس، وعن جملسه جمالس اإلرشاد،  ذكرتو
هم، تأثري صحبته فيمن يصحبه وأسلوب كالمه معور، شلقاؤه الناس بالبشاشة والبوطريقة هديه وإرشاده، و

طبه وأثرها يف السامعنيوأنواع خ.  
ي وردت فيما ذكرته عن عبادتهومن العناوين الَّت :جه، دعاؤه، صالته، صومه، زكاته وصدقاته، ح

مداومته ذكر اهللا، ذكره اهللا ـ عز وجلَّ ـ يف مواقف القتال، خشيته من اهللا، بكاؤه، حمبته هللا، توكله عليه، 
  .ـ جل جاللهـ م عفيض النصربه، شكره ملُ
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سن معاملته للناس، أخالقه بالتفصيل، مواظبته علَى العمل، مكارم أخالقه، ح عن أخالقه هومما جاء في
راه، كراهته سؤال الناس، إباؤه ألموال الصدقة، قبوله اهلدية، ترفعه عن عدله، جوده وكرمه، إيثاره، ضيافته وق

فضل الغري وموقفه من التقشف، وكرهه للهجاء واملدح، والتزامه عدم التكلف يف ته، ترتهه عن الفظاظة، ومن
احلياة، وبعده عن التأنق يف املشرب واملأكل، اجتنابه الرياء واخليالء، مساواته، تواضعه، كرهه للمبالغة يف 

ا، قناعته، التعظيم واإلطراء، حياؤه، عمله بيده، عزميته، شجاعته، صدقه يف القول، وفاؤه بالوعد، زهده يف الدني
لمه، عفوه عن الناس، صفحه عن أعدائه، إحسانه إليهم، معاملته للكافرين واملشركني، معاملته لليهود ح

فقراء واملساكني، عفوه عن أشد أعدائه، دعاؤه ألعدائه باخلري، شفقته علَى الصبيان، معاملته ال، حبه ىوالنصار
ة حة واحملبة بوجه عام، لني قلبه ورقته، عيادته للمرضى، سجاعليه من الرمح رطللنساء، رمحته باحليوان، ما فُ

، حمبته ألوالده، معاشرته ألزواجه الطاهرات، هديه يف املراسلة، معاجلته ألمراض النفس وأمراض تهخلقه ودماث
  .البدن

  .لقد كانت الشهادات اليت شهدها أصحابه من أعظم ما مأل قليب يقينا بصدق حممد
 ن ما قيل عن العظماء يف مباذهلم ال يصح إ( :باسورث مسثذا النوع من الدالئل ـ لقد قال ـ معترفا

ن رسول من الرسل أصحابه كما متحمل ي(: واستشهد بقول كنب ؛)يف حممد رسول اإلسالم ـعلَى األقل  ـ
فطلب  ؛ملعرفة الكاملةل أن يتقدم إلَى الناس مجيعا تقدم إلَى الَّذين عرفوه إنسانا ابنه قإ ،امتحن حممد أصحابه

لَّمن زوجته وغالمه وأخيه وأقرب أصدقائه إليه وأحب خ؛اا مرسلًانه أن يؤمنوا به نبي ق دعواه فكل منهم صد
ن هو أعرف فال يوجد م ؛وألصقهم به ،ا بباطن أمره ودخيلة نفسهليلة املرء أكثر الناس علمن حإو. وآمن بنبوته
ن إاته ونقائصه، أليس منهاا،  هن آمن مبحمد رسول اهللا زوجن أول مي عاشرته مخسة عشر عامالكرمية الَّت

قه يف ن صدعى النبوة كانت أول ما ومعرفة، فلما ادوأحاطت به علم ،واطلعت علَى دخائله يف مجيع أموره
  )نبوته

يكن أحد من أهل  فلم ؛بمنذ صباه إلَى أن ش هبحصلقد شهد ابن عمه علي بن أيب طالب ـ والذي 
ناح، دمث ن اجلانب، خافض اجلَلق الوجه، ليكان طَ حممدا نـ بدماثة أخالقه، فذكر أ بيته أعلم منه بأخالقه

ا، ومل يكن فَاألخالق، رحيمظا وال جافيس علَى عيوا وال ينطق بسوء، وال يتتبع عورات الناس، وال يتجسم، 
؛له ما يسخطه يدسكت ومل يب ىفإن سأله أحد ما ال يرض فيفطن مألنه مل يكن  ؛ماذا يريدحممد ق لُن يعلم خ
كان  إنه : علييقول . .اا رحيموفًؤألنه كان ر ؛فهار القلوب ويؤلِّن يأسابل ك ؛حيب أن يكسر قلب أحد

كرميا جوادا، وفياضا، صادق القولا سخي، لين العريكة، من جالسه أحبن رآه بديهةًه، وم ويقول عنه . ههاب
ناعهت :مثله قبله وال بعده مل أر .  

ع بالطَّ نكان ليحممدا  أن ـ هرجبيب الرسول يف حابن خدجية من زوجها األول، وهو ر ـوشهد هند 
وكان يشكر  ،من كرامته وال يصدر عنه نيل من شرف أحد أو غض ،، ومل يكن يسوء أحداغري جاف وال فظّ
م له وال يعيبه، وما كان يغضب أو يقتص من أحد لنفسه، ري من عملهم الطيب، ويأكل ما يقدالناس علَى اليس

بيد أنه إذا انتك أحد شيئًا من حمارم اهللا مل يقم لغضبه شيءه.  
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وهي تدل علَى أن سريته الطاهرة  ؛هذه شهادات أقرب الناس إليه ممن خالطوه وعاشروه وعرفوا دخائله
  .عليه سرية أفضل البشر ما تكون ىكانت أعل

ذلك أن  ؛لفت أنظاركم إلَى أمر جدير بأن تموا له وتعنوا بهأريد أن أَ ..ساديت: سكت قليال، مث قال
بل كان الَّذين  ؛وال من الَّذين استعبدهم فرعون مصر ،ادي الشواطئيا مل يكونوا من صالَّذين آمنوا مبحمد أولً

ة، مل تلن قنام وهلم محاسة ومحي ،ة عريقة يف احلرية ذات عقول ناضجة وفطنةمأُا رجالًا من آمنوا مبحمد أولً
لت أنفتهم دولة قوية منذ فجر التاريخ، وكانت هلم جتارة واسعة النطاق تصدر فيها وترد حلكومة قاهرة، وال ذلّ

رى مضرم وموارد سلعهم وأمتعتهم بني بالد وبالد، وكانت مملكة فارس وبالد الشام ومصر وآسيا الصغ
جتارم، والحتكاكهم باألمم املتمدنة ولقائهم الرجال من خمتلف األمم تفتقت آراؤهم واتسعت عقوهلم 

. وما وصل إلينا يف صفحات التاريخ من األخبار ،ر عنهم من األحكامثيدل علَى ذلك ما أُ ؛وازدادت جتارم
اوكان من هؤالء م ؛ن قاد اجليوش وانتصر م فعدن ساس البالد وحكم ن أعظم القادة الفاحتني، وكان منهم م

. من أعدل الوالة وأحكم احلكام سياسة وتدبريا دحىت ع ؛كمهفأحسن اإلحسان كله يف سياسته وح ؛الناس
عليه شيء  ىخيف ؛ويت مثل هذا العقل الراجح واملواهب العظيمة والرأي احلصيفن أُوهل يسوغ يف العقل أن م

  !؟ينخدع به وأ الرجلذا من أمر ه
قتداء به سعادة وكانوا يرون اال ،هؤالء الرجال هم الَّذين نقلوا عنه ما شهدوه بأنفسهم ومسعوه بآذام

  . .نتهوا بسنتفاقتفوا آثاره، وسلكوا سبيله، واس ؛ا هلم يف الدنيا وذخرا هلم يف اآلخرةشرفً ههلم، واالهتداء دي
ه وهديه، وقد ننا علَى أخالقه وسطالعاوأكثرهم  ،ة حممد هم أعرف الناس حبقيقتهكان املؤمنون برساللقد 

يلب اكل منهم يف سبيل هذا اإلميان بالء عظيم، وامتاحا شديدخدجية قضت معه زوجه حىت أن  ؛ن امتحان
ثالث سنوات حمصورة يف شعيوم  هبكر صحب وأبو ،معه اجلوع والظمأ والفاقة املنهكة يقاسب أيب طالب ت

 ؛رمها يتعقب مواطئ أقدامهاا ظالم الليل خائفا يترقب، والعدو يف أثَفخرج معه مرتدي ؛ت به أرض مكةقضا
فقام أبو بكر حبق الصهفبات علَى فراش يبة، وكان الويف بعهد الصداقة، أما علح ي كان املشركون قد بيتوا الَّذ

بنه ابه يطلب رد لْمن ص دلما جاء أبوه الَّذي ولالولد بعطفه عليه ورأفته به، فحمل  همن يد حلّزفتاه و ،ك بهتالفَ
علَى حممد بة حفاختار ص ؛ورأفتهحممد حتت جناحني من عطف  ىبني أن يصحب أباه أو يبقحممد ره خي ؛عليه

  .الرجوع مع أبيه إلَى قبيلته
تباع أن إ(: )Appology for Md. And Quranاالعتذار عن حممد والقرآن (يقول هيجنس يف كتابه 

ث ة ما مل حيدكر منهم أن دعوة حممد أحدثت يف نفوس أصحابه من احلميينبغي هلم أن جيعلوا علَى ذاملسيح 
لمسيحتباع األولني لثله يف األموم ،ن حبث عن مفقد هرب احلواريون ؛اثل ذلك ال يرجع إلَّا خائب، وا وانفض

وأسلموا نبيهم ألعدائه  ،وا من سكرم الدينيةحوص ،فخذله أصحابه ؛ه أعداؤه ليصلبوهعن عيسى حني ذهب ب
فعوا عنه خماطرين بأنفسهم إلَى أن اود ،عليه يهم املبغفالتفوا حول نبي ؛أما أصحاب حممد !يسقونه كأس املوت
  )تغلب م علَى أعدائه

ن م: حممدنادى  ؛صفوفهم وتفرق مجعهم فاختلت ؛د علَى املسلمنيحوحني كر مشركو قريش يوم أُ
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وما زال يقاتل دونه حىت قُ ،دافع كل واحد منهم عن الرسول ؛؟ فخرج من األنصار سبعةفديينيوقد قُلَت ،ل ت
الثالثة واحد  يوتتابع إليها نع ،أبوها وأخوها وزوجها: المرأة من األنصار يف هذه احلرب ثالثة رجال من بيتها

ومل  ،ي عنهارس ،مث ملا رأت وجهه ،نه ساملإ: هلا ونفيقول ؟كيف هو. .حممدا عن ت تسأل أولًفكان ؛بعد واحد
  !)يا رسول اهللا لٌلَكل مصيبة بعدك ج(: تتمالك أن صاحت قائلة

قه، لُته وهديه وخنوعلموا س ،قد عرفوه حق املعرفة ؛وه بأنفسهمدلوا دونه وفَتن الَّذين دافعوا عنه وقُإ
ملا  ؛ونفسه كانت أحب النفوس إليهم وأعظمها يف أعني أصحابه وأحبابه ،كانت عظيمة كاملةته أن حياولوال 

  .وه بأنفسهمدفَ
م أفرغوا جهدهم واستنفذوا إف ؛أعداؤهأما . .، ومن آمنوا بهأصحابهشهادات هذا : سكت قليال، مث قال

فلم يستطع أحد منهم أن جيد له ناحية  ؛موا عنهوليؤاخذوه حبقيقة يعل ،سعيهم ليقفوا علَى دخيلة من دخائله
  . ضعف وال ما يندد به

أربعني سنة  ىبل قض ؛مل يقض حياته كلها بني أحبابه وأصحابهأن حممدا لفت أنظاركم إلَى أَريد أن وأ
فيهم التجارة، ويعاملهم  ىوكان يتعاط ،ـ قريش يمشركـ فكان بني أهلها  ؛عثبمن عمره يف مكة قبل أن ي

ومن شأا أن تكشف عن  ،ـ وهي احلياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاءـ   أمور احلياة ليل اريف
وعرة مسالكها،  ،كثرية منعطفاا ،فيتبني للناس فسادها وصالحها، وهي عيشة طويل طريقها ؛أخالق املرء

بالباطل، وعقبات من اخلديعة  وأكل مال ،عهد روإخفا ،تعترضها وهدات مما قد يصدر عن املرء من خيانة
  . وإخالف الوعد ،خس احلقوقوب ،وتطفيف الكيل واخليانة،

مل يصبه شيء مما يصيب عامة  ،اا نقيوخلص منها ساملً ،ل الشائكة الوعرةيهذه السبحممد اجتاز وقد 
 ؛ون عنده ودائعهم وأمواهلمعودعائه النبوة كانوا يا بعد بعثته وادوإن قريش، )األمني(وه عحىت لقد د ؛الناس

