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اإلهداء
ُ
ترتجف من هول الوحي
أتخ َّيل ُ َك اآلن نازالً من غار حراء
فأو ُّد لو أني أضمك إلى قلبي
أتخ َّيل ُ َك محاص ًرا في ِش ْع ِب أبي طالب
بيدي
فأتمنى لو أني أنال شرف أن أطعمك
ّ
أتخ َّيل ُ َك مرجوماً في الطائف
َ
أنت
فأو ُّد لو أني أقف
أمامك فأتأ ّذى أنا وتسلم َ
أتخ َّيل ُ َك مهاج ًرا من مكة تحت جنح الظالم
يدك وأقول َ
فأتمنى لو أني أُق ِّب ُل َ
لت فداك
لكُ :جعِ ُ
بكر
أتخ َّيل ُ َك في
ِ
الغار رفق َة أبي ٍ
يمس َك سوء
فأو ُّد لو علّ ُ
قت قلبي على بابه فليمزّقوه وال ّ
َ
وجهك الشريف يوم أ ُ ٍ
حد
أتخ َّيل ُ َك تمس ُح ال ّدم عن
َ
وأخطأتك
فأتمنى لو أن تلك الضربة أصابتني
ممكسا كتف الشاة وفيه ُس ُّم اليهودية
أتخ َّيل ُ َك
ً
لك :أنا آكله َ
ألقول َ
عنك

أنت وأ ّمي يا رسول اهلل
كم
تعبت ليكون لنا دين ،بأبي َ
َ
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ُشهداء اهلل في األرض!

والنبــي ﷺ فيهــا!
كانــت جلســ ًة رائعــة ،وكيــف ال تكــون كذلــك
ْ
ُّ
كحلــون أعينهــم بالنظــر إلــى وجهــه ،يــا ِّ
لحظهــم! وت ُم ـ ُّر
والصحابــة يُ ِّ
جنــازةٌ … فيُثنــي الصحابــة عليهــا خيــراً ،ربمــا قالــوا يومهــا :كان الميــت
صديقـاً وفيـاً ،وزوجـاً ُمح ّبـاً ،وابنـاً بــاراً ،وجــاراً كريمـاً ،كان يُصلــح بيــن
المتخاصميــن ،ويتصـ ّدق علــى المســاكين ،ويُســامح مــن أخطــأ بحقــه،
وكان قلبــه معلق ـاً بالمســاجد!
النبي ﷺَ :و َج َب ْت!
فقال
ُّ
ثــم بعــد قليــل م ـ َّر ْت جنــازةٌ أخــرى ،فأثنــى الصحابــة عليهــا شــراً،
ربمــا قالــوا يومهــا :كان الميــت صديق ـاً غــادراً ،وزوج ـاً لئيم ـاً ،وابن ـاً
عاقــاً ،وجــاراً ُمؤذيــاً ،كان ال يحتــرم كبيــراً وال يعطــف علــى صغيــر،
والطريــق إلــى المســجد ال يعرفهــا وال تعرفــه!
النبي ﷺَ :و َجبَ ْت!
فقال
ُّ
فسأل الصحابة :ما َو َجبَ ْت يا رسول اهلل؟
ـت لــه الجنــة ،ومــن أثنيتــم عليــه
فقــال :مــن أثنيتــم عليــه خيــراً وجبـ ْ
ـت لــه النــار ،أنتــم ُشــهداء اهلل فــي األرض!
شــراً وجبـ ْ
كلنــا سـنُحمل يومـاً علــى األكتــاف ،فــكل نفـ ٍـس ذائقــة المــوت ،ومــا
نحــن إال جنائــز ُمؤجلــة ،وكمــا قــال كعــب بــن زهيــر:
طالــت ســامته
ك ُّل ابــنِ أُنثــى وإن
ْ
يومــاً علــى ٍ
آلــة حدبــاء محمــو ُل!
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األرض عنــا يــوم نُحمـ ُل
فهــل ف ّكرنــا مــاذا ســيقول شــهداء اهلل فــي
ِ
فــي التوابيــت؟!
ـك أو عليـ َ
كل إنســان تتعامــل معــه اليــوم هــو شــاهد لـ َ
ـك ،تذكــر هــذا
ـئت ولكــن إيــاك أن تنســى:
ـس مــا شـ َ
جيــداً وأنـ َ
ـت تُخالــط النــاس ،وانـ َ
ـت!
َو َج َبـ ْ
مــاذا ســيقول أبــواك عنــك؟ اللهــم اغفـ ْر لــه فقــد كان نعــم االبــن ،أم
ســيقوالن اللهــم إنــك تعلــم مــا كان مــن أمــر عقوقــه!
مــاذا ســتقول زوجتــك عنــك؟ اللّهــم إنــه كان خيــر زوج ،أم ســتقول
خُ ـ ْذ بحقــي منــه يــا اهلل!
مــاذا ســيقول أبنـ َ
ـاؤك عنــك؟ اللهــم إنــه كان أب ـاً عــاد ًال لــم يُ ِّ
فضــل
ابنـاً علــى بنـ ٍـت ،وال ولـ ًدا علــى ولــد ،أم ســيقولون يــا اهلل إنــه قــد ظلـ َم

وم َّيـ َز وأضــاع األمانــة ولــم يُحســن التربيــة!
مــاذا ســيقول جيرانــك عنــك؟ اللهــم أنزلــه فــي جــوارك فقــد كان
خيــر جــار ،أم ســيقولون وأخيــراً اســترحنا مــن أذاه!
مــاذا ســيقول زمــاؤك فــي العمــل عنــك؟ اللهــم ارحمــه فقــد كان
طيب ـاً ينص ـ ُح ويُســاعد ،ويحفــظ الســر ،أم ســيقولون اللهــم إنــك تعلــم
أنــه كان واشــياً ال يُؤتمــن ،و ُمؤذي ـاً ال يُحتمــل!
كل ُمتع ِّثر أقمته وأخذت بيده هو شاهد لك.
دمعة مسحتها هي شاهدة َ
ُك ُّل ٍ
لك.
كل فقيــر رأى منــك دفء ابتســامتك قبــل دفء درهمــك هــو شــاهد
َ
لك .
ك ُّل مســكين أعنتــه ،وجائــع أطعمتــه ،وتائــه أرشــدته ،ومظلــوم
نصرتــه ،شــهود َ
َ
تتنفــس اليــوم!
شــهودك ،فجنائــز الغــد
لــك ،فك ِّثــ ْر
ُ
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إنه قد َش ِه َد بدراً!

ـت مكــة علــى موعـ ٍـد قريـ ٍـب مــع الفتــح ،رســول اهلل ﷺ قــد حســم
كانـ ْ
أمــره بالســير إليهــا ،وأخبــر الجيــش باالســتعداد ،وألن الحــرب ِخدعــة،
وألن مــن يملــك عنصــر المفاجــأة نــادراً مــا يُهــزم ،أمــر النبــي ﷺ
ّ
الصحابــة بكتمــان أمــر المســير إلــى مكــة.
كان كل شــيء يســير كمــا هــو ُمخطــط لــه ،الصحابــة مــن أهــل مكــة
يحلمــون باللحظــة التــي س ـيُق ِّبلون فيهــا ترابهــا ،والصحابــة مــن أهــل
الحديبيــة! وبقيــة
المدينــة مــا زالــوا يحلمــون ب ُعمــرةٍ ُر ُّدوا عنهــا يــوم ُ
الصحابــة مــن جزيــرة العــرب يحلمــون باللحظــة التــي ســيرتفع فيهــا
أن شــيئاً لــم يكــن بالحســبان قــد
أن اهلل أكبــر! غيــر َّ
أذان مكــة ُمعلِن ـاً َّ
ـي ﷺ الفرســان الثالثــة :علي ،والزبيــر ،والمقداد،
وقــع… يســتدعي النبـ ُّ
ّوجــه علــى الفــور إلــى «روضــة خــاخ» حيــث هنــاك امــرأة
ويأمرهــم بالت ّ
تحمـ ُل رســال ًة عليهــم إحضارهــا إليــه مهمــا كلَّــف األمــر!
توجــه الثالثــة ُمســرعين ،فوجــدوا المــرأة هنــاك ،فطلبــوا منهــا أن
َّ
فأنكــرت وجودهــا ،فقالــوا لهــا :إمــا أن تُخرجــي
تُعطيهــم الرســالة،
ْ
الكِ تــاب ،أو لنضعـ َّـن الثيــاب!
علمــت أنهــم عازمــون علــى تفتيشــها ،أعطتهــم الرســالة
فلمــا
ْ
ـي ﷺ الرســالة فــإذا هــي
وعــادوا بهــا إلــى المدينــة ،وهنــاك فتــح النبـ ُّ
مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى قريــش يُعلِمهــم فيهــا بعــزم النبــي ﷺ
الســير إلــى مكــة لفتحهــا!
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شئت ف ُق ْل :خيانة ُعظمى!
خر ٌق أمني خطير! وإن
َ
ـأن لــه أهـ ً
ا ضعفــاء فــي مكــة ،وأنــه مــا أراد
ـب فعلتــه بـ َّ
ويُبــرر حاطـ ٌ
برســالته غيــر أن ت ُكـ َّ
ـف قريــش أذاهــا عنهــم!
النبــي ﷺ ُعــذره… غيــر أن عمــر بــن الخطــاب بحزمــه
ويقبــ ُل
ُّ
المعتــاد ،وشراســته المتوقعــة إذا مــا تعلَّــق األمــر بهــذا الديــن يقــول :يــا
ـرب عنــق هــذا المنافــق!
رســول اهلل ائــذن لــي أن أضـ َ
فقــال لــه رســول اهلل ﷺ :ال يــا عمــر ،إنــه قــد شــهد بــدراً ،ومــا
أدراك َّ
لعــل اهلل قــد اطلــ َع علــى أهــل بــدر فقــال :اعملــوا مــا شــئتم
ـرت لكــم!
فقــد غفـ ُ
إنه قد شهد بدراً!
يــا تُــرى هــل نتذكــر ماضــي النــاس المشــرق عندمــا يقــ ُع منهــم
خطــأ ،أم أننــا ننســى كل المعــروف ،واللحظــات الحلــوة ،والمشــاعر
الجميلــة التــي عشــناها عنــد أول زلــة قــدم؟!
فــي حيــاة كل إنســان «بــدر قــد شــهدها» فلمــاذا ال نمحــو الخطــأ
ببــدر تلــك بــدل أن نمحــو بــدراً بهــذا الخطــأ؟
لماذا نُريد من الناس أن يكونوا مالئكة على الدوام؟
أليــس لــك ّل جــواد كبــوة ،ولــكل قــدم زلــة ،وال بــد للنبيــل أحيانـاً أن
يخونــه نُبلــه؟
وقد قال علي بن الجهم:
ومــن ذا الــذي تُرجــى ســجاياه كلهــا
كفــى المــرءُ نُب ـ ً
ا أن تُعـ َّـد معايبــه!
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يــوم بــدراً ،تربيــ ًة لــأوالد ،وطبخــاً
تجــد الزوجــة
ُ
تخــوض كل ٍ
ونفخـاً ،وتدريسـاً واهتمامـاً ،وعنــد أول خطــأ ينســى الــزوج ذلــك كلــه
وكان بإمكانــه أن يقفــز عنــه!
وتج ـ ُد الــزو َج محب ـاً حنون ـاً رحيم ـاً فــإذا أخطــأ قامــت الدنيــا ولــم
تقعــد ،تنســى الزوجــة ُعمــراً مــن المعــروف بموقــف كان بإمكانهــا
التغاضــي عنــه!
لمــاذا علــى المديــر أن ينســى كل ماضــي الموظــف المشــرق عنــد
خطــأ عابــر ،وعلــى الموظــف أن ينســى لُطــف المديــر الســابق عنــد
أول موقــف حــزم؟
لمــاذا ينســى الوالــدان ســنوات ابــن فــي ال ِبــر لموقــف عقــوق واحــد،
وينســى األوالد إحســان الدهــر مــن الوالديــن للحظــة ضعــف إنســاني
واحد؟
احفظوا لكل أَ ٍ
حد «بدره» وال تمحوا كل المعروف بموقف واحد!
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َ
وجهك عني؟!
غي َب
فهل تستطيع أن ُت ِّ

كان يــوم بــدر يــوم حمــزة بــن عبــد المطلــب بامتيــاز ،صــا َل فيــه
بفــارس إال وصرعــه ،وال أتــى علــى
األســ ُد الهصــور وجــا َل ،مــا مــ َّر
ٍ
محــارب إال أهلكــه ،كيــف ال وهــو الــذي كانــت تُلقبــه قريــش فــي
ٍ
الجاهليــة بِصا ِئــدِ األُســود ،ولقَّبــه النبــي ﷺ فــي اإلســام بأســدِ اهلل
وأســدِ رســوله!
أصــاب قريشــاً فــي مقتلهــا ،واعتبرتــه المســؤول األول عــن
لقــد
َ

هزيمتهــا فــي بــدر ،وكان ألكثــر مــن ٍ
بيــت قرشــي ثــأ ٌر عنــده! وكان
ـرب عبــداً راميـاً بالحربــةُ ،م ِجيــداً فيهــا ،ف ُو ِعـ َد إن هــو
وحشــي بــن حـ ٍ
قتــل حمــزة يــوم أُحــد أن يصيــر ُحــراً ،وهكــذا كان ،استشــهد أول قائــد
وحشــي ُحــراً طليقــاً! ولمــا
هيئــة أركان فــي تاريــخ اإلســام ،وصــار
ٌ
ـي إلــى الطائــف خوف ـاً مــن فِ عل ِتــه،
ـي ﷺ مكــة ،هـ َ
فتــح النبـ ُّ
ـرب وحشـ ٌ
ثــم إنــه قــد قيــل لــه :إن الرجـ َل لنبـ ٌّـي ،وإنــه ال يثــأر لنفســه ،وقــد قــال:
ـلمت ،لَ َق ِبــل منــك ،وعفــا عنــك!
ـب مــا قبلــه ،فلــو أتيتَــه وأسـ َ
يجـ ُّ
اإلســام ُ
أنت وحشي؟
فجاء
وحشي إلى النبي ﷺ ،ولما رآه قال لهَ :
ٌ
قال :نعم.
قتلت حمزة؟
أنت
َ
فقال له النبي ﷺَ :
فقــال :قــد كان مــن األمــر مــا بلغـ َ
ـت أشــهد أن ال إلــه
ـك ،وقــد جئـ ُ
إال اهللَ ،
وأنــك رســول اهلل!
َ
وجهك عني؟!
النبي ﷺ :فهل تستطيع أن تُغ ِّي َب
فقال له
ُّ
ـض النبــي ﷺ ،وا َّدعــى ُمســيلمة الكذاب
ولــم يلتقيــا بعدهــا ،فلمــا ُق ِبـ َ
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النبــوة ،خــرج وحشــي فــي جيــش المســلمين ،وقتــل بحربتــه ُمســيلمة!
قتلــت بحربتــي هــذه خيــر النــاس وشــر النــاس،
وكان بعدهــا يقــول:
ُ
حمــزة بــن عبــد المطلــب و ُمســيلمة الكــذاب!
َ
وجهك عني؟!»
«فهل تستطيع أن تُغ ِّي َب
هنا مربط الفرس ،وإسطب ُل الكالم!
ـي ﷺ أن يــر َّد إســا َم مــن
يجـ ُّ
اإلســام ُ
ـب مــا قبلــه ،وال يســتطي ُع النبـ ُّ
جــاءه مســلماً ألي فعلــة فعلهــا فــي الجاهليــة حتــى لــو كان قــد قت ـ َل
ع ّمــه! لهــذا َق ِبـ َل إســا َم وحشــي! ولكنــه بأبــي هــو وأمــي ال يســتطيع أن
ـب ويكــره ،وال يُري ـ ُد أن يــرى وجــه
يخــر َج مــن قفــص بشـ ِـر َّيتِه ،إنــه يُحـ ُّ
وحشــي طالمــا فيــه جفــن يطــرف!
لقــد ط َّبــق شــرع ربــه بقبولــه إســام وحشــي ،ولكــن حقــه الشــخصي
رفــض أن يتنــازل عنــه ،مــا زال موجوعــاً لفقــد عمــه وقائــد جيشــه
َ
وأحــد أشــرس جنــود اإلســام!
ـي ﷺ نبي ـ ً
ا
العفــو عنــد المقــدرة مــن ِش ـيَ ِم النُّبــاء ،وقــد كان النبـ ُّ
فعفــا ،ولكــن العفــو شــيء والــو ُّد شــيء آخــر!
أحيانـاً يجرحنــا اآلخــرون عميقـاً ،يُسـ ِّببون لنــا جروحـاً غائــرة لــن
تُشــفى مــا دامــت الســماوات واألرض ،وقــد يدخــل النــاس للصلــح،
وقــد نســامح ،ولكننــا ال نُريدهــم بجانبنــا مــر ًة أُخــرى ،وال نُريــد رؤيــة
وجوههــم حتــى ،ألننــا كلّمــا رأيناهــم ســنتذكر طعــم الطعنــة التــي

ونتحســس الجــرح الــذي أحدثــوه فينــا ولــم يبــرأ بعــد!
طعنونــا إياهــا،
ّ
تفهمــوا أن الــذي ال يريـ ُد عــودة األمــور إلــى مجاريهــا مجــدداً ليــس
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بالضــرورة حاقــ ًدا ولكنّــه تــأ ّذى ،وكمــا يقــول األديــب الروســي ليــو
تولســتوي :عندمــا يخونونــك فكأنمــا قطعــوا ذراعيــك ،تســتطيع أن
تُســامحهم ،ولكنــك ال تســتطيع أن تُعانقهــم!
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يد عثمان!
وهذه ُ
ِ

الحديبيــة وســار النبــي ﷺ بال ُمســلمين يُريــدون مكــة
لمــا كان عــام ُ
َّ
أن المســلمين إ ّنمــا جــاؤوا للحــرب،
لل ُعمــرة فقــط ،أُشــيع فــي مكــة ّ
فقــرر النبــي ﷺ أن يُرســل إليهــم رســوالً يُخبرهــم أنــه مــا أراد إال
ال ُعمــرة ،ولــن يمكــث فــي مكــة أكثــر مــن يــوم وليلــة! ووقــع أول األمــر
وألن بنــي َعــدِ َّي يومئــذ قِ لّــة فــي مكــة
اختيــاره علــى عمــر بــن الخطــابَّ ،
أرادت قريـ ٌ
ـش الغــدر ،اقتــر َح الفــاروق علــى
ولــن يقــدروا أن يحمــوه إذا
ْ
النبــي ﷺ أن يُرســل مكانــه عثمــان بــن عفــان ،فهــو مــن بنــي أُميــة،
ِّ
ـري مــن قريــش ولــن يتج ـ ّرأ عليــه أحــد…
الفخ ـ ُذ القــوي والثـ ُّ
ويقبـ ُل النبــي ﷺ رأي عمــر ،ويُرسـ ُل عثمــان بــن عفــان ُمو َفــداً منــه
إلــى قريــش برسـ ٍ
ـالة مفادهــا« :مــا أتينــا للحــرب ،إنهــا ال ُعمــرة فقــط!»
فأتــى عثمــان مكــة ،وأبلــغ أبــا ُســفيان وســادة قريــش رســالة
النبــيﷺ ،فأخبــروه أنهــم ســينظرون فــي أمرهــم ،وقــال أبــو ســفيان
شــئت أن تطــوف بالبيــت ُ
فط ْ
ــف!
لعثمــان :إن
َ
كنت ألفعل حتى يطوف به رسول اهلل ﷺ.
فقال له عثمان :ما ُ
فأب َقتْــ ُه قريــش عندهــا ريثمــا تســتقر علــى رأي تبعثــه معــه إلــى
النبــي ﷺ ،وعندمــا تأخــر عثمــان أُشــيع أنــه قــد ُقتــل ،وكانــت األعــراف
الدبلوماســية وقتــذاك تقتضــي أن ال ُّرســل ال تُقتــل ،لهــذا غضــب النبـ ّـي
ﷺ ،وطلــب مــن ال ُمســلمين أن يُبايعــوه علــى المــوت لقتــال قريــش عنــد
الشــجرة ،بمــا ُعــرف فيمــا بعــد ببيعــة الرضــوان!
ووضــع النبــي ﷺ يــده ،وبــدأ الصحابــة يضعــون أيديهــم فــوق يــده
14

الشــريفة ويُبايعونــه علــى المــوت ،ثــم لمــا اجتمعــت األيــدي فــوق يــده،
رفــع يــده الشــريفة األخــرى وقــال :وهــذه يــد عثمــان!

صحيــح أن هــذه البيعــة مــا كانــت لتكــون لــوال غيــاب عثمــان ،ولكــن
عثمــان كان حاضــراً رغــم غيابــه ،ســيد النــاس ينــوب عنــه ،ويــده
الشــريفة تس ـ ُّد فــراغ يــد عثمــان!

ـي ﷺ أن بيعــة المــوت لــو كانــت لســبب آخــر وكان عثمــان
علـ َم النبـ ُّ
حاضــراً مــا تخلَّــف عــن البيعــة لهــذا سـ َّـد غيابــه.
فهل حفظنا نحن غيبة بعضنا؟!

ٍ
صدقــة لفقيــر فقــال أحدنــا هــذه عــن صديقــي
هــل تــ َّم جمــع
الغائــب فلــو كان حاضــراً
لتصــدق؟!
َّ
ـب أحدنــا أبــاه أو أمــه إلــى المستشــفى وفــي لحظــة
هــل اصطحـ َ

ـذر ولــو كان معنــا لــكان هنــا
إن أخــي غــاب لِعـ ٍ
خلــوة قــال ألحدهمــاّ :

مكانــي ومــا ســبقته إلــى ِب ِّركمــا؟!

كعــب بــن مالــك،
النبــي ﷺ
عندمــا كانــت غــزوة تبــوك ،افتقــد
َ
ُّ
كعــب بــن مالــك؟
فســأل :مــا فعــ َل
ُ
فقــال رجــل مــن بنــي ســلمة :يــا رســول اهلل ،حبســه بُــرداه والنظـ ُر
فــي ِعطفيــه!

ـت ،وا ِ
هلل يــا رســول اهلل مــا
ـس مــا قلـ َ
فقــام ُمعــاذ بــن جبــل وقــال :بئـ َ
علمنــا عنــه إال خيــراً!
نعــم غــاب كعــب ،ولكنــه كان حاضــراً فــي قلــب معــاذ ،فحفــظ لــه

غيبتــه!
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ـت
وقــد قــال رجــل لل ُمب ـ ِّرد النحــوي الشــهير :شــتمني فــان فحلمـ ُ
ـكت عنــه ،ثــم شـ ً
َ
ـكت عنــه!
ـتمك ،فسـ
ـاويتك بنفســي ،وسـ ُّ
وسـ ُّ
إن احتمالــك فــي نفســك ِحلْــم،
فقــال لــه ال ُمبــ ِّرد :ليســا ســواءَّ ،
واحتمالــك فــي صديقــك غــدر!
كلمــا غــاب صديــق تعـ ِـر ُ
ف مروءتــهُ ،سـ َّـد مكانــه ،وتذ َّكـ ْر« :هــذه يــد
عثمــان!»
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أستف ْق إال وأنا في قرن الثعالب!
لم
ِ

ضاقــت عليــه مكــة ،أبــو طالــب الــذي كان يحوطــه ويرعــاه قــد
ْ
ماتــت أيضــاً ،ولــم
مــات ،وخديجــة جبهتــه الداخليــة ومتراســه قــد
ْ
يتغ َّيــر شــيء فــي مكــة ،مــا زالــت غارقــة فــي الضــال ،تُك ـ ِّذ ُب نب َّيهــا،
وتســو ُم أصحابــه أصنــاف العــذاب ،فقـ َّرر المســير إلــى الطائــف ،علَّــه
يجــد فيهــا قلوب ـاً أرحــم مــن تلــك القلــوب القاســية فــي صــدور ســادة
ـرض دعوتــه علــى ســيدها ابــن عبــد ياليــل،
قريــش ،وفــي الطائــف عـ َ
فوجــده كأبــي جهــل غلظ ـ ًة ،وكأبــي لهـ ٍـب تكذيب ـاً ،وكأُميــة بــن خلــف
أذي ـ ًة ،فأطلــق خلفــه ُســفهاء الطائــف وغلمانهــا يرشــقونه بالحجــارة
حتــى ســا َل الــدم مــن قدميــه الشــريفتين!
كانــت جزيــرة العــرب تديــن
بعــد ســنوات مــن هــذه الحادثــة،
ْ
باإلســام ،فقــد جــاء نصــر اهلل والفتــح ودخــل النــاس فــي ديــن اهلل
أفواج ـاً! وتســأله عائشــة :هــل أتــى عليـ َ
ـك يــوم أشــد مــن يــوم أُحــد؟!
كانــت تعـ ُ
ـرف كــم كان موجع ـاً ذلــك اليــومَ ،ف َق ـ َد فيــه عمــه حمــزة،
ال ُمقاتــل الشــرس ،ورئيــس هيئــة أركانــه! وفقــد ســبعين مــن خيــرة
أصحابــهُ ،
ســرت مقدمــة أســنانه!
ــج رأســه ،و ُك
ْ
وش َّ
ولكنــه ح ّدثهــا عــن يــوم الطائــف ،لقــد كان عليــه أشــ ّد مــن يــوم
ـت وأنــا مهمــوم
أ ُ ُحــد ،فبعــد أن رجمــوه وأخرجــوه ،يقــول لهــا :فانطلقـ ُ
ـت رأســي
علــى وجهــي ،فلــم أسـتَفِ ْق إال وأنــا فــي قــرن الثعالــب! فرفعـ ُ
إن اهلل تعالــى قــد ســمع
فــإذا بســحابة فيهــا جبريــل ،فنادانــي ،فقــالَّ :
17

َ
قــول قومــك لــك ،ومــا ر ّدوا عليــك ،وقــد بعــثَ
إليــك ملــك الجبــال
ُ
شــئت
ملــك الجبــال ،وقــال :إن
شــئت فيهــم! فنادانــي
لتأمــره بمــا
َ
َ
أطبقــت عليهــم األخشــبيْن!
ُ
ـت :بــل أرجــو أن يُخــرج اهلل مــن أصالبهــم مــن يعبــد اهلل وحــده
فقلـ ُ
ال يُشــرك بــه شــيئاً!
الشاهد في القصة:
ـت وأنــا مهمــوم علــى وجهــي ،فلــم أســتفِ ْق إال وأنــا فــي قــرن
فانطلقـ ُ
الثعالب!
أن دينــه ســينتصر نهايــة المطــاف،
هــو يعلــم أنــه نبــي ،ويعلــم َّ
ويعلــم أن اهلل معــه ولــن يخذلــه ،ولكنــه إنســان يحــزن ،ويضيــق صــدره،
ويُصيبــه الهــم ،بــل ويســير هائمــاً علــى وجهــه ال يــدري أيــن تاخــذه
قدمــاه بأبــي هــو وأمــي ،ثــم ينتبــه فــإذا هــو فــي قــرن الثعالــب قــد
مشــى مســاف ًة بعيــدة عــن الطائــف!
فمــا بالــك بنــا نحــن الذيــن لــو ُجمــع إيماننــا جميعـاً في كفــة وإيمانه
هــو فــي كفــة لرجــح إيمانــه علــى إيماننــا ،ولفــا َق يقينــه بـ َ
ـاهلل يقيننــا،
ـب صبــره صبرنــا ،أليــس مــن حقنــا نحــن أيضـاً أن ننكســر أحيانـاً،
ولغلـ َ
ونمشــي ال نــدري أيــن تأخذنــا أقدامنــا؟!
قدرنــا هــذا لبعضنــا ،وعرفنــا أنــه تمــ ُّر باإلنســان لحظــات
فهــل َّ
يخــر ُج فيهــا عــن طبعــه الطيــب ،واتزانــه الــذي عرفنــاه بــه ،وعقلــه
الراجــح الــذي ألِفنــاه عليــه؟!
تم ـ ُّر باإلنســان لحظــات ال يُطيــق فيهــا أن يقــول كلمــة ،أو يســمع
نصيحــة ،أو يُقابــل إنســاناً ،فلمــاذا نعتبــ ُر األمــر شــخصياً ،ونزيــد
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همــوم بعضنــا ً
أن النفــس فــي إقبــال وإدبــار،
بعضــا بــدل أن نُراعــي َّ
يمــرض الجســم؟!
تمــرض تمامــاً كمــا
وأن الــروح
ُ
ُ
ـت صديقــك َ
ض ِجــراً ،فــا تكــن لــه همـاً فــوق همــهُ ،كــن لــه
إذا رأيـ َ
قــرن الثعالــب الــذي يســتفي ُق عنــده!
احتــرم حزنــه ،وحاجتــه فــي أن يبقــى وحــده ،ثــم حيــن يهــدأ ،ر ّبــت
وواس قلبــه ،ح ِّدثــه حديــث القلــب
علــى كتفــه ،وامســح علــى صــدره،
ِ
دعــك مــن المنطــق قليــ ً
َ
ا ،فالنفــس لحظــة
للقلــب ،والــروح للــروح،
انكســارها تحتــاج احتــوا ًء ال درســاً ،والــروح لحظــة تيههــا تحتــاج
احتضانــاً ال محاضــرة!
نحــن نضعــف ال مــن قلــة اإليمــان ولكــن مــن قســوة الحيــاة ،مــا كان
إيمــان النبــي ﷺ قليـ ً
ا يــوم الطائــف ،ولكــن الحيــاة كانــت قاســية ،ولقد
ع ِلــم اهلل حجــم وجعــه وانكســاره ،فلــم يُعاتبــه ألنــه هــام علــى وجهــه،
ولــم يقــل لــه أيــن إيمانــك بــي ،بــل أرسـ َل لــه مالئكـ ًة ،تحفــه وتنصــره،
علــم اهلل تعالــى أن رســوله نهايــة المطــاف إنســان ،وأن النــاس تمــر
بهــم لحظــات ضعــف تحتــاج عندهــا قلبـاً حنونـاً ال عقــل فيلســوف أو
لســان خطيــب!
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َأ ِج ْب عني!

حســان بــن ثابــت
مــ َّر ُعمــر بــن الخطــاب يومــاً بالمســجد ،فــإذا َّ
يُ ِ
نشـ ُد فيــه ِشــعراً ،فانتهــره ُعمــر ال تحريمـاً للشــعر ،وال انتقاصـاً مــن
قيمــة الشــعراء ،كيــف ال وهــو القائــل :خــذوا لُغتكــم مــن كتــاب ربكــم
وقديــم ِشــعركم! وإنمــا كان نهيــه إعــا ًء لقيمــة المســجد ،وتنزيهــه أن
ال يُقــال فيــه إال قــرآن كريــم وحديــث نبــوي.
ـت أ ُ ِ
نشـ ُد فــي
حســان بــن ثابـ ٍـت قــال لــه :يــا أميــر المؤمنيــن كنـ ُ
ولكـ َّـن َّ
المســجد ِشــعراً وفيــه مــن هــو خيــر منــك!
ـمعت
ـت إلــى أبــي هريــرة وقــال لــه :يــا أبــا ُهريــرة أمــا سـ َ
ثــم التفـ َ
ـب عنــي ،الله ـ َّم أ ِّيــده بــروح
حســان أَ ِجـ ْ
رســول اهلل ﷺ يقــول لــي :يــا َّ
القُــ ُدس؟!
فقال أبو هريرة :نعم
فمضى عمر وتركه!
وأردت أن أجمــع األحاديــث
كنــت ُمح ِّدثــاً،
واســتطراداً ،إنــي لــو
ُ
ُ
ألوردت هــذا الحديــث فــي
الــواردة فــي فضــل ُعمــر بــن الخطــاب،
ُ
ـت الفضيلــة فــي أن يكــون المــرء علــى صــواب دوم ـاً،
فضائلــه ،فليسـ ْ
إنمــا أن يكــون و ّقاف ـاً عنــد الحــق إذا تب َّيــن لــه أنــه ُمخطــئ!
أَ ِج ْب عني!
هنا مربط الفرس ،وبُغية الكالم!
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ـت
هــذا الديــن الــذي احتــاج يوم ـاً إلــى ســيف خالــد حيــن احتدمـ ْ
ـت
المعــارك الحربيــة ،احتــاج أيضـاً إلــى قصائــد حســان حيــن احتدمـ ْ
حســان،
يس َّ
ــد مــكان َّ
المعــارك الفكريــة ،خالــد لــم يكــن بإمكانــه أن ُ
ــد مــكان خالــد! لقــد وضــع اهلل
يس َّ
َّ
وحســان لــم يكــن بإمكانــه أن ُ
ســبحانه كل واحـ ٍـد منــا علــى ثغــر ،وعليــه أن يحــرس هــذا الثغــر بــكل
مــا أُوتــي مــن قــوة ،دون أن يســتصغر الثغــر الــذي يحرســه ،ودون أن
يتفاخــر بــأن ثغــره أهــم مــن بقيــة الثغــور!
مــال عثمــان بــن عفــان كان يــوم جيــش ال ُعســرة أهــم مــن قــراءة أُبــي
بــن كعــب ،وعنــد جمــع المصحــف الشــريف كانــت قــراءة أُبــي بــن كعــب
حســان ،ف ُكــن أســداً
أهــم مــن مــال عثمــان ،وســيف خالــد ،وقصائــد َّ
عندمــا يحيــن دورك!
ســيف علــي بــن أبــي طالــب يــوم تصـ َّـدى ل َم ْرحـ ٍـب فــي غــزوة خيبــر،
يُــوازي مــال أبــي بكـ ٍـر الــذي أعت ـ َق بــه بــاالً ،مــا كان لســيف علـ ّـي أن
يُحــرر عبــداً مســلماً مــن قيــده ،تمام ـاً كمــا لــم يكــن لمــال أبــي بكــر
أن يقضــي علــى َم ْرحـ ٍـب! هــذا الديــن تكامــل بيــن أتباعــه ،ال تنافــس
وتفاضــل!
وهــذا هــو حــال اإلســام اليــوم ،ثُغــور ش ـتَّى ،وكل واحــد منــا علــى
ثغــر!
األم في بيتها على ثغر ،ألن صناعة الرجال مهمة عظيمة!
وال ُمد ِّرس في صفه على ثغر ،ألن األمة الجاهلة تُقاد وال تقود!
ال ُمجاهــد علــى ثغــر ال يســده إمــام المســجد ،وإمــام المســجد علــى
ثغــر ال يســ ّده التاجــر الثــري ،غيــر أن ثغــر التاجــر الثــري صدقــ ًة
وإنفاقـاً وإعانــة للنــاس ال يقــل أهميــة عــن دور المجاهــد الــذي يجــود
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بدمــه ،وإمــام المســجد الــذي يأخــذ بأيــدي النــاس إلــى اهلل!
اُنْ ُظ ـ ْر أيــن أقامــك اهلل ،هــذا هــو ثغــرك الــذي عليـ َ
ـك أن تحميــه،
وتُجاهــد فيــه ،وعندمــا يقــوم كل واحــد منــا بــدوره ،تســتعيد هــذه األمــة
مجدهــا!
مر َ
ــت زوجــة الملــك ،فأوصــى األطبــاء أن تســتحم كل يــوم
ِ
ض ْ
بالحليــب ،فتســاءل الملــك كيــف يمــأ الحــوض حليبـاً كل يــوم ،فاقتــرح
راع فــي المملكــة دلــو حليــب فــي الليــل يفرغــه
وزيــره أن يحضــر كل ٍ
فــي الحــوض ،وهكــذا تُح ـ ُّل المشــكلة!
ـت دلــو مــاء ،ســيضي ُع بيــن دالء
راع فــي نفســه ،لــو وضعـ ُ
قــال كل ٍ
الحليــب ،ولــن يعــرف الملــك ،وفــي صبيحــة اليــوم التالــي ،وجــد الملــك
الحــوض مملــوءاً مــا ًء!
لــم يبــدأ كل واحـ ٍـد بنفســه ،لقــد انتظــر أن يقــوم اآلخــرون بــدوره،
وهــذا باختصــار هــو حالنــا اليــوم.
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ُق ْم أبا ُتراب!

وصــا ًال لألرحــام ،يــزور بناتــه ،ويُالعــب أحفــاده ،ويُالطــف
كان َّ
أصهــاره ،ويُكــرم أنســباءه ،وجــاء مــر ًة لزيــارة فاطمــة ابنتــه وقطعــة
قلبــه الفُضلــى ،فلــم يجــد عليـاً فــي البيــت ،فســأل عنــه ،فأخبرتْــه أنــه
قــد حــدث بينهمــا خــاف فخــر َج مــن البيــت!

ـب مــن رجــل أن يبحــث لــه عــن علــي ،فعــا َد
فتركهــا ومضــى ،وطلـ َ

إليــه وأخبــره أنــه نائــم فــي المســجد ،فذهــب إليــه ،فــإذا هــو نائــم
واضــع خــده علــى األرض وعليــه بعــض التــراب ،فقــال لــهُ :قــ ْم أبــا
تُــراب! وجعــ َل يمســ ُح بيــده الشــريفة التــراب عــن وجهــه!

لــم يســأل فاطمــة عــن الخــاف الــذي وقــع بينهــا وبيــن زوجهــا ،ولــم
يطلــب منهــا أن تُخبــره بمــا قالــت لــه ،وال مــا قــال لهــا ،أراد أن يُعلِّمنــا
وأن ُّ
تدخــل األهــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي حيــاة
أن البيــوت أســرارّ ،

الزوجيــن يُفاقــم المشــاكل ،فــا تُحاولــوا كشــف مــا ســتره اهلل ،دعــوا
األزواج تتخاصــم وتتصالــح!

الخالفــات الزوجيــة تقــع فــي كل البيــوت وهــذا شــيء طبيعــي
وعــادي جــداً ،هــذه فاطمــة ســيدة نســاء العالميــن ،وهــذا علــي خليفتنــا
الراشــد ،ومــع هــذا وقــع بينهمــا خــاف فمــا بالــك بنــا نحــن الذيــن
دونهــم ،فانظــروا إلــى المشــاكل علــى أنهــا جــزء مــن الحيــاة ،تقــع
وعلينــا أن نحلهــا ونتعلــم دروســاً منهــا ،ال أن نفــرط ُعــرى األُســرة،

ونُشــرد األوالد ،ونصبــح علكــ ًة فــي كل فــم!
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ُ
يذهــب إلــى علــي ويتر َّفــق بــه
وانظــ ْر إلــى حكمــة النبــي ﷺ،
ُ
ويســترضيه ،وال يُعاتبــه عمــا حــدث بينــه وبيــن ابنتــه ،حتــى أنــه لــم

يســأل مــا الــذي حــدث ،وهــذا درس بليــغ لألهــل فــي أن ال يتحزَّبــوا
ألوالدهــم عندمــا تقــع الخالفــات الزوجيــة ،وال يص ُّبــوا الزيــت علــى
النــار ،علــى العكــس يجــب أن ال ينســى أهــل الــزوج معــروف كِ نتهــم
الســابق وماضيهــا ومواقفهــا النبيلــة معهــم ،ويجــب علــى أهــل الزوجــة
أن ال يجعلــوا مــن زوج ابنتهــم شــيطاناً رجيمــاً لمجــرد خــاف وقــع
بينــه وبينهــا!
علــي درســاً هامــاً أيضــاً فــي أدب الخــاف ،ومشــاكل
ويُعلِّمنــا
ُّ
البيــوت ،لقــد خــر َج مــن البيــت تــاركاً فاطمــة لتهــدأ ،نحــن فــي غضبنــا
نقــول أشــياء ُمؤذيــة ،ونســمع مــن اآلخــر أشــياء تُحزننــا ،فاألفضــل إذا
وقــع الخــاف أن ال نقــف كالديــوك ال ُمتصارعــة قبالــة بعــض ،هــذا
يســمع ويــرد ،وذاك يســمع ويــرد!
ـي درس ـاً آخــر أيض ـاً ،لقــد خــرج هــو مــن البيــت ولــم
ويُعلِّمنــا علـ ُ
يطــرد زوجتــه منــه كمــا يفعــل كثيــر مــن األزواج اليــوم جاهليــن أن
خــروج الزوجــة مــن البيــت يُفاقــم المشــاكل ،وهــو أمــ ٌر جــار ٌح لهــا
وألهلهــا ،ناهيــك ع َّمــا فيــه مــن فضــح األُســرة ونشــر غســيلها أمــام
الرائــح والغــادي!
فــإذا وقــع بينكمــا خــاف واحتــدم ،اتركهــا فــي البيــت واخــرج ،و ُعـ ْد
فــي المســاء ،أو نَـ ْم فــي بيــت صديــق لــك ،أو فــي فنــدق إن بــدا لـ َ
أن
ـك َّ
هــذا أفضــل .وهــي حتمـاً ســتهدأ ويعـ ّز عليهــا غيابــك ،وتُقـ ِّدر لــك أنــك
تركتهــا فــي بيتهــا ُمعـزَّزة ُمك َّرمــة!
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ِإن َتص ُدق َ
يصد ْق َك!
اهلل
ُ
ْ ِ

لــم يكــن أحــ ٌد مــن الصحابــة يعرفــه ،مجــ َّرد أعرابــي جــاء مــن
الصحــراء وبايــع النبـ َّـي ﷺ علــى الهجــرة والجهــاد .ثــم كانــت غــزوة،
وخــرج األعرابــي ُمدافعـاً عــن هــذا الديــن فــي ُجملــة مــن خــرج ،ثــم مـ َّـن
وقســم النبــي ﷺ الغنائــم بيــن أصحابــه،
اهلل علــى المســلمين بالنصــرّ ،
وتــرك لألعرابــي نصيبــه ،فلمــا جــاء وقيــل لــه تـ َ
ـرك لــك رســول اهلل ﷺ
هــذا ،أخـ َذ الغنيمــة وت َو َّجــه إليــه ،وقــال لــه :يــا رســول اهلل مــا هــذا؟
فقال له :قسمته َ
لك.
ـك يــا رســول اهلل ،ولكنــي اتّبعتُـ َ
فقــال :ولكــن مــا علــى هــذا اتبعتـ َ
ـك
بســهم ههنــا -وأشــار إلــى رقبتــه -فأمــوت فأدخــل
علــى أن أُرمــى
ٍ
الجنــة!
فقال له النبي ﷺ :إ ْن تَص ُدقِ َ
اهلل يص ُدقك!
ْ
ِــي بــه إلــى النبــي ﷺ
فلمــا كانــت جولــة أُخــرى مــن القتــال ،أُت َ
محمــوالً ،والســهم مغــروز فــي رقبتــه حيــث أشــار ســابقاً ،فقــال
النبــيﷺ :أهــو هــو؟
فقالوا :نعم يا رسول اهلل.
فقال :صد َق َ
اهلل فصدقه اهلل!
ثــم كفَّنــه النبــي ﷺ فــي ُج َّب ِتــهِ  ،وصلــى عليــه ،وكان م ّمــا ســمعوا مــن
دعائــه يومهــا أنــه قــال :اللهــم هــذا عبــدك خــرج ُمهاجــراً فــي ســبيلك،
ف ُق ِتـ َل شــهيداً وأنــا شــهيد علــى ذلــك!
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ِإ ْن تَص ُدقِ َ
اهلل يص ُدقك!
ْ
يُمكنــك أن تتحــدث طوي ـ ً
ا عــن رغبتــك فــي الجهــاد ،وعــن ن ّيتــك
فــي االلتــزام بصــاة الفجــر ،وعــن أُمنيتــك فــي حفــظ القــرآن الكريــم،
ـت غنيـاً ،والنــاس ال يُمكــن أن
وعــن عزمــك علــى الصدقــة كثيــراً لــو كنـ َ
يحكمــوا عليـ َ
ـك إال بظاهـ َ
ـرك ،ولكــن اهلل ســبحانه يــراك مــن الداخــل،
وضجــة
ينظــر إلــى قلبــك عاريـاً مــن فنــون الخطابــة ،وحســن البالغــة،
ّ
اإلعــام والبيانــات ،وعلــى مــا فــي قلبــك ســيعطيك!
إن اهلل يُعطــي علــى ن ّيــة العمــل أجــر عمــل كامــل لــم يُعمــل حين يعلم
َّ
فــي قلــب عبــده صدقـاً أنــه لــو اســتطاع لعمـ َل ،وال يقبــل الطاعــة علــى
حســن ظاهرهــا إن علــم أن وراءهــا ريــا ًء وحــب ُشــهرة ونفاق ـاً ،وقــد
كان عبــد اهلل بــن ســلول يُصلــي الفجــر جماعــة خلــف النبــيﷺ وهــو
فــي الــدرك األســفل مــن النــار ،لقــد عمــل بجوارحــه عمــل الصالحيــن
وعمــل بقلبــه عمــل المنافقيــن ،وإنمــا المــرءُ بقلبــه!
وقــد جــاء فــي األثــر أنــه قــد أصــاب بنــي إســرائيل زمــن موســى
وأن راعي ـاً بســيطاً نظ ـ َر إلــى الجبــال
عليــه الســام فاقــة ومجاعــةَّ ،
حيــث يرعــى غنــم النــاس ،وقــال :اللهــم إنــك تعلـ ُم أنــه لــو كان لــي مثــل
ـت بهــا علــى عبــادك!
هــذه الجبــال ذهب ـاً لتصدقـ ُ
فأوحــى اهلل تعالــى إلــى موســى عليــه الســام أن يــا موســى ُق ـ ْل
ـت منــه صدقتــه!
لعبــدي أنــي قبلـ ُ
تذكــروا دومــاً أن اهلل ال ينظــر إلينــا مــن أعلــى فحســب ،ولكنــه
ينظــر إلينــا مــن الداخــل أيض ـاً ،وعلــى قــدر النوايــا تكــون العطايــا!
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ما لي أراك منكسراً؟

عــاد المســلمون مــن أ ُ ُح ٍــد بالهزيمــة ،وهزيمــ ٌة تُر ِّبيــك وتكســرك

وتُريــك خطــأك خيــر مــن نصـ ٍـر يُطغيــك! أراد اهلل ســبحانه أن يُر ّبــي
هــذه األمــة ويُخبرهــا أن ال نصــر إذا لــم يُ َط ـ ْع عبــده ورســوله!
وألن فقــد األحبــة ُموجــع ،والفِ ــراق أليــم ،والصحابــة بشــر ،خ َّيــم
ّ
ـت خســارة حمــزة
عليهــم الحــزن ،حتــى النبــي ﷺ ُك ِلـ َم بفقــد عمــه ،وظلَّـ ْ

جرحـاً ينـ ُّز داخلــه إلــى أن فــارق الدنيــا! ولكــن علــى الحيــاة أن تمضــي،
النبــي ﷺ
بعضهــم خاطــر بعــض ،وكان
فلملمــوا جراحاتهــم ،وط َّيــب ُ
ُّ
ـي
األكثــر تطييب ـاً للخواطــر رغــم أنــه كان األكثــر ألم ـاً! ففــي مــرة لقـ َ
جابــر بــن عبــد اهلل بــن حــرام ،فقــال لــه :يــا جابــر ،مــا لــي أراك
منكســراً؟
َ
وترك عياالً و َديْناً!
فقال له :يا رسول اهلل ُق ِت َل أبي يوم أ ُ ُحد،
فقال له النبي ﷺ :أفال أ ُ
َ
لقي اهللُ به أباك؟
بشرك بما َ
قال :بلى.

فقــال لــه :مــا كلَّــم اهلل أحــداً قـ ّ
ـط إال مــن وراء حجــاب ،ولكنــه أحيــا
عطـ ْ
أبــاك فكلَّمــه كِ فاح ـاً ،وقــال لــه :عبــدي تمـ َّـن علـ َّـي أ ُ ِ
ـك! فقــال :يــا

ـرب ع ـ َّز وجــل :إنــه قــد
رب أن تُحيينــي فأُقت ـ َل فيــك ثانيــة! فقــال الـ ُّ
ســبق منــي أنهــم إليهــا ال يُرجعــون!

لي أراك منكسراً؟!
ما أعذبها من عبارة :يا جابر ما َ
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ـاس أكثــر مــن كلمــة حلــوة ،وتربيتــة علــى الكتــف،
أحيانـاً ال يريـ ُد النـ ُ
ـك تهتــم ،وأنــه يُوجعــك حزنهــم .إن الكــرم ليــس مــاالً
وأن تُخبرهــم أنـ َ
فقــط ،االهتمــام كــرم أيض ـاً ،والمواســاة أحيان ـاً تُســاوي مــال الدنيــا
كلــه! فهــل ط ّبقناهــا فــي حياتنــا ،هــل رأينــا حزنــاً باديــاً علــى وجــه
صديــق فســألناه مــا بــه ،هــل أشــعرناه أ ّننــا نهتـ ّم ،وأ ّننــا بجانبــه وعلــى
اســتعداد لفعــل أي شــيء لنُزيــل عنــه بعض ـاً م ّمــا نــزل بــه ،أم تعاملنــا
ـت أنــا بخيــر!
مــع النــاس علــى مبــدأ :ال يه ّمنــي أحــد مــا دمـ ُ
كان جابــر يعـ ُ
ـات شــهيداً دفاع ـاً عــن ديــنِ اهلل
ـرف َّ
أن أبــاه قــد مـ َ
وشــريعته ،وأن آخــر لحظــات عمــره كانــت تحــت رايــة النبــي ﷺ ،ويــا
لهــا مــن خاتمــة ،ولكــن ك ّل هــذا لــم يُلـ ِـغ أنــه يحتــاج مــن يُذكــره بفضــلِ
أبيــه ،فــا شــيء ير ّمـ ُم فقــد الدنيــا ســوى معرفــة أن اآلخــرة خيــر منهــا
وأبقــى.
ـت أهــل عــزاءٍ بفقيدهــم ذ ِّكرهــم بحســناته وأخالقــه فــي
فــإذا عزّيـ َ
الدنيــا ،وأن المؤمــن إنمــا ينتقــل مــن جــوار النــاس إلــى جــوار اهلل ،هــذا
وحــده يُبلســم الجــرح!
فــي الحديــث ال يذكــر جابـ ٌر أن النبــي ﷺ قضــى ديــن أبيــه ،ولكنــه
عليــه الســام قــد فعـ َل ،ليــس مــع جابـ ٍـر فقــط ،وإنمــا حيــن كثُــر المــال،
ـرك مــاالً َف ِل َو َرثَ ِتــه ،ومــن تـ َ
كان يقــول للمســلمين :مــن تـ َ
ـرك َديْنـاً فعلينــا!
أحيانـاً يمــوت النــاس فــي المستشــفيات ،ويتركــون وراءهــم حســاباً
ثقي ـ ً
ـت أعلــم بحــال الميــت وأهلــه،
ا ال يســتطيع األهــل تســديده ،وأنـ َ
ـت فيهــم فقــراً ،وقلــة ذات يــدَ ،ســلهم إذا مــا كانــوا يحتاجــون
فــإن علمـ َ
ـب علــى
شــيئاً ،واألنبــل لــو بـ َ
ـادرت بالمســاعدة مــن غيــر ســؤال إذا غلـ َ
الديــن!
يقينــك أنهــم أهــل حاجــة ،فــا يجتمــع عليهــم ألــم الفقــد ،وثقــل َّ
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مل َك؟!
راد َج ِ
ما َف َع َل ِش ُ

خــر َج رســو ُل اهلل ﷺ إلــى «م ـ ِّر َّ
الظهــران» وهــي قريــة قــرب مكــة،
ات بــن ُجبيــر .خــر َج َخ ـ َّوات مــن
ـي َخ ـ َّو ُ
وكان مِ َّمــن خــر َج معــه الصحابـ ُّ
ـب بهـ َّـن! فرجـ َع إلى خيمتــه وأخر َج
خيمتــه ،فــإذا نســوةٌ يتحدثـ َن ،فأُ ِ
عجـ َ
ـي ﷺ،
ُحلَّـ ًة جميلــة مــن بيــن ثيابــه ولبســها ،ثــم جلـ َ
ـس إليهـ َّـن! فــرآه النبـ ُّ
هلل مــا يُجلسـ َ
وقــال لــه :يــا أبــا عبــد ا ِ
ـك إليهـ َّـن؟
فقال له :يا رسول اهلل لي جم ٌل َشرود ،أبتغي له قيداً!
النبي ﷺ أن ُق ْم!
فأشار إليه
ُّ
النبــي ﷺ كلمــا رآه فــي
ثــم ارتحلــوا يقصــدون المدينــة ،فــكان
ُّ
َ
عليــك يــا أبــا عبــد اهلل ،مــا فعــ َل ِشــرا ُد
الطريــق قــال لــه :الســام
جملــك؟!
ات المســجد حيــا ًء مــن
وعندمــا وصلــوا المدينــة،
اجتنــب خــ َّو ٌ
َ
النبــيﷺ أيام ـاً ،ثــم عــاد أخيــراً إلــى المســجد ،وقــام يصلــي ،فجــاء
ـب
ـي ﷺ ،فصلــى ركعتيــن ،وخـ َّو ٌ
ات يُطيــل فــي صالتــه يريـ ُد أن يذهـ َ
النبـ ُّ
ـي ﷺ حتــى ال يُذ ِّكــره بمــا كان منــه! ولكــن النبـ ّـي العظيــم وال ُمر ِّبــي
النبـ ُّ
ـت راح ـ ً
ا حتــى
الرائــع قــال لــه :ط ـ ِّول أبــا عبــد اهلل مــا شـ َ
ـئت ،فلسـ ُ
تنتهــي!
فلمــا لــم يجــد حــ ً
ا غيــر أن يُنهــي صالتــه ،أت َّمهــا وســلم ،فــإذا
النبــي ﷺ يقــو ُل لــه :مــا فعــ َل ِشــرا ُد َج َ
ملــك؟!
ُّ
ات :والــذي بعثـ َ
ـك بالحــق مــا شــر َد ذاك الجمــل منــذ
فقــال لــه خـ َّو ٌ
ذلــك اليــوم!
فقال له النبي ﷺ :يرحمك اهلل!
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ولم يعد يسأله بعدها!
جلــس
النبــي ﷺ أنــه لــم يكــن لخــ َّوات جمــل شــارد ،وإنمــا
َعلِــ َم
َ
ُّ
إلــى النســوة فــي لحظــة ضعـ ٍـف بشــري ،وألنــه كان يعلـ ُم عنــه خيــراً لــم
يُـ ِـر ْد أن يفوتهــا لــه ،ولكــن انظـ ْر إلــى األســلوب ،لــم يقـ ُل لــه أعلـ ُم أنــك
ـذب علـ َّـي وال جم ـ َل لـ َ
ـك ،ولكــن بســؤاله المتكــرر :مــا ف َع ـ َل ِشــرا ُد
تكـ ُ
جملــك! كان يقــول لــه أنــا أعل ـ ُم حقيقــة األمــر!
إحــدى مآســينا فــي هــذا الزمــان أننــا نتعامــل مــع بعضنــا ً
بعضــا
بغلظــةِ ،
ـاض مشــرق
ننتظـ ُر الهفــوات أن تقــع لنمحـ َو ك ّل عمـ ٍـل نبيـ ٍـل ،ومـ ٍ
ـي ﷺ ،فقــد أبقــى األمــر
لصاحــب الهفــوة ،ربمــا ش ـ َّهرنا بــه ،أمــا النبـ ُّ
بينــه وبيــن صاحبــه ،وبشــيء مــن التكــرار الحلــو ،والتأنيــب العــذب،
جعلــه يق ـ ُّر بخطئــه دون أن يفضحــه!
نحــن نهايــة المطــاف بشــر ،ال ُمؤمــن والكافــرَّ ،
الطائــع والعاصــي،
العا ِلــم واأل ُ ِّمــي ،الغنــي والفقيــر ،الوزيــر والخفير ،فينا شــهوات تســتعر،
ـب للمــال ُجبلنــا عليــه ،ورغبــة الرجــال فــي النســاء ،والنســاء فــي
وحـ ٌّ
الرجــال تســري فــي دمائنــا﴿ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ﴾.
ـب المعاصــي فــي لحظــة ضعــف بشــري ،ال فــي لحظــة
نحــن نرتكـ ُ
ُكفــر ،واســتهانة بمراقبــة اهلل لنــا ،واســتخفافاً بالشــريعة ال ُمح َّمديــة،
لهــذا علينــا أن ننظــر فــي ذنــوب النــاس علــى أننــا عبــاد ال علــى أننــا
أربــاب!
صحيــح أنــه علينــا أن ال نرضــى المعصيــة ،وأن نُنكرهــا بأيدينــا
وألســنتنا وقلوبنــا ،ولكــن علينــا أن نعــرف أن المعصيــة التــي ارتكبهــا
30

فــان ،والذنــب الــذي ارتكبتــه فالنــة ،قــد عصمنــا اهلل منــه رحمــ ًة
وفضــ ً
ا ،ولــو رفــع عنــا عصمتــه وفضلــه الرتكبنــا مثلهــم وأكثــر،
فاسـتُروا وال تُع ِّيــروا ،فمــا ع َّيـ َر أحـ ٌد أحــداً بذنـ ٍـب إال ووقــع فيــه الحقاً!
هــذا صحابــي ،رأى النبــي ﷺ ،وســافر معــه ،وجاهــد معــه ،وصلــى
معــه فــي المســجد ،ثــم إذا بــه يضعــف لحظ ـ ًة ،ويغلبــه هــواه ونزعتــه
اإلنســانية ،فمــا بالــك بنــا نحــن ،فتر َّفقــوا بالنــاس!
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حب خديجة!
إنها كانت ُت ُّ

ـت فــي األربعيــن مــن عمرهــا وكان هو في الخامســة والعشــرين!
كانـ ْ
ـت حنونــة تُغــدِ ُق عليــه َّ
كل قلبهــا فتُشــعره أنهــا فــي مثــل سـ ِّنه ،وكان
كانـ ْ
حكيمـاً ناضجـاً إلــى الحــد الــذي يُشــعرها أنــه فــي مثــل سـ ِّنها!
ممــا
ْ
كانــت ثريــة جــداً ولكنهــا كانــت تُشــعره أنــه عندهــا أغلــى َّ
ممــا تملــك!
تملــك ،وكان فقيــراً ولكــن كان يُشــعرها أنهــا أغلــى عنــده َّ
الح َّب يصنع ال ُمعجزات فص ِّدقْ!
فإن قيل لك َّ
أن ُ
وينــز ُل الوحــي ،ويــا لهــول الموقــف ،ال بُـ َّـد لــه مــن ملجــأ بعــد هــذا
الذهــول والبــرد الــذي أصابــه ،فلــم يذهــب إلــى ع ِّمــه الشــجاع حمــزة،
وال إلــى ع ِّمــه الحنــون أبــي طالــب ،وال إلــى صديقــه الوفــي أبــي بكــر،
أن عنــده امــرأة تُســاوي جيشـاً
وإنمــا ذهــب إلــى خديجــة ،كان يعـ ُ
ـرف َّ
كامـ ً
هدأتــه ،وذ َّكرتــه فضائلــه ،ثــم
ـت عنــد ُحســنِ ظنــه بهــا! َّ
ا ولقــد كانـ ْ
ـت أنــه نبــي كانــت أول مــن أســل َم
أخذتــه إلــى ورقــة بــن نوفــل ،فلمــا علمـ ْ
مــن أهــل األرض!
األرض عليــه ،فيأخــذه ربُّــه إلــى الســماء
وتمــوت خديجــة… وتضيـ ُق
ُ
فيمــا يُشــبه عــزا ًء لرجــل مكلــوم فقــ َد حبيبتــه الحنــون ،وصديقتــه
الــرؤوم ،وزوجتــه الوف َّيــة! ويُهاجــر ويتــزوج ويبقــى مــكان خديجــة فــي
قلبــه شــاغراً ال يمــأه أحــد!
كان قــد شــارف علــى الســتين حيــن رأى عجائــز قــد شــارف َن
علــى الثمانيــن فخلــ َع رداءه ليجلســ َن عليــه ،وقــال لمــن حولــه يُبــ ِّدد
صويحبــات خديجــة!
اســتغرابهم :هــؤالء ُ
32

ُّ
ُّ
فتســتغرب
ويبــش،
فيهــش لهــا
وتأتيــه امــرأة عجــوز فــي بيتــه،
ُ
عائشــة كل هــذا الترحــاب ،فيُعلِّــل قائــ ً
ا :إنهــا كانــت تأتينــا زمــان
خديجــة!
َ
أالحظ أحدكم أنه كان يُؤ ِّرخ حياته بها!
زمان خديجة!
وكان يذبـ ُح الشــاة ،ويُ ِّ
صويحبات
قطــع لحمهــا ثــم يقول :أعطــوا منه ُ
خديجة!
ـي بالشــيء يقــول« :اذهبــوا بــه إلــى
ـي ﷺ إذا أ ُ ِتـ َ
ويقــول أنــس كان النبـ ُّ
ـب خديجة»!
بيــت ُفالنــة فإنهــا كانــت ت ُِحـ ُّ
حب كل من أح َّبها!
إنه ال يُحبها فقط ،بل يُ ُّ
ـب
الحـ ِّ
الحـ َّ
ـب منقصــة للرجولــة ،وأن إظهــار ُ
ُمخطــئ مــن يعتقـ ُد أن ُ
واالهتمــام والوفــاء ضعــف فــي الشــخصية ،هــا هــو ســيد الرجــال
ـب خديجــة حيـ ًة وميتــة ،فــا تخجلــوا بمشــاعركم ،عيشــوها حتــى
يحـ ُّ
ـب الحــال!
الحـ ِّ
آخــر رمــق ،ال شــيء فــي الدنيــا أجمــل مــن ُ
ُمخطــئ مــن يعتقــد أن القســوة هــي التــي تصن ـ ُع منــه رج ـ ً
ا ،بــل
ِ
ويعطــف ويُكــرم ويُد ِّلــل ،وإن ُح ْسـ َن العهــدِ مــن
الرجــل بمقــدار مــا يليـ ُن
اإليمــان كمــا قــال ســيدنا!
ُمخطئ من يعتقد أن النساء ال يمشين إال بالصوت والسوط،
بالحب وحده!
بالح ِّب وحده يمكن امتالك المرأةُ ،
ُ
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البيع أبا يحيى!
ِرب َح
ُ

الدعــوة المك َّيــة إلــى ِســعة
ـت قــد حــا َن للخــروج مــن ِضيــق َّ
كان الوقـ ُ
الصعب،
الدولــة المدن ّيــة ،لقــد تر ُّبــوا فيهــا بمــا يكفــي ،وجازوا االمتحــان َّ
جعفـ ٌر خــرج إلــى الحبشــة بمــن معــه ُمؤثريــن ال ِّديــن علــى الوطــن ،وبــال
مـ َّرغ كبريــاء أميــة بــن خلــف فــي التــراب ،وحمــزة صفـ َع أبــا جهـ ٍـل علــى
ـت فــي فراشــه ،وأبــو بكـ ٍـر يشــتري
وجهــه ،وعلــي يفتــدي النبــي ﷺ ويبيـ ُ
رقيـ َق المســلمين ويُعتقهــم ،ثــم يســير رفقــة صاحبــه إلــى المدينــة إيذانـاً
ببــدء مرحلـ ٍـة جديــدة سـتُغ ِّي ُر وجــه األرض إلــى األبــد!
لــم ت ُعـ ْد مكــة تُغــري المســلمين بالبقــاء فيهــا ،حبيبهــم فــي المدينــة،
ومــا يفعــل المــرءُ وحيــداً دون محبوبــه! بــدأوا يخرجــون واحــداً تلــو
صهيــب يخــر ُج قاصــداً
ٍ
غفلــة مــن ُقريــش ،وهــا هــو
اآلخــر علــى
ٌ
فأرســلت فــي إثــره
ــت بخروجــه
المدينــة ،غيــر َّ
ْ
أحس ْ
أن ُقريشــاً قــد َّ
نفــراً يُعيدونــه ،فوقــف قبالتهــم وأخــر َج ســهامه مــن كنانتــه ،وقــال لهــم:
يــا معشــر ُقريــش تعلمــون أنــي أرماكــم ،وا ِ
إلــي حتــى
هلل ال تصلــون َّ
ـي بيــدي منــه
أرميكــم بــكل ســهم معــي ،ثــم أضربكــم بســيفي مــا بقـ َ
شــيء!
فقالــوا لــه :أتيتَنــا صعلــوكاً فكثُــر مالــك عندنــا ،ثــم تُريـ ُد أن تخــر َج
بنفســك ومالــك ،وا ِ
هلل ال يكــون ذلــك!
تركت لكم مالي هل تخلُّون سبيلي؟
فقال :أرأيتم إن
ُ
قالوا :نعم.
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فد َّلهــم علــى الموضــع الــذي خ َّبــأ فيــه مالــه بم َّكــة ،فتركــوه يمضــي
فــي ســبيله!
ـي ﷺ فــي بــثٍّ ُمباشـ ٍـر مــع الحــدث ،جبري ـ ُل ينق ـ ُل إليــه
وكان النبـ ُّ
الواقعــة ،وينــز ُل عليــه بقــول اهلل تعاـلــــى ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾

ٍ
باســم
بوجــه
النبــي ﷺ
صهيــب إلــى المدينــة ،تلقَّــاه
ولمــا وصــل
ٌ
ٍ
ُّ
كأنــه فلقــة قمــر ،وقــال لــه :ربــح البيــع أبــا يحيــى ،ربـ َح البيـ ُع أبــا يحيــى!
رب َح البي ُع ألنه الت ُ
َرك هلل!
ـك ،وال يحــول بينــك وبينهــا إال أنـ َ
ـت لـ َ
ـك ســتتركها
كل معصيـ ٍـة تزينـ ْ
هلل فاستشــعر معهــا ر ِب ـ َح البي ـ ُع ،يُصب ـ ُح ال َّتـ ُ
ِ
ـرك وقتهــا لــذ ًة أجمــل مــن
لــذة األخــذ!
كل انتقــام كان بإمكانــك أن تنتقمــه ،وال يحــول بينــك وبينــه إال أنــك
ســتتركه هلل ،استشــعر معــه رب ـ َح البي ـ ُع ،يُصب ـ ُح العفــو لــذ ًة أجمــل مــن
لــذة االنتقــام!
ـك مــا تبقــى لـ َ
كل مديــون عج ـ َز أن يُســدد لـ َ
ـرت أن
ـك عنــده ،فآثـ َ
تُســامح وتتصـ َّـدق وتســتر ،بــدل أن تفض ـ َح وتشــكو ،استشــع ْر عندهــا
الصدقــة أجمــل مــن لــذة اســترداد المــال!
ر ِب ـ َح البي ـ ُع ،س ـتُصبح لــذة َّ
ـال وضعتــه فــي يــد فقيــر ،وأنــت تعل ـ ُم أنــك تضعــه فــي يــدِ
كل مـ ٍ
اهلل أوالً ،استشــع ْر معــه ر ِبـ َح البيـ ُع ،ســتفوق لــذة العطــاء لــذة األخــذ!
ـتعذت
ـأت فيــه غضب ـاً علــى زوجـ ٍـة أو ولــد ،ثــم اسـ
َ
كل موقـ ٍـف امتـ َ
ـت غيظـ َ
ـك لوجــه اهلل ،استشــعر معــه ر ِبـ َح البيــع ،ســتصبح
بــاهللِ ،وكتمـ َ
لــذة العفــو نصــراً أجمــل ألــف مــرةٍ مــن لــذة أن تأخــذ حقـ َ
ـك بيــدك!
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بئس أخو العشيرة!
َ