لريد ما كان لديه من  ؛اف فيها عليملا هاجر من مكة خلَّحممدا  أنالشك أنكم تعلمون لعظيم ثقتهم به، و
فقاطعوه  ؛ا إلَى ذلك إلَّا سلكوهومل يتركوا سبيلً ،فقريش خالفوه أشد اخلالف يف دعوته. .الودائع إلَى أهلها

وكادوا له  ،وأرادوا قتله ،ورموه باحلجارة ي،ور وهو يصلزج يلألقوا عليه سو ،عن سبيله هوصدو ،وعاندوه
لمه، لكنهم مل جيرؤ أحد منهم علَى أن يقول وسخفوا ح ،دوا آراءهوفن ،وه شاعراعود ،وه ساحراموس ،كيدهم

خفار الذّإأو  ،الوعدخالف إأو  ،نسب إليه الكذب يف القولشيئًا يف أخالقه، وال أن يرميه باخليانة، أو يأو  ،ةم
   .نقض العهد

ل منهم تحىت قُ ؛وضحوا بفلذات أكبادهم يف قتاله ته،وبذلوا نفوسهم يف عداو ،أمواهلملقد أنفق أعداؤه 
رِوجة،الطاهرمسعته سوا ح كثريون، لكنهم مل يستطيعوا أن يدن وال أن يصلقد . .ء يف عظيم أخالقهيوه بشم

ومل خيف عليهم  ،وهديه ظاهرة جلميع الناس معلومة هلم، استوى يف ذلك أحبابه وأعداؤه وشئونه هكانت أحوال
  .شيء من أمره

ـ م النضر بن احلارث هوفيحممد، فجرى ذكر  ؛كان عظماء قريش جمتمعني ذات يوم يف ناديهملقد 
اكم أمر حممد، وعجزمت عن لقد أعي ؛يا معشر قريش: فقال هلمـ ؛ ا باألخبار كًا وعاملًـا داهية حمنوكان رجلً
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ا قد نشأ فيكم حىت بلغ مبلغ الرجال، وكان أحب الناس إليكم  !ا ملا أصابكم بهأن تدبروا فيه رأيإن حممد
ساحر وكاهن وشاعر  :لتمقُ ؛وعرض عليكم هذا األمر ،خطه الشيبوا، فلما وأصدقهم فيكم واختذمتوه أمين

  !مء مما ذكرتيش فليس فيه ؛كالمه تاهللا لقد مسعت !وجمنون
لكين  ؛إين ال أقول أنك كاذب ؛يا حممد: ، وقد قال له ذات يومحملمدوأبو جهل كان أشد الناس عداوة 

ي جئتبه وما تدعو إليه أجحد الَّذ.  
يا  :ىقربني صعد اجلبل ونادوينذر عشريته األ ،رباه إلَى اإلسالمأمر ربه بأن يدعو ذوي قُحممد  ىوملا تلقَّ
ما جربنا : اا قد بلغ سفح هذا اجلبل؟ قالوجيش إنّ إن قلت يهل كنتم مصدق: فلما اجتمعوا قال .معشر قريش
١ا قطّعليك كذب.   

دعا هرقل أبا سفيان ليسأله عن هذه الدعوة  ؛كتاب الدعوة إلَى هرقل عظيم الرومحممد وملا أرسل 
 ،لإلسالم ورسوله مدة ست سنوات متوالية وأنتم تعلمون أن أبا سفيان كان يؤمئذ علَى العداوة ،وصاحبها

ل عن أسفيه عدو لي ىعدوانظروا إلَى هذا املوقف ي ،انقضت حبشد املقاتلة واستنفار املشركني حلرب املسلمني
ى إلَى جملس رجل عظيم عدمسه وخيفض من شأنه، مث ياالَّذي يتمىن لو استطاع أن يقتله وميحو  ،عدوه اللدود

  .لكنه مل يزد على أن رغب ملك الروم يف اتباعه وتصديقه. .يشهد عنده يف عدوهل ؛صاحب سلطان
  :األعمال

  .فحدثنا على حبثك يف املسلك الثاين. .وهو مسلك حمترم معترب. .عرفنا هذا املسلك: قال رجل من اجلمع
جانبها بل رحت أحبث يف سرية حممد نفسها، حماوال املقارنة بني . .مل أكتف بتلك الشهادات: قال

  .النظري، وجانبها التطبيقي الواقعي
فرحت أحبث عن حياته يف هذا ذكر اهللا وحمبته، لقد رأيت النصوص املقدسة من القرآن والسنة حتث على 

عليه ساعة من ار أو ليل إلَّا وهو  يمتضبل إين وجدته ال . .هلذه الدعوةغاية املالءمة ها مالئمة يترأف. .اجلانب
فإذا أكل أو شرب ذكر  :ال يفتر عنه طرفة عني ؛ا بذكر اهللافكان لسانه رطب ؛ه وحيمده بلسانهيذكر اهللا بقلب

ض أو جلس سب ح اهللا اهللا، وإذا فرغ من ذلك محد اهللا، وإذا أخذا مضجعه أو استيقظ من نومه ذكر اهللا، وإذا
الناس عنه يف خمتلف األحوال  هافظأو محده، وإذا لبس جديدا شكر اهللا، حىت إن أذكاره ودعواته الَّتي ح

ا من كتب احلديث، وماألدعيةشغلت فراغا واسع هييقض ؛ن قرأ هذ العجب وين بأنه كان حيب اهللا وخيشاه وق
 الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم﴿ : الصاحلنياهللا فكان كما وصف القرآن عباد ؛ويهاب جالله

  )١٩١من اآلية: آل عمران(﴾ 
فرحت أحبث . .علَى إقامتها واحملافظة عليها أشد احملافظة ضحتو ،بالصالة مرأَورأيت النصوص املقدسة ت

  .هلذه الدعوةغاية املالءمة ها مالئمة يترأف. .عن حياته يف هذا اجلانب
ون يقيمون الصلوات املفروضة كان املسلم ؛قيم الصالة وحيافظ عليها أكثر من غريهيلقد رأيت حممدا 

وصالة اإلشراق ،صالة الضحى :يف ؛يتطوع بالزيادة علَى ذلك هوكان بينما  ،امخس، دوصالة التهج.   
                                                

 .رواه البخاري) ١(
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يف اليوم والليلة مخسني  يون سبع عشرة ركعة املكتوبة عليهم، وكان هو يصلّوكان عامة املسلمني يصلّ
ت عليهم ضرِد بعدما فُة املسلمني فريضة التهجطت عن عاملقد سق. .إلَى ستني ركعة من املكتوبة والنوافل

 هحىت كانت قدما ؛وهلنسنهن وطُل عن حسصلوات ال ت يكان يقوم الليل ويصلّحممدا لكن  ،الصلوات اخلمس
ن اهللا قد غفر لك ما إ :ـيف قيام الليل  هوقد رأت ما يعاني ـ افقالت له عائشة يوم ؛تتورمان من طول القيام

ا أكون هللا أفلَ: فأجاا ؟ناء وتتعب هذا التعب الشديدالع ىفما بالك يا رسول اهللا تلقَ ؛م من ذنبك وما تأخردتق
   ؟عبدا شكورا

ل إلَى خيفكان يطيل الركوع حىت ي ؛حمبة اهللا أغلب عليه من معىن اخلوف وكان يف هذه الصلوات معىن
وكا. .السجود ينسقد ن يراقبه أنه رمبا مين  يقيم صالته من بدء الوحن ييف فناء بيت اهللا أمام املشركني الَّذ

ا خوفً تهفلم يترك صال ؛وقد هجم عليه بعض املشركني وهو يف الصالة ،كانوا يعادونه ويؤذونه إيذاء شديدا
  .منهم

بيتا من الليل ما يهجع، نباه يتجافيان عن املضجع، وكان قليلًوكان جا ويا أو قائموالناس نيام ساجد .
والقلوب  ،والرماح مشرعة ،تةوالسيوف مصلّ ،اجلمعان يف ساحة احلرب يوأشد ما يكون إقام الصالة حني يلتق

فيتناوب  ؛هم إمامهماصطف املسلمون للصالة ونبي ؛فإنه إذا حان وقت الصالة واحلرب  ؛واجفة، ومع ذلك
  .إلَى أن يؤدوا فريضة اهللا ال مينعهم عنها مانع نيبعضهم الصالة وبعضهم احلرب، وإمامهم ثابت يف احلالَ

فقط مع كثرة ما حصل له يف حياته  إلَّا مرتنييف حياته رها مل يؤخأنه الصالة رأيت من اهتمامه بوقت لقد 
  يها يفومل ميهلوه حىت يؤد ،ب عليه املشركون واليهودحني تألَّ ؛ندقيف غزوة اخلَ قد فاتته مرةًل: من أنواع البالء

فطلعت عليهم الشمس ومل يستقيظوا حىت أيقظتهم  ؛مث غفا غفوة هو وأصحابه ،أدجل الليل بطوله وقتها، ومرةً
به املرض ووهنت  بل قد اشتد ؛ته حىت يف مرضه الَّذي تويف فيهفُمث مل ت ،ما فاته من الصالة ىفقض ؛بأشعتها

عليه  يشوقد غُ. مع اجلماعة ىأن بلغ  املسجد وصلَّرته إلَى جا بني رجلني من حفخرج مع ذلك متهادي ؛قوته
ففاتته الصالة مع  ؛عليه يشأن يذهب إلَى املسجد غُ مفكان كلما ه ؛ثالث مرات قبل  وفاته بثالثة أيام

  . اجلماعة
  .ون به يف عبادته وذكره هللاه ملن يتأسفَلْكره، وهذا ما تركه خاهللا وذ ةمن عبادحممد هذا ما كان عليه 

..  إلَّا صوم رمضاننيبالصوم، وليس علَى املسلملقد رأيت النصوص املقدسة تأمر : سكت قليال، مث قال
. إلَّا كان يصوم فيه ؛ما مير به شهر، أو أسبوع من شهرلَّنه قَيت أرأف. .فرحت أحبث عن حياته يف هذا اجلانب

يواصل كان لكنه  ؛مني عن صوم الوصالاملسل ىو. أنه لن يفطر نظَي يصوم حىت كان : تقول عائشة
وكان بعض الصحابة حيب أن يقتدي به . .ال يأكل فيهن وال يشربـ بل ثالثة أيام متوالية ـ الصوم يومني 

   )سقيينطعمين وين ريب يإ ي؛ثلكم مـأي ؛كأحدكم لست( :فيقول ؛يف ذلك
 ،الثالث عشر(كان يصوم األيام البيض وكثريا ما . .شعبان ورمضان: ورمبا كان يصوم شهرين متواليني

م، وكثريا ما حرويوم عاشوراء من املُ ،ا من شوالن كل شهر، وكان يصوم ستم) واخلامس عشر ،والرابع عشر
  .كذلك كان دأبه وهديه يف الصوم. .كان يصوم يوم السبت ويوم اخلميس من كل أسبوع
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.. ق املال يف اخلريانفإيتاء الزكاة وإ بنياملسلم مرلقد رأيت النصوص املقدسة تأ: سكت قليال، مث قال
خدجية له يف زوجه شهادة لقد مسعتم . .لك بنفسهذبدأ يت أنه رأف. .فرحت أحبث عن حياته يف هذا اجلانب

بعوه نه مل يأمر الناس بأن يتإ. .كسب املعدوموت ،وائب احلقعني علَى ن، وتلّنك حتمل الكَإ: يوم قالت له لك؛ذ
ة ومل خيربهم بأن ملكوت السماوات موصد ،ما يف أيديكم من أموال وا بكلّحض :ك الدنيا، ومل يقل هلميف تر

خر من املال مل يكن يدهو بينما  ؛قوا ببعض أمواهلموإمنا الَّذي أوصاهم به أن يتصد ؛ه األغنياءوأبوابه يف وج
ـ مس الغامن ا ما كان يأتيه من خميلكه، ومل يكن قليلًنفق يف سبيل اهللا مجيع ما كان بل كان ي ؛شيئًا يف بيته

فكان خيرج عنه كله لغريه من الفقراء واملساكني، ومل  ـ ؛ ض الدنياروغريه من ع ،من ذهب وفضة ومتاع
يكن يتمتع هو وال أهل بيته مبففكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا الفقر والتعفّ ؛ع احلياة الدنيات.  