ك ّل كالمــه حكمــة ،وك ّل موقــف لــه درس ،وك ّل لحظــة مــن لحظــات
عمــره يجــب أن تُــد َّون بحبــر مــن ذهــب علــى صحائــف مــن فضــة ،هــو
الرجــل الــذي ال يوجــد منــه فــي تاريــخ البشــرية إال نســخة واحــدة،
وهــذه حكمــة أخــرى ،ودرس آخــر ،ولحظــة يجــب أن تُــد َّون!
كان يوم ـاً جالس ـاً فــي بيــت عائشــة ،فاســتأذن رج ـ ٌل فــي الدخــول
عليــه ،فقــالِ :ائْذنــوا لــه بئــس أخــو العشــيرة!
فلمــا دخــل عليــه ابتســم فــي وجهــه ،وأال َن لــه الــكالم ،فلمــا غــادر
ـت
الرج ـ ُل ،قالــت لــه عائشــة :يــا رســول اهلل :حيــن اســتأذ َن عليــك قلـ َ
ـطت إليــه!
ـمت لــه وانبسـ َ
تبسـ َ
الــذي قلـ َ
ـت ،ثــم َّ
ـاس عنـ َد
فحاشـاً ،إن شـ َّر النـ ِ
فقــال لهــا :يــا عائشــة ،متــى عهدتنــي َّ
ا ِ
ـاس اتقــاء شـ ِّره!
هلل منزلًــة يــوم القيامــة مــن تركــه النـ ُ
هــذا درس بليــغ فــي ال ُمــداراة! ويخلـ ُ
ـط الســاذجون بيــن ال ُمــداراة
ٌ
خلــط مذمــو ٌم ،وفهــ ٌم عقيــ ٌم ألدبيــات التعامــل مــع
والنفــاق ،وهــذا
النــاس!
هنــاك تصرفــات متشــابهة قــد تبــدو ِللْوهلــة األولــى متطابقــة ،ولكن
إذا مــا تأملناهــا بعيــن ال َفراســة بــدا لنــا البــون شاســعاً ،وأن بينهمــا
شــعر ًة رقيقــة يــا لحـ ِّ
ـظ مــن أدركهــا فقــد فهــم الحيــاة!
إن مــن يخلــط بيــن ال ُمــداراة والنفــاق كالــذي يخلــط بيــن البخيــل
والحــذِ ر ،وبيــن المتهــور والشــجاع ،وبيــن
واالقتصــادي ،وبيــن الجبــان َ
الوقــح والجــريء ،وبيــن ال ُمب ـ ِّذر والكريــم!
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قــد يمنعــك ظــرف مــا أن تقــول للظالــم أنــه ظالــم وهــذه ُمــداراة،
ولكــن النفــاق أن تصفــق لظلمــه! عــدم قــول الحــق ال يعنــي الرضــا
بالباطــل ،الرضــا بالباطــل هــو التصفيــق لــه ،والش ـ ّد علــى يــد أهلــه،
أن األصــل هــو قــول الحــق ،ولكــن اهلل أعلــم بظــروف العبــاد!
علــى َّ
بئس أخو العشيرة!
واألهم من هذا كله ،احذ ْر أن تكون َ
أنت َ
أن يُداريــك أبــواك وينتقيــا كالمهمــا معــك خوفــاً مــن ســاطة
لســانك وســوء طبعــك وقلــة أدبــك!
وأن تُداريك زوجتك لطول يدك!
وأن يُداريك أوالدك لسوء خلقك!
وأن يُداريــك جــارك ألنــه يعــرف أنــك كالعبــوة الموقوتــة ،ال أحــد
يعــرف متــى تنفج ـ ُر فــي وجهــه!
وأن يُداريــك زمــاؤك فــي العمــل ألنــك ٍ
مــؤذ وشــرير ،ال يُؤتمــن
جانبــك!
وأن يُداريــك جلســاؤك خوفـاً مــن كلمــة قــد تصــدر منهــم عــن أحـ ٍـد،
فتحملهــا إليــه ألنهــم عهــدوا فيــك أنــك تمشــي بالنميمــة بيــن النــاس!
عندمــا يتحــدث معــك أبــواك بأريحيــة ،وتُجادلــك زوجتــك بأمــان،
ويُناقشــك أوالدك بســام ،ويتعامــل معــك جــارك بتلقائيــة ،ويتصــرف
ـت إنســان عظيــم ،ومــا كان هــذا منهــم إال
معــك زمــاؤك ببســاطة فأنـ َ
ألنهــم علِمــوا حســن أخالقــك.
هاب أحياناً سيىءُ الخُ لُق!
ال ُم ُ
يُــروى أ ّن الخليفــة المأمــون نــادى يومــاً علــى غالمــه ووجــوه النــاس

وأعيانهــم عنــده ،فلــم يُجبــه ،فنــادى ثانيــة فلــم يُجبــه ،ثــم فــي الثالثــة خــرج
ـت عنـ َ
ـت يــا غــام يــا غــام!
ـك ناديـ َ
الغــام وقــال :مــا هــذا القصــر ،كلّمــا غبـ ُ
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ّ
وغطــى الحاضــرون
فقبــض المأمــون علــى لحيتــه وصمــت،
وجوههــم خوفــاً مــن أن يضــرب عنقــه فيُصيبهــم دمــه! ولكنــه رفــع
إن الملــوك إذا حســنت أخالقهــا ســاءت أخــاق عبيدهــا،
رأســه وقــالّ :
وإذا ســاءت أخالقهــا حســنت أخــاق عبيدهــا ،وإنــي ال أشــتري ســوء
خلقــي بحســن أخــاق عبيــدي!
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غارت ُأ ُّم ُكم!
ْ

كان ِ
ـت
يقس ـ ُم المبيــت بيــن نســائه ،لــكل واحــدة منهـ َّـن ليلــة ،وكانـ ْ
ـس فــي بيتهــا وعنــده بعــض أصحابــه
تلــك الليلــة ليلــة عائشــة ،كان يجلـ ُ

الذيــن كانــوا علــى موعــد مــع درس عظيــم فــي الحيــاة الزوجيــة!
ـب نفســها أن تــأكل حتى
وتطبـ ُخ زينــب بنــت جحـ ٍـش طعامـاً ،وال تطيـ ُ

ـكب لــه الطعــام فــي صحـ ٍـن لهــا ،وتُنــادي
تُطع ـ َم النبـ َّـي ﷺ منــه ،فتسـ ُ
علــى خادمهــا ليذهــب بــه إلــى النبــي ﷺ ،وهنـ َ
ـاب عائشــة مــا
ـاك أصـ َ

ـب الضرائــر مــن الغِ يــرة ،إنــه ِب ُعـ ْر ِف النســاء اعتــداءٌ علــى ليلتهــا،
يُصيـ ُ
ـكب مــا فيــه علــى
فتضـ ِـر ُب يــد الخــادم ،ويقــع الصحــن وينكســر ،وينسـ ُ

األرض!

َ
ضــ ْع نفســك مكانــه! يــا لــه مــن موقــف ُمحــرج ،زوجتــك ترمــي
بصحــنِ طعــام أرســلته إليــك زوجتــك األخــرى أمــام ضيوفــك! ال شـ َّ
ـك
أنـ َ
ـعرت باإلهانــة ،وأول مــا ســتفكر بــه أن تثــأر لرجولتــك،
ـك قــد شـ َ
وس ـتُع ِّنفها أمامهــم ُمحــاوالً أن تُخبرهــم بطريقــة غيــر ُمباشــرة أنــك

ســيد البيــت وال ترضــى بهــذه المهزلــة!
ولكن ا ُ ُ
نظر إليه كيف تص َّرف ،وتعلّ ْم الدرس!

جلــس علــى ركبتيــه ،وجمــ َع أجــزاء الصحــن المكســور ،ولملــ َم
َ
غــارت أ ُ ُم ُكــم! ثــم
الطعــام عــن األرض ،وقــال لمــن حولــه مبتســماً:
ْ
أبقــى الخــادم عنــده قلي ـ ً
ا ،ريثمــا تُحضــر عائشــة صحن ـاً بــدل الــذي

كســ َرتْه وتُرســله مــع الخــادم إلــى زينــب!
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ـت علــى وشــك أن تقــع أطفأهــا بهدوئــه واتزانــه
ـرب زوجيــة كانـ ْ
حـ ٌ
وفقهــه ،علِــ َم أن المــرأة تغــار فــي مثــل هــذه المواقــف ،وأنهــا متــى
وحســن تصرفهــا!
غـ ْ
ـارت تفقِ ـ ُد شــيئاً مــن لياقتهــا ُ
لــم يُع ِّنفهــا ليُثبــت رجولتــه ،لقــد أثبتهــا بطريقــة أخــرى ،باســتيعابه
للموقــف ،باتزانــه ،وبرجاحــة عقلــه!
إن الحيــاة تضعنــا كل يــوم أمــام مشــروع ُمشــكلة وقطيعــة ،ر ُّد فعلنــا
ّ
ٌ
خطئ من
هــو الــذي يجعلهــا ُمشــكلة ،أو يُطفــئ النار قبل أن تشــتعل ،و ُم
يظـ ُّـن أن الحيــاة الزوجيــة ســاحة حــرب عليــه أن ينتصــر فــي كل معركــة
إن الحيــاة الزوجيــة ال تســتمر إال بالتغاضــي،
فيهــا ،علــى العكــس ّ
تغاضــي الرجــل وتغاضــي المــرأة ،فلــو وقفنــا عنــد كل تصــرف ،ولــو
انفعلنــا عنــد كل كلمــة ألصبحــت الحيــاة جحيمـاً ال يُطــاق!
يلتمــس لهــا
ثــم اُنظــ ْر إليــه ،إنــه ال يتغاضــى عنهــا فقــط ،وإنمــا
ُ
العــذر ،لقــد كســرت الصحــن بدافــع الغيــرة! لقــد راعــى طبعهــا .فالذي
يُريـ ُد أن ينجــح فــي الحيــاة عليــه أن يفهــم طبــاع النــاس ،أن ال يُعامــل
الزوجــة بنفــس العقليــة التــي يُعامــل بهــا صديقــه ،وأن ال يُعامــل أوالده
بنفــس العقليــة التــي يُعامــل بهــا زمــاءه فــي العمــل ،لــكل فئــة عمريــة،
وكل طبقــة اجتماعيــة ،طبــع ومشــاعر ُمختلفــة عــن األخــرى ،والــذي
يتعامــل مــع الجميــع بعقليــة واحــدة كالطبيــب الــذي يُعالــج جميــع
المرضــى بــدواء واحــد!
ـب يُعمــي العقــل ،فــا تتحــاورا فــي لحظــة غضــب ،فالحــوار
الغضـ ُ
فــي لحظــة الغضــب ك ُمحاولــة رؤيــة اإلنســان وجهــه علــى صفحــة المــاء
وهــو يغلــي ،دع المــاء يبــرد ويصفــو ثــم اُنظـ ْر إليــه ،وهكــذا هــي الحيــاة
الزوجية.
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لي ِبيب ًا!
لكني ِ
أفق ُد ُج ْ

ـب دميــم الوجــه ،قصيــر القامــة ،ال مــال لــه! أي امــرأةٍ
كان ُجليبيـ ٌ
تقبـ ُل بهــذه المواصفــات؟! ال ُحســن وجــه يُ ِّ
غطــي علــى الفقــر ،وال غنــى
يُخ ِّفــف شــيئاً مــن الدمامــة! كل ثروتــه فــي الحيــاة أن النبـ َّـي ﷺ كان
يُحبــه ،ويــا لهــا مــن ثــروة ،لــو حازهــا المــرءُ مــا ضـ َّره مــا ِ
خسـ َر بعدهــا،
ـب!
فالمــرءُ مــع مــن أحـ َّ
ـب عــن زوجــة ،فقــال لرجـ ٍـل
لجليبيـ ِّ
ـي ﷺ أن يبحــثَ ُ
ثــم ارتــأى النبـ ُّ
مــن األنصــار :ز ِّوجنــي ابنتــك! فقــال األنصــاريِ :ن ْعـ َم عينــي يــا رســول
اهلل!
لست أُريدها لنفسي!
فقال له :إني
ُ
قال :فلمن يا رسول اهلل؟
لجليبيب!
قالُ :
فقالت:
فقــال :حتــى أُشــاور أ َّمهــا! فأتــى زوجتــه ،وأخبرهــا بالخبــر،
ْ
ال وا ِ
النبــي ﷺ قرارهمــا
فلمــا أراد أن يقــوم ويُبلــ َغ
هلل مــا نُز ِّوجــه! َّ
َّ
برفــض ُجليبيــب ،قالــت لهمــا البنــت :مــن خطبنــي منكمــا؟
فقاال :رسول اهلل ﷺ.
قبلت ،ولن يُض ِّيعني اهلل!
فقالت :أتَ ُر ُّدون أم َر رسول اهلل،
ُ
ـت
وتـ َّم الــزواج ،ثــم كانــت غــزوة ،وكان مــن عــادة النبـ ِّـي ﷺ إذا انتهـ ْ
المعركــة أن يقــول :هــل تفقــدون أحــداً؟
فقالوا :ال يا رسول اهلل.
فقال :لكني أَفقِ ُد ُجليبيباً ،فابحثوا عنه بين القتلى!
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فبحثــوا عنــه ،فوجــدوه إلــى جانــب سـ ٍ
ـبعة قــد قتلهــم ،ثــم قتلــوه،
فقالــوا :هــا هــو يــا رســول اهلل!
فأتــاه ،ووقــف عنــد رأســه وقــال :قتـ َل ســبع ًة وقتلــوه ،هــذا مِ ِّنــي وأنــا
منــه ،هــذا مِ ِّنــي وأنــا منــه! ثــم وضعــه علــى ســاعده ريثمــا يُحفــر لــه
قبــر ،فلمــا انتهــوا ،أنزلــه فــي قبــره.
َ
خالــف هواهــا،
ِلــت طلــب رســول اهلل وإن
حســب للبنــت أنهــا قب ْ
يُ
ُ
ولكــن هــذا ال يُلغــي أن مــن حــق البنــت أن تشــترط الوســامة أو شــيئاً
منهــا فــي الــذي ســتتزوجه ،وقــد كان ُعمــر بــن الخطــاب يقــول :ال
تُكرهــوا فتياتكــم علــى الرجــل القبيــح ،فإنهـ َّـن يُحبب ـ َن مــا تُحبــون!
ـت
وليــس فــي هــذا قلــة ٍ
أدب وال قلــة ديــن ،بالمناســبة عندمــا وافقـ ْ
النبــي ﷺ لهــا وقــال :اللهــ َّم
البنــت علــى الــزواج مــن ُجليبيــب ،دعــا
ُّ
ـت مــن أكثــر
ـب الخيــر عليهــا صبـاً وال تجعــل عيشــها كــداً كــداً! فكانـ ْ
صـ َّ
ُ
النســاء مــاالً بعــد ُجليبيــب!
أيضـاً مــن حــق األهــل أن يختــاروا لبناتهــم األفضل وظيفـ ًة وتعليماً،
اجتمعــت
صحيــح أننــا أُمرنــا أن نبحــث عــن ال ِّديــن أوالً ،ولكــن إذا
ْ
كل الصفــات فنــو ٌر علــى نــور ،وهــؤالء صحابــة ،ولــو رفضــوا تزويــج
ـب منهــم ،لــكل أُســرة
لجليبيــب مــا أجبرهــم النبــي ﷺ ،وال غضـ َ
ابنتهــم ُ
معاييرهــا ،فاحترمــوا معاييــر النــاس!
علــى أهميــة الشــكل واألناقــة والمــال ،إال أن هنــاك فار ًقــا شاسـ ًعا

بيــن البحــث عــن هــذه األشــياء حيــن االرتبــاط ،وبيــن جعلهــا معيــاراً
للتفاضــل بيــن النــاس ،ليــس بالضــرورة أن األغنــى هــو األفضــل ،فقــد
خسـ َ
ـف اهلل بقــارون األرض ،وليــس صاحــب المهنة ُمســتقبحاً وقد كان
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زكريــا عليــه الســام نجــاراً .وكــم مــن وســيم ســيدخل النــار ،وكــم مــن
دميــم هــو مــن أهــل الجنــة! أن ال نقبــل االرتبــاط بصفــات دنيــا شــيء،
وأن نحتقــر النــاس شــيء آخــر ،األمــر أشــبه بأنــك تريـ ُد البنــك وظيفـ ًة
ـاس للطريــق ،ولكنــك بالمقابــل ال تحتقــر ك َّنــاس الطريــق!
غيــر كنـ ٍ
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ال تبرحوا أماكنكم!

ـت ُقريــش مــن غــزوة بــدر ُمثخنــة ،فقد م َّرغ اإلســام كبرياءها
خرجـ ْ
فــي التــراب ،وقتـ َل أبــرز رؤوس الكفــر فيهــا ،لهــذا لــم تكــن غــزوة أ ُ ُحــد
ـت بالنســبة إلــى
مج ـ َّرد جولــة ثانيــة مــن صــراع الحــق والباطــل ،كانـ ْ
ُقريــش تعنــي الثــأر ،أمــا ال ُمســلمون فقــد كانــوا علــى موعــد مــع واحــد
مــن أبلــغ الــدروس فــي تاريــخ اإلســام!
الحـ َ
ـظ النبــي ﷺ ميمنــة جيــش قريــش بقيــادة خالــد بــن الوليــد،
فخشــي أن يلتـ َّ
ِ
ـف بفرســانه مــن وراء الجبــل ويُصبــح المســلمون بيــن
ف َّكــي كماشــة ،فوضــع ســبعين مــن ال ُّرمــاة علــى الجبــل ،وأصــدر إليهــم
أمــراً عســكرياً واضح ـاً :ال تبرحــوا أماكنكــم ،إن رأيتمونــا نُهــزم فــا
تنصرونــا ،وإن رأيتمونــا نُنصــر فــا تُشــاركونا!
وذاقــت ُقريــش
وبــدأت المعركــة ،وأبلــى المســلمون بــا ًء حســناً،
ْ
بعــض الــذي ذاقتــه فــي بــدر ،فــ َّر جنودهــا ،وتبعهــم المســلمون ،ثــم
ظـ َّـن ال ُّرمــاة علــى الجبــل أن األمــر انتهــى ،فنزلــوا يُريــدون الحــظ مــن
النصــر والغنائــم! عندهــا حــدث مــا كان النبــي ﷺ يخشــاه ،التـ َّ
ـف خالــد
بفرســانه وصــار المســلمون بيــن ف َّكــي كماشــة ،وتح ـ َّول نصرهــم إلــى
هزيمــة ،وتعلَّمــوا الــدرس البليــغ :هــذه األُمــة لــن تُح ِّقــق النصــر مــا لــم
تلتــزم بأوامــر نب ِّيهــا وقائدهــا!
فــإن مهمــة ال ُّرمــاة الذيــن
انتهــت
كانــت غــزوة أ ُ ُحــد قــد
فــإن
َّ
ْ
ْ
يحفظــون ظهــور المســلمين لــم تنتــهِ بعــد ،فطوبــى لل ُمدافعيــن عــن
هــذا الديــن كل فــي مجالــه ،طوبــى للقابضيــن علــى الجمــر رافضــي
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االنحنــاء والتل ـ ُّون ،كلمــا وهنــوا قلي ـ ً
ا تع ـزّوا بصــوت النبــي ﷺ يُنــادي
فيهــم :ال تبرحــوا أماكنكــم!
فال تبرحوا أماكنكم!
األمهــات اللواتــي يُربيــن أوالدهــن علــى الصالة والصيــام واألخالق،
أنتـ َّـن تحميــن ظهورنــا فــا تبرحــن أماكنكن!
اآلبــاء الذيــن يســألون أوالدهــم عــن جــزء ع ـ َّم كمــا يســألونهم عــن
عالماتهــم المدرســية ،أنتــم تحمــون ظهورنــا فــا تبرحــوا أماكنكــم!
أن هــذا الجيــل إذا تر َّبــى جيــداً يُمكــن أن
ال ُمد ِّرســون الذيــن يُؤمنــون َّ
يخــرج منــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي مــرة أخــرى ،أنتــم تحمــون
ظهورنــا فــا تبرحــوا أماكنكــم!
ال ُموظفــون الذيــن يُــؤدون أعمالهــم بمهنيــة وضميــر ،ويُراقبــون اهلل
قبــل مدرائهــم ،أنتــم تحمــون ظهورنــا فــا تبرحــوا أماكنكــم!
المهندســون الذيــن يُشـ ِّيدون الجســور ،ويشــقون ُ
الطـ ُرق دون غــش
واحتيــال وصفقــات مشــبوهة ،أنتــم تحمــون ظهورنــا فــا تبرحــوا
أماكنكــم!
فتيــات الحجــاب والعفــة اللواتــي يُربيــن أنفســهن اســتعداداً لتربيــة
أوالدهــن ،أنتــن تحميــن ظهورنــا فــا تبرحــن أماكنكــن!
شــباب صــاة الفجــر ،ومجالــس الحديــث ،و ُدور القــرآن ،أنتــم
ترســانة اإلســام األفتــك واألقــوى ،فــا تبرحــوا أماكنكــم!
كل واحــد فينــا لــو تأ َّمــل موضــع قدميــه الكتشــف أنــه جنــدي ألجــل
هــذا الديــن ،وأنــه لــو حــارب بشراســة وأمانــة فإنــه سيسـ ّد ثغــراً هامـاً،
ويدفــع خطــراً عظيمــاً ،كل واحــد منــا فــي مــكان وضعــه اهلل فيــه،
وألقــى علــى كتفــه مســؤولية وأمانــة ،فــا تبرحــوا أماكنكــم!
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إنما أنا شافع!

نــاس مــن األنصــار ،وكان لهــا زوج
كانــت «بريــرة» أَ َمــ ًة مملوكــة ألُ ٍ
ْ
ـت أســيادها ألجــل
ـتاقت نفــس بريــرة للحريــة فكاتبـ ْ
اســمه مغيــث ،واشـ ْ
دت بريــرة ثمــن حريتهــا ،كان
ـت ال ُمكاتبــة ،وسـ َّـد ْ
تمـ ْ
إعتاقهــا ،وبعــد أن َّ
أول قــرار اتخذتــه أن تُفــارق زوجهــا مغيثـاً! فالشــر ُع يُعطــي األَ َمــة خيار
ـي هــو عبــداً ،وقــد
أن تبقــى مــع زوجهــا أو تُفارقــه إن هــي تحـ َّر ْ
رت وبقـ َ
ـارت بريــرة أن يكــون فِ راقـاً!
اختـ ْ
وكان مغيــث يُحبهــا ُحبـاً جمـاً ،ويمشــي خلفهــا فــي طرقــات المدينة
ـت لــه!
يســتعطفها أن ترجــع إليــه فــا تلتفـ ُ
وكان النبــي ﷺ يســير فــي الطريــق رفقــة عمــه العبــاس فرآهمــا
ـب مــن ُحــب مغيـ ٍـث
علــى هــذه الحــال ،فقــال لع ِّمــه :يــا عبــاس أال تعجـ ُ
بريــرة ومــن بُغــض بريــرة مغيث ـاً؟
وعندمــا يئِــس مغيــث مــن عــودة بريــرة إليــه ،قصــ َد النبــي ﷺ
ـي ﷺ فــي طلــب بريــرة وقــال لهــا:
ليُكلِّمهــا أن ترجــع إليــه ،فأرســل النبـ ُّ
يــا بريــرة لــو راجعتــه فإنــه زوجـ ِـك وأبــو ولـ ِ
ـدك؟
فقالت له :يا رسول اهلل تأمرني؟
فقال :إنما أنا شافع.
فقالت :ال حاجة لي فيه!
مــن ناحيــة دينيــة فــإن رســول اهلل ﷺ هــو نبــي هــذه األمــة،
ومــن ناحيــة سياســية فإنــه رئيــس الدولــة ،ورغــم هاتيــن المكانتيــن
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الســاميتين ال يــر ُّد عبــداً مملــوكاً طلــب منــه خدمــة! فهــل مشــينا نحــن
فــي حاجــة ضعفــاء المســلمين وفقرائهــم أم تذ َّرعنــا بانشــغالنا تــارة،
وبأنهــم ليســوا علــى قــدر مقامنــا تــار ًة أخــرى ،ناســين أو ُمتناســين أن
كلنــا آلدم وآدم مــن تــراب!
ُ
النبــي ﷺ أن ترجــع إلــى مغيــث
وانظــ ْر ألدب بريــرة لــو أمرهــا
ُّ

قدمنــا
فإنهــا كانــت ســترجع رغــم َّ
إن رجوعهــا علــى غيــر هواهــا ،فهــل َّ
شــرع اهلل وأوامــر النبــي ﷺ علــى أهوائنــا ومشــاعرنا ورغباتنــا ،هــل
فعلنــا الحــال الصعــب علــى النفــس ،وتركنــا الحــرام الــذي نميــل إليــه
لســبب ســوى أن اهلل ورســوله أرادا أن نفعــل
بنزعتنــا اإلنســانية ال
ٍ
ففعلنــا وأن نتــرك فتركنــا؟!
أنــت مأجــور علــى ســعيك لإلصــاح بيــن النــاس ولــو لــم يتــم
َ
ُحاســب علــى مــا
حاســب علــى النتائــج إنمــا سن َ
الصلــح ،نحــن لــن نُ َ
ووزراً للشــر بغــض النظــر أثمــر الخيــر أم ال ،وآذى
فعلنــاه ،ثوابـاً للخيــر ِ
الصلــح بيــن فــان
الشــر أم ال ،فــا ي ُق ـ ْل لــك الشــيطان ال تمـ ِ
ـش فــي ُّ
وفــان ألنهمــا لــن يقبــا وســاطتك! مــا ضـ َّرك إن لــم يقبــا ،ال تأخــذ
ـي األُ َّمــة لــم تقبــل امــرأة كانــت
األمــر علــى محمــل شــخصي ،هــذا نبـ ُّ
باألمــس مملوكــة شــفاعته ،فلــم يغضــب ولــم يحمــل عليهــا!
هــذا الديــن كـ َّرم النســاء ،واحتــرم رغبــات قلوبهـ َّـن ،امــرأة ال تُريــد
ـض ابنتــك عريس ـاً
رج ـ ً
ا فلــم يُجبرهــا النبــي ﷺ عليــه ،فعندمــا ترفـ ُ
ألن فــي هــذا ظلــم لهــا ولــه! وفيــه عــدم حفــظ
فــا تُجبرهــا عليــهَّ ،
أمانــة ،فــاهلل ســبحانه وضــع ابنتــك عنــدك أمانــة وهــو ينظــر إليــك مــا
تفعــل بهــذه األمانــة ،فــاهلل اهلل فــي قلــوب النســاء!
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خر ِج َّي ُه ْم؟!
َأو ُم ِ
االرض غارق ـ ًة بالضــال حتــى أخمــص قدميهــا ،اهللُ يخل ـ ُق
كانــت
ُ
وبنــات تُــ ْوأَ ُد،
أعــراض تُنتهــك،
ويُعبــ ُد غيــره ،ويــرز ُق ويُشــك ُر ســواه،
ٌ
ٌ
ـاس يُباعــون فــي األســواق! ثــم شــاء الرحيــم أن َّ
يتلطـ َ
ـف بالبشــرية!
وأُنـ ٌ
علــى مرمــى ســهم مــن الكعبــة التــي تعــ ُّج باألصنــام ،كان هنــاك
رجــل وحيــد فــي غــار حــراء يتأمــل الســماوات واألرض ،ويَ ُ
أن
عــرف َّ
وأن اهلل أجـ ّ ُل وأعلــى مــن أن يرضــى دينـاً كدينهــا!
ديـ َن قريـ ٍـش باطــلّ ،
كان ُمه َّيـ ًأ بإتقــان ليســتلم لــواء البشــرية ويُغ ِّيــر وجــه العالــم ،ثــم حانــت
ـدت أول شــمعة فــي ُظلمــة األرض «اِقــرأْ»!
اللحظــة ،وأُوقِ ـ ْ
ـي ﷺ إلــى بيتــه
ويــا لهــول الوحــي ،ويــا لرهبــة الموقــف! وينــز ُل النبـ ُّ
ُمرتجفـاً يقــول :د ِّثرونــي ،د ِّثرونــي!
وعنــد خديجــة ،المــرأة التــي ال يُوجــد منهــا فــي تاريــخ البشــرية
ضمتــه إلــى صدرهــا،
إال نســخة واحــدة ،يتل َّقــى الحبيـ ُ
ـب أو َل ســلوى! َّ
ـت لــه بقلبهــا علــى هيئــة كلمــات :وا ِ
هلل مــا يخزيــك اهلل أبــداً ،إنــك
وقالـ ْ
َّ
ِ
وتكســب المعــدوم
الــكل،
لتصــ ُل ال َّرحــم ،وتصــ ُد ُق الحديــث ،وتحمــ ُل
ُ
وتُقــري الضيـ َ
ـف ،وتُعيــن علــى نوائــب الحــق!
ثــم أخذتــه إلــى ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل ،وكان رجـ ً
ا طاعنـاً فــي
الســن والحكمــة ،عالِمـاً بالتــوارة واإلنجيــل ،حنيفـاً علــى مِ لَّــةِ إبراهيــم
ِّ
ـت لــه اســمع مــن ابــن اخيــك!
عليــه الســام ،وقالـ ْ
ـي ﷺ بمــا كان بينــه وبيــن جبريــل ،أخبــره ورقــة
فلمــا ح ّدثــه النبـ ُّ
أن هــذا هــو الوحــي الــذي كان يأتــي األنبيــاء مــن قبلــه ،وأنــه ســيكون
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النبـ َّـي لهــذه األمــة! ثــم قــال لــه قولــة الحكيــم الــذي يعـ ُ
ـرف ُس ـنَّة اهلل
فــي النــاس ،وصــراع الحــق والباطــل علــى م ـ َّر التاريــخ :ليتنــي فيهــا
ـك قو ُمـ َ
جذع ـاً ،ليتنــي أكــو ُن حي ـاً إذ يُخرجـ َ
ـك!
جي ُه ْم؟!
فيسأله
النبي ﷺ بدهشة :أ َو ُم ِ
خر َّ
ُّ
فقال له :نعم ،لم ِ
ودي!
يأت رج ٌل بمثلِ ما
َ
جئت به إال ُع َ
ـب الــذي
َّ
وكأن النبـ ّـي ﷺ يومهــا يســأل :لـ َم سـيُخرجونني؟ مــا الذنـ ُ
وأي ٍدم
مــال
أي ٍ
ُ
أخــذتُّ ،
اقترفتُــه ،ومــا الجريمــة التــي ارتكبتُهــاُّ ،
ـفكت حتــى يُحــال بينــي وبيــن وطنــي؟
سـ ُ
ثــم دارت األيــام ،وأخبرتنــا ســيرته ،أنــه مــا ُعــودِ َي إال ألنــه جــاء
بالحــقِّ  ،والحــقُّ أثقــل علــى الطغــاة مــن الجبــال!
ـت علينــا األمــم
ونحــن اليــوم بضعــة منــه ،وبقيــة رســالته ،ومــا تكالبـ ْ
إال للحــقِّ الــذي معنــا ،ومــا أثقلــه عليهــم!
ضاقــت عليكــم ،كلَّمــا رأيتــم البــاد تُحاصــر ،والصواريــخ
فكلَّمــا
ْ
تهــدِ ُم البيــوت وتحص ـ ُد األرواح ،كلمــا رأيتــم اإلعــام قــذراً يري ـ ُد أن
يُطفــئ شــمعتكم ،ويُحـ ِّرض عليكــم ،ويرميكــم ِبتُهـ ِـم اإلرهــاب والرجعيــة
والتخلُّــف تع ـزُّوا بالنبــي ﷺ!
حاصــراً
تخيلــوه نــازالً مــن غــار حــراء يرتجـ ُ
ـف مــن هــول الوحــيُ ،م َ
فــي ِشــعب أبــي طالــب ،مرجوم ـاً فــي الطائــف ،ممنوع ـاً مــن دخــول
مكــةُ ،متآ َمــراً عليــه ليُقتــل ويتفــرق دمــه بيــن القبائــلُ ،مطــا َرداً يــوم
دســته لــه
الهجــرةَ ،ماســحاً الــدم عــن وجهــه يــوم أُحــد ،شــاكياً ُسـ َّـماً َّ
ضــوا عليــه بالنواجــذ!
ـب ليكــون لكــم ديــن ،ف َع ُّ
امــرأة يهوديــة ،كــم تعـ َ
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بالرحى!
جر ْت َّ
إنها َّ

ـكت فاطمــة ريحانــة رســول اهلل ﷺ إلــى علـ ٍّـي تعبهــا مــن عملهــا
شـ ْ
ــرت فــي يدهــا،
فــي البيــت ،فأخبرتْــ ُه أنهــا جــ َّر ْت بال َّرحــى حتــى أ َّث ْ
ـت البيــت حتــى اغب َّر ْت
ـتقت بالقِ ربــة حتــى أ َّثـ ْ
ـرت فــي ُعنقهــا ،وكنسـ ْ
واسـ ْ
ِســبي ،فلــو ذهبـ ِـت إليــه وســألتِهِ
ثيابهــا! فقــال لهــا :لقــد ِجــيء ألبيـ ِـك ب َ
ـدت عنــده أُناس ـاً ،فلــم
ـت فاطمــة إلــى النبــي ﷺ ،فوجـ ْ
خادم ـاً! فذهبـ ْ
ـادت إلــى
تُح ِّدثــه أمامهــم ،ولكنهــا أسـ َّر ْت لعائشــة بســبب مجيئهــا ،وعـ ْ
بيتهــا!
انفــض
فلمــا
مجلــس النبــي ﷺ ،أخبرتْــ ُه عائشــة بســبب مجــيء
َّ
ُ

فاطمــة ،فذهــب إلــى بيتهــا ،وكانــت وعلــي قــد أخــذا مضجعهمــا للنــوم،
فاســتأذن ثــم دخــ َل فقــال :أال أد ّلكمــا علــى مــا هــو خيــر لكمــا مــن
خــادم؟ إذا أخذتمــا مضاجعكمــا ،فك ِّبــرا ثالثـاً وثالثيــن ،وسـ ِّبحا ثالثـاً
وثالثيــن ،واحمــدا ثالث ـاً وثالثيــن ،فهــو خيــر لكمــا مــن خــادم!
هــذه فاطمــة ســيدة نســاء العالميــن ،وقطعــة قلــب أبيهــا ،تطحــن
الحبــوب بال َّرحــى حتــى تتــرك ال َّرحــى أثرهــا فــي يدهــا ،وتحمــل المــاء
وتكنــس
إلــى بيتهــا بالقِ ربــة حتــى تتــرك القِ ربــة أثرهــا فــي عنقهــا،
ُ
ـص هــذا مــن قيمتهــا عنــد
بيتهــا حتــى يكســو الغبــار ثيابهــا ،فهــل أنقـ َ
زوجهــا ،أو عنــد أبيهــا ،أو عنــد ربهــا؟!
طبع ـاً ال شــيء فــي أن تحصــل المــرأة علــى خادمــة تُعينهــا علــى
عمــل البيــت ،فهــو واهلل عمــل شــاق صعــب! ونبي ـ ٌل هــو الــزوج الــذي
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يكــون فــي َســعة ماديــة ،وبحبوحــة اقتصاديــة ،فيُحضــر لزوجتــه خادمــة
تُســاعدها ،واألنبــل هــو األب الــذي نظــر فــي حــال ابنــة لــه ،فــرقَّ لهــا
أن هــذا ال يُلغــي أن عمــل البيــت هــو
وأحضـ َر هــو لهــا الخادمــة ،علــى َّ
واجــب الزوجــة ،تمامــاً كمــا واجــب الــزوج العمــل خارجــه واإلنفــاق
ألن هــذا مــن العِ شــرة
عليهــا ،بــل وإِعانتهــا فــي أعمــال البيــت أيض ـاً َّ
بالمعــروف!
ولكــن ممــا ٱبتُلينــا بــه فــي هــذه األيــام هــذه األصــوات الناعقــة التــي
تُحــاول باســم حريــة المــرأة أن تَهــدم البيــوت القائمــة علــى الســتر،
وتمشــية الحــال بمــا هــو متــاح! وتصويــر عمــل المــرأة فــي بيتهــا نــوع
ـت أدري أيــن اإلهانــة
مــن أنــواع ال ـ ِّرق ،وإهانــة النفــس البشــرية! ولسـ ُ
فــي أن تُطعــم الزوجــة عائلتهــا مــن صنــع يدهــا ،وأن تغســل مالبســهم،
وت ِّ
ُنظــف بيتهــا!
إن قيــل إن األمــر شــاق وصعــب ،فهــذا نبصــ ُم عليــه باألصابــع
العشــرة ،ولكــن هــذه هــي الحيــاة ،لــكل إنســان دوره ،ولــكل عمــل
مشــقته! أمــا طــرح الموضــوع وجعلــه عبوديــة ،وإهانــة للمــرأة فهــذه
ـت بتجريدهــا مــن فِ طرتهــا فــي
دعــوى ســخيفة! إن حريــة المــرأة ليسـ ْ
أن تكــون أمـاً وزوجـ ًة وربـ َة منــزل ،وإنمــا بتقديــر وتبجيــل مــا تقــوم بــه،
كالمــاً وفعــ ً
ا ،كالمــاً حلــواً ،وإشــادة بدورهــا وأهميتــه ،بهديــة بيــن
الحيــن واآلخــر ،بضمــة ،و ُقبلــة جبيــن ويــد!
تتعــب فــي
لــم تكــن فاطمــة رقيقــة وال ُممتهنــة الكرامــة وإن كانــت
ُ
عمــل بيتهــا ،ولــم يُحضــر لهــا علــي خادمــة ألنــه أراد أن يُتعبهــا وإنمــا ألنــه
ال يملــك المــال ،ولــم يُعطهــا النبـ ُّـي ﷺ خادمــة ألنــه عــادل ،ولــو أعطاهــا
لــكان عليــه أن يُعطــي كل امــرأة فــي المدينــة مثــل مــا أعطــى ابنتــه!
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أنتــن اللواتــي لوالكــن مــا كانــت البيــوت ومــا
افخــر َن بأنفســك َن،
َّ
اســتم َّر ْت ،واستشــعر َن األج ـ َر فــي كل عمــل ،فــإذا كانــت اللقمــة التــي
يضعهــا الــزوج فــي فــم زوجتــه صدقــة ،فكيــف بالتــي تطبــخ لتُطعــم
عائلــة ،وتغســل لتكســوها!
ُوهن!
وأنتم معاشر الرجال ،ال تكونوا وال ُّدنيا
عليهن ،أعين َّ
َّ
ليســت منقصــة أن تجلــي صحنــاً عنهــا ،وال ُســبة أن تجمــع
ْ
لهــا الغســيل ،وقــد كان رســول اهلل ﷺ فــي حاجــة أهلــه يرقــع ثوبــه،
ويحلــب شــاته ،وهــو ســيد ال ِّرجــال!
ويخصــف نعلــه،
ُ
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َ
دخل دار أبي ُسفيان فهو آمن!
من

ـت ُقريــش أن تُثنيــه عــن دعوتــه فلــم تُفلــح ،ال الترغيــب آتــى
حاولـ ْ
العــرب تقــو ُلِ :
الكــي!
آخــ ُر العــاج
وألن
أ ُ ُكلــه ،وال
الترهيــب أثمــر! َّ
َ
ُ
ِّ
ـت ُقريـ ٌ
ـش أمرهــا علــى قتلــه! خطــة ُمحكمــة ،مــن كل قبيلـ ٍـة رجـ ٌل
حزمـ ْ
ليتفــ َّرق دمــه بيــن القبائــل ،فيعجــز بنــو هاشــم عــن األخــذ بالثــأر
ـي إليــه
ويرضــون بالديــة! ولكــن النبـ َّـي المحفــوف بالعنايــة اإللهيــة أُوحـ َ
أن يتـ َ
ِ
ـب أبــا بكـ ٍـر خلسـ ًة تحــت
ـرك عل َّيـاً فــي
فراشــه تلــك الليلــة ويصحـ َ
ـرت وجــه األرض إلــى األبــد!
جنــح الظــام فــي هجــرةٍ غ َّيـ ْ
ودارت األيــام ،الرجــل الــذي نــزل يومــاً وحيــداً مــن الغــار صــار
ْ
أ ُ َّمــة ،عنــده جيــش يأتمــر بأمــره ،وأصحــاب يفدونــه بالعيــون وال ُمهــج،
ـرت موازيــن القــوى فــي بضــع ســنين ،وهــا هــو اليــوم علــى أعتــاب
تغ َّيـ ْ
مكــة يُوشــك أن يدخلهــا فــي وضــح النهــار!
مــا جــاء للثــأر ،ولكــن علــى هــذه المدينــة أن تســتر َّد هويتهــا ،وعلــى
البيــت المعمــور أن يلفــظ أصنامـاً غزتْـ ُه ذات ِشـ ٍ
ـرك وجاهليــة!
وقبــل الدخــول إلــى مكــة ،قــال العبــاس للنبــي ﷺ :يــا رســول اهلل،
ـت لــه شــيئاً!
َّ
ـب الفخــر ،فلــو جعلـ َ
إن أبــا ُســفيان رجــل يُحـ ُّ
فلمــا دخ ـ َل مكــة ،أمــر المنــادي أن يقــول :مــن دخ ـ َل الكعبــة فهــو
َّ
آمــن ،ومــن دخـ َل داره فهــو آمــن ،ومــن دخـ َل دار أبــي ُســفيان فهــو آمــن!
لــم ت ُكــن هــذه الجملــة إال اســتمال ًة ألبــي ُســفيان وإال مــا حاجــة
أحدهــم لدخــول دار أبــي ُســفيان مــا دام بإمكانــه أن يدخــل داره هــو
ليكــون آمن ـاً!
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درس عظيـ ٌم مــن دروس الحيــاة مفــاده :أعـ ِ
ـط النــاس مــا يُح ُّبــون أن
ٌ
يُعطــى لهــم ،مــا لــم يكــن فــي هــذا العطــاء إث ـ ٌم ،ألن هــذا أثبــت للــو ِّد
وتأليــف للقلــوب!
البشــر ُمتشــابهون فــي الشــكل فقــط ،أمــا مــن الداخــل فنحــن
طبائــع شــتى!
مِ ــن النــاس مــن إن لــم تُجلســه فــي صــدر المجلــس لشــعر باإلهانــة،

ومنهــم مــن ال يهتــم حيــث يجلــس!
مــن النــاس مــن لــو أرس ـ َل إليـ َ
ـب
ـك منشــوراً ولــم تُعلِّــق عليــه غضـ َ
منــك ،ومنهــم مــن يُرســل األشــياء رغبــة فــي مشــاركتها وال يهمــه إذا
ـت عليهــا أم لــم تُعلِّ ـقْ!
علَّقـ َ
ـب أن تمدحــه فــي حضــور اآلخريــن ،ومنهــم مــن
مــن النــاس مــن يُحـ ُّ
يُشــعره هــذا بالخجــل ويتمنــى أن ال تفعــل!
مــن النــاس مــن إذا مازحتــه مزحـ ًة غضـ ِـب منـ َ
ـك وأشــع َل حربـاً ولــو
ـك عليـ َ
ـت أن تســترضيه بعدهــا شــقَّ ذلـ َ
ـك لصعوبــة عقلــه وضيــق
حاولـ َ
صــدره ،ومنهــم مــن إذا أغضبتــه فعـ ً
ـي فــوراً!
ا ،وجئـ َ
ـت تســترضيه رضـ َ
ـت عنــه يوميــن ثــم التقيتمــا عاتبـ َ
ـك ألنــك
مــن النــاس مــن إذا غبـ َ
لــم تســأل عنــه ،ومنهــم مــن إذا فارقتــه ســن ًة ثــم لقيـ َ
ـك لــم يُشــعرك
بتقصيــرك وألشــع َر َك أنكمــا كنتمــا البارحــة معــاً!
اِفه ـ ْم طبــاع النــاس مــن حولــك ،وتعامــل معهــم حســب طباعهــم،
وتذ َّكـ ْر أن األطبــاء ال يُعالجــون جميــع المرضــى بــدواء واحــد ،الــدواء
يكــون مــن جنــس المــرض ،وكذلــك المعاملــة مــع النــاس ،وفهــم طباعهم
ومعاملتهــم علــى أساســها أســل ُم لــك ولهــم!
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فجع هذه بولدها؟!
َم ْن
َ

ـفر معــه ،وأي شــيءٍ فــي الكــون أروع مــن أن تُســافر
كانــوا علــى سـ ٍ
فرشــت لــه قلبــك بســاطاً
ِــودك لــو
معــه ،أن تــراه يمشــي أمامــك وب ِ
َ
أحمــر كمــا يليــق بحذائــه أن يطــأ! وأن تنظــر فــي وجهــه عــن قــرب
فتتمنــى أال ترمــش كــي ال يغيــب الوجــه الشــريف عنــك جــزءاً مــن
الثانيــة! وأن تســمع صوتــه فتتمنــى لــو أن الكــون كلــه يخــرس فــا يُعكــر
صفــو صوتــه شــيء ،ثــم ناهيــك أن تقــف وراءه فــي الصــف ليُصلــي
بــك ،طوبــى لهــم!
ويُحدثنــا ابــن مســعود أن النبــي ﷺ تركهــم يومهــا وذهــب لبعــض
ـت تُحلِّـ ُق
حاجتــه ،فــرأوا ُح َّمــر ًة معهــا فرخــان ،فأخــذوا فرخيْهــا ،فجعلـ ْ
ـي ﷺ
فوقهــم وتص ِّفــق بجناحيهــا ،أ ُ ٌّم ثكلــى بفقــد أوالدهــا ،ثــم جــاء النبـ ُّ
وقــال :مــن فجـ َع هــذه بولدهــا؟ ُر ُّدوا ولدهــا إليهــا!
يــا لــه مــن ديــن ،ويــا لهــا مــن شــريعة ،ويــا لــه مــن نبــي ال يرضــى أن
ـب اتبــاع ،واالتبــاع العمــل ،والحــب
يُكســر خاطــر عصفــورة! ثــم َّ
الحـ َّ
إن ُ
الــذي ينقصــه االتبــاع والعمــل حــب ناقــص مهمــا ا ّدعينــا كمالــه ،وقــد
قــال شــاعرنا:
لـــو كان ح ّبـــك صادقـــاً ألطعتَـــه
حـــب مطيـــ ُع!
إن المحـــب لمـــن يُ ُّ
إن الــذي يحــرم زوجتــه مــن أبنائهــا لخـ ٍ
ـاف وطــاق عليــه أن يعلــم
َّ
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ـرض أن تُفجــع عصفــورة بأوالدهــا لــن يرضــى
أن النبــي ﷺ الــذي لــم يـ َ
ّ
أن تُفجــع أم بأوالدهــا!
إن جبــر القلــوب ُمقـ َّـدم علــى جبــر العِ ظــام ،ألن كســر القلــوب أشـ ُّد
َّ
ألمـاً ،وكســر العظــام ســرعان مــا يلتئــم ،أمــا كســر القلــوب فيبقــى أبــد
ـرض أن يفجـ َع أحـ ٌد أحــداً!
الدهــر ،وإن النبــي ﷺ لــم يـ َ
الكلمــة التــي تقولهــا فــي مجلــس ضــد أحــد لتُضحــك اآلخريــن
ـض المجلــس ،وينتهــي الضحــك،
ـرس فــي قلبــه عميقـاً ،وينفـ ُّ
عليــه تنغـ ُ
أن
ويضــع رأســه علــى وســادته حزينـاً ولربمــا لــم ينــم ليلتــه تلــك ألجــل َّ
أردت أن تتســلى!
حضرتــك
َ
جبر الخواطر عبادة ،كالصيام والصالة تماماً!
ابتســامتك فــي وجــه مســكين بالنســبة إليــك مجــرد ابتســامة ال
تكلــف شــيئا ً،ولكنّهــا بالنســبة إليــه هديــة عظيمــة قــد تصنــع يومــه
كلــه ،وتُشــعره بإنســانيته وقيمتــه التــي ســلبته قســوة الحيــاة شــيئاً منها!
زيارتــك لموظــف مســكين عنــدك نــزل بــه مــرض هــي بالنســبة
إليــك مجــرد دقائــق معــدودة ،ولكنهــا بالنســبة إليــه عطــاء فخــم ،وثــروة
مهولــة!
جــ ِّرب أن تســأل عامــ ً
ا بســيطاً عــن ســبب تغ ُّيبِــه البارحــة عــن
العمــل وتأمــل مقــدار الســعادة فــي عينيــه ،ثمــة أشــياء ال تُكلِّــف كثيــراً
ولكنهــا تعنــي كثيــراً!
إســعاد اآلخريــن ال يحتــاج إلــى ثــروة ضخمــة بقــدر مــا يحتــاج قلبـاً
عظيم ـاً ،وإتعــاس اآلخريــن ال يحتــاج ســيفاً ُمس ـلَّطاً ،وال لكمــة قويــة،
وال صفعــة شــديدة ،كلمــة واحــدة فقــط قــد تكــون أكثــر إيالم ـاً مــن
ضربــة ســيف ،فــا تفجــع أحــداً بنفســه!
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ضر ُعثمان ما َ
فعل بعد اليوم!
ما َّ

ـت
ـت غــزوة تبــوك اختبــاراً عظيم ـاً لل ُمســلمين ،ليــس ألنهــا كانـ ْ
كانـ ْ
غــزوة مفصليــة فــي تاريــخ اإلســام فهــي لــم يحــدث فيهــا قتــال
ـت كلهــا
ـت اختبــاراً عظيمـاً ألن الظــروف وقتهــا كانـ ْ
أساسـاً! وإنمــا كانـ ْ
بخــاف هــوى النفــوس ،وبعكــس الفِ طــرة التــي فطــر اهلل ســبحانه
النــاس عليهــا ،فالفصــل صيــف ،والصحــراء فــي الصيــف لظــى!
َ
ناهيــك أن المســير طويــل فهــي
الشــمس حارقــة والرمــا ُل ُملتهبــة!
ُ
الغــزوة األبعــد فــي تاريــخ غــزوات النبــي ﷺ ،فالمســافة بيــن المدينــة
وتبــوك تقريبـاً  036كلــم! ومــا زاد الطيــن بلـ ًة هــو أن بيــت المــال كان
ـي ﷺ يملـ ُ
ـك المــال لتجهيــز الجيــش لذلــك
وقتهــا فارغـاً فلــم يكــن النبـ ُّ
ُعــرف ذاك الجيــش فــي ُكتــب الســيرة بجيــش ال ُع ْس ـ َرة!
النبــي ﷺ أغنيــاء
يحــثَّ
وكان مــن الطبيعــي واألمــ ُر كذلــك أن ُ
ُّ
قصــروا ،غيــر
ال ُمســلمين علــى اإلنفــاق لتجهيــز الجيــش ،فجــادوا ولــم يُ ِّ
ـري
َّ
أن تلــك الغــزوة كانــت غــزوة ُعثمــان بــن عفــان بامتيــاز ،ف ُعثمــان الثـ ُّ
ـرف أنــه ومــا يملـ ُ
َع ِل ـ َم أن الوقــت وقتــه ،وبيقيــن المؤمــن الــذي يعـ ُ
ـك
تبــرع للجيــش بتســعمئة بعيــر ،وخمســين فرسـاً ،وحمـ َل ألـ َ
ـف دينــار
هللَّ ،
ـي ﷺ جالسـاً يســتقبل ُمســاهمات
َّ
وتوجـ َه إلــى المســجد حيــث كان النبـ ُّ
ـب دنانيــر عثمــان
ـي ﷺ يُقلِّـ ُ
األغنيــاء ،فنثرهــا فــي ِحجــره! فجع ـ َل النبـ ُّ
بيــن يديــه ويقــول :مــا ضـ َّر ُعثمــان مــا فعــل بعــد اليــوم!
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الفكرة أن أسمى عبادة هي تلك التي تكون من جنس ال ِّنعمة!
قيــام الليــل نافلــة عظيمــة ،ولكــن عبــادة األغنيــاء األســمى ليســت
فــي قيــام الليــل وإنمــا فــي الصدقــة ،وإعانــة المســاكين ،ومســاعدة
المديونيــن ،واإلنفــاق علــى دور التحفيــظ!
وصيــام التطــوع نافلــة عظيمــة ،ولكــن عبــادة األئمــة األســمى هــي
ـت الفِ تــن،
فــي قــول الحــقِّ ولــو علــى قطــع الرقبــة ،فـ َّ
ـإن النــاس إذا وقعـ ْ
ـس الحــقُّ بالباطــل ،نظــروا إلــى علمائهــم ليــروا رأيهــم ،ويصطفــوا
والتبـ َ
باصطفائهــم ،وإن وقــوف اإلمــام أحمــد فــي وجــه المأمــون ،ومــن بعــده
فــي وجــه المعتصــم فــي فِ تنــة خلــق القــرآن أهــم وأعظــم مــن صيــام
ألــف يــوم تطــوع ،ألنــه بكلمــة الحــق التــي قالهــا َحفِ ـ َ
ـظ ديــن وعقيــدة
مالييــن ال ُمســلمين!
إنشــاء الطــرق للنــاس ،وتأميــن ال َّرفــاه االقتصــادي ،ومجانيــة
االستشــفاء والتعليــم عمــل نبيــل مــن الحاكــم تجــاه شــعبه ،ولكـ َّـن عبــادة
الحاكــم األســمى هــي فــي تحكيــم شــرع اهلل ،والدفــاع عــن ُحرمــات
المســلمين وديارهــم!
إقامــة مســتوصف يُعالــج النــاس بالمجــان عمــل نبيــل تُرفــع لــه
القُبعــة ،ولكــن عبــادة المفكريــن واألدبــاء األســمى هــي تنويــر عقــول
النــاس ،والدفــاع عــن عقيدتهــا ،والـ َّـذود بالحبــر عــن ِح ِ
ياضهــا ،ففــي
ـب ح ّقـاً ،وقــال ح ّقـاً!
الملمــات يُــوازي حبــر األدبــاء دمــاء الشــهداء إن كتـ َ
َّ
ُ
ٱنظـ ْر إلــى ال ِّنعمــة التــي أعطــاك اهلل إياهــا ،تأ َّملْهــا جيــداً ،تعـ ِـرف
العبــادة األســمى لـ َ
ـك!
كنــت غنيــاً ال تكنــز مالــك وتُعــزِّي نفســك بنوافــل العبــادات،
إن
َ
ـت صاحــب محــراب
مــا يُقبــل مــن الفقيــر ال يُقبــل مــن الغنــي! وإن كنـ َ
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ومنبــر ال ت ِ
ُخــف رأيــك وتُعــزِّي نفســك بعــدد ال ُمصلِّيــن وراءك ،إن
األئمــة كالمظــات للنــاس والنــاس ال يحتاجــون المظــات إال وقــت
ـت صاحــب فكــر وقلــم ،فــا تُعـزِّي نفســك
العواصــف والمطــر! وإن كنـ َ
بعــدد ُقرائــك ونُســخك التــي تبيعهــا ،عبادتــك األســمى أن تقــول
مــا يجــب أن يُقــال ،أن تكــون لصيقــاً بهمــوم أمتــك ،ال ت ُكــن ُمه ِّرجــاً
كالداعيــة الــذي يــوم كانــت تُقصــف غــزة وحلــب كان يُحدثنــا عــن ُحكــم
المســح علــى الخُ فيــن!
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تع َّل ْم لي كتاب يهود!

النجــار ِبزَيــد بــن
ـي ﷺ المدين ـ َة المنــورة ،جــاء بنــو َّ
ل َّمــا َقــدِ َم النبـ ُّ
ثابــت إليــه ،ولــم ي ُكــن يومهــا قــد تجــاوز السادســة عشــرة مــن عمــره،
فقالــوا :يــا رســول اهلل ،هــذا زيــد بــن ثابــت ،يحفـ ُ
ـظ مــن القــرآن مــا
النبــي ﷺ ،فقــرأ لــه ســورة «ق» ،فأُ
عجــب بــه،
يَ ُســ ُّر َك! فاســتقرأه
َ
ُّ
والحــظ فيــه ذكا ًء و ّقــاداً ،وعق ـ ً
ا ُمنيــراً ،فقــال لــه :يــا زيــد ،تعلَّ ـ ْم لــي
ـاب يهــود ،فإنــي وا ِ
هلل مــا آم ـ ُن يهــو َد علــى كتابــي!
كتـ َ
ـس عشــرة ليلــة إال وقــد تعلَّـ َم زيـ ٌد العبريــة! فــكان
فمــا مضـ ْ
ـت خمـ َ
ـب للنبــي ﷺ إليهــم ،ويقــرأ لــه رســائلهم إذا كتبــوا إليــه!
يكتـ ُ
ُ
نعيــش وحدنــا علــى ظهــر هــذا الكوكــب ،هنــاك شــعوب
نحــن ال
ُّ
نحتــك بهــا ،ونتواصــل معهــا،
وثقافــات وحضــارات ولغــات أخــرى
ـت
ومعرفــة هــذه الثقافــات ،وإتقــان تلــك اللغــات ضــرورة حياتيــة وليسـ ْ
أن إتقــان تلــك اللغــات ألجــل التواصــل وتســيير أمــور
ترفـاً فكريـاً! علــى َّ
الحيــاة شــيء ،وإتقانهــا ألجــل التباهــي شــيء آخــر!
ـدرس أغلــب طالبنــا
اللغــة اإلنكليزيــة اليــوم هــي لغــة العلــوم ،وبهــا يـ ُ
خصوصـاً فــي االختصاصــات العلميــة ،وتحصيــل هــذه االختصاصــات
ألن مــا ال
واجــب ،وتعلُّــم اإلنكليزيــة واجــب علــى الطــاب الدارســين َّ
يتـ ُّم الواجــب إال بــه فهــو واجــب!
هــذا حـ ُّد الموضــوع ال أكثــر ،أمــا أن يتحـ َّـدثَ عربـ ٌّـي مــع عربـ ٍّـي ويضـ ُع
بيــن كل كلمتيــن عربيتيــن كلمــة إنكليزيــة أو فرنســية مــن بــاب التباهــي،
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فهــذه فيهــا مــن الميوعــة ،واالنهــزام الثقافــي والحضــاري ،أكثــر ممــا فيهــا
مــن العلــم! هــذا فــي حــال كان ال ُمتح ِّدثــان العربيــان يُتقنــان اإلنكليزيــة،
أمــا فعــل هــذا مــع العــوام ففيــه شــيء مــن االســتعالء والغــرور!
الــذكاءات ُمتعــددة ،هــذه حقيقــة تربويــة ال جــدال فيهــا ،مــن
الطــاب مــن لديــه ذكاء لغــوي رهيــب ولكنــه ضعيــف فــي الرياضيــات،
ومنهــم مــن هــو عبقــري فــي حــل المســائل الفيزيائيــة ،أو التعامــل مــع
المعــادالت الكيميائيــة ،ولكنــه ال يســتطيع أن يحفــظ فقــرة مــن عشــرة
أن حفــظ عشــر صفحــات
أســطر إال بشــق النفــس! ومنهــم مــن ِ
يج ـ ُد ّ
أيســر عليــه مــن حســاب مســاحة مســتطيل!
ودو ُر األهــل والمدرســة معرفــة المجــال الــذي يبــر ُع فيــه الطالــب
ـي ﷺ بالحــرف ،فعندمــا الحــظ
ثــم توجيهــه إليــه ،وهــذا مــا فعلــه النبـ ُّ
ذكاء زيــد بــن ثابــت اللّغــوي طلــب منــه أن يتعلَّــم العبريــة فتعلَّ َمهــا فــي
وقـ ٍـت قياســي! والشــيء بالشــيء يُذكــر ،يقــول ابــن كثيــر فــي البدايــة
والنهايــة :كان زيــد بــن ثابــت مــن أشــد النــاس ذكا ًء ،تعلَّـ َم لســان يهــود
فــي خمســة عشــر يومــاً ،وتعلَّــم الفارســية مــن رســول كســرى فــي
ثمانيــة عشــر يوم ـاً ،وتعلَّــم الحبشــية والروميــة والقبطيــة مــن خُ ـ َّـدام
رســول اهلل ﷺ!
أفهـ ُم جيــداً رغبــة األهــل فــي أن يكــون أوالدهــم أطبــاء ومهندســين،

ولكــن علــى األهــل أن يفهمــوا أن إجبــار األوالد علــى اختصاصــات ال
يجــدون أنفســهم فيهــا هــي ظلـ ٌم لهــم! مــا أدراك لــو أنــه درس مــا يميــل
إليــه ويبــر ُع فيــه لفــا َق ألــف مهنــدس وطبيــب!
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الشــعر ،حتمـاً
تخ َّيلــوا لــو أُجبــر المتنبــي أن يــدرس الطــب ويتــرك ِّ
لــم تكــن لتفــر َق كثيــراً لــو ازدادت البشــرية طبيب ـاً ،ولكنهــا فاجعــة لــو
خســرنا المتنبــي!
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ِاع َل ْم أبا مسعود!

جــا َء بشـ ٍ
ـريعة ُمتكاملــة ،وأرســى قوانيــن كثيــرة ،غيــر أنــه كان يُريـ ُد
مــن هــذه األ ُ َّمــة أن تعبــد اهلل كأنهــا تــراه ،أن تفعــل الخيــر طمعــاً
فــي المثوبــة ،وأن تتــرك اإلثــم خوف ـاً مــن اهلل ال خوف ـاً مــن الح ـ ِّد أو
القانــون .ومــا يُسـ ِّميه علمــاء الســلوك االجتماعــي اليــوم «باالنضبــاط
الذاتــي» هــو مــا أخبرنــا عنــه النبــي ﷺ قبــل ألــف وأربعمئــة ســنة
ُمجيب ـاً جبريــل علــى ســؤاله:
مــا اإلحســان؟ فقــال لــه :أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه ،فــإن لــم تكــن
تــراه فإنــه يــراك!
أضــر ُب غالمــاً لــي
كنــت
يُح ِّدثنــا أبــو مســعود البــدري يقــول:
ِ
ُ
فســمعت صوتــاً خلفــي :اِعلَــ ْم أبــا مســعود! فلــم أفهــم
بالســوط،
ُ
الصــوت مــن الغضــب!
السوط من يدي!
فلما دنا مني فإذا هو رسول اهلل ﷺ،
ُ
فألقيت َّ
ـك منـ َ
أن اهلل أقــد َر عليـ َ
ـك علــى هــذا
فقــال لــي :اِعل َـ ْم أبــا مســعود َّ
الغــام!
فقلت :وا ِ
أضرب مملوكاً بعده أبداً ،وهو ُح ٌّر لوجه اهلل.
هلل ال
ُ
ُ
لمس َ
تك النار!
فقال :أما لو لم تفعل َّ
ث ّمــة أشــياء ال يُ ِ
ــب عليهــا القانــون ،وال تُعتبــ ُر فــي ُعــرف
حاس ُ
تكتــب،
المحاكــم ال جرائــ َم وال ُجنَحــاً ،ولكــن اهلل يــرى ،والمالئكــة
ُ
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والمحكمــة غــداً ،حيــن تُنشـ ُر الكتــب التــي ال تُغــادر صغيــرة وال كبيــرة!
إن الزوجــة التــي تُســمعها كالمــاً الذعــاً كالســياط لــن تشــكوك إلــى
َّ
ـت فلــن تجــد مــن القُضــاة آذانـاً مصغية ،ولكن اهلل ســبحانه
المحاكــم ،وإ ْن فعلـ ْ
ـك منـ َ
وتعالــى ســمع شــكواها ،ورأى جــرح قلبهــا وهــو أقــد ُر عليـ َ
ـك عليهــا!
إن العامــل البســيط الــذي لــم تدفـ ْع لــه ح ّقــه لــن يجــرؤ أن يقتــرب
مــن مركــز الشــرطة ليشــكوك ،وربمــا إن تج ـ َّرأ وفعــل فســتنجو منهــا
ـت ال ُمتن ِّفــذ صاحــب العالقــات والواســطات ،ولكــن اهلل ســبحانه
وأنـ َ
ـب دعــوة المظلــوم الكافــر
قــد ع ِلــم مظلمتــه ،وســم َع دعــواه ،وهــو يُجيـ ُ
علــى الظالــم ال ُمســلم ال ُحبـاً بالكافــر ،وال بُغضـاً بالمســلم ،ولكــن ُحبـاً
بالعــدل وبُغض ـاً بالظلــم! فمــا بالــك لــو كان المظلــوم ُمســلماً ،فســج َد
ثــم قــال :اللهــم إنــي مغلــوب فانتصــر! دعــاء نــوح عليــه الســام الــذي
يــوم اســتجاب اهلل لــه أغــر َق األرض كلهــا نصــر ًة لــه!
ــزت بينهــم فــي المعاملــة فــي حياتــك ،وفــي
أوالدك الذيــن م َّي َ
الميــراث فــي مماتــك ،لــن يرفــع المظلــوم منهــم دعــوى ســوء ُمعاملــة،
محاكــم البشــر لــم تُنشــأ لهــذه القضايــا ،والميــراث الــذي جعلتــه عقــد
ـي آخــر تعتــرف بــه الســجالت العقاريــة،
بيــع وشــراء لِتحــر َم ولــداً وتُعطـ َ
ولكــن تذكــر أنــه ليــس المهــم مــا تكتبــه الســجالت العقاريــة وإنمــا مــا
تكتبــه المالئكــة!
ممــا يُشــاهد فــي الحيــاة َعيانـاً أن األقويــاء إذا تخاصمــوا أركنهــم
اهلل إلــى األســباب ،وحـ ُّ
ـظ كل واحــد منهــم مــن النصــر مقــدار مــا أخــذ
ـوي ضعيفـاً لــن يمــوت القــوي قبــل
مــن الســبب ،ولكــن حيــن يظلـ ُم القـ ُّ
ـص اهلل تعالــى للضعيــف منــه ،فإيــاك أن تخاصــم وتظلــم هــؤالء
أن يقتـ َّ
الذيــن ليــس لهــم إال اهلل!
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بل هو الرأي والحرب والمكيدة!