وكان من سه بعد أن فُتنتحت أرض خيرب أن يوزا، ع علَى أزواجه من الطعام واحلبوب ما يكفيهم عام
نفق علَى ألنه كان ي ؛هم اجلوع والسغبفيمس ؛عه علَى أزواجهذ ما وزنفَالعام كان ي يلكنه قبل أن ينقض

كان أسخانا  رسول اهللا  نإ(: يقول عبداهللا بن عباس. .احملتاجني وعلى الضيوف مما جيده يف بيوت أزواجه
ومل يأكل شيئًا وحده  ،طول حياته قطّ )ال(، ومل يقل لسائل )ما يكون يف شهر رمضان ىوأجودنا، وهو أسخ

أقضيه عنه، وما  يينه علفد ؛ينن مات وعليه دم( الناس أنّ أذَّن يفك فيه أصحابه، وقد رِشبل ي ؛امهما كان قليلً
ترك من مرياث فمرياثه لوثتهر(  

أا جاءه يوم؛ن هذا املال ليس لك وال ألبيكإ ؛يا حممد: فقال ؛عرايب فأوقر منه جيلم! من حممد له فحم
  .يعطإمنا أنا قاسم وخازن، واهللا هو املُ: مث قال ،من القول هالشعري والتمر، ومل يسخط عليه ما أغلظ

 !أبا ذر: فقال ؛دحفاستقبلنا جبل أُ ؛ينةة املديف حر مع رسول اهللا  يا أمشيوم كنت: يقول أبو ذر
قلت :قال. يا رسول اهللا لبيك :ما يسرندي مثل أُين أن عحا متضي علَد ذهبثالث ليال وعندي منه دينار، إلَّا  ي

  .نيده لدصرشيء أَ
ال حتسبوا أن ما قاله إمنا هو كلمات عذبة وألفاظ ياتجم ةبل قال ما قاله عن عزمي ؛ل، للناس  هِرظْومل ي

إلَّا ما كان يكنه صدة حياتهره ويعمل به مد.  
فأمر بوضع ذلك كله يف فناء املسجد، مث غدا علَى الناس  ؛ةمن البحرين ذهب وفضة وأموال مج جاءه مرةً

الصالة دعا فلما انصرف من  ؛ع فيهاضم الصبح دون أن تقع عينه علَى ذلك املال يف اجلهة الَّتي و ييصلِّ
ء من يق بثوبه الطاهر شللئال يكون ع ؛فقام ينفض يديه وثوبه ؛حىت فرغ منه ؛ع املال عليهمق يوزفالناس وطَ

  !غبار ذلك املال
؛ك أربعة مجال موقرة بالطعاموجاءه من فد امث سأل باللً ،منه بعض الناس ىتآبه بعض ديونه، و ىفقض :

ما  يتال أدخل بي: فقال !ن يأخذمنه شيء وليس هاهنا م يلقد بق: به باللء؟ فأجايمن ذلك الطعام ش يهل بق
 نّأ :يعينـ  عنك عضن اهللا قد وإ: اره بالل قائلًفلما أصبح بش ،وبات تلك الليلة يف املسجد !منه شيء يبق

  .فشكر اهللاـ  منه شيء مت ومل يبقسبقية الطعام قد قُ
ه ذات يوم بعد صالة العودخل بيت؛فاستغرب الناس ذلك ؛ث أن خرج منهصر علَى غري عادته، ومل يلب 
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  !يف بيت حممد يالليل وه يءأن جي فخشيت ؛بهة من الذَّشذر إين تذكرت يف الصالة أن يف بييت: فقال هلم
ودخل بيته ذات يوم حزين؛اا كئيب فسيا أُ: فقال ؛عن ذلك لَئة قد ن ما جاءنا من الدنانري السبعإ ؛سلمة م

  !يف الفراش وقد حان املساء يبق
ن شد ب علَى فراشه مكان يتقلّ ،فيه ويفَمرضه الَّذي  ته يف ده يف الدنيا ومتاعها أنهعلَى ز ومما يدلّ

ف يف ه وقد خلَّبحممد ر ىأيلق: وقال ؛ق اتصدفأمر أن ي ؛ر وهو يف هذه احلالة أن يف بيته دنانريفتذكّ ؛املرض
  !ري؟بيته دنان
  .ما كان عليه يف حياته من إنفاق املال والصدقةبعض ا هذَ

 علَى القناعة ثّحتيف الدنيا، ووتزهد يف اآلخرة،  لقد رأيت النصوص املقدسة ترغب: سكت قليال، مث قال
يت من ذلك ما مألين رأف. .فرحت أحبث عن حياته يف هذا اجلانب. .شيمن الع والكفاف ،بالقليل منها

   ..بالعجب
راج اخلَإليه األموال من  بىفكانت جت ؛ع يف أرزاقهمووس ،ط علَى املسلمني الدنيام أن اهللا بسعلمتلقد 

والعشفلم يكن له  حممد،الصدقات، وكانت قوافل اإلبل حتمل الطعام واملال إلَى املدينة، أما وزية والزكاة ر واجل
ومل  ويف رسول اهللا ت: عائشةزوجه تقول  ؛فافنك وكَضتلك األموال الكثرية، وكان أهل بيته يف من  حظّ

صاع واحد من شعري،  ىوبالرفيق األعلى س مل يكن يف بيته يوم التحق : وتقول .نييشبع يومني متوالي
وكانت دعه مرهونة عند يهودربصاع من شعري ي .  
يلبسه، وخبز جاف يأكله، وماء ما البن آدم من دنياه غري بيت يأوي إليه، وثوب (:يقولحممد كان لقد 

   ١)يشربه
به طول حياته،  لَمر، وعدلنفسه ذا القَ يهد بالدنيا إلَّا وقد رضمل ينطق ذه الكلمات يف الزإن حممدا 

ومل مي؛عينه إلَى زهرة الدنيا وزينتها د فكانت له حجرة مطيا، وكان سقفها من اخلوص نة غري مشيدة جدار
  . أنه مل يكن له ثوب آخر غري الَّذي علَى جسده الطاهر :تعىن ؛مل يطو ثوبه أبدا: ول عائشةتق .والوبر

فلم جيد عند  ؛ا من بيونفأرسل إلَى أزواجه يطلب للسائل طعام ؛سائل يشكو اجلوع الشديد جاءه مرةً
  . ا غري املاءحداهن شيئًإ

   !ش املسجد يتململ من اجلوعافرا علَى مضطجع ايوم رسول اهللا  رأيت: ويقول طلحة
ه كل واحد علَى بطنه، ر قد شدجوكشفوا عن بطوم فإذا ح ؛وشكا إليه بعض الصحابة اجلوع ذات مرة

   !ينعليه حجر بطنه وقد شد  وأراهم
وذهب مرة إلَى بيت صاحبه أيب أيوب األنصاري وهو  !ا من شدة اجلوعف أحيانضعيوكان صوته 

فلما قدم إليه الطعام أخذ منه خبزا  ؛ب من حديقتهطَا وقطف له بعض الرأبو أيوب طعامفصنع له  ؛جائع
  . ا منذ أياما مل تأكل شيئًإف ؛ابعثوا به إلَى فاطمة: ا من اللحم وقالووضع عليه شيئً

وكان حيب بنته وسطَبيه حبا مجا، غري أن حبه هلم مل حيمله علَى أن يكسوهم لباسبنته  حيلِّيأو  اا ناعم
                                                

 .رواه الترمذي) ١(



 ٥٨٤

ىلية مثينة، ورأح ا زوجها علفاطمة قد لبست ذات يوم ق ؛ الدة من الذهب جاءها؛يا فاطمة: فقال هلاي 
ا واشترت بثمنها عبد ؛الدة من عنقهاا من نار؟ فرتعت تلك القوقًأحتبني أن يقال أن بنت حممد قد لبست طَ

 يهذا ال ينبغ: فرتعتهما حني قال هلا ؛فأمرها أن ترتعهما ؛ارين من ذهبوعائشة قد لبست س ىورأ. عتقتهأو
  .رهفَيف س اإلنسان من الدنيا ما يتزود به الغريب يكفي: وكان يقول. آلل حممد

ر احلصري يف جسمه ي أن أحد الصحابة دخل عليه فرآه قد أثَّوِعليه ما ر فيدلّ :أما عمله. .هذا قوله
ليس يل إليها حاجة إلَّا كما يستظل  ؛يل ولدنياكم ما: فأجابه ؟ا وثرياشردي إليك فَ ألَا: فقال ؛الشريف

   !امدمث ميضي قُ ،الراكب يف طريقه ليستريح ساعة من ار
ذ فيها وال ينفُ ،اإلسالمية قد امتدت إلَى اليمن والشام ةقعة الدولوكانت رـ ويف السنة التاسعة للهجرة 

 ،عريا من الشوقليلً ،يفسادة حشوها لووِ ،له شرا ال فَا وسريرا خشنزارإلك إلَّا نه مل يكن ميإحىت  ـ إلَّا أمره
  .دتقة علَى وبة ماء معلّروق ،لد حيوان يف ناحية من البيتوجِ

  .مفهذا هو عمله الَّذي رأيت ؛فإذا كان ذلك هو تزهيده الناس يف الدنيا
الناس خيطبون يف من كثريا  مسعتو، اإليثاريف  دسة ترغبلقد رأيت النصوص املق: سكت قليال، مث قال

اإلنسان الوحيد الذي . .ا لإليثار يف صحيفة حياة واعظا عمليمثالًمل أر  ولكين. .ون الناس عليهوحيثّ ،)اإليثار(
   . .وجدته حتقق باإليثار يف أعلى درجاته هو حممد

أنتف ؛به البنته فاطمة، ومع ذلكم تعلمون مبلغ حا كانت تطحن بيدها حىت مإجت، وحتمل قبة املاء ر
مل  ؛يا فاطمة: فقال هلا؛  ـواإلماء يومئذ كثرية  ـفجاءته ذات يوم تسأله خادمة  ؛رضخاعلَى صدرها حىت 

أيتام شهداء بدر سبقوك  إنّ: أنه قال هلا ىوروي. .حاجتك؟ يفكيف أقض ؛ةفّمن حاجات أهل الص غ بعدرفْأَ
ما أمجل هذا : فنظر إليه أحد احلاضرين وقال ؛د األيامحداء يف أَة رِإليه صحابي توأهد. .أمر اخلوادم والعبيد يف
فدفعه إليه !داءالر.  

؛يستعينهحممدا  ىفأت ؛مه لألضيافوأراد أحد الصحابة أن يقيم مأدبة فرح له، ومل يكن عنده ما يقد 
تلك الليلة ما  حممديف بيت  فذهب ورجع ا، ومل يبق ؛ق كانت يف بيتهاة دقيفأرسله إلَى عائشة لتعطيه سلّ

  . يأكله
ء بطعام من يفج ؛ما عندك من طعام يملُه: وقال هلا ؛ة إلَى بيت عائشةفّبأصحاب الص وذهب مرةً

؛خالةن فقال هلا ؛شبعهمفلم ي :لُهدح من لَء حبساء من متر، مث بقَيفج ؛ا آخرشيئً يميكن يف بيته غري ن، وملب 
  .فآثرهم بكل ما عنده ؛مه لألضياففكان اللنب آخر ما قد ؛ذلك

من كثريا  مسعتو، الثقة يف اهللا والتوكل عليهيف  لقد رأيت النصوص املقدسة ترغب: سكت قليال، مث قال
   .لذلك سوى يف حياة حممدا ا عمليمثالًولكين مل أر . .عليهذلك، وحيثون الناس خيطبون يف 

فة متنعها أن تسمع كلمة خمالفة لعقائدها ومزاعمها، لكن نة وأَة ذات محييمة أُميف أُ ثَعأنه ب ونتعلم مأنت
علَى أعني  يويصلِّ ،د اهللا يف املسجد احلرامفكان يوح ؛اثابرا مبرسالته صابرذلك مل مينع حممدا من أن يقوم 

 وملا نزل. م بالٍفكان يركع هللا ويسجد أمامهم غري م ؛ا هلم وجمتمعهمادياملشركني يف فناء املسجد الَّذي كان ن
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فلما  ؛املشركني ىا ونادفَجبل الص دعص )٩٤:احلجر) (فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكني﴿ :عليه
  . غري مبال مبواقفهم املتشددة منه غهم دعوة اهللابلَّ؛ اجتمعوا إليه

 ،يف فناء البيت احلرام يصلِّيور وهو قائم زج يللقوا عليه مرة سأحىت  ؛روب من األذىامتحنوه بض قدل
  .تندك له اجلبال صربمل يقابل ذلك إال بلكنه  ؛لقوا الشوك يف طريقهأاء، ودقوه بالرأن خين بل أرادوا مرةً
وملا هم عمه أبو طالب أن يخرج من ذقال له وقد محيت أَ ؛ايتهته وميسك يده عن محمفتهن :)نّإ ؛ميا ع 

على أن أترك هذا األمر، فلن أتركه حىت يظهره اهللا أو ا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري قريش
  )أهلك دونه

ومنعوهم الطعام حىت  ،ب أيب طالب مدة ثالثة أعوامعهاشم يف ش بينقريش، ومعه قومه من ته رصقد حل
كان الصابيان يتضورون جوع، واضطر الرجال أن يقتاتوا بورق الشرج، حممدا لكن  ؛توا قتلهمث بيداخله مل ي

ي باخلوف ومل يتردد يف تبليغ الرسالة الَّتا ثَع، يف طريقه مع صاحبه أيب بكر يف  ىواختف ،مث خرج إلَى املدينة
وفزع أبو بكر  ؛ولو نظروا إلَى أقدامهم لرأوه ،ر واقتربوا منهعه املشركون حىت بلغوا مدخل الغاوتتب ،روغار ثَ

ما ظنك ( :بصوت متازجه الطمأنيةحممد فقال له  !إمنا حنن اثنان ؛يا رسول اهللا: فقال ؛يف تلك الساعة العصيبة
  )ن اهللا معناإ ؛ال حتزن !؟باثنني اهللا ثالثهما

ووع؛بلدرها مائة من اإلقَ ت قريش من يأيت به جائزةًد راقة بن جعشم يركض فرسه وبيده فخرج س
ا وكان أبو بكر يكثر االلتفات ميين ،لقد أدركنا ؛يا رسول اهللا: فقال أبو بكر حممد؛حىت اقترب من  ؛رحمه

وال يلتفت إلَى شيء ،يذكر اهللا ،مطمئن القلبالنفس، ا، أما الرسول فكان هادئ ويسار .  
ا باألخطار من كل حاطًفكان م ؛يأمن غوائل قريش ومكايد اليهود مل ؛اه اهللا وبلغ املدينةوبعد أن جنّ

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ﴿ :فرتلت هذه اآلية ؛حىت كان املسلمون حيرسون بيته يف الليل ؛جانب
صعي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبررِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم ك؛)٦٧:املائدة) (م 

  .فظيح ىته وتولَّمصاهللا وعدين بع فإنّ ؛اذهبوا: سونهين حيرذوقال للَّ ،يمةفخرج لساعته من اخلَ
وملا  ،نده أحدوتفرق عنه أصحابه ومل يبق ع ،بشجرة يف ساعة اهلاجرة فاستطلّ ؛عزوة جندمن ورجع 

. .)؟من يعصمك مين(: عرايبفقال له األ حممد؛فانتبه  ؛سيفه لّمن املشركني وقد س عرايبأجاءه  ؛بته عيناهلَغَ
والتأم حراهللا( :ـ وقلبه مطمئن باإلميان ،وجأشه رابطحممد ـ فأجابه . .هذا املوقف ج(،  هفما طرقت هذ

  .أغمد سيفهر ا وحىت تأثّ عرايبالكلمة مسع األ
لّوخرج املسلمون إلَى ساحة بدر يف قددد والعاوهم ال يزيدون علَى ثالمثائة وثالثة عشر مقاتلً ،دة من الع، 

بعضهم معه سيف بال رحم، وبعضهم معه رمح وال سيف معه، وعدوتاد هم حنو ألف مقاتل يف سالح تام وع
ها هو قد اعتزهلم  وا؛نظراأين هو قائد جيش املسلمني؟  ىرت. .طيس احلربو يفالتقى اجلمعان ومح ؛كامل
أنشدك عهدك  اللهم( :وهو يقول ؛ويستفتح علَى املشركني، ويسجد هللا تارةً ،ا إلَى ربه يدعوه تارةًالجئً

إ ووعدك، اللهمعبد بعد اليوم ن شئتمل ت(  
ىفيبقَ ه؛قوا عنورمبا وقع اخللل يف صفوف املسلمني وتفر ي ال يزعزعه هو ثابتا يف موضعه كاجلبل الَّذ
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 ؛ق عنه أكثر الصحابة تفرحني ؛دحح أُفْا نصره، كما وقع يف سراجي ،ا علَى تأييدهلًمتوكِّ ،هبا برواثقً ،شيء
ا ماح، ويرمونه أحيانون عليه الردشحيملون عليه بالسيوف، وأخرى ي فثبت هو مكانه، واملشركون تارةً

حىت انكسرت ثَ ؛هامباحلجارة والستهني، خ رأسهرِوش، ودخلت يف رأسه حلقة املففي تلك الساعة الرهيبة  ؛فرغ
  . مته فال خيذلهصده بععا بنصر اهللا الَّذي وكان واثقً

؛ننيوكذلك وقع يف ح اهدين املسلمني كاملطرحني كانت سفتفرق  ؛هام املشركني تقع علَى ا
  :وهو يقول ؛ا يدعو الناس إلَى اهللاثابت بل ظلَّ ؛يربح مكانهمل حممدا املسلمون، لكن 

املطلـب أنا النبـي ال كَـــذب          أنا ابن عبــد  
مث ترجل عن مطوقال ؛تهي: )أنا عورفع يديه يسأل اهللا ويدعوه ،)د اهللا ورسولهب.  

وال  ،بيهقم، وال ينكص علَى عدنقص عة جيشه ولّبايل بقم بقائد باسل ال يهل مسعت. .وخالين خواينإ
عن سالحه باستنجاد ربه وطلب نصرته؟ ذلك كان  ق عنه جنده، ويستغينن تفرإينسحب من ساحة القتال و
  .دهدواعتماده علَى م ،مبلغ ثقته باهللا، ويقينه بنصرته
بغضيهم، هم علَى مودة موحيث ،م بواعظ يعظ الناس بأن حيبوا أعداءهممسعتلعلكم : سكت قليال، مث قال
وأن يزجروا الطري متر سعدا للذين يزجرون هلم الطري متر نح؛اس هل ي لكنام مثالًرأيت على ذلك؟ا عملي  

أمثلة رائعة للعمل باملبادئ ال أظنكم ترون  ىلنر حممد؛إلَى مدينة  يوا معفتعالَإن شئتم أن تروا هذا املثال 
م لْضرب املثل منها للحنفال  ؛مل تكن له فيها قوةحممدا فإن  ؛يف مكة ىكوا ما جررات. .مثلها يف أمكنة أخرى

قْوالعفو عن مرةد .  
وكان يطمع  ،راقة ومها يف طريقهما إلَى املدينةبهما ستعقّ ؛لكنه ملا خرج من مكة ومعه صاحبه أبو بكر

والطمع يف اجلائزة  ،ل يركض فرسهفجع ـ ؛ وهي مائة من اإلبل ملن يأتيها برأس الرسولـ جبائزة قريش 
حممد ودعا  صاحبه،وخاف أبو بكر علَى  ؛حىت دنا منهما ؛هيستفزربه أن يعصمهما من شفساخت قوائم  ؛هر

فرس س؛ملراقة يف الر لفاضطر أن يترج، وجعل يسم يف اجلاهلية ـ زالم م باألِسقْتي ـ ؛ كعادفخرج له الَّذ
 ىفناد ؛م علَى الرجوعزوع ؛راقة بالشرفأيقن س ؛ملت قوائم الفرس يف الرظلّ ؛ذلك ومع ،يكره ثالث مرات

فأمر  ؛ه فيتغلب علَى قريشوأن ال يؤاخذه يوم تعلو كلمت ا،وأن يكتب له بذلك كتاب ؛وطلب منه األمان حممدا،
 ؛هكلمت تلَوعحممد ب كيف تغلّراقة بعينه ورأى س ؛ت مكةحتفلما فُ ؛األمان فكتب له كتاب ؛أبا بكرحممد 

  .بل مل يسأله عن ذلك البتة ؛تلهمبا كان يريده من قَحممد ومل يؤاخذه  ،دخل يف اإلسالم
ع دحىت مل ي ؛قريش، ونشاطه يف مقاومة اإلسالم يشركسفيان من مالشك أنكم تعرفون مكانة أيب 

 ،ندقد واخلَحأ املشركني يف بدر وأُوعب ،باجليوش يقر قراره ويطمئن باله يف املدينة، وهو الَّذي زحفحممدا 
ي قامت بني املسلمني وميشركوكان قائدهم يف معظم احلروب الَّت العب، وكم من مسلم قُرتح رِل، وجريح ج

 ،ه العباس قبل فتح مكةممع ع حممدجاء إلَى ـ م منه مع كل ما تقدـ يف تلك املعارك، لكن أبا سفيان هذا 
أكرمه  ىحت ؛وفْبالع فومل يكت ،فشمله بعفوه ؛أبا سفيانوسعت ه تأنه قتله لكان بذلك معذورا، لكن رمحولو 
وأعزيف الناس يوم فتح مكة ىه وناد :)ن دخل دار أيب سفيان فهو آمنم(  
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الشك أنكم تعرفون هندا ـ زوج أيب سفيان ـ يف احلروب؛ وهي اليت كانت مع لداا من نساء 
كني ترجز وحترض على القتال، وختطب يف غزوة أُحد، وهي اليت مثَّلت بعم حممد محزةَ؛ فلما رأى حممد املشر

عمه محزة بعد احلرب وقد مثِّل به؛ جزِع لذلك املنظر املؤمل، ومع كل هذا؛ فقد أتته هند يوم الفتح متنقبة؛ فلم 
ض هلا، ومل يسأهلا عما فعلت؛ بل عفا عنها وص؛ فلما رأت هذا العفو النبيل؛ أكربته، ومل تتمالك أن يتعرفَح

يا حممد؛ مل يكن أهل خباء أبغض إيلّ من أهل خبائك قبل اليوم، وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب : صاحت قائلة
  .إيلّ من أهل خبائك

لطان س ظلّأفاختبأ به، فلما  ؛ا آخرا يلتمس مكانمحزة هارب قاتلُ يشحخرج و ؛وبعد فتح الطائف
ي جلأ إليه واإلسالم هذا املخبأ الَّذ؛شحقال له القائل ي :نك لن جتد إ ؛ك ال تعلم ما نعلم من أمر حممدإن

ر يف تلك اللحظة وتذكّ ؛وغض عنه بصره حممد،فلما وقع عليه نظر  ؛افحضره خائفً ؛ا إلَّا عندهلنفسك مأمن
وقتلَ ةه محزعمفذَ ؛هذا الرجل ه بيدت فَريه الشريفَالدموع من عينني، وها هو القاتل أمامهت، ولو أراد أن يقتص 
 يعم ك تذكرتي إذا رأيتفإن ي؛عن إليك(: ه قائلًافَركتفي بأن صاو ،عنه الكنه عفَ ؛اا وعدلًلكان ذلك حق همن

همحزة وشهادت(  
رِكْوهذا ع؛وأبوه أبو جهل ةم حممدا  ىفأبو جهل آذَ ؛خاصةمد مني وحملـعدو لإلسالم واملسل ىكانا أعد

مكة خاف علَى نفسه مما فعله هو وأهل بيته فتحت فلما  ؛قاتل املسلمني ةمرِكْبنه عاه أحد مثله، ومل يؤذَ ىأذً
 ؛حق املعرفةحممدا ا بنفسه إلَى اليمن، وكانت زوجه قد أسلمت من قبل وعرفت ناجي ففر ؛بالنيب واملسلمني

حممدا فلما بلغ  ؛ورجعت به إلَى املدينة ؛ى اليمن وربطت علَى قلب زوجها وهدأت روعهفذهبت بنفسها إلَ
 :ـ ح مسروررِوهو فَـ ة بن أيب جهل مرِكْمث قال لع ؛داؤهحىت سقط عنه رِ ؛ب بهسارع إليه يرح قدومه

)را بالراكب املهاجِمرحب(  
هل تعلمون مبحممد،ب ن يرح ومرِي فَن هو هذا القادم الَّذداؤه، ومشله نكبه رِح بقدومه حىت سقط عن م

حه؟ إنّفْبعفوه وص هذا كله لرجل سبي ألق قيهعلَ ىمنه قبل إسالمه أن قاتل املسلمني وآذاهم، بل هو ابن الَّذ 
يلس جزور، والذي هيف املسجد احلرام يأن يهجم عليه وهو يصلِّ م، والذي هم أن خينقه بالرلذي أشار اء، واد

يف دار الندوالَّهة بقتلو ،ي أوقد نار احلرب بساحة بدرذ، يلإلسالم املكا وكادد ومل يقبهذا ابن . .حلْل الص
األلَ ذلك العدوفلما قَ ،بل شاركه يف مجيع فعالته ؛، ومل يكن هذا الولد قد اعتزل أباهددوهو يف حممد علَى  م

  .بحر ردلق وصب به واستقبله بوجه طَحور ،شله وب شه ؛تهوأوج قُ
وهبار بن األسود هو الذي كان يف احلقيقة قاتل زينب بنت حممد، وله فعالت أخرى وجرائم شتى، وقد 
خالف املسلمني أشد اخلالف؛ فلما فتح اُهللا مكة لنبيه؛ أهدر حممد دمه، وأراد هبار أن يهرب إىل فارس، مث 