أرا َد ال ُمســلمون القافلــة ،وأرادت قريــش نجاتهــا ،ولكــن اهلل تعالــى
ـي ﷺ يكــره الحــرب ،ويقــول« :ال
أرا َد الحـ َ
ـرب فكانــت بــدراً! كان النبـ ُّ
تتمنــوا لقــاء العــدو ولكــن إذا لقيتمــوه فاثبتــوا»! وهــا هــو العــدو قــد
ـت!
جــاء ،ولحظــة الثبــات قــد أتـ ْ
أنــز َل الجيـ َ
ـش مكان ـاً قــد ارتــآه ،وفــي غمــرة االســتعداد لوصــول
الحبــاب بــن المنــذر ويقــول لــه :يــا رســول اهلل
جيــش قريــش ،يأتيــه َ
هــذا المنــزل أنزلـ َ
ـك اهلل إيــاه فليــس لنــا أن نتق ّدمــه وال ّ
نتأخــر عنــه،
أم هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟!
فقال له :بل هو الرأي والحرب والمكيدة.
ـض بالنــاس
فقــال :يــا رســول اهلل ،هــذا ليــس بمنــزل حــرب! فامـ ِ
حتــى تبل ـ َغ آبــار بــدر ،فاجعلهــا خلفـ َ
ـرب وال
ـك ،ثــم نُقاتــل القــوم ،فنشـ ُ
يشــربون!
فقال لهِ :ن ْع َم الرأي!
فنهــض ،وســار بالنــاس ،وجعــل آبــار بــدر خلــف الجيــش ،فقاتلــوا،
َ
ـت قريــش!
وشــربوا،
وعطشـ ْ
وحــي إليــه أن ينــزل فــي هــذا
كان اهلل ســبحانه قــادراً علــى أن يُ َ
المنــزل دون الحاجــة إلــى رأي الحبــاب بــن المنــذر ،ولكنــه أراد أن
أن هــذه األمــة تحتــاج إلــى كل طاقاتهــا كل فــي مجالــه ،مــا
يُعلِّمنــا ّ
غــاب عــن النبــي ﷺ
عرفــه الحبــاب بــن المنــذر بخبرتــه العســكرية
َ
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ألنــه لــم يخُ ــض الحــروب مــن قبــل .والحيــاة تجــارب ،واأليــام مدرســة،
أنــت خبــرات النــاس ،فهــا هــو النبــي ﷺ ال ُم َؤ َّيــد بالوحــي
فاحتــرم َ
ـب عــن رجــل مــن ال ُمســلمين َخ ِب ـ َر الحــرب
قــد غـ َ
ـاب عنــه أمــر لــم يَغِ ـ ْ

وعايشــها ،ليــس فــي األمــر منقصــة أن تســأل أهــل االختصــاص ،ال
تُعالــج نفســك كأنــك أبقــراط ،فاألطبــاء أعــ َر ُ
قتلــت
ف منــك وربمــا
َ
نفســك جهـ ً
ا وقــد كان الشــفاء قــاب قوســين منــك أو أدنــى ،وال تبــنِ
بيتــك كأنــك أعظــم مهنــدس فــي العالــم ،ربمــا وقــع الســقف عليـ َ
ـك،
ـت خبيــر فــي مجالــك ،ولكــن عليـ َ
ـك أن تحتــرم خبــرات اآلخريــن فــي
أنـ َ
مجاالتهــم!
ُ
وانظـ ْر ألدب النُّبــوة ،ال كِ بَــر وال عنــاد ،يســأله الحبــاب أهــذا وحــي
نلزمــه وال نحيــد عنــه ،أم هنــاك مجــال للــرأي ،فيُخبــره أن األمــر
فليتفضــل! وعندمــا
شــورى وإن كان عنــده رأي أصــوب وخطــة أفضــل
ّ
ســمع رأيــه لــم يجــد حرج ـاً أن يُن ِّفــذه! لــم يقــل مــاذا ســيقول النــاس
علــي رأيــه وجعلنــي أُغ ِّيــر مــكان الجيــش! علــى
عنــي ،رجــ ٌل أملــى
َّ
العكــس تمامـاً أشــا َد بــرأي الحبــاب علــى مــرأى مــن أصحابــه ،وتحـ َّرك

رأي غيــره عندمــا وجــده أصــوب مــن رأيــه!
مــن فــوره ليُن ِّفــذ َ
ال ت ُكــن عنيـ ًدا ،إذا تب َّيـ َن لــك رأي أصــوب مــن رأيــك فخُ ـ ْذ بــه ،وإذا
ـت علــى أمـ ٍـر وجــاءك مــن تعـ ُ
ـرف أنــه يُريــد الخيــر لــك وأقنعــك أن
عزمـ َ
ال تفعــل فــا تفعــل ،مــا أهلـ َ
ـاس أكثــر مــن العنــاد!
ـك شــيء النـ َ
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على ِر ْس ِل ُكما!

صف ّيــة بنــت ُحيــي قالــت :كان رســول اهلل ﷺ ُمعتكفـاً
تُح ِّدثنــا أُمنــا َ
ـت أزوره ليـ ً
ـت ألنصــرف ،فقــام
ا ،فحدثتُــه ،ثــم قمـ ُ
فــي المســجد ،فأتيـ ُ

معــي ليُوصلنــي ،فمــ َّر رجــان مــن األنصــار ،فلمــا رأيــا النبــي ﷺ
أســرعا .فقــال لهمــا :علــى ِر ْس ـ ِل ُكما هــذه صفيــة بنــت ُحيــي!
ـت
فقــاال :ســبحان اهلل يــا رســول اهلل! يُريــدان أن يقــوال وهــل أنـ َ
موضــع شــك يــا رســول اهلل!
فقــال :إن الشــيطان يجــري مــن اإلنســان مجــرى الــدم ،وإنــي
َ
يقــذف فــي قلوبكمــا ســوءاً!
خشــيت أن
ُ
موقفان عظيمان تأ َّملْهما:
عــادت صفيــة وحدهــا فــي الليــل مــا
األول :المدينــة أمــان ،ولــو
ْ
ض لهــا أحــد ،ولكــن النبــي ﷺ يقطــع اعتكافــه ،ويقــوم ليُوصلهــا
تع ـ َّر َ
إلــى بيتهــا ،هــو يعــرف أنهــا تعــرف الطريــق وإنمــا أراد أن يقــول لهــا:
َ
عليــك أن تقــول لهــا أ ُ ِ
حبــك ،ثمــة مواقــف
أنــا أهتــ ُّم! أحيانــاً ليــس
ِ
أحبــك! هــل
صغيــرة ،تفاصيــل حياتيــة عاديــة أبلــغ مــن ألــف كلمــة
ـت تعبــر بهــا
ـت أن تضــع لقم ـ ًة فــي فمهــا ،أو تُمســك يدهــا وأنـ َ
جربـ َ
الشــارع ،أو تخلــع ســترتك وتضعهــا علــى كتفيهــا فــي ليلــة بــاردة ،ثمــة
أشــياء ال تُكلّفــك الكثيــر ،ولكنهــا تعنــي لهــا كثيــراً!
الثانــي :رغــم أنــه فــوق الشــكوك ،وأنــه نقــي كمــاء زمــزم ،وتقــي
كمــا لــم يســبق إلنســان أن يكــون بتقــواه ،إال أنــه يســتوقف الرجليــن
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أن هــذه المــرأة التــي معــه هــي زوجتــه صفيــة! أراد أن
ويُخبرهمــا َّ
يُعلِّمنــا أن اإلنســان ال يكفــي أن ال يفعــل الحــرام وإنمــا ال يضــع نفســه
فــي موقــف يظـ ُّـن منــه النــاس أنــه واقــع فــي الحــرام!
الش ـبُهات كــي ال يرميـ َ
ال تلــقِ نفســك فــي مواطــن ُّ
ـك النــاس بســوء
الظـ ِّـن ،طبيعــة النفــس البشــرية أنهــا تحمــل المواقــف البشــرية علــى
الظـ ِّـن الســيىء ،فعلــى ســبيل المثــال ال تجلــس علــى مائــدة يُــدار عليهــا
الخمــر ولــو كنــت تُريــد أن تنصــح ،ألن الــذي يــراك لــن يشــك لحظــة
أنــك ال تشــرب معهــم! للنصــح وقتــه ومجالــه.
بالمقابــل تخـ َّـل عــن ظنــك الســيىء بالنــاس ،مــن تكلَّــم مــع فتــاة هــي
ليســت بالضــرورة حبيبتــه ،والروايــة التــي أ َّلفتهــا فــي رأســك قــد يكــون
الشــيطان هــو الــذي أمالهــا عليــك!
كل شخص رأيته يُحادِ ثُ عاصياً ليس بالضرورة مثله!
الحيــاة أحيانــاً كالســوق قــد يجتمــع فيهــا اثنــان ال عالقــة لهمــا
ببعضهمــا ،ودكان البنــادق تُشــترى منــه بنــادق للصيــد وبنــادق للقتــل
فــا تدخــل فــي نوايــا النــاس!
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فال ُتقْ ِد ُموا عليه!

خــر َج ُعمــر بــن الخطــاب مــن المدينــة يُريـ ُد َّ
الشــام ،فلمــا صــا َر فــي
الجنــد،
منطقــة يُقــال لهــا َسـ ْرغ ،لَقِ َيـ ُه أبــو عبيــدة بــن الجــراح وأُمــراء ُ
وأخبــروه أن َّ
الطاعــون قــد وق ـ َع فــي َّ
الشــام .فدعــا إليــه ال ُمهاجريــن،
فمنهــم مــن أشــا َر عليــه أن يرجـ َع إلــى المدينــة ،ومنهــم مــن أشــا َر عليــه
ـي فــي مســيره! فقــال لهــم :ارتفعــوا عنــي! ثــم دعــا األنصــار
أن يمضـ َ
واستشــارهم ،فــإذا هــم كال ُمهاجريــن علــى رأييــن أحدهمــا العــودة إلــى
المدينــة ،واآلخــر بال ُمضــي ُق ُدمـاً! فقــال لهــم :ارتفعــوا عنــي .ثــم دعــا
شــيوخ ُقريــش الذيــن أســلموا بعــد الفتــح فاقترحــوا عليــه أن يرجـ َع إلــى
المدينــةِ فهــو أميــر المؤمنيــن ومــن معــه بقيــة صحابــة النبـ ِّـي ﷺ وليــس
األمــر حثيثـاً يدعــو لل ُمخاطــرة ،فأخـ َذ برأيِهــم!
قدر اهلل يا أمير المؤمنين؟!
فقال له أبو عبيدة :أفِ راراً من ِ
أن غيــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة ،وكان ُعمــر يُح ُّبــه
فقــال لــه ُعمــر :لــو َّ
ـت واديـاً فيــه مــكان
ويكــرهُ خالفــه ،ثــم قــال لــه :لــو كان لــك إبــل فهبطـ ْ
ـدر
ـت بقـ ِ
ـت فــي الخصيـ ِـب رعيـ َ
ـس إن رعيـ َ
خصيــب ومــكان جــدب أليـ َ
ـدر اهلل؟!
رعيــت فــي الجـ ِ
ـت بقـ ِ
ـدب رعيـ َ
اهلل ،وإن َ
ثــم أمــر النــاس أن يســتع ُّدوا للعــودة إلــى المدينــة ،وفــي هــذه األثنــاء
حض ـ َر عبــد الرحمــن بــن عــوف وكان ُمتغ ِّيب ـاً لبعــض حاجتــه ،فقــال:
ـمعت النبـ َّـي ﷺ يقــول عــن الطاعــون« :إذا
َّ
إن عنــدي مــن هــذا علمـاً ،سـ ُ
ـأرض وأنتــم بهــا فــا
ـأرض فــا تُقدِ مــوا عليــه ،وإذا وقـ َع بـ ٍ
ســمعتم بــه بـ ٍ
تخرجــوا فــراراً منــه»! فحم ـ َد عم ـر َ
اهلل تعالــى أن أراه الحــقَّ وهــداه
ُ
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الســنة ،ثــم مضــى بالنــاس عائــداً إلــى المدينــة!
إلــى ُّ
ـار األوبئة ،أن ال يُســافر اإلنســان
هذه هي ُسـنَّة النبي ﷺ عند انتشـ ِ
ـكان ضربــه الوبــاء ،والســبب قــد
لمــكان موبــوء ،وأن ال يخــرج مــن مـ ٍ
أقـ َّره الطــب بعــد  0041ســنة مــن حديــث النبــي ﷺ ،وهــو أن لألمــراض
فتــرة حضانــة ،وهــي المــدة التــي تقــع بيــن إصابــة المريــض بالمــرض
وظهــور عــوارض عليــه ،وهــذه تختلــف مــن مــرض إلــى آخــر ،فاإليــدز
مثـ ً
ا قــد يُصــاب بــه اإلنســان وال تظهــر عوارضــه إال بعــد ســنوات ،أمــا
ـب المــرءُ أنــه
فايــروس كورونــا ففتــرة حضانتــه أســبوعان ،وقــد يحسـ ُ
ُمعافــى منــه فينقُلــه معــه إلــى بلــد آخــر ،وقــد يكــون ســليماً ويلتقــي فــي
ـان لــم تظهــر عليــه العــوارض بعــد فيُصــاب ويرجــع إلــى
ســفره بإنسـ ٍ
أهلــه حامـ ً
ا المــرض!
والحــرص مطلــوب ،واألخــذ باألســباب واجــب  ،وتجنــب أماكــن
َّ
شــك بعــوارض المــرض
الزحــام فــي هــذه األوضــاع أولــى ،ومــن
فليعتــزل حتــى المســاجد !
بقــي أن نُشــير أن هــذا الفايــروس الــذي انتشــر إنمــا هــو خلــق
مــن خلــقِ اهلل ،ناصيتــه بيــده ُســبحانه مثلنــا تمام ـاً! إنــه يعمــل بأمـ ِـر
ا ِ
وإن اهلل ســبحانه ال يخلــق شــيئاً إال لحكمـ ٍـة ولــو
هلل ال بأمــر نفســهَّ ،
وع َجزْنــا بأفهامنــا المحــدودة أن نُـ َ
ـدرك حكمتــه جـ َّـل فــي
غابـ ْ
ـت عنــا َ
أن الهلــع والخــوف فطــرة بشــرية ال شــيء فيهــا ،وا ِّتخــاذ
عــاه ،صحيــح َّ
وســبل الســامة أمــر واجــب فــي هــذه الحــاالت،
التدابيــر الوقائيــة ُ
أن هــذه الحــوادث واألوبئــة ُفرصــة لنتذ َّكــر عظمــة هــذا الــرب
إال َّ
و ُقدرتــه ،لقــد قــا َم هــذا الكوكــب واســتنف َر مــن مشــرقه إلــى مغربــه
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ـدي واحــد مــن ُجنــود
بســبب فايــروس ال يُــرى بالعيــن ال ُمجــردة ،جنـ ٌ
ضعفــاء ونُعيــ ُد بُوصلــة العقيــدة إلــى
اهلل ،جعلنــا نُــدرك كــم نحــن ُ
اتجاههــا الصحيــح إلــى اهلل القــوي والقــادر!
إن البــاء ال ينــزل إال بذنــب ،وال يرتفــ ُع إال بتوبــة ،وقــد ذكــر
ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة أنــه فــي ســنة  874للهجــرة كثُــ َر ْت
َّ
ـام ِ
ـت
األمــراض بالحمــى والطاعــون فــي العِ ــراقِ
والح َجــاز ،وماتـ ْ
والشـ ِ
ـات خل ـ ٌق كثيــر،
الوحــوش فــي البــراري ،ثــم تالهــا مــوت البهائــم ،ومـ َ
فأمـ َر الخليفــة ال ُمقتــدي بأمـ ِـر اهلل بتجديــدِ األمــر بالمعــروف والنهــي
ـت
عــن المنكــر ،وكســر آالت المالهــي ،فانجلــى ذلــك الطاعــون ،وذهبـ ْ
تلــك األمــراض!
عافانا اهلل وإياكم ،وسلَّمنا من كل سوء.
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َ
تع ْد!
زادك اهلل ِح ْرص ًا وال ُ

ِلت عــن أجمــل مديــح فــي التاريــخ ف ُقـ ْل دون تــردد هــو قــول
إ ْن ُسـئ َ
أن
اهلل ســبحانه فــي عبــده ورســوله ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ .ذلــك َّ
والحــب يعمــي
النــاس تُغالــي حيــن تمــدح ،إمــا أن تغلبهــا العاطفــة،
ُ
عــن المعايــب ،أو تمــدح طمع ـاً فــي العطــاء! أمــا مدي ـ ُح اهلل ســبحانه
وتعالــى فهــو مديــح مــن يعل ـ ُم لمــن يســتحق! ولــو قــال ربنــا ســبحانه
َ
«وإنــك لعلــى خُ لــق» لكانــت مديحــاً مهــوالً ،فكيــف وقــد تكــ َّرم علــى
عبــده ووصـ َ
ـف خُ لقــه بالعظيــم!

لــق عظيــم كان ،فــي رضــاه وغضبــه ،فــي ِســلمه وحربــه،
علــى خُ ٍ
فــي إقامتــه وســفره ،مــع الكبيــر والصغيــر ،ومــع الصاحــب والعــدو!
كان دائمــاً يبحــثُ عــن شــيء جميــل ليُثنــي بــه علــى النــاس ،حتــى
ـب الخاطــر قبــل أن يُدلــي
فــي مواقــف الخطــأ ،فكثيــراً مــا كان يُط ِّيـ ُ
بالنصيحــة!
دخــل أبــو بكــرةَ يومـاً المســجد يُريـ ُد الصــاة خلـ َ
ـف النبــي ﷺ ،فــإذا
أن
هــو فــي الركــوع وال ُمســلمون خلفــه كذلــك ،فلمــا شــع َر أبــو بكــرةَ َّ

النبـ ّـي ﷺ يُري ـ ُد أن يرفــع رأســه مــن الركــوع ،دخــل فــي الصــاة علــى
عجــل ورك ـ َع قبــل أن يصــل إلــى الصــف ويقــف بيــن المصليــن ،فلمــا
ـت الصــاة ،تقـ ّدم أبــو بكــرة منــه ،وأخبــره بالــذي كان منــه ،فقــال
انتهـ ْ
َ
زادك اهللُ ِح ْرص ـاً ،وال ت ُع ـ ْد!
لــه النبــي ﷺ:
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اُ ُ
نظــ ْر ألدب النصيحــة ،لــم يقُــ ْل لــه مــا كان ينبغــي َ
لــك أن تركــ َع
ـت عجــو ٌل يــا أبــا بكــرة،
قبــل أن تقــف فــي الصــف ،ولــم يقــل لــه ِلـ َم أنـ َ
ولــم يقــل لــه إ ّيــاك أن تكررهــا مــر ًة ثانيــة إنهــا ركعـ ًة وكان بإمكانــك أن
تُصلّيهــا بعــد أن أُس ـلِّم!
َ
زادك اهللُ حرصـاً ،أثنــى علــى حــرص أبــي
لقــد بــدأ باإليجابيــات،
بكــرة فــي إدراك كل الركعــات خلفــه ،ثــم علَّمــه الصــواب! واإلنســان إذا
ـدر
تل ّقــى مديحـاً أوالً يكــون علــى اســتعداد أن يتق َّبــل النقــد بعدهــا بصـ ٍ
رحـ ٍـب ،هــذا مبــدأ عظيــم فــي التعامــل مــع النــاس فانتبهــوا لــه جيــداً!
ـت أن أحــد األطبــاق كان الملـ ُح
ـت فــي بيتــك مأدبـ ًة ،والحظـ َ
إذا أقمـ َ
َ
بــارك اهلل ِ
بــك ،كان
فيــه ظاهــراً ،فقُــل لهــا الحقــاً حيــن تخلــو بهــا،
الطعــام لذيــذاً ،أنـ ِـت طاهيــة ماهــرة ،ولكــن الطبــق الفالنــي كثيــر الملــح،
انتبهــي لــه فــي المــرة القادمــة! هــي ســتتلقى مالحظتك ببســاطة وصدر
ـت ُهنــا
ـت لهــا مباشــرة الطبــق الفالنــي مالــح كثيــراً فأنـ َ
رحــب! أمــا لــو قلـ َ
َّ
ـت بــه ســيىء!
حطمتهــا ،لقــد جعلتهــا تشــع ُر أن كل الــذي قامـ ْ
إن كان عنـ َ
وأردت أن ينضبــط ،فــا ت ُق ـ ْل لــه
ـدك موظــف يتأخــر،
َ
فــوراً ُكـ َّ
ـف عــن التأخــر! ابتعــد عــن أســلوب التهديــد وتخويــف النــاس،

ـت موظــف جيــد ،وتقــوم
ـت لــه ،أنـ َ
يُمكنــك ببســاطة أن تأســر قلبــه لــو قلـ َ
بعملــك بكفــاءة ،ولكــن عليـ َ
ـك أن تلتــزم بوقــت الــدوام ،أُريــدك قــدوة
لزُمالئــك ،الحــظ الفــرق بيــن األســلوبين ،ثــم الحــظ بعدهــا النتيجــة!
عندمــا نبــدأ بإعطــاء المالحظــات والنصائــح مباشــرة ،نجعــل
اآلخريــن يبنــون بيننــا وبينهــم ســداً منيعـاً ،ويســمعون كالمنــا مــن أُذن
ويُخرجونهــا مــن األُذن األُخــرى ،ولكــن عندمــا نذ ِّكرهــم بإيجابياتهــم
قبــل ســلبياتهم تقــع النصيحــة فــي قلوبهــم مباشــرة!
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لع َّل َك ُت ُ
رزق به!

ـاس فــي كل عصــر ،أكثــر مــا يشــغلهم الـ ِّرز ُق والمــا ُل
ـاس هــم ال َّنـ ُ
ال َّنـ ُ
وتحصي ـ ُل المعيشــة ،فطــرة اهلل التــي فط ـ َر النــاس عليهــا! وقــد قــال

ســبحانه فــي ُمحكــم التنزيــل عــن اإلنســان ﴿ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ﴾ وجمهــور المفســرين علــى أن الخيــر فــي اآليــة هــو المــال!

أن جمــع المــال ليــس عيبــاً ،والغِ نــى ليــس ُســب ًة ،ونِعــ َم المــال
علــى َّ
َ
أنــت المــا َل ال أن
الحــال فــي يــد العبــد الصالــح ،المهــم أن
تملــك َ

يملــكك! وأن يكــون َ
َ
لــك خادمــاً ال ســيداً ،وأن تضعــه تحــت قدميــك
َ
ليرفعــك ال فــوق رأســك ليخفضــك!
ـب منهــا،
كان فــي عهــد النبـ ِّـي ﷺ أخــوان ،أحدهمــا لــه مهنــة
يتكسـ ُ
َّ

ـس النبـ ِّـي ﷺ ويأخــذ منــه الحديــث
واآلخــر ال مهنــة لــه ،يحض ـ ُر مجلـ َ
والقــرآن! وكان الــذي لــه مهنــة يُنف ـ ُق علــى نفســه وعلــى أخيــه ،ث ـ َّم إن

ـب المهنــة أتــى النبـ َّـي ﷺ يشــكو إليــه أخــاه!
صاحـ َ
النبي ﷺ :لعلَّ َك تُرز ُق به!
فقال له
ُّ

الحديــثُ ليــس تشــجيعاً علــى البطالــة ،وعلــى أن يكــون اإلنســان
عالــة علــى غيــره ،علــى العكــس تمامـاً إن األحاديــث التــي تحــثُّ علــى

العمــل واالجتهــاد ،وتُثنــي علــى مــن يــأكل عمــل يديــه كثيــرة ،ولكــن مثــل
هــذه األحاديــث إنمــا تُقــال لــأخ الــذي لــم ي ُكــن لــه عمــل ،وال تُقــال

لــأخ صاحــب المهنــة ألن فيهــا تحريضـاً لــه علــى تــرك أخيــه ،مــا يُقــال
ـي ﷺ :لعلَّـ َ
ـك تُــرز ُق بــه!
لل ُمنفــق مــا قالــه النبـ ُّ
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العمــل ســبب للــرزق ،ولكــن الــ َّرازق هــو اهلل ،ومــا أدراك أن اهلل
قــد فتــ َح َ
لــك بــاب الــ ِّرزق فــي عملــك ال بســبب جــدك واجتهــادك،
وإنمــا بســبب أبويــن تُنفِ ـ ُق عليهمــا ،وابـ ٍـن ذي عاهـ ٍـة ال تتأفـ ُ
ـف منــه،
ـض تكفلــت بدوائــه الدائــم!
ـت لــه مبلغ ـاً شــهرياً ،ومريـ ٍ
وفقيـ ٍـر خصصـ َ
أن اهلل قــد جعلـ َ
ـك باب ـاً وســبباً يــرز ُق بــه عبــداً مــن عبــاده،
مــا أدراك َّ
ـت تُــرز ُق لتُعطــي ،يري ـ ُد اهلل أن ال يقطــع عنـ َ
ـك الخيــر لتجــود بــه،
وأنـ َ
وتُمــرره لغيــرك!
ـك ،ومــن بــاب أولــى أش ـ ُّد ضعف ـاً
ـت أضعــف مــن أن تــرزق نفسـ َ
أنـ َ
مــن أن تــرزق غيــرك ،وأنــه ســبحانه حيــن جعلـ َ
ـك ســبباً فــي رزق غيــرك
فقــد تكـ َّر َم عليـ َ
ـك واصطفـ َ
ـاك لهــذا العمــل ،فهــو قــادر أن يرزقــه ويُغنيه
عنـ َ
ـك ،فمــا حرمــه الــرزق المباشــر الــذي يقــع فــي يــده عــن فقـ ٍـر منــه
ســبحانه ،ولكنــه جعــل النــاس لنــا أبواب ـاً إلــى الجنــة فــا تُغل ـ ْق باب ـاً
لعلــك إن أغلقتــه أح َو َج َ
َ
فتحــه اهلل َ
ــك إلــى غيــرك ،كمــا أحــو َج
لــك،
ـك أن جعلـ َ
ـط واحم ـ ْد ر َّبـ َ
ـرك إليـ َ
غيـ َ
ـك أوالً ،فأعـ ِ
ـك عبــده ال ُمعطــي ال
عبــده اآلخــذ!
كان عبــد اهلل بــن جعفــر مــن أكثــر النــاس صدقـ ًة ،يُعطــي الفقــراء
َّ
ِ
أقــل
أعــط
بشــكل جعــ َل حتــى أقــرب المقربيــن منــه يلومونــه ،أن
ٍ
دت عبــا َده عــاد ًة،
مــن هــذا ،فقــال لهــم :لقــد ع َّو َدنــي اهللُ عــاد ًة ،وع ـ َّو ُ
ــرت عادتــي أن يُغ ِّيــ َر اهلل عادتــه!
فأخشــى إن غ َّي ُ
َ
لعلك تُرز ُق به!
فه ٌم دقي ٌق وعمي ٌق لقول النبي ﷺ:
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أخطأ من شدة الفرح!

ـص واألمثــا ُل مط َّيـ ًة لتقريــب المعانــي ،وألنهــا
لطالمــا كانــت القصـ ُ

ـي ﷺ يُكثــر أن يُحـ ِّدثَ بهــا أصحابــه ،فــأرا َد مــر ًة
كذلــك فقــد كان النبـ ُّ
ـب ا ِ
هلل ســبحانه للتائــب وفرحــه بتوبتــه ،فأخبرهــم
أن يُخبرهــم عــن حـ ِّ
أن اهلل أفــرح بتوبــة عبــده مــن رجــل كان فــي صحــراء ،وكانــت معــه
َّ

ـتد الحـ ُّر ،أوى
ناقتــه التــي عليهــا طعامــه وشــرابه ومتاعــه ،ثــم لمــا اشـ َّ
ال َّر ُجـ ُل إلــى شــجرة يتف َّيــأ ظاللهــا وينــام قليـ ً
ـي أن يُحكــم
ا ،ولكنــه نسـ َ
يج ْدهــا أخــذ
ـردت الناقــة ،فلمــا اســتيقظ ولــم ِ
ربطهــا ،فلمــا نــام شـ ْ
يبحــثُ عنهــا يمينـاً وشــما ًال ولكــن دون جــدوى ،ولمــا ي ِئــس أن يجدهــا
ـت فيــه فأنــام حتــى أموت!
قــال فــي نفســه :أرجـ ُع إلــى المــكان الــذي كنـ ُ

فلمــا نــام مــا شــاء اهلل لــه أن ينــام ،اســتيقظ فــإذا ناقتــه عنــد رأســه،
ـت عبــدي وأنــا ربــك»!
فقــال مــن شــدة الفــرح« :اللهــم أنـ َ
النبي ﷺ يقول :أخطأ من شدة الفرح!
وجع َل
ُّ
اُ ُ
نظـ ْر لحكمــة النبـ ِّـي ﷺ فــي ضــرب المثــل ،لقــد اختــا َر قصـ ًة مــن

بيئــة القــوم الذيــن يُحدثهــم ،فهــم يعيشــون فــي الصحــراء ،ويُســافرون
قاطعــي الفيافــي والقفــار ،ويعلمــون مــا تعنــي الناقــة التــي عليهــا الــزاد
والمــاء ،ويعلمــون أن فقدهــا يعنــي المــوت المح َّتــم ،ويعلمــون بالتالــي
ـت
مقــدار فــرح المســافر بالعثــور علــى ناقتــه بعــد فقدهــا ،لهــذا وصلـ ْ
الفكــرة التــي أراد أن يُوصلهــا إليهــم بيُســر وسالســة.
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لهــذا علــى ال ُّدعــاة وال ُمر ِّبيــن أن يُخاطبــوا النــاس بحســب واقعهــم،

وبالشــيء الــذي يفهمــون بــه ،فالمثــل الــذي يُعطــى لطــاب الجامعــات

فــي محاضــرة قــد ال يناســب ال َعــ َوام فــي المســاجد ،والقصــة التــي
تُقــال للمــرأة فــي األربعيــن مث ـ ً
ا ال تُقــال للطفلــة فــي العاشــرة ،وقــد
ـي ﷺ« :نحــن معاشــر األنبيــاء أُمرنــا أن نُخاطــب النــاس علــى
قــال النبـ ُّ
قــدر عقولهــم»! وعقولهــم هــذه تشــمل لُغاتهــم ،وعاداتهــم وتقاليدهــم،
وواقعهــم السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي!
أخطأ من شدة الفرح!
إن قــول الرجــل ال شــك أنــه فــي ظاهــره كفـ ٌر بــواح! ولكــن النبــي ﷺ

أراد لنــا أن نلتمــس ال ُعــذر للنــاس فــي بعــض المواقــف! يمـ ُّر اإلنســان

بأطــوار نفســية قــد يفقـ ُد فيهــا زمــام عقلــه ،فــا يعــود ذلــك الشــخص
الــذي نعرفــه ،فال ُمصيبــة أحيان ـاً تُفق ـ ُد اإلنســان صوابــه ،وربمــا قــال
جارحـاً لمــن حولــه ،فــا تجــب ُمؤاخذتــه خصوصـاً إذا كنــا
فيهــا كالمـاً ِ
ـت حالــه ،وأنــه فــي ظـ ٍ
ـروف طبيعيـ ٍـة مــا كان لــه أن
نعــرف َّ
أن هــذه ليسـ ْ

يقــول مــا قــال!

والفــرح أحيانــاً كالمصائــب يُفقــ ُد اإلنســان صوابــه ،فتجــده فــي

حالــة مــن عــدم االتــزان ،وقــد يقــول مــا لــم يكــن لــه أن يقولــه فــي
حالــة اســتقرار نفســي! فق ـ ِّدروا ُظــروف النــاس واعلمــوا أن النفــس
ووهــاد ،مــر ًة فــي األعلــى ومــر ًة فــي األســفل،
البشــرية أطــوار ،جبــال ِ
وكمــا قــال مصطفــى محمــود :نحــن ال نملـ ُ
ـك أكثــر مــن أن نُهـ ِّون علــى

بعضنــا الطريــق!
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بال ُمقابــل علينــا أن نُحــاول أن نملــك زمــام أنفســنا مــا اســتطعنا
حيــن نكــون فــي حالــة نفســية اســتثنائية ،ومــن أجمــل مــا قــال األوائــل:
ـت غاضــب ،وال تُقــرر وأنــت
ـت ســعيد ،وال تـ ُر ْد وأنـ َ
ال تقطــع وعــداً وأنـ َ
حزيــن!
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كان زكريا عليه السالم نجاراً!

قا َل مر ًة ألصحابه :ما بعثَ اهللُ نبياً إال رعى الغنم.
وأنت يا رسول اهلل؟
فقالوا:
َ
كنت أرعاها على قراريط/أُجرة ألهل مكة!
قال :نعمُ ،
ـب أن يكــون للمــرءِ مهنــة يكتســب منهــا ُقوتَــه ،فقــال :مــا
وكان يُ ِحـ ُّ
وإن نبـ َّـي ا ِ
هلل
أكل أحـ ٌد طعامـاً قــط خيــراً مــن أن يــأكل مــن عمــل يــدهَّ ،
داود عليــه الســام كان يــأكل مــن عمــل يــده!
وحدثهم مر ًة فقال :كان زكريا عليه السالم نجاراً!