يا رسول اهللا؛ كنت مهمت أن أفر إىل بالد  :فلما جاءه قال. .أن حيضر جملس حممدعدلَ عن ذلك؛ وبدا له 
الفُرس؛ لكين تذكرت عفوك العام، وصفحك الشامل؛ فجئتك معترفًا جبميع ما بلغك من ذنويب، فلما مسع حممد 

  .اعترافه؛ شمله بعفوه الذي وسع أعداءه مجيعا
صفوان بن أمية، بعد وقعة بدر؛ فخرج إىل املدينة يترصد حممدا، وعمري بن وهب تآمر على قتل حممد مع 
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  .ومعه سيف مسموم؛ فوقع أسريا بأيدي املسلمني، وثبتت عليه جرائمه؛ فخلَّى حممد سبيله، ومل ميسسه بسوء
 ؛ميةا علَى إمتام هذه اجلرض عمريوحر حممد،ة ملا تآمر مع عمري بن وهب علَى حياة يموكان صفوان بن أُ

املغامرة يويقض ،د لعمري بأن يعول عيالهتعه هفتحت فلما  ؛عنه ديونه لو أنه هلك يف هذمكة فر ا صفوان هارب
فطلب  ؛األمان لصفوانحممد فأعطاه  ؛خيربه بذلكحممد فجاء عمري إلَى  ؛إلَى جدة لريكب منها البحر إلَى اليمن

له اخلوف  ىأبد ؛عليه بالرجوع عمري صفوان وأحلّ يفلما لق ؛هفأعطاه عمامت ؛أمارة علَى أمان صفوانه عمري من
النفس، ل عليه من كرم بِثه مبا جوحد ،ملا وقع يف أسر املسلمنيحممد ره عمري مبا كان من فذكّ ؛علَى نفسه

وس؛وذهب إلَى املدينة ؛فانقاد له صفوان ؛وعظيم العفو ،قلُة اخلُحوسجا ،ة الصدرع حممدر جملس فلما حض ،
ا بيتك حىت متهلين داخلً لست :فقال ؛نعم: فأجابه ؟قفهل هذا ح ؛ين أنك قد أعطيتين األمانغلَب: قال له

شهفأجابه ؛ينر :ضِومل تنق. .ك أربعة أشهرلقد أمهلت تلك املدلُة حىت صحال صفوان ح، ودخل يف  ،ر قلبهوتغي
  .اإلسالم

حممدا، ت إليه عا ودت يهودية طعامعنصـ ؛  صنهم املنيعالعظيم وحل اليهود قعمـ يرب خ حممدوملا فتح 
ودعا باليهودية ، فأمسك يده عنه ؛أعلمه اهللا بذلك ؛فلما تناول منه ؛اا مسموممت له حلمفقد ؛فأجاب دعوا

 يؤاخذها علَى ذلك ومل ،أن جتاوز عنهاحممد م لْمن ح غَلَفاعترفت جبرميتها، وقد ب ؛فسأهلا عن الشاة املسمومة
  .مر ذلك السشعر بأثَية حياته دم يبقمع أنه  بسوء

ه غلَفلما ب حممد؛وكانوا ممن حيرصون علَى قتل  ،وقبص املسلمون علَى مثانني من املشركني يوم فتح مكة
؛همأمر سهم بسوءسومل مي ،ة سبيلهمأمر بتخلي!  

 ،واألذى بالشر حممدان الطائف وأهلها، وكيف قابلوا نكم تعلموالشك أ. .إخواين: سكت قليال، مث قال
ن أهل الطائف ملا عرض عليهم الرسول نفسه إ. .ا من املصاعب واملعضالتأيام كان يف مكة يعاين صنوفً

هو د ياليل استهزأ به بن سيد الطائف ورئيسها عإو ،وا إلَى دعوته، ومل يصغدوه أقبح ردهوه ورجب ؛وهريليج
ـ ن ـيـفّوقد اصطفوا صـ بالطريق  رفلما م ؛وا منهرتها ليسخلَفَأغرى به طغام أهل الطائف وسوعشريته، و

عب من الت ائه، وكان كلما جلس يستجمذَت قدماه وسالت منهما الدماء علَى ححرِفج ؛رموه باحلجارة؛ 
 ؛ذى أهل الطائف مل ينسه طول حياتهما لقيه من أ وإنّ. م يرمجونه باحلجارة وإذا مر ،مينعونه من اجللوس
وكان بعد  ،فأخربها بأنه يوم الطائف ؛اءلَما لقيه من الب عن أشدـ بعد ذلك بتسع سنني ـ ولقد سألته عائشة 

واستعصى  ؛لوا حصارهااوحاصروها فأط ،ذلك أن زحف املسلمون علَى الطائف يف السنة الثامنة للهجرة
 ،أن يرجع عنهم، لكن أصحابه أبوا إلَّا الفتححممد  مفه ؛ل فيه كثريون منهمتعليهم حصنها احلصني الَّذي قُ

ن أل د أهل الطائف، اللهمها اللهم: فرفع يديه إلَى السماء يدعو فقال ؛أن يدعو علَى أهل الطائفحممدا وسألوا 
  !نه فيهاكّوم ،قلوم لإلسالم

 أشد وه بالشرآذَللذين يدعو باخلري  ؛كرم نفسهو ،قهلُوسجاحة خ ،عة صدرهوس حممد،هذه هي رمحة 
ريأن جي اواألذى، وأبم، مث قاتلوه أشد مل يسأل اهللا هلم إلَّا أعظم ما  ؛ومع كل هذا ،القتال وه حني استجار

  ا آخر يف الدنيا بلغت الرمحة من قلبه هذا املبلغ؟م رجلًأرأيت !ـ وهو اهلدىـ يعلمه من اخلري 
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احلر ىدارت رحلَب علَى املسلمني بعد أن كانت الغم خالفوا أمر  ؛ة هلمبم حممدوذلك ألواستهو ،
فأحاط املشركون  ؛لت أقدامهمزِلْفازموا وز ؛عليهم العدو فاشتغلوا جبمع الغنائم، وحينئذ كر ؛أموال املشركني

ودخل فيه ثالث حلقات  ،رأسه جوش ،تهنيفانكسرت ثَ ؛وقاتلوه بالسالح ،وه بالسهام واحلجارةمور حمد؛مب
 ها؟ اللهمكيف تفلح أمة تقتل نبي(: فلم يزد يف ذلك املوقف الرهيب علَى أن قال ؛ج بالدموتضر ،من البيضة

  ) قومي فإم ال يعلمون دها
ة اجلبلظَإذا كان املسيح قد قال يف ع):أحبب عدا مل يقتصر علَى إرشاد الناس بلسان ؛)كوه بأن فإن حممد

  .بل أراهم بسريته وعمله كيف يكون موقفهم من أعدائهم ؛حيبوا أعداءهم
فلما  ،ى شديداوه أذًهو وعشريته باملكروه وآذَحممدا قد جبه  ـمسه اوأظنكم تذكرون  ـن عبد ياليل إ

بعد  ة فيه، وجعل يزورهأنزله يف مسجده، وضرب له قبـ ؛ بعد ذلك ـ يف املدينة حممد نزل مع قومه علَى 
ىعليه ما كان يلقَ كل عشاء، ويقص ناء وجهدوهو يف مكة من ع. .ي استقبل  ؟ن هو عبد ياليلومهو الَّذ

 ،أن حيب عدوه ىد فيما مضحمن أَ دهِفهل ع. .سفوسامه اخلَ ،، ورمجه باحلجارةىيف الطائف باألذَحممدا 
  ويعفو عنه مبثل هذه السماحة عند املقدرة؟ 

اجتمع رجال قريش وأشرافها بفناء املسجد احلرام، وفيهم  ؛سلمون مكة ودخلوها أعزة ظافرينوملا فتح امل
وأذاقه ضروب األذى حممدان كان قد شتم م، وفيهم مب برسالته ن كذَّن كان قد ائتمر عليه بالقتل، وفيهم م

ىوافتر عليه، وفيهم من قاتله وتذرهعنن طع بكل وسيلة حملو اإلسالم، وفيهم م بالروفيهم  ،ح وضربه بالسيفم
ن آذوا فقراء املسلمني وضعفاءهم وكووا صدورهم وظهورهم باجلمر امللتهب، كل أولئك من رجال قريش م

ا كانوا يوم فتح مكة واقفني موحتز  ،سي رؤوسهم صاغرين، ولعلهم كانوا يتذكرون ما سلف منهمنكِّوسادا
وه عن لَجفإن الَّذي أَ ؛هلم أن خيافوا قما اقترفوا، وح جزاَءحممد ع م وقبني أن يمترقِّ ،ذكراه يف ضمائرهم

قد عاد إليهم فاحتًا عزيزا يقود حتت راياته عشرة آالف من األبطال الباسلني الَّذين  ؛وأخرجوه من داره ،وطنه
  .ذوهاينتظرون أوامر سيدهم لينفِّ

  أين فاعل بكم؟ ماذا ترون: حممديف ذلك املوقف الرهيب سأهلم 
ال تثْرِيب علَيكُم ﴿ :أقول اليوم ما قال يوسف إلخوته: حممد فقال. أخ كرمي وابن أخ كرمي ؛خريا: قالوا

موقاءلَـاذهبوا فأنتم الطُّ. .)٩٢من اآلية: يوسف(﴾  الْي!  
تي ال عهد للدنيا وضرب به املثل للسماحة الَّ ،قه حممدوهذا ما حقَّ ،هذه هي حمبة األعداء والعفو عنهم

  .وكرم املعدن ،وسعة الصدر ،قلُح، وتلك هي دماثة اخلُفْفذلك هو العفو والص ؛مبثلها
إنه مل يدا بنفسه ع ولكنها  ؛مل تكن دعوته كلمات عذبة يرسلها علَى الناسو. .الناس إلَى فضيلة إلَّا بدأ
  .سوة وقدوةليكون هلا منه أ ،م به إلَى اإلنسانيةا يتقدكانت عملً

 ؛من املصلحني من الشام إلَى أقصى اهلند فلَن سروا فيموتفكَّ ،وا حياة األنبياءلُتأم: سكت قليال، مث قال
ا منهم عفهل تعرفون واحدماألفعال العظيمة الكاملةر هاألعمال اجلليلة املتنوعة، ومبثل هذ ه؛ت حياته مبثل هذ 

ي يرى فيها الناسهلم أسوة الَّت، م الشخصية واالجتماعية؟ومنهاجا حليا  
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بكلمات عذبة وألفاظ فصيحة ) ياحلب اإلهل(وخطبه  هيذكر يف مواعظأن  ظواعمن السهل على أي 
  الطاهر يف حياته العملية؟  يفماذا كان أثر احلب اإلهل ؛ف من مثرهارعن الشجرة تـ إكما قيل  ـولكن  ،رائعة

مث ترونه  ،والناس نيام يا يف ظلمات الليل يصلِّجتدوه قائم ؛الَّذي كان حيب اهللا حممددرسوا سرية اوا تعالَ
ا ذراعيه إلَى السماء يسأل ربه إقامة احلق وتيسري اخلري، وقلبه خاشع، وطرفه دامع، ولسانه رطب حبمد باسطً

  أليست هذه هي صورة احلب اإلهلي يف أكمل حاالا؟ .اهللا وتسبيحه ومتجيده
 !إيلي، إيلي(: انطلق لسانه مناديا ؛هبلْعليه أعداؤه وأرادوا ص ضملا قبسيحيني يروون عن املسيح أنه املن إ

ـل؟ملاذا تركتين وخذلتين !ريب، ريب :؛ أي)!؟بقتينش م!   
ملا دنا من املوت، وأيقن أنه تارك هذه الدنيا، وكادت روحه الطاهرة تفيض صاعدة إلَى  إنهف ؛أما حممد

؛ار يناجأخذ ي اه قائلًرب:)إلَى الرفيق األعلى اللهم!( نني شديد إلَى لقاء ربه، ويف شوق عظيم إلَى فهو يف ح
  ؟، وأيهما أصرح يف احلنني إلَى لقاء رب العاملنييعلَى احلب اإلهل اجلملتني أدلّ فأي. .رفيقه األعلى
  :اآلثار

فهو مما تظافرت عليه . .ننا إال أن نسلم مبا ذكرتوعينا هذا وفهمناه، وال ميك: قال رجل من اجلمع
فحدثنا عن الدعامة الثالثة اليت استندت إليها يف التعرف على كمال حممد . .األدلة، وتواترت بنقله األخبار

  .العملي
  .. الدعامة الثالثة هي اآلثار العملية: قال

  ما تقصد بذلك؟: قال الرجل
لكن صالحه يظل . .وقد يبلغ به الصالح قمة درجاته. .القد وجدت أن املرء قد يكون صاحل: قال

فيصري أسوة . .وهلذا فإن الكامل من الصاحلني هو من يتعدى صالحه لغريه. .حمصورا فيه ال يتعدى إىل غريه
  .كاملة حيتذى ا يف كل امليادين

  فهل حتقق هذا حملمد؟: قال الرجل
  .  .دم تعاليمه بشكل عملي كما قدمها حممدفلم أجد شخصا ق. .لقد حبثت يف سري العظماء: قال

إن مجيع األديان والنحات الناس علَى ثَّل حاألديان، وأن يقتفوا آثارهمت هويعملوا  ،باع أصحاب هذ
وهو أنه  ؛ا من ذلكفقد اختار طريقًا آخر خري ؛أما اإلسالم. .لينالوا بذلك رضاء اهللا وحمبته ؛أنبيائهم) بأقوال(

باعهم لتلك السرية تاوجعل ، مرنبيه، وعرض عليهم التأسي به يف سريته كاملة ليس فيها خ) أعمال( قدم للناس
  . .وتأسيهم بصاحبها وسيلة هلم يف احلصول علَى رضاء اهللا وحمبته

فكل األحكام النظرية الواردة يف الكتاب  ؛نة نبيهكتاب اهللا، وس: نييف اإلسالم مرجع ىتر ؛ألجل ذلك
  .بالتطبيقات العملية الواردة يف السنةمؤيدة 

  . .وقد مشلت السنة بتطبيقاا العملية كل ما حيتاجه مجيع البشر يف مجيع حاالم
الدنيا قد قام بنياا علَى التنوع يف األعمال و. .طائفة واحدةوالبشر ليسو . .كيف يكون هذا: قال الرجل

وال ، خلربت الدنيا يف مهنهم ومكاسبهم وأشغاهلم ومعايشهم واالختالف يف األفعال، ولوال أن الناس خمتلفون
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بد للعامل من مفيه،فيما خيتلفون بينهم كم حيكم اوح ،أمورهم العامة ىيتولّ ك أو رئيس مجهورية  أو والٍل 
يأمورهم رئيس، ومن حمكومني حيكم فيهم حاكم، ومن خصوم يقض ىوكذلك ال ختلو الدنيا من رعية يرع 

ليسود األمان ويستتب السالم، وكذلك األمم حتتاج إلَى أن يكون هلا جنود يدافعون عن  ؛بالعدل ضٍابينهم ق
كما جتد فيهم  ،وجتد فيهم الفقراء الَّذين يعانون الشدة والبؤس ،كياا، وأن يكون علَى اجلنود ضباط وقادة

األغنياء من أهل الترف والسة اهللاوفيهم عباد يقومون بطاع ،فر يف جوف الليل، وزهاد حترروا من مع الدنيا ت
ترى يف الدنيا العائلني الَّذي يكدحون ملن و ،وزخارفها، وجماهدون يقارعون الباطل ويقيمون احلق يف األرض

. .يعولوم، وترى فيها لفيف األصدقاء املتحابني، وطوائف التجار واحملترفني، وأصحاب املصانع واملعامل
الطوائف وخمتلف الفرق  وعلى شىت. ال ختلو من قادة األمم وساسة الشعوب وزعماء األحزاب وهكذا الدنيا

الدنيا، وكل منهم حيتاج يف عمله إلَى حياة مثالية وأسوة كاملة ي ها يف احلياةقام نظام هذا ليكون سعيد قتدي .  
  فهل ميكن لكل هؤالء أن جيدو أسوم يف سرية رجل واحد؟

فوجدت لكل هؤالء ما يكفيهم من سرية حممد وسنته لينتهجوا جه، . .ثت يف ذلكلقد حب: قال
  .ويتحققوا بالكمال الذي حتقق به

مجيع شعوب البشر وطوائفهم وفرقهم إذا اختذوا منها األسوة  ية احملمدية تكفنأن السلقد وجدت 
  .والقدوة

وة حلياة احلاكم، كما أن حياة احلاكم ال حياة احملكوم ال تصلح ألن تكون قدكيف ذلك، و: قال الرجل
 علَى ضوء من حياة الغين تهله أن يسري يف معيش ىم ال يتسنوالفقري املعد. .تصلح ألن تكون قدوة حلياة احملكوم

   ، والغين ال يتسىن له أن يسري يف معيشته على ضوء من حياة الفقري؟املثري
فيها الناس كلهم علَى اختالف جيد  ؛حياة جامعةوفر حملمد  وهلذا امتألت عجبا عندما رأيت أن اهللا: قال

الباقة اجلامعة لكل أصناف الزهور لقد رأيت أا تشبه . .طوائفهم األسوة الكاملة يف مجيع ألوان احلياة وأطوارها
  .واألصفر الفاقع ،واألخضر الناضر ،واألبيض الناصع ،ففيها األمحر القاين ؛والورود جبميع ألواا

  . .أجد هذه الصفة إال عند حممدفلم . .حبثت يف حياة سائر العظماء لقد
يف املأثور عنه ما تكون مل أر  القوة البشرية العظيمة والبطش الشديد، لكينمتثِّل  ىن حياة موسلقد رأيت أ

  .ة النفس ومساحتهاحناح وسجالنا فيه األسوة من ناحية دماثة اخللق وخفض اجلَ
فيما ـ جد أ مل لكين ؛مناذج لسماحة النفس ورقة الطبع ودماثة اخللق ولني اجلانبحياة املسيح ورأيت يف 

 ،وتثري كوامن النفس ى،حترك ساكن القو ؛تفاصيل عن شؤون حياته وأسرتهـ وصل إلينا من أخالقه وأعماله 
  .املتراخية ىوتنبه القو

 ؛يهدئ ثائر قواه ويسكن جائشهافكما حيتاج إلَى ما  ؛اإلنسان يف حياته حمتاج إلَى هذا وهذامع أن 
   .منها يويهيج ساكنها وينبه املتراخ ىحيتاج كذلك إلَى ما يثري الكامن من هذه القو
صاحبها ميزان  بيديف هاتني احلالتني املختلفتني، علَى أن يكون له إنه يف حاجة إلَى حياة يتخذها قدوة 

ا عزيز الوجود إلَّا يف  اخلصلتني املختلفتني مجعا قوميالعدل بالقسط تستوي كفتاه، ولن جتد اجلمع بني هاتني
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 ىواملنهج األعل ،كثرية متنوعة حبيث تكون فيها األسوة الصاحلة الت حياته أعمالًثَّفإنه هو الَّذي م ؛حياة حممد
النبيلة والعواطف  ،والعادات احلسنة ،ألا مجعت بني األخالق العالية ؛للحياة اإلنسانية يف مجيع أطوارها

  .والنوازع العظيمة القومية ،املعتدلة
إذا كنت غني؛اا مثري مبحمد  فاقتدزعه بني احلجالَا يسري بِسعندما كان تاجر لَوالشام، وحني مخزائن  ك

م إلَى املدينة دب أيب طالب، وحني قَعفلتكن لك أسوة به وهو حمصور يف ش ؛دماعفقريا م وإن كنت ،البحرين
  . نيا شيئًاطام الدوطنه وهو ال حيمل من حمن جرا إليها مها

وإن كنت م؛اكًل فاقتد بسننلَه وأعماله حني مودان لطاعته عظماؤهم  ،وغلب علَى آفاقهم ،أمر العرب ك
  . ا مبكة يف نظام املشركنيأيام كان حمكومفاقتد به  ؛رعية ضعيفًا وإن كنت ،وذوو أحالمهم
فاحتً وإن كنت؛اا غالب فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدونني ومكةه يف بدر وح ،ا  وإن كنتمنهزم
  .نني باجلراحورفقائه املثخ ىد وهو بني أصحابه القتلحفاعترب به يف يومِ أُ
امعلِّ وإن كنتفانظر إليه وهو يعلِّ ؛ماملسجد ةفَّم أصحابه يف ص، ا وإن كنتور مقعده فتص ؛تلميذًا متعلم

ابني يدي الروح األمني جاثيا مسترشد .  
ا وإن كنتا أمينا ومرشد؛واعظًا ناصح فاستمع إليه وهو يوإن  ،ظ الناس علَى أعواد املسجد النبويع

فانظر إليه وهو ضعيف مبكة ال ناصر  ؛أن تقيم احلق وتصدع باملعروف وأنت ال ناصر لك وال معني أردت
  . علن بهيدعو إلَى احلق ويفهو  ؛ومع ذلك ،نهينصره وال معني يعي
وإن هزمت فظهر احلق علَى يدك وزهق الباطل واستتب لك  ؛ك وخضدت شوكته وقهرت عنادهعدو

  . يوم دخل مكة وفتحهاحممد نظر إلَى اف ؛األمر
وإن أردت أن تصلاف ؛وم علَى ضياعكقُح أمورك وتياع بيننظر إليه وقد ملك ض النضري وخ؛كيرب وفد 
  . ن أحسن القيام عليهاضها إلَى موفو ،واؤوأصلح ش ،كيف دبر أمورها
اييت وإن كنتنظر إلَى فلذة كبد آمنة وزوجها عبداهللا وقد توفيا وابنهما صغري رضيعاف ؛م .  
وإن كنت صغري السيةفانظر إلَى ذلك الوليد العظيم حني أرضعته مرضعته احلنون حليمة السعد ؛ن .  
وإن كنت مكة يفاقرأ سري راع ؛اا ناشئًشاب .  
ا بالبضائع وإن كنتا مسافر؛تاجر ي قصدت بفالحظ شؤون سيد القافلة الَّتىرص.  
وإن كنت قاضيكَا أو حي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع احلجر األسود كَنظر إلَى احلَاف ؛امم الَّذ

بني  يوهو يف فناء مسجد املدينة يقض تتلون، مث ارجع البصر إليه مرة أخرىوقد كاد رؤساء مكة يق ،يف حمله
  . املثري م والغينيستوي عنده منهم الفقري املعد ؛الناس بالعدل

ا وإن كنتفاقرأ السرية الطاهرة واحلياة الرتيهة لزوج خدجية وعائشة ؛زوج .  
فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزه ؛أبا أوالد وإن كنتاحلسن واحلسني راء وجد .  

وأيا م؛، ويف أي شأن كان شأنكن كنت فإنك مهما أصبحت أو أمسيت أو  وعلى أي حال بت
لك  يجلناحلياة، وي يلك بنورها دياج يءتض ؛فلك يف حياة حممد هداية حسنة وقدوة صاحلة ؛أضحيت
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ديه أ ؛يشبضوئها ظالم الع فتصلح ما اضطرب من أمورك، وتثقفودك، وتقوم بسنته عجكو.   
ىإن السرية الطيبة اجلامعة لشت ومجاع التعاليم لشعوب األرض وللناس كافة يف  ،اك األخالقلَاألمور هي م

فالسرية احملمدية نور للمستنري، وهديها نرباس  ؛وأحوال الناس علَى اختالفها وتنوعها ،أطوار احلياة كلها
  .مسترشد للمستهدي، وإرشادها ملجأ لكل

وقد  ،)نور اإلسالم(قبل مخسني عاما جملة ) بتنه(ر يف دصي يكان الواعظ الذائع الصيت األستاذ حسن عل
فقال  ؛إين أرى رسول اإلسالم أعظم رجال العامل وأكملهم: ن صديقًا له من الربامهة قال لهإ :قال يف جزء منها

بن اإن املسيح : ن مرمي عندك من رسول اإلسالم؟ فأجابهباوما هي مرتلة املسيح عيسى : يله األستاذ حسن عل
ثل ولد صغري يتكلم بكالم عذبمرمي عندي يف جانب حممد كم، ا عند أعقل أهل زمانه ويتحدث حديثًا حلو

وأكثرهم حازألين أجد : مباذا كان رسول اإلسالم عندك أكمل رجال العامل؟ فأجابو :يمث سأله حسن عل. .م
ا كثرية مل أرها اجتمعت يف تاريخ العامل إلنسان واحد يف وخصالً ،ةا مجوأخالقً ،ا خمتلفةاللًم خيف رسول اإلسال

متواضع يف نفسه  ؛وهو مع ذلك ،ف األمر فيها كما يشاءدانت له أوطانه كلها يصر ملكًافقد كان  ؛آن واحد
ىير بل موقرة باخلزائن إلَى عظيم تأتيه اإل يف غىنوتراه  .بهأنه ال ميلك من األمر شيئًا وأن األمر كله بيد ر

 !وكثريا ما يطوي علَى اجلوع ،د يف بيته نار لطعام يف األيام الطوالا وال توقَمع ذلك حمتاج ىويبق ،عاصمته
ا يقود اجلند القليل العا عظيمونراه قائددد الضعيف العم ألوفً ؛دد فيقاتلاملةج باألسلحة الكا من اجلند املدج، 