ويقــول ُعمــر بــن الخطــاب :أرى الرجــل فيُعجبنــي ،فأســأل هــل لــه
مهنــة؟ فــإن قيــل ال ،ســقط مــن عينــي!
وقــال األوائــل :ليــس هنــاك مهنــة حقيــرة ،وإنمــا هنــاك أُنــاس
حقيــرون!
للنــاس ،واســتغنى
النــاس
إن مــن دالئــل عظمــة اهلل ،أنــه أحــ َو َج
ِ
ّ
َ
هــو عنهــم جميعـاً! الطبيــب يحتــاج النجــار ،والحــداد يحتــاج المــزارع،
والتاجــر يحتــاج الع َّتــال ،وال يســتغني أحــد عــن الخ َّبــاز!
الفكــرة أن كل عمـ ٍـل يُــد ُّر دخ ـ ً
ا حــاالً هــو عمــل نبيــل ،وصاحبــه
يســتحقُّ االحتــرام أن أغنــى نفســه أن يكــون عال ـ ًة علــى غيــره!
ال شــيء فــي أن يســعى المــرءُ إلــى وظيفــة مرموقــة ،وليــس علــى
المــرءِ حــر ٌج إذا أراد مــن ابنــه أن يكــون الطبيــب ال الخبــاز ،وال ُمهنــدس
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ال اإلســكافي ،ولكــن العيــب أن يحتقــر الخبــاز واإلســكافي بعــد أن
صــار طبيب ـاً!
المهــن فــي األصــل هــي لكســب القــوت وتأميــن المعيشــة وليــس
للتفاضــل بيــن النــاس ،صحيــح أن بعــض المهــن لهــا «برســتيج»
اجتماعــي أكثــر مــن غيرهــا ،والنــاس ينظــرون إلــى أصحابهــا بعيــن
ـال ال ينظــرون فيهــا إلــى غيرهــا ،ولكــن مــن الفهــم الســقيم للحياة،
إجـ ٍ
قيــاس النــاس بحســب مِ هنهــم ،وجعــل قيمتهــم بقيمــة المناصــب التــي
يشــغلونها ،والمــال الــذي يَجنونــه!
األنبيــاء عليهــم الســام كلهــم عملــوا فــي رعــي الغنــم كمــا فــي
الحديــث ،وداود عليــه الســام كان يــأكل مــن مهنـ ٍـة لــه ،وزكريــا عليــه
ـب رغيفــك
الســام كان نجــاراً ،فــا تخجــل مــن مهنتــك ،مــا دمـ َ
ـت تكسـ ُ
َ
ليســت
رأســك ،وافخــ ْر بنفســك ،ثيابــك ال ُمتَّســخة
بالحــال فارفــع
ْ
ـب أن تكــون ثيابــك أنيقــة وقلبــك ُمتسـ ً
ـخا ومالــك حرا ًمــا!
عيب ـاً ،العيـ ُ
ـرض لــه مــن ضربــات أثنــاء
األيــدي ال ُممتلئــة بالنُّــدوب لكثــرة مــا تتعـ ُ
العمــل هــي شــهادة فــي العصاميــة واالعتمــاد علــى الــذات بعــد اهلل،
واأليــدي ال ُمتســخة بالســواد والشــحم والغبــار صــك بــراءة مــن البطالــة
والكسل!
ســر الحيــاة ليــس فــي أي مهنــة تعمــل ،وإنمــا أن تكــون مــع اهلل،
ـت ،فــي الحيــاة نَجــد الطبيــب
كمــا أمــر وكمــا أراد فــي أيــة مهنــة عملـ َ
المخلــص والنجــار الغشــاش ،ونَجــد ال ُمهنــدس ال ُمرتشــي وعامــل البلديــة

الشــريف ،واهلل ال يُحاســب علــى المهنــة وإنمــا علــى طريقــة العمــل بهــا!
خجلــوا بمهــن آبائهــم
أحقـ ُر النــاس مــن إذا وصلــوا إلــى الجامعــات ِ
ـال بمهـ ٍـن متواضعــة اســتطاعوا أن
المتواضعــة ،بــدل أن يفخــروا برجـ ٍ
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ـت مــن
يُوصلوهــم إلــى الجامعــات! قـ ُ
ـرأت منــذ أيـ ٍـام عــن فتــاةٍ تخرجـ ْ
ـب منهــا أبوهــا أن ال تذكــر ألحـ ٍـد أنــه يعمــل فــي البلديــة
الجامعــة ،فطلـ َ
وذهبــت إلــى مــكان عملــه،
فلبســت ثــوب تخرجهــا،
كناســاً للطريــق،
ْ
ْ
ـت مــن أحدهــم أن يُصورهــا وهــي تطب ـ ُع علــى رأســه ُقبلــة ،ثــم
وطلبـ ْ
نشــرت الصــورة فــي مواقــع التواصــل ،وكتبــت :هــذا الرجــل العظيــم
أبــي!
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َ
تستكمل أجلها!
حتى

إلي.
نادى يوماً على أصحابه فقال :هل ُ ُّموا َّ
رب العالميــن،
فأقبلــوا إليــه فجلســوا .فقــال« :هــذا جبريــل رســول ِّ
تمــوت حتــى تســتكم َل
أن نفســاً لــن
روح القــدس نفــثَ فــي روعــي ّ
َ
وتســتوعب رزقهــا ،فاتقــوا اهلل ،وأجمِ لُــوا فــي الطلــب ،وال
أجلهــا،
َ
فــإن اهلل
يحملــن أحدكــم اســتبطاء الــرزق أن يطلبــه بمعصيــة اهللّ ،
َّ
تعالــى ال يُنــال مــا عنــده إال بطاعتــه»!
هنا بيت القصيد :حتى تستكم َل أجلها!
ورأيــت الهلــع فــي
تابعــت انتشــار «فايــروس كورونــا»،
إنــي ل ّمــا
ُ
ُ
قلــت فــي
نظــرات النــاس ،ونبــرات أصواتهــم ،ومضاميــن كلماتهــم،
ُ
نفســي :يحتــا ُج النــاس فــي هــذه الظــروف لمــن ير ِ ّبــت علــى قلوبهــم،
ويُنــزل لهــم العقيــدة التــي يؤمنــون بهــا علــى الواقــع الــذي يعيشــونه،
فقــد ســيطر الخــوف ،وانتشــرت الشــائعات ،وتن ّبــأ اإلعــام!
إن اهلل ســبحانه وتعالــى قــد كتــب أعمارنــا وأرزاقنــا ونحــن أجنــة
ّ
فــي بطــون أمهاتنــا ،فلــن يمــوت إنســان قبــل انقضــاء العمــر الــذي كتبــه
لــه! تعالــوا ننظــر إلــى الحــروب المســتعرة فــي هــذا الكوكــب ،نجــد
فــي ميادينهــا الرجــل الطاعــن فــي الســن قــد نجــا مــن آالف القذائــف،
بينمــا نســمع عــن طفــل رضيــع شـ ِـر َق بحليــب أمــه ومــات! األول نجــا
ـب
مــن قصــف الطائــرات والمدافــع ليشــيخ ألن اهلل ســبحانه قــد كتـ َ
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لــه عمــراً عليــه أن يعيشــه رغمــاً عــن كل شــيء ،والثانــي مــات فــي
حضــن أمــه ،أكثــر األماكــن دفئـاً وأمانـاً فــي هــذا الكوكــب ،ذلــك أن اهلل
ســبحانه قــد قضــى أن عمــره عنــد هــذا الحــد! فاطمئنــوا ،لــن يمــوت
إنســان قبــل أن يُــؤدي مهمتــه التــي خُ لــق ألجلهــا ،وقبــل أن يعيــش عمــره
الــذي كتبــه اهلل تعالــى لــه!
الخــوف الــذي يصيبنــا شــيء طبيعــي ،وال عالقــة لــه بقلــة اإليمــان،
نحــن نخــاف ألننــا بشــر ،والمؤمــن نهايــة المطــاف إنســان يخــاف
علــى نفســه وأحبتــه ،ولكنــه يُــؤ ِّد ُب هــذا الخــوف بالرضــا ،ويُحلِّــي
أن مــا شــاء اهلل كان ،فــا تســتخفوا بمخــاوف النــاس،
ُم ـ َّره باإليمــان ّ
ولكــن بالمقابــل ال تبنــوا ســجناً مــن الخــوف ،تحبســون أنفســكم خلــف
جدرانــه ،فــإن الخــوف والقلــق ال يمنعــان ألــم الغــد ،وإنمــا يُفســدان
متعــة الحاضــر!
ك ُّل مــا يصيــب المســلم مــع الرضــا لــه فيــه أجــر ،حتــى الشــوكة
يُشــاكها ،وإن مــن رحمــة اهلل بالمســلم أنــه أحيان ـاً يُط ّهــره فــي الدنيــا
ليُقدِ َمــه عليــه نقي ـاً طاهــراً!
ال تُوزِّعــوا أقــدار ا ِ
هلل علــى النــاس ،األمــراض الفتّاكــة تصيــب
النــاس جميع ـاً ،فتحصــد المســلم والكافــر ،الطائــع والعاصــي ،وال َبــر
والفاجــر ،وقــد مــات أميــن هــذه األمــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح فــي
طاعــون عمــواس! مــع التأكيــد أنــه مــن تمــام العقيــدة أن نعلــم أنــه قــد
يشــترك النــاس فــي ســبب المــوت ولكــن شــتان بيــن مصيــر المؤمــن
ومصيــر الكافــر ،فالعبــرة ليســت بســبب المــوت ،وإنمــا بمــا بعــد ذلــك!
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الوقايــة واجبــة ،واإلنســان مطالــب بالحــذر واتبــاع إرشــادات
يضـ ّر نفســه وغيــره ،واإلقبــال علــى
األطبــاء وأهــل االختصــاص ،كــي ال ُ
المهالــك ليــس مــن اإليمــان فــي شــيء ،وال مــن ُح ْســنِ التــوكل ،إنــه مــن
الحمــق والفهــم الخاطــئ للديــن!
ُ
حفظنا اهلل وإياكم وجميع المسلمين.
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أقطع له قطعة من نار!
فإنما
ُ

أجمــل مــا فــي قصــص األنبيــاء تلــك النفحــات التــي تُذ ِّكرنــا أنهــم
كانــوا بشــراً مثلنــا! يُري ـ ُد اهلل ســبحانه أن يُعلِّمنــا أن اإليمــان ال يُلغــي
الطبائــع وإنمــا يُه ِّذبهــا! وال يكبــت الشــهوات وإنمــا يُؤ ِّدبهــا!
توجــع لغــرق ابنــه فإنمــا ناجــى ربــه
إن نوحــاً عليــه الســام حيــن َّ
مدفوعـاً بعاطفــة األبــوة ،فل َّمــا نهــاه ربــه انتهــى! وإن موســى عليــه الســام
الســحرة ِحبالهــم وعصيهــم ،لــم يخـ ْ
ـف
حيــن أوجـ َ
ـس خيف ـ ًة لمــا ألقــى َّ
ـب وألقــى األلــواح
عــن قِ لــة إيمــان ،وإنمــا خــاف ألنــه إنســان! وحيــن غضـ َ
ألن بعــض المواقــف تُخــرج اإلنســان عــن طــوره!
فإنمــا فع ـ َل هــذا َّ
وســ ِّي ُد األنبيــاء كمــا إخوتــه الذيــن ســبقوه بالنبــوة بشــر أيضــاً،
ليســت منقصــة،
ولــم ي ُكــن يخجــل أن يُصــ ِّرح ببشــريته ،فاإلنســانية
ْ
علــى العكــس تمام ـاً ،هنــا تك ُمــن المعجــزة! أن تكــون بشــراً بعواطفــك
وهواجســك وأحزانــك وأتراحــك ثــم تُغ ِّيــر هــذا العالــم إلــى األبــد!
َّ
ولعــل
إلــي،
وقــد قــال مــر ًة« :إنمــا أنــا بشــر ،وإنكــم تختصمــون َّ
َ
بحجتــه مــن بعــض ،فأقضــي لــه بنحــو مــا
بعضكــم أن يكــون ألحــ َن ُ
ـت لــه بحــقِّ أخيــه فإنمــا أقطـ ُع لــه قطعـ ًة مــن النــار،
أســمع ،فمــن قضيـ ُ
فليأخذهــا أو يذرهــا»!
لعـ َّـل أحــد الخصميــن فصيــح حســن اللســان ،واآلخــر َع ِيـ ّـي ال يقــدر
أن يُب ِّيــن حقَّــه ،فيحكــم القاضــي لــه ،ولكــن الســؤال :أيجعــل ُحكــم
القاضــي الحــرام حــاالً؟
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ال وا ِ
هلل فــإن كان حكــم النبــي ﷺ الصــادر بنــا ًء علــى مــا ســمع ال
يُبيــح ألحدهــم أن يــأكل حــق أخيــه ،فكيــف هــو حكــم القُضــاة اآلخريــن!
ُلــي بــه النــاس أنهــم يقومــون بالحــال ،ولكنهــم ال
إن م َّمــا ٱبت َ
يتو َّرعــون عــن الحــرام ،وقــد كان األوائــل يــرون أن ال ِّديــن فــي تــرك
الحــرام أكثــر منــه فــي إتيــان الحــال!
وقــد قــال مالــك بــن دينــارَ :لن يتــرك الرجــل درهم ـاً مــن حــرام
خي ـ ٌر لــه مــن أن يتصـ َّـدق بمئــة ألــف درهــم!
الحــا ُل يقــوم بــه ال َبــ ُّر والفاجــر ،والصالــح والطالــح ،ولكــن
اإلمســاك عــن الحــرام ال يقــوم بــه إال مــن كان قلبــه خالصــاً هلل!
تخــر ُج الراقصــة فــي مقابلــة تلفزيونيــة وتتحـ َّـدث أنهــا تحـ ُّج وتعتمــر
وتتصـ َّـدق ،وقــد تكــون صادقــة فــي قولهــا ،ولكنهــا ال تعــرف أن التو ُّقــف
عــن هـ ِّز خصرهــا شــبه عاريــة أمــام النــاس أفضــل لهــا مــن ُعمــرة!
يُمكــن للتاجــر ّ
الغشــاش أن يكفــل يتيم ـاً ،وهــذا عمــل نبيــل ،ولكــن
أنبــل منــه هــو تــرك الغــش ،والتو ُّقــف عــن أكل أمــوال النــاس بالحــرام،
طيــب ال يقبــل إال ط ّيب ًــا!
َّ
ألن اهلل ٌ
نعــم ،يحــدث أن يبنــي صاحــب البــار مســجداً ،ولكــن إقفــال البــار
ـب إلــى اهلل مــن بنــاء المســجد!
أحـ ّ
ونعــم ،يحــدث أن يُقيــم تاجــر المخــدرات موائــد اإلفطــار فــي
ـب إلــى اهلل مــن
رمضــان ،ولكــن التو ُّقــف عــن تجــارة المخــدرات أحـ ّ

إقامــة موائــد اإلفطــار!
كانــت
الفعلــي الصــادق ليــس فــي فعــل الطاعــة ،وإن
اإليمــان
ْ
ّ
هجــر المعاصــي!
الطاعــات محمــودة ،وإنمــا فــي
ِ
86

هذه بتلك!

الســفر أقــر َع بيــن نســائه ،فأ ّيمــا
كان
النبــي ﷺ إذا عــزم علــى َّ
ُّ
واحــدة وقعــت عليهــا القرعــة صحبهــا معــه! طريقــة عبقريــة فــي
بالصحبــة تنتشــي فرحـاً ،والتــي لــم تنــل شــرف
العــدل ،تجعــل الفائــزة
ُّ
فض ـ َل ض َّرتهــا عليهــا!
الرفقــة ال تلومــه ،وال تُح ـ ِّدث نفســها أنــه قــد َّ
وفــي أحــد أســفاره وقعــت القُرعــة علــى عائشــة ،وكانــت يومــذاك
الســن ،فأم ـ َر الجيـ َ
فلمــا غــدا
لــم تــزل صغيــرة ِّ
ـش أن يتقـ َّـد َم أمامــهَّ ،
وحــده معهــا قــال لهــا :تعالــي حتــى أُسـ ِ
ـابقك!
فتســابقا ،فســبقته عائشــة! ثــم ســار بهــا حتــى التحــ َق بالنــاس،
وعــاد أدراجــه إلــى المدينــة.
ـرت عائشــة فــي الســن قلي ـ ً
ا ،وزاد وزنهــا ،وكان
وم ـ َّرت األيــام ،كبـ ْ
فوقعــت
الســفر ،فأقــرع بيــن نســائه علــى عادتــه،
ْ
علــى موعــد مــع َّ
عليهــا القرعــة فصحبهــا معــه ،ثــم فــي طريــق العــودة قــال للنــاس:
تقدمــوا.
َّ
فلمــا غــدا وحــده معهــا قــال لهــا :تعالــي حتــى
َّ
فتقــدم النــاس… َّ
أُ
ِ
ســابقك!
ُ
يضحك ويقو ُل لها :هذه بتلك!
فتسابقا ،فسبقها ،فجع َل
النبــي ﷺ عليــه ُمهِ َّمــة دعــوة البشــرية قاطبــة إلــى اهلل ،ورئيــس
ُّ
الدولــة الــذي عليــه تحريــك الجيــوش ،وعقــد األحــاف ،و ُمراســلة
الملــوك ،وتدبيــر شــؤون النــاس ،لــم يشــغله هــذا كلــه عــن أن يكــون
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زوج ـاً ،ويُعامــل زوجتــه باللُّطــف والليــن إلــى درجــة أن يُســابقها فــي
الصحــراء كأنــه ليــس علــى كاهلــه كل هــذه المســؤوليات الجســام!
أراد أن يُعلَّمنــا أن نكــون ُمتوازنيــن فــي حياتنــا ،ال يشــغلنا العمــل عــن
العبــادة ،وال تجعلنــا العبــادة نتــرك أعمالنــا ونتكفَّــف النــاس!
أال يلتصــق المــرء بزوجتــه ويتــرك دنيــاه ،وال يلتصــق بدنيــاه فيُهمــل
زوجته!
إن مــن مآســينا اليــوم أننــا نجعــل شــيئاً واحــداً يســرقنا مــن كل
َّ
شــيء!
تج ـ ُد التاج ـ َر يقضــي نهــاره فــي عقــد الصفقــات ،وجمــع الديــون،
وتســديد الفواتيــر ،فــإذا عــاد إلــى بيتــه ال يهــدأ ج َّوالــه ،اتصــال علــى
فــان ،واتصــال مــن فــان ،ال الزوجــة تشــعر بقُربــه وهــي التــي تحتــاج
حنانــه ودفئــه كحاجتهــا إلــى مالــه بل أشـ َّـد! وال األوالد يشــعرون أن لهم
ـب أن المــال الكثيــر ،واألثــاث الفاخــر ،والســيارات
أب ـاً وســنداً ،يحسـ ُ
الفارهــة تمــأ غيابــه ،بينمــا فــي الحقيقــة هــم وجــدوا ال ُمعيــل وفقــدوا
يمــوت المــرءُ ليُفتقــد ،يكفــي أن يحضــر
األب ،فليــس بالضــرورة أن
َ
بجســده ويغيــب بقلبــه وروحــه حتــى يصبــح ال وجــود لــه!
وتجـ ُد الزوجــة ُمولعــة باألثــاث وترتيــب البيــت ،وهــذا شــيء جميــل
بالمناســبة وال حــرج فيــه ،ولكــن أن يصبــح األثــاث أهــم مــن البشــر،
الحمــق أكثــر م َّمــا
ودورهــم حراســته بــدل اســتخدامه فهــذا فيــه مــن ُ
فيــه مــن الترتيــب واألناقــة!
وتجـ ُد ال ُمولــع بالقــراءة متأ ِّبطـاً كتابــه فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل
وزوجتــه بجانبــه تنتظــر فقــط أن يســألها كيــف كان يومهــا فــا يســأل!
القــراءة هوايــة عظيمــة ،وإنــارة العقــل مطلــب جليــل ،ولكــن القــراءة
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إنمــا يجــب أن تكــون علــى حســاب وقتــك ال علــى حســاب واجباتــك!
وتجــ ُد المتعلــق بأصدقائــه ،كل يــوم خــروج وســهر ،يُريــ ُد أن
يحيــا حيــاة العزوبيــة وهــو متــزوج ،يُشــعرها أن البيــت قفــص ،وأنهــا
ـجان ،وليــس لــه ســعادة إال فتــح بــاب القفــص والخــروج منــه! وصــل
سـ َّ
األصدقــاء جميــل ،ومــن الضــروري أن يكــون للمــرء طقوســه الخاصــة،
ولكــن الظلــم أن تكــون حياتــه كلهــا طقس ـاً خاص ـاً!
ـك ،واجعـ ْل لـ َ
ـئت ،واقــرأ كمــا يحلــو لـ َ
صحبــة ،ولكــن
تاجــر مــا شـ َ
ـك ُ
أن لــك زوج ـ ًة وأوالداً وأن أشــياء صغيــرة ال تُكلِّــف شــيئاً هــي
تذ َّكــر َّ
التــي تصنــع ســعادة اآلخريــن!
اهت ِّمــي بنفســك ،ر ِّتبــي بيتــك ،ولكــن تذكري أن هذه وســائل إلســعاد
ِ
وأوالدك وليســت غايــات بحــد ذاتهــا ،وإال تحــول األثــاث إلــى
زوجــك
صنــم فــي البيــت ،لــه مــن التبجيــل كمــا كان ألصنــام قريــش ذات يــوم
عنــد الكعبــة!
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َ
ُ
أسفل منكم!
ٱنظروا لمن هو

إحــدى مشــاكلنا نحــن البشــر أن عيوننــا فارغــة ،نُحصــي مــا نفقِ ـ ُد
مــن النعــم أكثــر ممــا نشــك ُر علــى مــا أُعطينــا ،وننظـ ُر إلــى مــا فــي أيدي
اآلخريــن أكثــر ممــا ُ
أن النَّظــر إلــى
ننظــر إلــى مــا فــي أيدينــا! وال نــدري َّ
مــا فــي أيــدي اآلخريــن يُفقدنــا لـ َّـذة االســتمتاع بمــا فــي أيدينــا!
ـي ﷺ أن ال نكــون
وألن ال ُعيــون الفارغــة مـ ٌ
ـرض ُعضــال ،أرا َدنــا النبـ ُّ
مرضــى ،فأعطانــا العــاج يــوم قــال« :ٱنظــروا لمــن هــو أســف َل منكــم،
وال ُ
تنظــروا إلــى مــن هــو فوقكــم ،فهــو أجــدر أن ال تــزدروا نعمــة اهلل
عليكــم»!
تنظـ َر إلــى صاحــب الســيارة الفارهــةُ ،
قبــل أن ُ
ٱنظـ ْر إلــى الشــخص
ـرت أقدامــه!
الــذي بُ ِتـ ْ
قبــل أن تنظــر إلــى صاحــب «الڤيــا» الفاخرةُ ،
ٱنظ ْر إلى المشـ َّردين
فــي ِ
الخيــام ينخ ُر البــرد ِعظامهم!
قبــل أن تنظــر إلــى ثــروة الغنــيُ ،
ٱنظــ ْر إلــى ّ
كــف الفقيــر الــذي
يتســ َّول ويســتعطي النــاس!
أنــت تــرى مــا أ ُ
عطــي
ثــ َّم إنــك ال تــرى إال جــزءاً مــن الصــورةَ ،
َ
النــاس ،ولكنــك ال تــدري شــيئاً عمــا ُحرمــوا منــه!
أن هــذا الــذي لديــه الكثيــر مــن المــال يفتقــد الكثيــر مــن
مــا أدراك َّ
األشــياء التــي ال تشــتريها األمــوال ،مــا أدراك أنــه قــد فق ـ َد أُمــه ،أو
ـرض ال عــاج لــه فيقــف هــو
ـب حياتــه ،أم أنــه ُمبتلــى بمـ ٍ
ضــاع منــه ُحـ ُّ
90

عاجزَيــن ،يتم َّنــى لــو أنــه ال يملـ ُ
ـك هــذا المــالُ ،مقابــل صحــة
وثروتــه ِ
تشــع ُر بهــا وتتف َّيــأ ظاللهــا وتراهــا قليلــة!
ِ
أدراك أن هــذه التــي تخــر ُج مــع زوجهــا إلــى مطاعــم كثيــرة،
مــا
ـت لـ َّـذة اإلنجــاب،
وت َِريــن صورتهــا فــي المطــارات والرحــات قــد ُح ِرمـ ْ
ـت مكانـ ِـك متس ـ ِّمرة فــي بيتهــا ،المهــم أن تســمع
وأنهــا تتم َّنــى لــو كانـ ْ
طف ـ ً
ا صغيــراً يقــول لهــا «مامــا»!
أن هــذا الــذي يملـ ُ
َ
ـك وظيفــة مرموقــة قــد فقـ َد أمــه وهــو
مــا
أدراك َّ
لتض َّمـ ُه وتأخــذه
ـت مكانــه فقــط ُ
صغيــر وأنــه يتمنــى لــو كان مكانــك وكنـ َ
إلــى صدرها!
ِ
أدراك أن وزن فالنــة ليــس كثــرة أكل وإنمــا مــن عــاج
مــا
ـت رشــاقة وإنمــا ألن مرضـاً يأكلهــا
الكورتيــزون ،وأن نحافــة فالنــة ليسـ ْ
مــن الداخــل!
األشياء ليست دائماً كما تبدو!
توقفــوا عــن النظــر إلــى مــا فــي أيــدي اآلخريــنُ ،
ٱنظــروا إلــى مــا
فــي أيديكــم ،فــإن النظــر إلــى نِعــم اآلخريــن يــدل علــى عيــن فارغــة،
ونفســية مريضــة ،وهــو قبــل كل هــذا ســوء أدب مــع اهلل!
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َ
سترته بثوبك!
لو

لمــا نــز َل ببنــي إســرائيل
جــا َء فــي األثــر َّ
الســام َّ
أن موســى عليــه َّ
القحــط والجــدب ،ح َّثهــم علــى التوبــة واالســتغفار ،ثُـ َّم خــر َج بهــم إلــى
وطلــب منهــم أال يُصلــي معــه إال تائــب! فصلَّــى
صــاة االستســقاء،
َ
رب
الســام َّ
ببنــي إســرائيل فلــم ينــزل المطــر ،فســأل موســى عليــه َّ
ا عاصي ـاً
أن بينكــم رج ـ ً
العِ ـزَّة عــن ذلــك ،فأوحــى اهلل ُســبحانه إليــه َّ

ـب موســى مــن بنــي إســرائيل أن يخــر َج مــن بينهــم
لــم يتُــب بعــد! فطلـ َ
هــذا العاصــي كــي ال يُحرمــوا المطــر بســببه! ومــا هــي إال لحظـ ٍ
ـات
حتــى انهمــ َر المطــ ُر رغــ َم أنــه لــم يخــرج مــن بنــي إســرائيل أحــد!
فســأل موســى عــن ســبب المطــر رغــم بقــاء العاصــي بينهــم ،فأوحــى
ـاب بينــه وبيــن ربــه! فســأله موســى
اهلل ُســبحانه إليــه َّ
أن العب ـ َد قــد تـ َ
عــن اســمه ،فقــال لــه اهلل تعالــى :يــا موســى ســترته عاصيـاً ،أأفضحــه
تائب ـاً!
عندمــا زنــى ِ
ـي اهلل عنــه ،م ـ َّر بصديـ ٍـق لــه اســمه ُهــزال
ماع ـ ٌز رضـ َ
يح َّثــه
األســلمي َّ
وحدثــه بمــا كان منــه ،ولكــن ُهــزاالً لــم يعِ ْظــه ،ولــم ُ
علــى التوبــة ،بــل أشــار إليــه أن ينطلــق إلــى النبـ ِّـي ﷺ فيُخبــره باألمــر!
ماعـ ٌز إلــى النبـ ِّـي ﷺ واعتـ َ
فأتــى ِ
الســام
ـرف عنــده بالزنــا ،فأمــر عليــه َّ
ألن األمــر إذا وص ـ َل إلــى اإلمــام سـ َ
ـقط العفــو ،وال بُـ َّـد مــن
برجمــهَّ ،
ـي ُهــزاالً األســلمي بعــد ذلــك فقــال
الح ـ ِّد! ثــم َّ
إقامــةِ َ
إن النبـ َّـي ﷺ لقِ ـ َ
لــه :لــو ســت ْرتَه بثوبــك كان خيــراً لــك!
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نعــم َو َ
ـري قــا َم يوم ـاً إال
ض ـ َع اإلســا ُم حــدوداً ،ومــا مــن نظـ ٍـام بشـ ٍّ
وفيــه منظومــة عقوبــات تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ،ولكــن اإلســام
والســتر عنــد ارتــكاب المعاصــي ،فمــا دام
العظيــم حــثَّ علــى التوبــة ِّ
اهلل ســت َر علــى اإلنســان فاأل ْولــى أال يذهــب العاصــي إلــى اإلمــام
ـب تنفيــذ العقوبــة! َّ
ولخــص ابــن تيميــة هــذا كلــه فــي ُجملـ ٍـة واحــدةٍ
ويطلـ َ
ـوب التوبــة واالســتغفار ال إقامــة الحــدود!
حيــن قــال :واألصـ ُل فــي الذنـ ِ
الســت ُر مبــدأٌ مــن مبــادئ الشــريعة ،ك ُّل ُمســلم ُمطالــب أن يســت َر
ِّ
ـتر نفســها
ـس البشــرية مفطــورة علــى سـ ِ
علــى نفســه وعلــى غيــره ،والنفـ ُ
وفضـ ِـح غيرهــا!
مــن تت َّبـ َع عــورات النــاس تت َّبـ َع اهلل عورتــه ،ومــن ســتر غيــره ســتره
اهلل ،ألن الجــزاء مــن جنــس العمــل!
الســتر وضعــه اهلل علينــا
كلنــا مط ـ َّرزون بال ُعيــوب ولــوال رداء مــن ِّ
النفضحنــا ومــا نظــر إلينــا النــاس نظــرة احتــرام أبــداً!
وأجمــل خُ لُـ ٍـق يعمــل بــه العبــد هــو أن ُ
ينظـ َر إلــى الخُ لــقِ الــذي يُعامِ ــل
الســتر!
حب ِّ
بــه الـ َّر ُّب ســبحانه عبــاده ،فيعاملهــم مثله ،وأن اهلل ِسـتّير يُ ُّ
ـمعت عنــه دعــه يقــف عنـ َ
ـت أيضـاً لــك
كل ذنـ ٍـب إلنسـ ٍ
ـدك ،أنـ َ
ـان سـ َ
ـتر ِسـ َ
ـترك ِ
بســتر النــاس!
ذنــوب وللنــاس ألْ ُســن ،فاشـ ِ
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َّ َ
حب العبد الخفي!
إن اهلل ُي ُّ

ـائب بــن األقــرع إلــى ُعمــر بــن الخطــاب ُشــهداء ال ُمســلمين
نعــى السـ ُ
فــي معركــةِ نهاونــد ،فعـ َّـد أســما ًء مــن أعيــان النــاس وأشــرافهم ،ثــم
قــال الســائب :وآخــرون مــن أفنــاء النــاس ال يعرفهــم أميــر المؤمنيــن!
إن اهلل يعرفهم!
فبكى ُعمر وقال :وما ض َّرهم َّأل يعرفهم ُعمرَّ ،
وفــي ِس ـ َي ِر أعــام النُّبــاء للذهبــي قــال :كان فــي جيــش هــارون
الجند،
ال َّرشــيد عشــرين ألــف ُمجاهــد ال يكتبــون أســماءهم فــي ديــوان ُ
فــا يأخــذون رواتبهــم ،كــي ال يعرفهــم أح ـ ٌد إال اهلل!
أمــا ُمناســبة الحديــث ،فهــو حيــن ُقتــل عثمــان بــن عفــان كان ســعد
بــن أبــي و ّقــاص فــي الباديــة يرعــى إب ـ ً
ا لــه ،فجــاءه ابنــه ،فلمــا رآه
ســعد مــن بعيــد قــال :اللهــم إنــي أعــو ُذ بــك مــن ش ـ ِّر هــذا الراكــب!
يبــدو أنــه بفراســته عـ َ
ـرف أ َّنــه يحمــل أخبــاراً ســيئة ،فلمــا وصــل عنــده
ـت فــي إبلـ َ
ـت النــاس يتنازعــون ال ُملــك بينهــم!
ـك وتركـ َ
قــال لــه ابنــه :أنـ َ
ـب
ـمعت النبـ َّـي ﷺ يقــولَّ :
فقــال لــه ســعد :اس ـ ُك ْت ،سـ ُ
«إن اهلل يُ ِحـ ُّ
العب ـ َد التقـ َّـي الغنـ َّـي الخفـ ّـي»!
ـي هــو الــذي يُخفــي حســناته عــن النــاس كمــا يُخفــي
والعبـ ُد الخفـ ُّ
عنهــم ســيئاته ،فيجع ـ ُل بينــه وبيــن اهلل خبيئــة صالحــة ال يعلمهــا إال
اهلل!
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ليــس بالضــرورة أن يعـ َ
ـاس كل صدقـ ٍـة تتصـ َّـد ُق بهــا ،فال ِّريــاءُ
ـرف النـ ُ
َمفســدةُ األعمــال ،وإ ْن لــم يقصــد المــرءُ ِريــا ًء فلعلَّــه يجــرح كرامــة مــن
ـوب النــاس وحفـ ُ
ـظ كراماتِهــم
تصـ َّـدق عليــه دون أن يــدري ،وترمي ـ ُم ُقلـ ِ
ُمقـ َّـد ٌم علــى إعانتِهــم وترميـ ِـم جيوبِهــم!
ليــس بالضــرورة أن تُو ِّثــق كل عمــل خيــر تعملــه ،وال كل عبــادة تقــوم
بهــا ،لقــد كلَّــف اهللُ ُســبحانه المالئكـ َة بهــذا األمــر ،فـ َأ ِر ْح نفســك ،كل
مــا عملْتَــه مــن خيــر أو شــر ســتجده يــوم القيامــة أمامــك فــي كتــاب «ال
يُغــادر صغيــرة وال كبيــرة إال أحصاهــا»!
كان ابن القيم يقول :الخوافي للخوافي!
وإني أقول:
مرضـ َ
ـك الــذي ال يعلمــه إال اهلل ،اجعـ ْل لــه صدقـ ًة خفيـ ًة ال يعلمهــا
ُ
إال اهلل!
يربــض علــى صــدرك وال يعلمــه إال اهلل ،اجعــ ْل لــه
والهــ ُّم الــذي
ُ
اســتغفاراً خفيــاً ال يعلمــه إال اهلل!
َ
يعتريــك وال يعلمــه إال اهلل ،اجعــ ْل لــه ركعتيــن فــي
القلــ ُق الــذي
الليــل ال يراهمــا إال اهلل!
قلـ ُة الـ ِّرزق الــذي نــز َل بــك وال يعلمــه إال اهلل ،اجعـ ْل لــه اســتغفاراً
بينــك وبينــه!
وتذ َّك ْر :ما ضرهم َّأل يعرفهم عمر ،يكفي أن اهلل يعرفهم!
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ُ
يرزق الطير!
كما