ع شروط اهلدنة علَى القرطاس بقلب مطمئن وجأش ويوقِّ ؛حلْرا للصثؤا للسالم موجنده حمب، مث يهزمهم شر هزمية
ا ونشاهده بطلً ،ة متأل جواحنهومعه ألوف من أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب محاسة ومحي ،هادئ
شجاعآلالف من أعدائه غري مكترِ هد وحدا يصمرحيم رؤوف ،رقيق القلب ؛وهو مع ذلك .مث بكثر، 
وتراه مشغول الفكر جبزيرة العرب كلها، بينما هو ال يفوته أمر من أمور بيته  ،ك قطرة دمفْف عن سمتعفِّ

 ؛وا عنهدوا خالقهم وصسويهتم بأمر الناس الَّذين ن ،وأزواجه وأوالده، وال من أمور فقراء املسلمني ومساكينهم
ل إلَى اهللا، منقطع عن تبتم ؛نه إنسان يهمه أمر العامل كله، وهو مع ذلكإ ؛وباجلملة. إصالحهمفيحرص علَى 

مل ينتقم من أحد قط لذات نفسه، . اهللا يفهو يف الدنيا وليس فيها، ألن قلبه ال يتعلق إلَّا باهللا ومبا يرض ؛الدنيا
وكان يدعو لعده باخلري، ويريد هلم اخلري، لكنه ال يعفوو عن أعداء اهللا وال يتركهم، وال يزال يين قد نذر الَّذ

صا، يقوم الليل لذكر اهللا ومناجاته. وا عن سبيل اهللا ويوعدهم عذاب جهنمدا يف الدنيا عابدكما  ،تراه زاهد
الَّتي تتصوره ا يف الساعة ا معصوما ونبيا حصيفًوتراه رسولً ،تتصور من مشائله أنه اجلندي الباسل املقاتل بالسيف

 ،يفشوها من لسادة حويتكئ علَى وِ ،نه ليضطجع علَى حصري له من خوصإو !ا للبالد ظافرا باألممفيها فاحتً
ة ويكون أهل بيته يف فاقَ !ا علَى بالد العربكًلوننادي به م ،حينما خيطر علَى بالنا أن ندعوه بسلطان العرب

وشدة عا، وتأتيه  ؛آتية إليه من أحناء اجلزيرة العربيةب استقباله األموال العظيمة قفتكون يف فناء مسجده أكوام
ة بروأثرت الق ،ت يداهاجحىت م ى؛حن بالرحبة والطَّروفلذة كبده فاطمة تشكو إليه ما تكابده من محل الق بِنته

نته من ذلك بِفال تنال  ؛رب وإمائهام بني املسلمني ما أفاء اهللا عليهم من عبيد احليومئذ يقس وحممديف جسمها، 
فلم  ؛جرةفأجال بصره يف احلُ ؛وجاءه ذات يوم صاحبه عمر. .مها كيف تدعو ا راه هلا بكلمات يعلِّؤإلَّا دعا
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 ،نبه، وكل ما يف البيت صاع من شعري يف وعاءعليه وأثر يف جحممد جيد إلَّا حصريا من خوص قد اضطجع 
وعلى مقربة منه شلَّمع نفلما رأى عمر . .يوم دان له نصف العربحممد هذا كل ما كان ميلك  ،تدق علَى و

إن  !ي؟يل ال أبك وما: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: حممدفسأله  ؛مل يتمالك نفسه من دموع تذرفها عيناه ؛ذلك
ا أم: حممدفقال له  !ىأر ال ميلك إلَّا ما مان بنعيمها، وإن رسول اهللا يتمتعان بالدنيا وينع ىرسر وكصيقَ

ر من نعيم الدنيا، وتكون لنا اآلخرة خالصة من دون صيوقَ ىرسيا عمر أن يكون ذلك نصيب ك ىترض
  !الناس؟

ينظران إلَى ااهدين حممد جبيوشه ليفتح مكة قام أبو سفيان إلَى جانب العباس عم حممد وعندما أحدق 
فراعه  ؛، وكان أبو سفيان ال يزال علَى ما كان عليه من املخالفة لإلسالممن املسلمني تتقدمهم األعالم الكثرية
حاء مكة طْإم يزحفون علَى بو ،إليهم من القبائل املسلمة ىن انضووم ،ما رأى من كثرة مجوع املسلمني

؛يا عباس: فقال لصاحبه ؛ءيال يصده صاد وال مينعه ش ،يل اجلارفكالس إن ابن أخيك أصبح ماكًل اعظيم! 
هذه نبوة  ؛ك يف شيء يا أبا سفيانلْليس هذا من املُ :ـ غري الَّذي يراه أبو سفيان ىوهو يرـ فأجابه العباس 

  .سالةورِ
وهو ابن حامت الذائع الصيت ـ يدي الطائوع، ي تالَّذضرب به األمثال يف اجلود والسكان سيد  ـاء خ

ة ، وعليهم عدحملمدفشاهد إعظام الصحابة  ؛يزال علَى املسيحية ذات يوم وهو الحممد ، وحضر جملس يءطَ
ك امللوك أم لأهذا م: وتساءل يف نفسه ؛لطانبوة بأمر السفاشتبه عليه أمر الن ؛امة للدفاعاجلهاد من األسلحة واللَّ

رسول من رريد يا رسول أُ: ت لهامرأة فقرية من إماء املدينة وقالحممد جاءت إلَى  ؛ل اهللا؟ وفيما هو كذلكس
هلا  ىمث ض معها وقض ؛أخلو لك ك املدينة شئتكَنظري يف أي سا: فقال هلا ؛اإليك شيئً رساهللا أن أُ
 ىاجنل ؛كلثل عظمة املَوهو بني أصحابه يف ممن حممد هذا التواضع العظيم  يفلما رأى ابن حامت الطائ ،حاجتها

عنه فعمد إلَى صليبه فرتعه  ؛ساالت اهللاوأيقن أن هذا األمر من رِ ،حاوتبني له احلق واض ،عنه ظالم الباطل
  .يف نور اإلسالمحممد ودخل مع أصحاب 

وا وفُطُ: حممد يقولعند مولد  عمس داًءأن نِـ ن بإسناد ليـ روى اخلطيب البغدادي يف تارخيه لقد 
نس والطري واحليوان، ، مث اذهبوا به إلَى مجيع اإلليعرف العامل كله ؛واغطسوه يف قعر البحار ،مبحمد مجيع البالد

ح،وشجاعة نو ،ومعرفة شيث ،ق آدملُوأعطوه من خ وبالغة  ،ورضا إسحق ،ولسان إمساعيل ،ة إبراهيملَّوخ
 ،دانيال بوح ،وحلن داود ،وجهاد يوشع ،وطاعة يونس ،وصرب أيوب ،ة موسىدوش ،وحكمة لوط ،صاحل

  .، واغمسوه يف حبر أخالق الرسل كلهمىد عيسهوز ،ىية حيفّوع ،لياسإووقار 
والعلماء الَّذين رووا هذه الرواية يف . .ولكن معناها صحيح. .مع أين ال أطمئن إىل صحة هذه الرواية

الرسل مجيعا متفرقني قد  يعطوأا كاملة جامعة، وأن ما أُ حممد؛وا عن حقيقة سرية برِعأن يا كتبهم أرادوا 
  .سل قد اجتمع فيهوأن ما تفرق من مكارم األخالق يف الر تيه حممد وحده،وأُ

أليس حممد املكي الذي خرج من بلده . تأملوا سرية حممد جتدوا فيها كلّ ما كانت به حياته املثالية كاملة
  مهاجرا إىل يثرب يشبه الرسولَ اإلسرائيلي الذي خرج من مصر يريد مدين؟ 
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  نزوى يف غار حراء يعبد ربه؛ كالذي قصد جبل سيناء ليناجِي ربه؟ أليس الذي ا
فا لينادي معاشر شابه حممدا وقد ارتقى جبل الصي ؛ظتهع ييف ذهابه إلَى جبل الزيتون ليلقاملسيح إن 

  . قريش
املؤابيني  واقاتل الَّذياألنبياء شبه ي ؛بوكنني ويوم األحزاب وتبالد العرب يف بدر وح يوالذي قاتل مشرك
  .والعمونيني واآلموريني

وإنّ حممدا دعا على سبعة رجال من أعيان مكة؛ فهلكوا، وموسى دعا على فرعون ومن التف حوله حني 
ـُّوا يف عتو ونفور، ومل يؤمنوا به؛ فهلكوا مغرقني يف  رأوا بأعينهم آية بينة من اهللا مرةً بعد أُخرى، لكنهم جل

  .ألمحر؛ فتشات سنة حممد وسنة موسىالبحر ا
 يعلَى أحد وما زال يبغ عدمل ياملسيح د، وإن حإن حممدا دعا باخلري ملن أراد قتله من املشركني يوم أُ

  ؟ املسيحدي شابه من هذه الناحية هحممد ي يدأليس ه. .اخلري ألعدائه
ا حني تراه يف فالناس باحلق وحيكم بالعدل، أو يف ساحات احلرب يقاتل بني  يناء املسجد يقضإن حممد

  .وهو جياهد أعداءه ويقاتل الَّذين يعبدون األوثان ىفكأنك ترى موس ؛الكفار واملشركني
ا يعبد ربه ويتضرع إليه يف خـ وة عن الناس لْوحني ترى حممدإمأو يف مغارة اجلبل  ،جرة منفردةا يف ح

  .د اهللا ويناجيه بالعبودية لهوقد خال بنفسه يوحاملسيح كأنك ترى فـ ؛ وقد أرخى الليل سدوله 
نيب ولو رأيت ا وحيمده ويسباإلسالم وهو يذكر اهللا دائمفكأنك  ؛كور واآلصال ويف كل حالحه يف الب

  .ور يف ترتيله حمامد اهللا ونعمهبصاحب الز ته ترى داودبرؤي
حينما ترى حممدا بني أصحابه وقد  ؛هة السلطانبك وأُلاملَوكأنك ترى سليمان يف جنوده وعليه جالل 

مر مشرعة لتقويض إلقامة احلق، والعوايل الس ةتبأيديهم السيوف مصلَّ ،فتح مكة ودخلها حتت رايات ااهدين
  .دعائم الباطل

 ؛إليه من اخلارج دخول الطعام والشراب عنِوقد م ،ب أيب طالبعويه يف شأما إذا رأيته وهو حمصور مع ذَ
فكأنك ترى يوسف الصديق وهو يف سجصر يعاين شدائد الظاملني ويكابدهان م.  

م الناس مكارم ليعلِّ ثَعب واملسيحناجاته، مب إن موسى قد جاء باألحكام، وداود امتاز بدعاء اهللا والتغين
اهللا، والتوجيه إلَى مكارم  ء، ودعاباألحكام: هد يف الدنيا، وأما حممد فقد جاء بكل ذلكاألخالق والز

ا ومعىن، ويف السرية احملمدية قُهد يف الدنيا وزينتها، وكل هذا جتده يف القرآن لفظًاألخالق، واحلض علَى الزوة د
  .وعملًا

  
***  

وقد شاء اهللا أن ال نسمع منه إال . .ما وصل السيد سليمان من حديثه إىل هذا املوضع حىت ارتفع اآلذان
وصحت معهم . .)حممد رسول اهللا(فصاح اجلمع ـ مبختلف طوائفهم ـ من غري شعور . .)د رسول اهللاحمم(
  .ار الدنيا مدادا، وأشجارها أقالما، واجتمعن ليعربن عنها ما أطقنفترتلت علي حينها أنوار لو كانت حب. .ا
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وليس عليكم أن . .سأذكره لكم كما شاهدته. .رأيت مشهدا لن أنساه طول عمري. .يف ذلك املساء
  .فحسيب أن أقول لكم بأن حالوته مل تغادرين مذ رأيته. .تصدقوين

بعد أن استلمت . .وبعد أن صليت أول صالة صادقة، وتوجهت أول توجه صادق. .يف ذلك املساء
  .رأيت ذلك املشهد العجيب) حممد رسول اهللا(مفتاح 

  ماذا رأيت؟: قلنا
كلهم ترتسم على وجوههم سرج النور . .والقديسني والصديقنيرأيت مجعا كبريا من األولياء : قال
فصعدت على املنصة كما يصعد من يراد . .مث نادى أحدهم على امسي. .يقفون يف صعيد واحد. .اخلالص
  .تكرميه

يف تلك املنصة رأيت رجال له من األنوار ما ال ميكن وصفه، تقدم مين، مث ألبسين تلك احللة اليت كنت قد 
  . .وإمنا أنت حممد الوارث. .أنت من اليوم لست فالنا: مث قال يل. .ديثهاحدثتكم ح

  هل أصبحت وارثا؟. .الوارث: صحت فرحا
  .مل خيتم له إال ذا. .وحبث عن أهل اهللا. .كل من سار يف طريق اهللا. .أجل: قال

  فما حق الوراثة علي؟: صحت
  .حيق ملن ورث رسول اهللا أن يرغب عنه إىل غريه فال. .أن ال تسري يف حياتك إال على قدم من ورثته: قال

وأصيح بكل قليب، وجبميع . .أفقت من ذلك املشهد النوراين، فوجدت نفسي أرتدي تلك احللة
   )حممد رسول اهللا( :مشاعري
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  اخلامتة
حىت صاح أصحايب مجيعا بصوت ممتلئ جبشرجة الدموع  ما وصل حممد الوارث من حديثه إىل هذا املوضع

  )سول اهللاحممد ر(
ومن ارتداء حلة  ،أخربين أصحايب مجيعا أنه حصل هلم ما حصل حملمد الوارث من الفتح. .ويف ذلك املساء

  .الوراثة النبوية
  كيف رغبت عن سبيلهم؟. .؟!وأنت: قلت
. .جيعلين أصيح أكثر مما صاحوا فما كان لدي من املعرفة مبحمد . .أنا مل أرغب عن سبيلهم: قال

  .ن قيد بأغالل منع من احلراك بسببهاولكين كنت كم
أن احلجب الكثيفة اليت حالت بيين وبينه، مل تكن  لقد ذكرت لك يف بداية رحليت ألشعة مشس حممد 

حجب قهر، بل كانت حجب رمحة، فلذلك سرت باحثا عنه إىل أن وصلت إىل الشمس اليت ال تنكسف، 
  .والنور الذي ال تطيق مجيع ظلمات الدنيا أن تطفئه

  فكيف استقبلوك يف الفاتيكان، وقد حصل ما حصل؟: قلت
  . .لقد استقبلوين كما يستقبل الفاحتون: قال
  أبعد كل ذلك استقبلوك استقبال املنتصر؟. .عجبا: قلت
  .ورثتهمن قبلة و لقد هنأوين على ثبايت يف وجه األعاصري اليت كانت ب من قبلة حممد : قال
  ث؟فهل بثثت هلم خرب الوار: قلت
  .لقد ذكرته هلم بكل تفاصيله. .أجل: قال
  فهل صاحوا مبا صاح به أصحابك؟: قلت
  .فلم يكن هلم من الصدق واإلرادة ما يتيح هلم أن يفعلوا ذلك. .كال: قال
  فما فعلوا مبا أخربم به؟: قلت
  .مث راحوا بكل جماهرهم ومراقبهم يدرسونه حرفا حرفا. .لقد سجلوا كل ما ذكرته هلم: قال
  أليكتشفوا من األشعة ما مل تكتشفه؟: قلت
  .ليتهم يفعلون ذلك: قال
  فما فعلوا؟: قلت
  . .لقد راحوا يبحثون عن الثغرات اليت يقتحمون ا حصون الورثة، وحصون الوراثة النبوية: قال
  مل؟: قلت
ها مرتبطة ة اليت محليوسالمه وعدله ورمحته ومجيع القيم السام ألم أدركوا أن صفاء حممد : قال

  .أو دينه فما دام ورثته حيملون هذه الصفات، فإنه يستحيل تشويه حممد . .بوجود ورثته
  فهل وجدوا من الثغرات ما يسمح هلم بذلك؟: قلت
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  . .مل جيدوا: قال
  فقد يئسوا إذن؟: قلت
  .إنه ال يتقوت إال بذلك. .ما عدا من خيدم خمططات الشيطان، فإنه لن ييأس. .كلهم ييأس: قال
  فما فعلوا؟: قلت
 وهي معاهد خترج أصنافا من الورثة بينهم وبني حممد . .لقد راحوا يؤسسون معاهد الورثة اجلدد: قال

  . .طفرات كثرية
  فكيف اهتدوا إىل ذلك؟: قلت
  أال تعلم أن علم الوراثة ابتدأ من الكنيسة؟: قال
  .رجل دينفمندل صاحب قوانني الوراثة كان . .بلى: قلت
فلذلك راحوا ينشئون . .وفن اهلندسة الوراثية. .فن التالعب باجليناتقومنا من ذلك احلني لقد أتقن : قال

  .هم حيملون صورة حممد لكن بقلوب أيب جهل وتفكري أيب هلب. .ورثة ذا األسلوب
  .وأتأسف لذلك. .ودين حممد  وأعرف جناية هؤالء على حممد . .أعرف ذلك: قلت
أمل . .لن يبقى على هذه األرض إال احلقائق. .إن ذلك جمرد ضباب سرعان ما ينقشع. .ال تتأسف :قال

  ؟)١٧من اآلية: الرعد)(فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ ﴿ :تسمع قول اهللا تعاىل
  . .بلى: قلت
يف . .سيأيت اليوم الذي تطل فيه مشس احلقائق. .بخرون كما تبخرت كل األوهامفكذلك هؤالء سيت: قال

  .ذلك اليوم سيظهر اهللا دينه على الدين كله
  أقريب هو؟: قلت
  .ال حنتاج للوصول إليه إال االهتداء بنجوم اهلداية اليت تركها لنا رسول اهللا . .هو قريب جدا: قال
  ١)النيب اهلادي(هي الرحلة إىل  إىل حممد فرحلتنا الثالثة . .لقد ذكرتين: قلت
وراثة كاملة حىت يهتدي بتلك النجوم اليت أضاءت مساء  فال ميكن ألحد أن يرث حممدا . .أجل: قال

  .العامل بفضل رسول اهللا 

                                                
 .هذا هو عنوان الرسالة التاسعة من هذه السلسلة، وهي الرسالة الثالثة من الرسائل اليت حتاول التعرف على رسول اهللا ) ١(



 ٥٩٩

  الفهرس
  ٥  املقدمة

  ٢٢  أوال ـ العارف

  ٢٦  ـ اليقني ١
  ٢٨  :اخلوف
  ٣٠  :الفاقة

  ٣٢  ـ الصحبة ٢

  ٣٤  الذكر
  ٣٦  :ـ أذكار عامة ١
  ٤٠  :ـ أذكار خاصة ٢

  ٤٠  :املساء
  ٤٩  :السفر
  ٥٥  :السوق
  ٥٧  :البيت

  ٥٨  :الصالة
  ٧٨  :الطعام
  ٨٢  :النوم

  ٨٨  :التهجد
  ٨٩  :االستيقاظ

  ٩٠  :الصباح
  ٩٢  :اخللوة

  ٩٨  الدعاء
  ٩٨  :االستعاذة

  ١٠١  :دعوات عامة
  ١٠٨  :دعوات خاصة

  ١١٨  ثانيا ـ العابد

  ١٢٣  ـ اخلضوع ١

  ١٣١  ـ القنوت ٢
  ١٣١  :عبودية اللطائف
  ١٣٣  :عبودية األوقات



 ٦٠٠

  ١٤٤  ثالثا ـ الورع
  ١٤٧  :ورع العوام

  ١٥٠  :ع الصاحلنيور
  ١٥٢  :ورع املتقني

  ١٥٣  :ورع الصديقني
  ١٥٥  رابعا ـ الزاهد

  ١٥٨  ـ التصور ١

  ١٧٤  ـ السلوك ٢

  ١٨٧  خامسا ـ العامل

  ١٩٣  ـ الصدق ١

  ٢٠٦  ـ الثبات ٢

  ٢١٢  ـ الشمول ٣

  ٢١٧  ـ النفع ٤

  ٢٣٥  ـ اإلمام سادسا

  ٢٣٩  ـ التجرد ١

  ٢٥٣  ـ التميز ٢
  ٢٥٣  :الشدة
  ٢٥٦  :الرمحة
  ٢٦٢  :الربانية

  ٢٦٥  ـ اهلمة ٣

  ٢٧٢  ـ البصرية ٤
  ٢٧٢  :األساليب
  ٢٧٥  :املراتب

  ٢٨٢  سابعا ـ القائد

  ٢٨٥  ـ السياسة ١



 ٦٠١

  ٢٨٦  :الدستور
  ٣٠١  :الشورى

  ٣٠٣  ـ اإلدارة ٢
  ٣٠٣  :الكفاءة
  ٣٠٦  :التحفيز
  ٣٠٩  :النظام

  ٣١١  ـ القضاء ٣
  ٣١٢  :التثبت
  ٣١٤  :احلكم

  ٣٢٠  ـ األمن ٤
  ٣٢٠  :القوة

  ٣٢٢  :األخالق
  ٣٢٦  :التخطيط

  ٣٣٠  ثامنا ـ الطبيب

  ٣٣١  ـ الوقاية ١
  ٣٣١  :الفم

  ٣٣٦  :األنف
  ٣٣٩  :الوجه
  ٣٣٩  :اليدان

  ٣٤١  :الرجالن
  ٣٤٢  :الغذاء
  ٣٥٥  :النوم

  ٣٦١  :الرياضة
  ٣٦٤  ـ العالج ٢

  ٣٧٥  تاسعا ـ البشر

  ٣٧٨  ـ مشيه ١
  ٣٧٨  :إسراعه
  ٣٨٠  :التفاته
  ٣٨١  :تنعله

  ٣٨٢  :األخذ باليد
  ٣٨٤  ـ تطيبه ٢



 ٦٠٢

  ٣٨٧  ـ صورته ٣
  ٣٩٠  :لونه
  ٣٩١  :شعره
  ٣٩٤  :جبينه
  ٣٩٤  :عيناه
  ٣٩٦  :مسعه
  ٣٩٧  :أنفه
  ٣٩٧  :خده
  ٣٩٧  :فمه
  ٣٩٩  :حليته
  ٤٠١  :وجهه
  ٤٠٢  :عنقه
  ٤٠٣  :ظهره

  ٤٠٥  :صدره وبطنه
  ٤٠٦  :يداه
  ٤٠٧  :إبطه

  ٤٠٨  :رجاله
  ٤٠٩  :طوله
  ٤١٠  :عرقه

  ٤١٣  ـ أكله ٤
  ٤١٣  :ما كان يشتهيه
  ٤٢٠  :ما كان يعافه

  ٤٢٢  :ما أكله
  ٤٣٣  :ما شربه

  ٤٣٦  :هيئة شربه
  ٤٣٩  :هيئة أكله

  ٤٤٩  :األواين اليت استعملها
  ٤٥٣  ـ عالقاته ٥

  ٤٥٣  :االستئذان
  ٤٥٦  :التحية

  ٤٦١  :سريته مع املرضى
  ٤٦٤  :سريته مع املوتى

  ٤٦٧  :جملسه
  ٤٧٠  :حديثه
  ٤٧٣  :إشاراته

  ٤٧٥  :تبسمه ومزاحه
  ٤٨٣  :هيبته
  ٤٨٥  :غضبه



 ٦٠٣

  ٤٨٨  ـ لباسه ٦
  ٤٨٩  :ثيابه

  ٥٠٣  :عمائمه
  ٥١١  :أحذيته
  ٥١٣  :خامته
  ٥١٧  :ألوان

  ٥٢٣  عاشرا ـ الرسول

  ٥٣٣  ـ احلفظ ١
  ٥٣٩  :الصحة
  ٥٤٦  :التفصيل

  ٥٥٠  ـ الكمال ٢

  ٥٥١  الكمال النظري
  ٥٥١  :اإلميان
  ٥٥٩  :العبادة

  ٥٦٢  :املعامالت
  ٥٦٣  :األخالق

  ٥٧٠  الكمال العملي
  ٥٧٤  :الشهادات
  ٥٨٠  :األعمال

  ٥٩٠  :اآلثار
  ٥٩٧  اخلامتة

  ٥٩٩  الفهرس

  
  



 ٦٠٤

  هذه السلسلة
هذه السلسلة مدرسة متكاملة يف براهني النبوة ودالئلها، ويف احلـوار اإلسـالمي  املسـيحي، ويف رد    

  .ملستغربونالشبهات اليت يبثها املبشرون واملستشرقون وا
  .وهي تعتمد احلوار العقلي، وختاطب املخالف باللغة اليت يفهمها، وتنطلق من املصادر اليت يرجع إليها

وقد صيغت بشكل روائي مبسط مليء باألحداث املشوقة، لتجعل من كل مسلم داعية إىل اهللا، وحاميـا  
  :وهذه أجزاؤها..به الشبهات حيمي محى رسوله، ومناظرا ينتصر به احلق، وينهزم به الباطل، وتدفع

    معجزات علمية. ٣ الكلمات املقدسة . ٢ أنبياء يبشرون مبحمد. ١
مثار من شجرة . ٥ معجزات حسية. ٤

 النبوة
  قلوب مع حممد. ٦

  النيب اهلادي. ٩ النيب اإلنسان. ٨ النيب املعصوم. ٧
  رمحة للعاملني. ١٢ عدالة للعاملني. ١١ سالم للعاملني. ١٠
  احلياة. ١٥ اإلنسان. ١٤ هللا جل جاللها. ١٣

  
  
  