ٍ
فلقــي
ســنة مــن ســنوات خالفتــه،
حــج ُعمــر بــن الخطــاب فــي
َّ
َ
أُناس ـاً قــد جــاؤوا إلــى الحـ ِّـج بغيـ ِـر زاد ،وإذا هــم يســتعطون النــاس،
فســألهم :مــن أنتــم؟
فقالوا :نحن ال ُمتَ َو ِّكلون!
فقــال لهــم :بــل أنتــم ال ُمتَّكِ لــون ،إنمــا ال ُمتــوكل الــذي يُلقــي حبـ ًة فــي
األرض ،ويتــو َّكل علــى اهلل!
يُخطــ ُئ كثيــ ٌر مــن النــاس فــي فهــم التــو ُّكل علــى اهلل ســبحانه،
ويحســبون أ َّنــه تــرك األخــذ باألســباب ،ناســين أو ُمتناســين أن هــذه
األســباب إنمــا هــي واقعــة فــي َقـ َد ِر اهلل ،وأن اهلل ســبحانه قــد وضــع
لهــذا الكــون ُســنناً ونواميــس علــى المــرء األخــذ بهــا مــا اســتطاع ،ثــم
أن هــذه األســباب ال تض ـ ُّر وال تنفــع
بعــد ذلــك يضــع يقينــه علــى اهلل َّ
حتــى يــأذن اهلل ســبحانه!
أن اهلل هــو الشــافي ولكــن مــن الحماقــة عــدم قصــد
نعــم نُؤمــن َّ
األطبــاء وطلــب العــاج!
ونُؤمــن أن اهلل هــو الــرازق ولكــن مــن الحماقــة عــدم الذهــاب إلــى
العمــل!
ـي ﷺ أكثــر النــاس يقين ـاً بــاهلل ،ولكنــه فــي ال ُمقابــل كان
كان النبـ ُّ
اصطحــب معــه دليــ ً
ا
أكثــر النــاس أخــذاً باألســباب ،فيــوم الهجــرة
َ
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ي ُدلُّــه علــى الطريــق إلــى المدينــة ولــم ي ُقـ ْل أنــا نبـ ٌّـي وســوف أصــل علــى
أيــة حــال!
ـس دِ رعيــن رغــم أنــه يُؤمــن أن األعمــار بيــدِ اهلل ولكنــه
ويــوم أ ُ ُحــد لبـ َ
أراد أن يُعلِّمنــا ثقافــة األخذ باألســباب!
وعندمــا كان يغــزو كان يُــو ِّري فــي مســيره ،بمعنــى أنــه إذا أراد أن
يُحــارب قومــاً
َ
فاجــئ العــدو ،رغــم أنــه
ســلك طريقــاً ُمغايِــراً حتــى يُ ِ
يُؤمــن أن النصــر مــن عنــدِ اهلل!
أن اهلل وحــده هــو الــذي
والســام َّ
ـي عليــه َّ
الصــاة َّ
نعــم علَّمنــا النبـ ُّ
ـت ويــرز ُق ويشــفي ويُعطــي ويمنــع ،فقــال« :لــو أنكــم تتو َّكلون
يُحيــي ويُميـ ُ
علــى اهلل حــقَّ تو ُّكلــه لرزقكــم كمــا يــرز ُق الطيــر ،تغــدو خماصـاً وتــروح
ُّ
فالطيــور ال
بطانــاً»! ولكنــه بال ُمقابــل علَّمنــا أن ال ُّدنيــا دار أســباب!
تبقــى فــي أعشاشــها تنتظــ ُر رزق اهلل تعالــى لتمــأ بطونهــا ،وإنمــا
ـب الــذي يس ـ ُّد جوعهــا ،فــا يقــع كل
الحـ ِّ
تخــرج ُمبكــرة ،تبحــث عــن َ
عصفــور إال علــى مــا قســمه اهلل تعالــى لــه مــن ال ـ ِّرزق!
مــن الفهــم الســقيم لبعــض النــاس أنهــم ينتظــرون ال ُمعجــزات دون
الســام
بــذل األســباب! ويُحدثــك أحدهــم كيــف شــقَّ موســى عليــه َّ
الســام فلــم يُصبْــه
البحــر بعصــاه ،وكيــف التقـ َم الحـ ُ
ـوت يونــس عليــه َّ
فكانــت بــرداً
الســام فــي النــار
ً
ْ
لقــي إبراهيــم عليــه َّ
أذى ،وكيــف أ ُ َ
أن ال ُمعجــزات هــي أمـ ٌر خــار ٌق للعــادة ،يخــر ُق
وســاماً! ينســى هــؤالء َّ
بهــا اهللُ نظــام الكــون الــذي وضعــه ليُعلِّمنــا أنــه ال يتـ ُ
ـرك عبــاده ،وأن
هــذه األســباب إنمــا تحكـ ُم النــاس وال تحكمــه جـ َّـل فــي ُعــاه! َّ
وإل فــإن
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حــاول أحدنــا أن يشــقَّ البحــر بعصــاه لقــال عنــه النــاس مجنــون! ولــو
ـات منتحــراً!
ألقــى نفســه فــي النــار لمـ َ
ال شــيء أســوأ مــن وضــع اليقيــن علــى األســباب ســوى تــرك األخــذ
بها !
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بشيء؟
نت تدعو
ُأك َ
ٍ

ـي ﷺ رجـ ً
ا مــن أهــل المدينــة قــد أصابَــه المــرض ،فوهــن
زار النبـ ُّ
جســمه ،وخـ َّ
ـف وزنــه حتــى ظـ َّـن كل مــن عــا َده أنهــا النهايــة!
نت تدعو بشيء؟
استرعى حا ُل الرجل
النبي ﷺ فسألَه :أ ُك َ
َّ
ْ
ـت معاقبــي بــه فــي اآلخــرة
ـت أقــو ُل :الله ـ َّم مــا كنـ َ
فقــال :نعــم ،كنـ ُ
فعجلــه لــي فــي الدنيــا!
ِّ
ـت :اللهـ َّم آتِنــا
ـي ﷺُ :ســبحان اهلل ،ال تُطيقــه ،أفــا ُقلْـ َ
فقــال لــه النبـ ُّ
ـذاب النــار!
فــي الدنيــا حســن ًة وفــي اآلخــرة حســن ًة وقِ نــا عـ َ
فدعا الرجل بها ،فشفاه اهلل!
ـاس أحيانـاً يدعــون بصــورةٍ
الفكــرة َّ
أن القــدر ُمـ َو َّك ٌل بالمنطــق ،والنـ ُ
خاطئـ ٍـة ،ويشــترطون علــى اهلل شــروطاً تتنافــى مــع رحمتــه ،فيُعطيهــم
ويرجعــوا!
اهلل مــا ســألوه ،حتــى يفقهــوا
ِ
الصحابــي مــن ِح ِ
رصــه علــى النجــاة مــن عــذاب اآلخــرة،
هــذا
ُّ
ـيﷺ علــى
كان يدعــو أن يجعــل اهلل كل عذابــه فــي الدنيــا ،فد َّلــه النبـ ُّ
الصــواب ،وهــو ال ُّدعــاء بالنجــاة فــي ال ُّدنيــا واآلخــرة!

ـرض ول ـ ٌد صغي ـ ٌر فتســم ُع أمــه تدعــو :ليتنــي أنــا وال أنــت! وهــذا
يمـ ُ
ال ُّدعــاء مــن األُم ال شــك يحمــل فــي طياتِــه رحمــ ًة وحبــاً البنهــا ،لكنــه
ينطــوي علــى علــى جهــل ،لمــاذا علــى األُم أن تدعــو بانتقــال المــرض إليهــا
أن بإمكانهــا أن تدعــو اهلل ســبحانه أن يُعافــي ابنهــا ويعافيهــا!
فــي حيــن َّ
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ال يعـ ُ
ـرف اإلنســان متــى يُوافــق دعــاؤه ســاعة اســتجابة ،لهــذا عليــه
أن يتــأ َّدب فــي ال ُّدعــاء ،وال يســأل اهلل إال خيــراً!
فتغضــب األ ُّم وتدعــو عليهــا قائلــة :كســر
البنــت صحنــاً،
تكســ ُر
ُ
ُ
اهلل ِ
يبت هــذه الدعــوة ،أكســر قلـ ٍـب مقابــل كســر
قلبــك! مــاذا لــو اسـت ُِج ْ
صحــن؟!
يتشــاج ُر األوال ُد فــي البيــت ،فتســم ُع دعــاء األُم فــي الغالــب أو األب
أحيانـاً :اهلل يغضــب عليكــم! مــاذا لــو اسـت ُِجيبَ ْت هــذه الدعــوة! أَ َغ َ
ـب
ضـ ُ
اهلل ُســبحانه مقابــل لحظــة ِشــجار صبيانيــة؟!
علــى المــرء أن يختــا َر ألفاظــه فــي الدعــاء ،وأن ال يســأل اهلل
ُســبحانه إال الخيــر ،فإ َّنــه َّ
جــل فــي ُعــاه ال يُعجــزه شــيء!
الســام ناجــى ر َّبــه وهــو فــي
جــاء فــي األثــر َّ
أن يُوســف عليــه َّ
الســجن قائــ ً
الســجن!
ا :يــا ربــي قــد طــا َل ِّ
ِّ
الســج َن فأعطينــاك،
ـت سـ َ
فأوحــى اهلل إليــه أن يــا يُوســف أنـ َ
ـألت ِّ
ـألت العافيــة لعافينــاك!
ولــو سـ َ
لمــا خ َّيــروه بيــن الســجن
الســام مــن ِعفّتــهَّ ،
ذلــك أن يُوســف عليــه َّ
الســجن أحــب إلـ َّـي ممــا يدعوننــي إليــه»!
والزنــا ،قــالِّ :
«رب ِّ
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فأنَّ ى ُيستجاب له؟!
األثر أن رج ً
ال قال لعيسى عليه السالم :أَ ِ
وصني
جا َء في ِ
فقال لهُ :
انظ ْر إلى رغيفك من أين هو!
المعنى :اِبحثْ عن الحالل!
وألن دعــوة األنبيــاء واحــدة ،وال ِّديــن عنــد اهلل اإلســام ،قــال
َّ
َ
يقبــل إال ط ِّي ً
«إن اهلل ط ِّي ٌــب ال ُ
أمــر المؤمنيــن
بــاَّ ،
النبــيﷺَّ :
وإن اهلل َ
ُّ
بمــا أم ـ َر بــه المرســلين ،فقــال تعالــى﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ وقــال تعالــى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾.
الســفر ،أشــعثَ أغبــر ،يمـ ُّد يديــه إلــى الســماء:
ثــم ذكـ َر ال َّر ُجـ َل يُطيــل َّ
يــا رب يــا رب ،ومطعمــه حــرام ،ومشــربه حــرام ،وملبســه حــرام ،و ُغـ ِ ّـذ َي
ـتجاب لــه!
بالحــرام ،فأ َّنــى يُسـ
ُ

وروى َّ
ـاص قــال للنبــي ﷺ:
أن ســع َد بــن أبــي وقـ ٍ
الطبرانـ ُّـي فــي األوســط َّ
الدعــوة.
يــا رســول اهلل ،اد ُع اهلل أن يجعلنــي ُمســتجاب َّ
َ
الدعوة!
فقال له :يا سعد ،أَ ِط ْب
مطعمك ت ُكن ُمستجاب َّ
يشــكو النــاس هــذه األيــام كثيــراً أن ال ُّدعــاء ال يُســتجاب ،وهذا واقع
أن
أن النــاس اسـ
ـتهانت بــأكل الحــرام! وإنهــم يحســبون َّ
ُمشــاهد ،ســببه َّ
ْ
المــال الحــرام يعنــي أن تســر َق مــن جيـ ِـب إنســان بعــض مالــه ،وهــذا
فــي الحقيقــة جــزء مــن المــال الحــرام ال كلــه!
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المِ يــراثُ الــذي تســتأث ُر بــه وحـ َ
ـدك دون إخوتــك ،أو تُعطيهــم أقـ َّـل
ـرض اهلل لهــم مــا ٌل حــرام!
ممــا فـ َ
َ
وحــدك
تمــوت الزوجــة وتتركــه وراءهــا فتأخــذه
والمــا ُل الــذي
ُ
َ
وأوالدك مــا ٌل حــرام!
وتحــرم منــه أهلهــا
ال َّرشوة التي تتلقَّاها لتُنجز بها معامالت الناس ما ٌل حرام!
والوظيفــة الشــكلية التــي ال تحضــر إليهــا وال تعــرف منهــا إال راتبها
مــال حرام!
والعم ُل الذي ال تُنجزه بحسب المواصفات واالتفاق ما ٌل حرام!
والبضاعة التي تبيعها وال تُب ِّين عيبها للناس ما ٌل حرام!
والديــن تأخــذه مــن النــاس لتُفــرج كربـ َ
ـك وفــي نيتــك أن ال تــرده
َّ
مــال حــرام!
والجمعيــة التــي تشـ ُ
ـترك بهــا ثــم تقبضهــا وتتوقــف عــن الدفــع مــال
حرام!
والكماليــات والســفرات والمظاهــر الفارغــة التــي تقــوم بهــا وللناس
عليـ َ
ـك حقــوق وللعمــال رواتــب ال تُؤ ِّديهــا مــال حــرام!
َ
أفتــاك فــا ٌن
وال ِّربــا الــذي تأخــذه مــن البنــك مــال حــرام مهمــا
وعــ ّ
ان!
والتحاي ُل على اهلل ما ٌل حرام!
ـت يومـاً عنــد الحــاق أنتظـ ُر دوري ،وجــرى حديــث بيــن رجليــن
كنـ ُ
حــول ال ِّربــا الــذي تدفعــه البنــوك ،وكان أحدهمــا يُؤ ِّكــد أنــه حــرام،
ـتر بــه طعاماً،
بينمــا اآلخــر قــال :نعــم حــرام أن تأكلــه ولكــن خذه وال تشـ ِ
امــأ ســيارتك بالوقــود ،وادفـ ْع أجــر العمــال ،وفاتــورة الكهربــاء!
ُ
يختلــف
وقلــت لــه :وبِــ َم
فأخرجتْنــي هــذه الفتــوى عــن صمتــي،
ُ
َ
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هــذا العمــل عــن عمــل بنــي إســرائيل الذيــن نُهــوا عــن الصيــد يــوم
الســبت ،فكانــوا ينزلــون إلــى البحــر يــوم الســبت ،ويُلقــون ِشــباكهم
حــول األســماك فيحبســونها داخلهــا ،ثــم يعــودون صبيحــة يــوم األحــد
ويُخرجونهــا إلــى الشــاطئ! فمسـ َ
إن اهلل ال
ـخهم اهلل قِ ــرد ًة وخنازيــر! َّ
يُخــدع ،وال يُجــدي معــه التحايــل!
اُ ُ
نظــروا إلــى رغيفكــم مــن أيــن هــو ،وتأ َّملــوا مــن أيــن تكســبون
أموالكــم ،وكيــف تُنفقونهــا ،ثــم بعــد ذلـ َ
ـك ســترون دعاءكــم يتح َّقـ ُق كأنــه
الصبــح!
فلــق ُّ
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أفال ُكنتم آذنتموني؟!

النبــي ﷺ امــرأةٌ ســوداء ت ِّ
ُنظ ُ
كان علــى عهــدِ
ــف المســجد… ثــم
ِّ
ـت ،فكأنهــم اســتصغروا أمرهــا فدفنوهــا ولــم يُخبــروا النبـ َّـي ﷺ
ماتـ ْ
بأمرهــا!
ِ
إن النبـ َّـي ﷺ فق َدهــا ،فســأل عنهــا ،فقالــوا :ماتــت يــا رســول
ثــم َّ
اهلل!
فقال« :أفال كنتم آذنتمونيُ ،دلوني على قبرها»!
«إن هــذه القُبــور مملــوءة ُظلمــة
ف َدلُّــوه ،فصلَّــى عليهــا ،ثــم قــالَّ :
وإن اهلل عــ ّز وجــل يُن ِّورهــا بصالتــي عليهــم»!
علــى أهلهــاَّ ،
مــات ألحــد األثريــاء
ممــا ٱبتُلينــا بــه فــي هــذه األيــام أنــه إذا
َ
وال ُمتن ِّفذيــن وأصحــاب المناصــب قريــب جــا َء الجميــ ُع إلــى عزائــه،
ـات اإلنســان البســيط كان الذيــن يمشــون فــي جنازتــه يُع ـ ُّدون
وإذا مـ َ
المــوت طقســاً مــن طقــوس االنتفــاع!
علــى األصابــع! أصبــ َح
ُ
ـت خادمــة كبيــر القضــاة ،فجــاء التجــار واألعيــان ووجهــاء
يُــروى أنــه ماتـ ْ
ـش فــي جناز ِتــه مــن
ـات كبيـ ُر القُضــاة لــم يمـ ِ
البلــد يُعزُّونــه بهــا… وعندمــا مـ َ
هــؤالء أحــد ،فقــد كانــوا يُباركــون لكبيـ ِـر القُضــا ِة الجديــدِ منصبــه!
ـب فــي هــذا الديــن عبــادة ،ومكانـ ُة األشــخاص فــي قلبـ َ
ـك يجــب
الحـ ُّ
ُ
أن تكــون بحســب ُقربهــم مــن اهلل وبُعدهــم عنــه ،ال بحســب ثرائهــم
ومناصبهــم ،فالمــرأة التــي كانــت ت ِّ
ُنظــف المســجد لــم يرف ـ ْع قدرهــا
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الصالــح فــي خدمــةِ ديــن اهلل ،علينــا أن
عنــد النبـ ِّـي ﷺ غيــر عملهــا َّ
أن قيمــة اإلنســان بمــا يملــك ،إنمــا المــرءُ بقلبــه،
نتو َّقــف عــن االعتقــادِ َّ
الفجــر يتَّكِ ــ ُئ علــى
ــن الــذي يأتــي لصــا ِة
ِ
مــا أدراك َّ
أن هــذا ال ُم ِس ُّ
عــكازه هــو عنــد اهلل خيــر مــن أثريــاء الدنيــا كلهــم ،وأنــه بطــل وقــوي،
أقــوى كثيــراً مــن ُّ
الشــبانِ الذيــن يرفعــون األثقــال فــي النــوادي ،وال
يســتطيع أحدهــم أن يرفـ َع لحافــه إذا مــا نــادى ال ُمنــادي :الصــاةُ خيـ ٌر
مــن النــوم!
من قا َل َ
أحب إلى اهلل من كنَّاس الطريق!
لك َّ
أن الوزير ُّ
والحســناء أقــرب إلــى اهلل مــن عجــوز تثنــي
َّ
وأن ال ُممثلــة الثريــة َ
ركبتيهــا علــى ســجادتها ،ولســانها ال يكـ ّ
ـف عــن تــرداد :اللهــم ُحســن
الخاتمــة!
ِ
صالحهــم وخدمتِهم
ـدار
إن قيمــة النــاس عندنــا يجــب أن تكــون بمقـ ِ
َّ
ـري الصالـ ُح خيـ ٌر مــن الفقيـ ِـر العاصي ،والفقيـ ُر الصال ُح
لديــنِ اهلل ،الثـ ُّ
ـري العاصي!
خيـ ٌر مــن الثـ ِّ
هيب ألنه َ
ترك مالَه هلل!
ص ٍ
رب َح بي ُع ُ
وارتف َع شأ ُن بالل ألنه ر َّدد تحت الصخرة أح ٌد أحد!
َ
طاف الدنيا بحثاً عن الحق!
و»سلمان منا آل البيت» ألنه
َ
ال تزهــدوا بالبُســطاء والمســاكين ،فــوا ِ
عنــك
هلل إن اهلل يرضــى
ممــا يرضــى بالهديــة للغنـ ِّـي ،ويُح ُّبــك لزيار ِة
َّ
بالصدقــةِ علــى فقيـ ٍـر أكثــر َّ
المســكينِ المريــض فــارغ اليديــن ،أكثــر م َّمــا يُحبــك لزيــار ِة ال ُمتن ِّفــذِ
وصاحـ ِـب المنصـ ِـب وبيــدك باقــة ورد أو علبــة حلــوى!
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الم ْط ِع ُم بن َع ِد ٍّي حي ًا!
لو كان ُ

ـب بهــا إلــى
يــا ليــوم الطائــف مــا أقســاه ،حمـ َل الجنــة يومــذاك وذهـ َ
هنــاك أَ ْن آمنــوا وادخلوهــا ،ولكــن ابــن عبــد ياليــل ســيد القــوم قــال
لــه :أمــا وجـ َد اهللُ غيـ َ
والســفهاء
ـرك ليُرســله؟! ثــم أطلـ َق وراءه الغِ لمــان ُّ
ليرجمــوه بالحجــارة! ُكــ ِّذب بدعوتــه ،وأُوذِ َي بجســده ،وســا َل الــد ُم
الشــريف ،ومــا أجــرأ النــاس علــى اهلل ،ومــا أحل ـ َم اهلل علــى النــاس!
وألن أشـ َّـد النــاس ابتــا ًء األنبيــاء،
وألن المصائــب ال تأتــي ُفــرادىَّ ،
َّ
وهــو ســيدهم ،كان علــى موعــد مــع ابتــاءٍ جديــد حتــى قبــل أن تلتئــم
الجــراح فــي قدميــه ،أمــا عــن جــرح قلبــه فــكان مــا زال ينــ ُّز حيــن
ـررت ُقريــش أن تمنعــه مــن دخــول مكــة ،وهكــذا صــار بيــن ناريــن ال
قـ ْ
الغريــب ق ِبـ َل منــه دعوتــه ،وال القريــب قبـ َل عودتــه! فــكان ال بُـ َّـد لــه أن
يبحــث ع َّمــن يُجيــره ويحميــه ويُدخلــه تحــت كنفــه إلــى مكــة ،فذهــب
ـات عنــده تلـ َ
ـك الليلــة ،ثــم
ـدي ،وقبـ َل أن يُجيــره ،وبـ َ
إلــى ال ُمطعِ ـ ِـم بــن عـ ٍّ
لمــا كان الصبــاح ،خــر َج المطعــم وبنــوه ُمتقلِّــدي الســيوف ،حتــى أتــوا
الكعبــة ،وقــال للنبــي ﷺُ :طـ ْ
ـف بالبيــت مــا شــئت!
أنت أم تاب ٌع له؟
فجاء أبو ُسفيان فقال للمطعم :أ ُمجي ٌر َ
فقال :بل ُمجير.
َ
جوارك ،وخلَّينا بين محمد وما هو فيه!
فقال أبو ُسفيان :قبلنا
ثــم مكــثَ أيام ـاً فــي مكــة ،وأُذِ َن لــه بالهجــرة ،ودار الزمــان قلي ـ ً
ا،
ـت
مـ َ
ـات فــي دورتــه ال ُم ْطعِ ـ ُم بــن عـ ٍّ
ـت غــزوة بــدر التــي انتهـ ْ
ـدي ،ثــم كانـ ْ
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بالنصــر ،ولمــا ِجــيء بأســرى ُقريــش إلــى النبــي ﷺ قــال :لــو كان
ـدي ح َّي ـاً وكلَّمنــي فــي هــؤالء النَّتنــى لتركتهــم لــه!
ال ُم ْطعِ ـ ُم بــن عـ ٍّ
رغـ َم أن هــؤالء أســرى حــرب ،ولــو أن أحــداً اســتطاع أن يقتلــه مــا
ـدي معروفــه معــه ،ولــم ينســه،
تــر َّدد ثانيــة ،ولكنــه حفــظ َللمطعــم بــن عـ ٍّ
وأخبرهــم أنــه لــو كان حي ـاً َ
وشــفِ َع فيهــم مــا ر َّد طلبــه ،وألطلقهــم لــه
عرفانـاً بمعروفــه الــذي صنعــه معــه!
النُّبــاء ال ينســون مواقــف اآلخريــن المشــ ِّرفة معهــم حتــى ولــو
كانــوا مــن غيــر مِ لـ ٍـة وعلــى غيــر ديــن!
فهــل حفظنــا للنــاس معروفهــم ،وتح َّي َّنــا ال ُفــرص لنــرد إليهــم هــذا
الجميــل عم ـ ً
وس ـنَّته ،أم أخذنــا ومضينــا؟!
ا ب َه ْد ِيــه ُ
الح ـ ُّر فيُقيــده المعــروف! ف ُك ـ ْن حــراً
العب ـ ُد تُقيــده السالســل ،أمــا ُ
ـدي إليـ َ
ـك ،صحيــح أن الــذي فعـ َل المعــروف هــو
ـس معروفـاً أُسـ َ
وال تنـ َ
ـت!
فــي الغالــب ال ينتظــر ســداداً ،ولكــن مــن العــار أن تنســى أنـ َ

تقـ َّـدم رجــل لخطبــة امــرأةٍ  ،فقــال لــه أبوهــا مــا زوجتـ َ
ـك إياهــا عــن
زُهــد فيهــا ،وال عــن ثُقـ ٍـل فــي اإلنفــاق عليهــا ،ولكنهــا ُســنة اهلل فــي
اســتطعت أن تُحضــره مــن مهــر وبيــت وجهــاز أحضــره،
النــاس ،مــا
َ
ـرت بــه أنــا أدفعــه!
قصـ َ
ومــا َّ
وت ـ َّم الــزواج ،ويقــول الــزوج بعدهــا :نحــن مع ـاً منــذ عشــرين عام ـاً
ـت أتذكـ ُر معــروف
مــا أغضبتُهــا يومـاً ،وحتــى حيــن كانــت تُشــاجرني كنـ ُ
ـت هــي ال ُمخطئــة!
أبيهــا معــي ،فأُراضيهــا ولــو كانـ ْ
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إن المعــروف ال يضيــع ،وإن ضــا َع عنــد النــاس فلــن يضيــع عنــد
َّ
اهلل ،فاصنْــع المعــروف صنــع مــن ال ينتظــر الســداد ،ولكــن إن أســدى
إليــك أحـ ٌد معروفـاً فاعتبــره َديْنـاً وابـ َق طــوال العمــر ُمتح ِّينـاً اللحظــة
التــي تُتــاح لــك فيهــا ســداده فهــذا مــن خُ لــق األنبيــاء.
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المؤمنين حق ًا!
هذه صفات ُ

ـت مكــة ،واســتر َّد ْت هويتهــا التــي خلقهــا اهلل ألجلهــا،
وأخيــراً ُفتحـ ْ
صــت مــن رجــس
قِ بلــة التوحيــد ،ومهــوى قلــوب المؤمنيــن! لقــد تخلَّ ْ
ِّ
إن الوقــت قــد حــان لتطهيـ ِـر
الشــرك الــذي غزاهــا ذات جاهليــة ،ثــم َّ

جزيــرة العــرب كلهــا!
ـي ﷺ األســد الهصــور علـ َّـي بــن أبــي طالــب ،ويُرســله
يســتدعي النبـ ُّ
علــى رأس ســرية لهــدم «ال ُفلْــس» الصنــم الــذي تعبــده قبيلــة طــيء…
وألن ً
بنجــاحَّ ،
حطــم الصنــم،
عليــا ال يبــرح حتــى يبلــغ ،أتــ َّم المهمــة
َّ
ٍ
النبــي ﷺ قــرب المســجد
وعــاد باألســرى إلــى المدينــة ،فوضعهــم
ُّ
حتــى ينظــر فــي أمرهــم.
النبــي ﷺ يهــ ُّم بدخــول المســجد ،إذ
وفــي اليــوم التالــي وبينمــا
ُّ
رأيــت أن تُخلــي عنــي فــا
وقفــت امــرأةٌ وقالــت لــه :يــا محمــد ،إن
َ
ْ
تُش ـ ِّم ْت بــي أحيــاء العــرب ،فقــد هلـ َ
ـاب الوافــد ،فامنُـ ْن
ـك الوالــد ،وغـ َ
علـ َّـي مـ َّـن اهلل عليـ َ
ـك ،فــإن أبــي كان سـ ِّيد قومــه ،ي ُفـ ُّ
ـك العانــي ،ويعفــو
عــن الجانــي ،ويحفـ ُ
ـظ الجــار ،ويحمــي ال ِّذمــار ،ويُفــرج عــن المكــروب،
ويُطعــم الطعــام ،ويُفشــي الســام ،ويحم ـ ُل ال ـ َك َّل ،ويُعيــن علــى نوائــب
الدهــر ،ومــا أتــاه أح ـ ٌد بحاجـ ٍـة فــر َّده خائب ـاً ،أنــا َس ـفَّانة بنــت حاتــم
َّ
الطائــي!
ـات المؤمنيــن حقـاً ،ولــو كان أبـ ِ
ـوك
ـي ﷺ :هــذه صفـ ُ
فقــال لهــا النبـ ُّ
مســلماً
ـإن أباهــا كان
لترحمنــا عليــه! ثــم قــال للصحابــة :خلُّــوا عنهــا فـ َّ
َّ
يدعــو إلــى مــكارم األخــاق!
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هذه صفات المؤمنين حقاً! هنا مربط الفرس ،و َم ِط َّية الكالم!
دِ ينُــك الحقيقــي ليــس فــي مســجدك ،وال علــى ســجادة صالتــك،
دينــك الحقيقــي أمانتــك فــي متجــرك ،ووظيفتــك!
دِ ينُــك الحقيقــي فــي تواضعــك بــل ُذ ِّلـ َ
ـك أمــام أبويــك ،فــي إحســانِك
مــع إخوتــك وأخواتــك ،فــي الصبــر علــى زوجتــك ،فــي رحمــة أوالدك!
أنت مع جيرانك!
دِ ينُك الحقيقي كيف َ
وأنــت قــادر علــى
لمريــض
دِ ينُــك الحقيقــي حيــن يُجمــع مــا ٌل
ٍ
َ

ال ُمســاعدة ،فتعطــي أو تبخــل!
دِ ينُــك الحقيقــي حيــن يخــوض النــاس فــي أعــراض النــاس أمامــك،
فتمشــي معهــم ،أو تُمســك عليـ َ
ـك لســانك وتحفــظ للغائبيــن غيبتهــم!
دِ ينُــك الحقيقــي حيــن ِ
ـان وفالنــة،
تص ـ ُل إلــى مســامعك ذنــوب فـ ٍ

فتســتر وال تخــوض فــي أعــراض النــاس ،أو تفضــح!
دِ ينُك الحقيقي حين يُلقى َ
بالس ِر ،فتحفظ أو تُفشي!
إليك ِّ
إن التوحيــد والصــاة والصيــام وســائر العبــادات هــي حــقُّ اهلل على
العبــد ،وهــي نصــف ال ِّديــن ،أمــا نصفــه اآلخــر فكيـ َ
ـت مــع النــاس،
ـف أنـ َ
وإن التديُّــن الــذي ال ينعكــس علــى الســلوك هــو تديُّــن أجــوف! وإن
َّ
اإليمــان الــذي ال يجعلــك رقيق ـاً وكريم ـاً ومأمــون الجانــب هــو إيمــان
ناقــص!
مــات علــى ال ُكفــر،
صحيــح أن األخــاق كلهــا ال تشــف ُع للمــرءِ إن
َ
ولكــن اإليمــان الــذي ليــس فيــه أخــاق هــو إيمــان أعــرج ،ومــا أجمــل
إن ال ِّديــن كلــه خُ لــق ،فمــن فاقـ َ
ـك فــي الخُ لــق ،فقــد
مقولــة ابــن القيــمَّ :
فاقـ َ
ـك فــي ال ِّديــن!
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فاعملْ من وراء البحار!

جــاء أعرابـ ٌّـي إلــى النبـ ِّـي ﷺ يســأله عــن الهجــرة ،فقــال لــه :ويحـ َ
ـك
إن شــأن الهجــرة لشــديد ،فهــل لـ َ
ـك مــن إبــل؟
َّ
فقال األعرابي :نعم.
النبي ﷺ :فهل يُؤ ِّدي زكاتها؟
فقال
ُّ
قال :نعم.
فقــال لــه :فهــل تمنـ ُح منهــا شــيئاً؟ يريـ ُد أن يقــول لــه فهــل تتصـ َّـدق
بالقليــل بعــد إخــراج الــزكاة.
فقال :نعم.
ـإن اهلل لــن يَ ِتـ َر َك /يُنقصــك
فقــال لــه :فاعمـ ْل مــن وراءِ البحــار ،فـ َّ
مــن عملـ َ
ـك شــيئاً!
علَّ ـ َق اإلمــا ُم النــووي علــى هــذا الحديــث بقولــه :ال ُمــراد بالهجــرة
التــي ســأل عنهــا األعرابــي هــي ُمالزمــة المدينــة مــع النبـ ِّـي ﷺ وتـ ِ
ـرك
أهلــه ووطنــه ،وألنــه يعل ـ ُم حنيــن األعــراب إلــى أوطانهــم ،خـ َ
ـاف عليــه
أن ال يقــوى عليهــا ،وال يقــوم بحقوقهــا!
أن اإلنســان يســتطي ُع أن يكــو َن ُمهاجــراً مــع النبـ ِّـي ﷺ وهــو
الفكــرة َّ
فــي بيتــه ،فليــس المه ـ ُم أيــن يســك ُن المــرء ،وال مــع َم ـ ْن ،المه ـ ُم مــاذا
ـلول إقامتُــه
يفع ـ ُل ،وكيــف يتع َّب ـ ُد ،وكيــف هــو قلبُــه ،مــا نَ َف َعــت اب ـ َن سـ ٍ
فــي المدينــةِ وصالتُــه الفجــر فــي المســجدِ خلــف النبــي ﷺ ،ومــا ضـ َّر
عجائــز الجزيــرة اللواتــي ســمع َن بــه ،وآمـ َّـن برســالته ،ولــم يَ َريْنَـهُ ،اللهــم
أن رؤيتــه كنـ ٌز مــن كنــوز الدنيــا!
إال َّ
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َ
َ
ُ
تعيــش فيــه،
وفســادك علــى المــكانِ الــذي
صالحــك
ال تُعلِّ ْــق
ُشــج ُع علــى الطاعــة أو تحــثُّ
صحيــ ٌح أن البيئــة مهمــة ،وأنهــا إمــا ت ِّ
قــدر ال ُمجاهــدة!
علــى المعصيــة ،ولكــن األجــر علــى
ِ
جــا َء زمــا ٌن علــى هــذا الكوكــب لــم يكــن أحــ ٌد يعبــ ُد اهلل فيــه إال
إبراهيــم عليــه الســام! ومــن حاشــية فرعــون وقصــره جــاء رجــل يكتــم
إيمانــه ويُدافــع عــن موســى عليــه الســام!
ـادك وصالحـ َ
وال تُعلِّــق فسـ َ
ـك علــى األشــخاص الذيــن تعيـ ُ
ـش معهــم،
ـت
كان فرعــو ُن يقــول« :أنــا ربكــم األعلــى»! وفــي الغرفــةِ ال ُمجــاور ِة كانـ ْ
زوجتــه آســيا بنــت مزاحــم تســج ُد وتقــو ُل« :ســبحان ربــي األعلــى»!
فمهمــا بلـ َغ زوجـ ِـك مــن المعصيــة مــا هــو إال نقطــة فــي بحــر فرعــون
تتحججــي! صحيــح أن الــزوج الصالــح يُعيــن علــى الطاعــة ولكــن
فــا
َّ
مــن قــال إن الــزوج العاصــي ســبب لتعصــي أنـ ِـت!
فــي ِ
الســام كان هنــاك زوجــة
بيــت
شــيخ ال ُمرســلين نــوح عليــه َّ
ِ
كافــرة! وفــي بيـ ِـت لـ ٍ
الســام كان هنــاك زوجــة كافــرة أيضـاً،
ـوط عليــه َّ
ومــا شــغلهما هــذا عــن العبــادة الذاتيــة ،بــل عــن عبــادة النبــوة والتبليــغ
وهــي أعظــم وأشــقُّ وظيفــة فــي التاريــخ!
ـت زوجتــك مــن ســوء الخُ لُــق والمعصيــة فلــن تبلُــغ مقــدار
ومهمــا بل َغـ ْ
ٍ
فليــس بعــد ال ُكفــر ذنــب ،فــا
الســام،
زوجتــي نــوح
َ
ولــوط عليهمــا َّ
تتــذ َّرع! صحيــح أن الزوجــة الصالحــة تُعيــن علــى الطاعــة ولكــن مــن
قــال إن تقصيرهــا يُبي ـ ُح تقصيـ َ
ـرك!
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نقطة أخيرة:
ٍ
عائلة هناك الصالح والطالح:
في ك ِّل

ـوح ولـ ٍ
ـوط عليهمــا الســام زوجــات
كان آلســيا زوج طاغيــة ،وكان لنـ ٍ
للنبــي ﷺ
كافــرات ،وكان إلبراهيــم عليــه الســام أب مشــرك ،وكان
ِّ
عـ ٌّـم اســمه أبــو لهـ ٍـب ذ َّمــه اهللُ ُســبحانه فــي القــرآن الكريــم ،فــا تُع ِّيــر
أحــداً بقراب ِتــه!
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النبي ال َك ِذب!
أنا
ُّ

كانــت غــزوة ُحنيــن عالمـ ًة فارقـ ًة بيــن غــزوات النبـ ِّـي ﷺ ،فالمســي ُر
فبدت يومــذاك النتيجة مضمونة،
وعتــاداً،
ْ
قصيــر ،والعــد ُّو قليــل عــدداً َ
والخصــم لُقمــة ســائغة ،والنصــر مجـ َّرد وقت!
ك ُّل األســباب ُمه َّيــأة إذن ،حتــى أن الصحابــة يومهــا اغتـ ُّروا فقالــوا:

رب األســباب أرا َد أن يُر ِّبــي هــذه
لــن نُهــزم اليــوم مــن قِ لــة! غيــر أن َّ
األمــة ويُعلِّ َمهــا أن تأخــذ باألســباب ال أن تركــن إليهــا! وأن النصــر بيــده
ُســبحانه ال بأيديهــم التــي تحمــل الســيوف وترمــي ال ِّرمــاح!

والتقــى الجيشــان ،و ُهــزم المســلمون أول المعركــة ،وفــ َّر كثيــ ٌر
ـي ﷺ جيــش ال ُمشــركين وهــو علــى بغلتــه
منهــم ،عندهــا اقتح ـ َم النبـ ُّ

النبــي ال كــذب ،أنــا ابــن عبــد المطلــب!
يقــول :أنــا
ُّ
ثــم اســتفا َق ال ُمســلمون ممــا حـ َّـل بهــم ،أحاطــوا بنب ِّيهــم ،وأصلحــوا
النيــة مــع ربهــم ،فــكان النصــر!

ُمقارن ٌة طفيف ٌة بين ُحنين وبدر تُخبرك بس ِّر النَّصر!

ـت موازيــن القــوى تميــل إلــى قريــش بشــكل واضــح،
فــي بــدر كانـ ْ
ولكــن المســلمين علَّقــوا األمــل بــاهلل ،والتجــأوا إليــه ســبحانه،
وموقفهــم يومــذاك يُ ِّ
لخصــه حمــزة بــن عبــد المطلــب حيــن نظــر إلــى

جيــش قريــش فقــال :إن كل مــا أمامــي ال يُخيفنــي ،هــم أكثــر منــا عــدداً
ولكننــا باإليمــان أكثــر قــوة!
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ـرب
هــذا االفتقــار إلــى اهلل ،هــذا التج ـ ُّرد مــن األســباب والتعلُّــق بـ ِّ
ـب النصــر ،فربـ َ
وأمدهــم
ـط اهلل علــى قلوبِهــم،
َّ
األســباب هــو الــذي جلـ َ
بالمالئكــة ،جبريــل شــخصياً يمتطــي صهــوة فرســه حيــزوم ويقــود
فرقــة المــدد اإللهــي!
ـت النظــرة إلــى المعركــة ،واســتصغروا العــدو
أمــا فــي ُحنيــن فاختلفـ ْ
واســتكبروا أنفســهم ،فخلَّــى اهلل بينهــم وبيــن عدوهــم حتــى كادت أن
تحـ َّـل الكارثــة ،ولكنــه لمــا حصــل التأديــب الربانــي ،وفهــم المســلمون
الــدرس ســريعاً ،وتبـ َّرأوا مــن األســباب وتعلَّقــوا بربهــا ،عــاد ال ُمســلمون
ســيرتهم األولــى أمــام أعدائهــم!
ما يُقال في حق هذه األمة يُقال في حق األفراد أيضاً!
مــا اعتمــ َد أحــد علــى اهلل إال ه َّيــأ لــه مــن األســباب مــا يُريــه
فيــه ثمــرة االعتمــاد والتــو ُّكل عليــه ســبحانه ،ومــا اعتم ـ َد أحــد علــى
األســباب إال أركنَــه اهلل إليهــا!
ـي أنهــا
يُــؤ ِّدب اهلل اإلنســان مرتيــن :مــر ًة إذا أخــذ باألســباب ونسـ َ
بيــد اهلل ،ومــر ًة إذا أهملَهــا نهائي ـاً!
ادرســوا ،واجتهــدوا ،ولكــن اعلمــوا أن النجــاح بيــدِ اهلل ،ال تدخلــوا
إلــى االمتحانــات ُمتَّكِ ليــن علــى عقولكــم وإنمــا علــى ربكــم!
تعالجــوا ،وابحثــوا عــن الــدواء ولكــن اعلمــوا أن الشــفاء بيــد اهلل،
ال بيــد الطبيــب ،وعلبــة الــدواء!
اعملــوا ،وتاجــروا ،ولكــن اعلمــوا أن الــرزق بيــد اهلل ،وأن العمــل
إنمــا هــو بــاب ولكــن الــرازق فــي الســماء!
مــا قــا َل إنســان أنــا ،ومنــي ،وعنــدي ،ولــي إال أحيــاه اهلل حتــى يــرى
ضعــف أنــاه ،وقِ لــة مــا عنــده ،وعجــز قدرتــه! ومــا قــال إنســان أنــا بــاهلل،
ومــع اهلل ،وإلــى اهلل إال أحيــاه اهلل حتــى يــرى أن مــن كان مــع اهلل كان
معــه ،فعلِّقــوا قلوبكــم بــاهلل.
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أستمع لقراءتك!
لو رأيتني وأنا
ُ

ـت ليلــة ظلمــاء ،ال قمــر فــي كبد الســماء يُب ِّدد شــيئاً مــن عتمتها،
كانـ ْ
ـت اإلنــارة بعــد ،ولكــن قمــراً مــن لحــم ودم
ولــم ت ُكــن ال ُمــدن قــد عرفـ ْ
كان يَســي ُر فــي ُطرقــات المدينــة ،فســم َع أبــا موســى األشــعري يقــرأ
ـب بصوتــه ،فوقــف يســمع تالوتــه .فلمــا انتهــى
القــرآن فــي داره ،فأُعجـ َ
أبــو موســى مــن التــاوة أكمـ َل طري َقــه…
وفــي الصبــاح لَقِ َيــه ،فقــال لــه :يــا أبــا موســى لــو رأيتنــي وأنا أســتم ُع
ـت مزماراً مــن مزامير آل داود!
لقراءتــك البارحــة ،لقــد أُوتيـ َ
ـت بمكانــك لح َّبرتــه
فقــال لــه أبــو موســى :يــا رســول اهلل ،لــو علمـ ُ
لــك تحبيــراً!
وقـ َ
ـف يســم ُع القــرآن وهــو الــذي تل َّقــاه مــن جبريــل مباشــرةَ ،ف ُحفِ ـ َر
فــي قلبــه كنقـ ٍـش ال يُمحــى وال يــزول ،ثــم فــي الصبــاح يُثنــي علــى أبــي
موســى ،يُخبــره عــن عذوبــة صوتــه ،وعــن أنــه أوتـ َـي مزمــاراً مــن مزاميــر
آل داود ،داود عليــه الســام تحديــداًَ ،
حت
ذاك الــذي كان إذا س ـ َّبح س ـ َّب ْ
معــه الجبــال والطيــور بأمــر خالقهــا ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ﴾.
ـت موســى عليــه
الثنــاء علــى قــدرات اآلخريــن مــن أدب األنبيــاء ،أمــا رأيـ َ
الســام مــن قبــل قــد قــال﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾.
ونكــران مزايــا اآلخريــن ،واعتبــار اإلنســان نفســه فلتــة عصــره،
ـت أنــه قــد قـــــال مــن قــــبل
ووحيــد زمـــــانه هــــــو خُ لــق إبليــس ،أمــا رأيـ َ
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ﴾.
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ـتمعت إلــى ُمحاضــرةٍ وأعجبتـ َ
ـرت فيــك فمــن النُبــل
إذا اسـ
َ
ـك وأ َّثـ ْ
ـت علــى ال ُمحاضــر ،فالنــاس مهمــا بلغــوا مــن التفــوق والنجــاح
لــو أثنيـ َ
يُســعدهم أن يســمعوا كالم الثنــاء!
ـت موظفـاً عنــدك قــد عمـ َل عمـ ً
ا ناجحـاً فأثــنِ عليــه ،مــن
إذا رأيـ َ
العيـ ِـب أن ال نــرى إال األخطــاء ،فنكــون كالذبــاب الــذي ال يقـ ُع إال علــى
قــذارة ،ومــا أجمــل أن نكــون كالنحــل ال يقـ ُ
ـف إال علــى الزَّهــر!
ـدت الطعــام
ـت كل شــيءٍ ُمرتب ـاً ،ووجـ َ
ـت إلــى مأ ُدبــة ،ورأيـ َ
إذا ُدعيـ َ
شــهياً ،فاشـ ُك ْر صاحــب البيــت علــى ُحســن ضيافتــه ،وأخبــره أن يشــكر
زوجتــه نياب ـ ًة عنـ َ
ـك ،فهــي الجنــدي المجهــول الــذي لــم تــره ولكنــك
ـت ُحســن صنيعــه!
رأيـ َ
وأنبــل مــن هــذا كلــه أن تُثنــي علــى الذيــن يملكــون مهــارة مــن جنــس
ـرأت كتابـاً لغيــرك أثــنِ عليــه!
ـت كاتبـاً وقـ َ
مهارتــك ونبوغــك ،فلــو كنـ َ
ـت زمي ـ ً
ا لــك قــد أبــدع فــي فكــرةٍ
ـت موظف ـاً ناجح ـاً ،ورأيـ َ
وإذا كنـ َ
ـض بالتالحــم ال بالتناحــر ،ودع
ـجعه ،إن األمــم إنمــا تنهـ ُ
أثــنِ عليــه ،وشـ ِّ
عنـ َ
ـك أخــاق الضرائــر التــي تُريــد كل واحــدة منهـ َّـن أن تحظــى بقلــب
ضـ َّرة!
زوجهــاُ ،كــن شــريكاً وداعمـاً وال تكــن ُ
إذا ِ
ـب بيتهــا فامدحــي فــي ترتيبهــا،
زرت جــار ًة لـ ِـك وأعجبـ ِـك ترتيـ ُ
ـدت إليـ ِـك جــارةٌ طبق ـاً مــن طعــام ووجد ِتــه لذيــذاً فأخبريهــا
وإذا أهـ ْ
أنهــا طاهيــة ماهــرة ،جميعنــا نحتــاج أن نســمع كالم الثنــاء علــى
األشــياء الجيــدة التــي نفعلهــا!
وقمــة النُبــل أن نُثنــي علــى مزايــا األخريــن فــي غيابهــم ،لمــاذا علينا
دومـاً أن ننتــف ريــش الغائبيــن ،ونتحــدث عــن ســلبياتهم ،للنــاس مزايــا
أيضــاً
تحــدثَ موســى عليــه الســام عــن
فلنتحــدثْ عنهــا ،وعندمــا
َّ
َّ
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مزايــا أخيــه إنمــا تحـ َّـدثَ بهــا مــع اهلل وهــو أعلــم بهــارون عليــه الســام
مــن موســى ،فكيــف بـ َ
ـك إذ تتحـ َّـدث عــن صفــات جميلــة لشــخص عنــد
شــخص ال يعرفــه!
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امرؤ َ
َ
إنك ٌ
فيك جاهلية!

اختلـ َ
ـف بــال بــن ربــاح وأبــو ذ ٍّر حــول أمـ ٍـر مــن أمــور الدنيــا ،فغضــب
أبــو ذ ٍّر مــن بــال ،وقــال لــه :يــا ابـ َن الســوداء! فجــاء بــال إلــى النبـ ِّـيﷺ

ـي ﷺ أبــا ذ ٍّر
وأخبــره بمــا حــدث بينــه وبيــن صاحبــه ،فاســتدعى النبـ ُّ
الســرعة ،وقــال لــه :يــا أبــا ذر أع َّي ْرتَــه بأمــه؟! إنـ َ
ـك امــر ٌؤ
علــى جنــاح ُّ
فيـ َ
ـك جاهليــة!

والمعنــى أن تعييــر النــاس بأحســابهم وأنســابهم مــن أخــاق
كانــت ُم ِّ
تفشــية فــي العــرب ،وبهــذا المعنــى تُقســم
الجاهليــة التــي
ْ
الجاهليــة إلــى قســمين:
قسم زماني انتهى بمجيء اإلسالم.
ـاق فــي النــاس حتــى يـ ِـرث اهلل األرض ومــن عليهــا!
قســم ســلوكي بـ ٍ
واإلنســان يكــون علــى قــرب مــن الجاهلييــن بمقــدار ما فيه مــن أخالقهم!
أن النــاس أبيــض وأســود وأحمــر وأســمر وأصفــر هــو
الســبب فــي َّ
أصــل الخلقــة فــي أبينــا آدم عليــه الســام ،فــاهلل تعالــى قــد خلقــه مــن
قبضــة تــراب قبضهــا مــن شــتى أنحــاء األرض ،فجــاء أبنــاؤه َكلَــ ْونِ
تــراب األرض ،مختلـ ٌ
ـف ألوانهــا ،والــذي يعتقــد أنــه أرقــى مــن اآلخريــن
لمجــرد أن لــون بشــرته مختلــف هــو إنســان متخلِّـ ٌ
ـف مــن ناحيــة علميــة،
وفيــه جاهليــة مــن ناحيــة دينيــة!
ٍ
مهنــة شــريفة ليــس بالضــرورة شــريفاً ،والــذي
الــذي يعمــ ُل فــي
يعم ـ ُل فــي مهنــة وضيعــة ليــس بالضــرورة وضيع ـاً ،بعــض األطبــاء ال
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يســتحقون أن يكونــوا بشــراً أساســاً ،وبعضهــم كأنهــم مالئكــة فــي
صــورة بشــرية! وبعــض أصحــاب المهــن كذابــون غشاشــون ،وبعضهــم
عنــده مــن األخــاق واألمانــة والصــدق والوفــاء أكثــر ممــا عنــد أهــل
الطبقــات ال ُمخمليــة ،وتصنيــف النــاس بحســب مِ هنهــم ورواتبهــم عقلية
جاهليــة!
ـب الوطــن شــيء ،والدفــاع عــن األخطــاء التــي ترتكبهــا حكومــة
ُحـ ُّ
ـت مكــة أحــب بقــاع
الوطــن شــيء آخــر ،األول فطــرة وإيمــان ،وقــد كانـ ْ
هلل ِ
األرض إلــى النبــي ﷺ ،وقــال يــوم غادرهــا والحــزن يعتصــره :وا ِ
إنك
ـت! أمــا الثانيــة
ألحــب البــاد إلـ َّـي ولــوال َّ
أن قومـ ِـك أخرجونــي مــا خرجـ ُ
فجاهليــة عميــاء ،ودفــاع عــن الباطــل ،وقــد قــال الشــاعر ُقريــط بــن
أُنيــف يصـ ُ
ـف حالــة التحـزُّب األعمــى للقبيلــة:
ال يســـألون أخاهـــم حيـــن يندبهـــم
فـــي النائبات على ما قـــال برهاناً!
ـب أهالينــا ،ونُســاعدهم وننصرهــم ،ولكــن عندمــا يكونــون
نعــم نحـ ُّ
علــى حــق ،ولكــن التح ـزُّب للقريــب والصديــق وهــو ظالــم ،فهــذا مــن
أخــاق الجاهليــة ،وإن اإلســام جــاء ليُعلِّمنــا أن الحــقَّ هــو الــذي
يُنصــر بغــض النظــر عــن صاحبــه ،والباطــل هــو الــذي يُعــادى بغــض
النظــر عــن صاحبــه ،وقــد أب َدلَنــا اهلل خيــراً مــن الجاهليــة ،هــذا الديــن
الحنيــف الســمح ،والعيــب أن نُســلم ونتخلَّــق بأخــاق الجاهليــة!
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حتّ ى تلقوني على الحوض!

ـي ﷺ رجـ ً
ا علــى بعــض أمــور ال ُمســلمين ،فقــا َم رجـ ٌل مــن
و َّلــى النبـ ُّ
ـتعملت ُفالنـاً.
األنصــار فقــال :يــا رســول اهلل ،أال تســتعملني كمــا اسـ
َ
ـي ﷺ :إنكــم ســتلقون بعــدي أثــر ًة ،فاصبــروا حتــى
فقــال لــه النبـ ُّ
تلقونــي علــى الحــوض!
ـرأت ،ســا َر بشـ ُر الحافــي فــي طريـ ٍـق ومعــه رجـ ٌل،
ومــن لطيــف مــا قـ ُ
فعطـ َ
ِ
ـرب مــن هــذا البئــر!
ـش هــذا الرجــل ،فقــال لبشـ ٍـر :دعنــا نشـ ُ
فقــال لــه بشــر :اِصبـ ْر حتــى نصــل إلــى البئــر األخــرى ،فلمــا وصــا
إليهــا ،قــال لــه مجــدداً :اِصبــ ْر إلــى البئــر األخــرى ،فمــا زال يُعلِّلــه
ويُص ِّبــره حتــى وصــا إلــى حيــث يُريــدان ،فقــال لــه بشــر :هكــذا
تنقطــع الدنيــا ،بالصبــر!
أما بيت القصيد فهو :اصبروا حتى تلقوني على الحوض!
ولعـ َّـل هــذا أبلــغ مــا قيــل فــي التَّثبيــت فــي تاريــخ البشــرية ،ومــا
أحــاه مــن تصبيــر ،ومــا أغــاه مــن تثبيــت ،فض ْعهــا دومــاً نُصــب
الحــت لــك معصيــة ،وتذ َّكــ ْر أن الدنيــا إنمــا
عينيــك ،تأ َّملْهــا كلمــا
ْ
تنقطــع بالصبــر ،واأليــام كلهــا ســتنجلي بحلوهــا ومرهــا ،وال يبقــى
فيهــا إال أجــر الطاعــة أو إثــم المعصيــة!
إذا ضاقـ ِـت الحــال االقتصاديــة بــك ،وارتشــى النــاس مــن حولــك،
ـت علــى جمـ ِـر دينــك ،وتخ َّيــل النبـ َّـي ﷺ يقــول لـ َ
ـك :اصب ـ ْر
فاقبـ ْ
ـض أنـ َ
حتــى تلقانــي علــى الحــوض!
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إذا نــز َل بـ َ
ـرض ُعضــا ٌل ،تذ َّك ـ ْر أن أ َّنـ ِ
ـات المريــض مــع الرضــا
ـك مـ ٌ
بقــدر اهلل تعــدل تســبيح الذاكريــن ،وأنهــا ُمجــرد أيــام ســتمضي،
ِ
النبــي ﷺ يقــول لــك :اصبــ ْر حتــى تلقانــي علــى الحــوض!
وتخ َّيــل
َّ
ـاب مــن حولـ ِـك ،وكثُ ـ َر التبــر ُج طمع ـاً فــي العريــس
إذا خُ ِل ـ َع الحجـ ُ
ـس رزقٌ،
تــار ًة ،وإظهــار الجمــال تــار ًة أخــرى ،فــا تفقــدي إيمانك ،العريـ ُ
فتمســكي بحجابــك،
وكل إنســان ســيأخ ُذ رزقــه رغمـاً عــن هــذا العالــم،
َّ
وتز َّينــي بعفتـ ِـك ،وتخ َّيلــي النبـ َّـي ﷺ يقــول لـ ِـك :اصبــري حتــى تلقينــي
علــى الحــوض!
إذا ظلمكــم األقربــون ،وهجركــم ال ُمحبــون ،وقيــل فيكــم مــا ليــس
فيكــم ،فتذ َّكــروا أن النــاس قــد قالــوا عــن النبـ ِّـي ﷺ :كــذاب ،وســاحر،
ومجنــون!
فأيــن نحــن منــه كــي نســل َم مــن النــاس ،عــزوا أنفســكم أنكــم
المظلومــون ال الظالمــون ،وال ُمفتــ َرى عليهــم ال ال ُمفتــرون ،وكلَّمــا
النبــي ﷺ يقــول لكــم :اصبــروا حتــى تلقونــي علــى
ضاقــت ،تخ َّيلــوا
ْ
َّ
الحــوض!
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جمرة من نار!

فنزعــه
رجـ ٍـل مــن األنصــار،
َ
ـي ﷺ خاتمـاً مــن ذهـ ٍـب فــي يــدِ ُ
رأى النبـ ُّ
مــن يــده ،ثــم طرحــه أرضـاً وقــال« :يعمـ ُد أحدكــم إلــى جمــرةٍ مــن نـ ٍـار
فيجعلهــا فــي يــده»!

َ
خاتمك انتَفِ ْع به!
النبي ﷺ :خُ ْذ
فقِ يل للرجلِ بعد أن مضى
ُّ
فقال :ال وا ِ
النبي ﷺ!
هلل ال آخذه أبداً وقد طرحه
ُّ

درس
دروس الدعــو ِة إلــى اهلل تعالــى ،يُقابلــه
درس عظيــ ٌم مــن
ِ
ٌ
ٌ
عظيــ ٌم فــي اال ِّتبــاع!

قارنــوا بيــن موقــف النبـ ّـي ﷺ مــع األعرابــي الــذي جــاء مــن الباديــةِ
ِ
ـي ﷺ أن يتر َّفقــوا
وبَــا َل فــي المســجد ،فنهـ َره الصحابــة ،فأم َرهــم النبـ ُّ

بــه ،وال يرفعــوا أصواتهــم فــي وجهــه ،وبيــن موقفــه مــن األنصــاري
الــذي اتَّخــذ خاتمـاً مــن ذهــب!
إن الفــارق بيــن التص ُّرفيــن ليــس بســبب التفـ ِ
ـاوت بيــن الفعليــن ،وال
َّ
وأن خاتـ َم
أن التبـ ُّو َل فــي المســجد أمـ ٌر يســيرَّ ،
يُســتنتج مــن الموقفيــن َّ
الذهــب للرجــال كبيــرةٌ مــن الكبائــر ،وإن كان ُمح َّرمــاً بــا خــاف!

ارتكــب ال ُمخالفــة ،فــاألول
وإنمــا الفــارق بســبب الشــخص الــذي
َ
أعرابــي جاهــ ٌل ،جــاء مــن الباديــة ال يعلــم مــن هــذا الديــن شــيئاً،
ٌّ
وتصـ َّر َف بســبب عادتــه ومألوفــه ،أمــا الثانــي فمــن أهــلِ المدينــة ،ومــن
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ـي ﷺ أن ال ِّرفــق باألعرابــي لحداثــةِ إســامِ هِ
الصحابــة ،وقــد َع ِلـ َم النبـ ُّ

أصلــ ُح لحالِــه ،وأن الحــز َم مــع األنصــاري لنيلــه شــرف الصحبــة،
و ُمعايشــةِ أهــل اإليمــان أصل ـ ُح لحا ِلــه!

الســام
صحيــح أن الرف ـ َق مطلــوب مــع الجميــع ،وقــد كان عليــه َّ
رفيقــاً بأصحابــه ،ولكنهــا حادثــة ُمفــردة ،أراد فيهــا أن يُعلِّمنــا أن
والســابقة ،وأن
العتــب علــى قــدر المحبــة ،واللــوم علــى قــدر اإليمــان َّ

النــاس ال يُعالجــون بــدواء واحــد!

هــذا درس الدعــوة ،أمــا درس اال ِّتبــاع فهــو امتنــاع األنصــاري عــن

الحرمــة
ـي ﷺ مــن يــده ،مــع أن ُ
أخــذِ الخاتــم وبيعــه بعــد أن طرحــه النبـ ُّ
َ
يلتقط
فــي لبــس الخاتــم وليــس فــي بيعــه ،ولكنــه كــره لعظيــم إيمانــه أن
ـي ﷺ.
خاتمــه وقــد رمــاه النبـ ُّ
لحلو االتباع ،وجمال االنصياع والتسليم ألمر النُّبُ َّوة!
يا ُ
لقــد كــرهَ أن يأخـ َذ خاتمـاً ألقــاه النبـ ُّـي ﷺ مــع أن أخــذه حــال كمــا تقـ َّدم،

فهــل كرهنــا نحــن مــا ألقــاه النبـ ُّـي ﷺ مــن أخــاق وتصرفــات وهــي حــرام!
لقــد طــر َح ال ِّربــا أرضــاً وهــو حــرام فهــل تركنــاه ،وقلنــا ســمعاً
وطاعــة فــإن الحــال يُشــبع وإن قـ َّـل ،وإن الحــرام ال يكفــي وإن كثُــر!
لقــد طــر َح قطــ َع ال َّرحــم ،فهــل وصلْنَــا أرحامنــا ،وتغاضينــا مــر ًة
وتجاهلنــا مــر ًة كــي يســتمر الــود ،ألن هــذا خُ لــق األنبيــاء وقــد «أسـ َّرها

يوســف فــي نفســه ولــم يُبدهــا لهــم»!
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لقــد طــر َح عقــوق اآلبــاء واألمهــات ،فهــل بَ َر ْرناهــم ،وتذ َّكرنــا أن
بحســن الصحبــة األم،
الوالــد أوســط أبــواب الجنــة ،وأن أحــق النــاس ُ
وقــد قِ يــل للحســن البصــري :أيختصــم المــرءُ مــع أبويــه؟ فقــال :وال
مــع أحذيتهمــا!
ـران لجيراننــا
لقــد طــر َح اإلســاءة إلــى الجــار ،فهــل ُك َّنــا خيــر جيـ ٍ
أن جبريــل عليــه الســام مــا زال يُوصــي النبـ َّـي ﷺ بالجــار
وتذ َّكرنــا َّ
حتــى ظـ َّـن أنــه س ـيُو ِّرثه!
مــا ُســمِ َي اإلســام إســاماً إال ألنــه مشــتقٌّ مــن االستســام ألمــر
اهلل وأمــر رســوله ،فهــل ُقلنــا ســمعنا وأطعنــا؟!
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شحيح!
صحيح
وأنت
َ
ٌ
ٌ

الصدقــة أعظـ ُم
جــاء رجـ ٌل إلــى النبـ ِّـي ﷺ فقــال :يــا رســول اهللُّ ،
أي َّ
أجراً؟
ـت صحيـ ٌح شــحي ٌح ،تخشــى الفقـ َر وتأمـ ُل
فقــال لــه :أن تتصـ َّـد َق وأنـ َ
ـان
ـان كــذا ،ول ُفـ ٍ
ـت :ل ُفـ ٍ
الحلقــومُ ،قلـ َ
الغنــى ،وال تُ ْمهِ ـ ْل حتــى إذا بلغــت ُ
كــذا ،وقــد كان ل ُفــان!
اِشــبعوا مــن العبـ ِ
ـادات وأنتــم فــي كامــلِ الصحــةِ والعافيــةِ قبــل أن
يُحــا َل بينكــم وبينهــا!
َّ
تلــذذوا بالســجود وأنتــم أقويــاء ،ضعــوا ِجباهكــم الشــابة علــى
كرســي وال يســتطيع مــن
يجلــس أح ُدكــم علــى
األرض لــه ،قبــل أن
ِ
َ
ٍّ
الســجود أكثــر مــن أن يحنــي رأســه إلــى األمــام قليــ ً
ا! صحيــح أن
َّ
ولعــل ســاجداً علــى ُكرســيه ،قــد ســج َد
الســجودين يقبلهمــا اهلل،
ُّ
قلبــه وكل عضــو فيــه ،ولكـ َّـن العبــادة فــي حــال القــوة أحــب إلــى اهلل،
فالمــرض يكسـ ُر اإلنســان ،ويُق ِّربــه إلــى اهلل بالفطــرة ،أمــا القــوي الذي
يختــار أن يســجد فكأنــه جــاء يقــول لربــه :ســج َد لـ َ
ـرأس علــى
ـك هــذا الـ ُ
ـب علــى مــا فيــه مــن أهــواء!
مــا فيــه مــن مشــاغل ،وخشـ َع لــك هــذا القلـ ُ
َّ
تلــذذوا بالحــج وأنتــم أقويــاءُ ،طوفــوا علــى أقدامكــم ،واســعوا
ـرعت أ ُ ُّمنــا هاجــر
بيــن الصفــا والمــروة ،وأسـ ِـرعوا الخُ طــى حيــث أسـ ْ
يجلــس أحدكــم علــى كرســي
خُ طاهــا ،وارجمــوا بأيديكــم ،قبــل أن
َ
ُمدولــب يُطــاف بــه حــول الكعبــة ،ويُســعى بــه بيــن الصفــا والمــروة،
ويُــو ِّكل فالنــاً وفالنــاً
ليرجــم مكانــه!
ُ
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صحيــح أن َ
اهلل يقبــ ُل العبــادةَ مــن العبــد علــى حســب ُقدرتــه،
ٌ
وربمــا طائـ ٌ
ـف علــى كرســي وكل أعضائــه تطــوف ُحبـاً ِ
وخشــي ًة ،ولكــن
لــذة العبــادة عــن قــوة ،وأن يُؤ ِّديهــا المــرءُ بنفســه ال يعدِ لُهــا شــيء!
الصيــام وأنتــم أقويــاء ،قبــل أن يُباغتَ ُكــم ال ُع ْمــر
اِشــبعوا مــن ِّ
والضغــط والســكري وقرحــة المعــدة فتدفعــون الك َّفــارات وتتم َّنــون أن
يرجـ َع بكــم ال ُعمــر لتصومــوا حتــى النوافــل! صحيـ ٌح أن اهلل يقبــل مــن
ال ُمســلم الكفــارة رحمــة منــه ،ولكــن أن يُحــال بيــن العبــد والطاعــة دون
ٌ
خطــئ مــن
أن يشــب َع منهــا فــي شــبابه وقوتــه شــعو ٌر ُموجــ ٌع جــداًُ ،م
الثــري ارتــاح واســتراح والكفــارة ال تُكلِّفــه شــيئاً،
ســن
يعتقــد أن ال ُم َّ
َّ
وا ِ
هلل إن فــي قلــوب ال ُمســلمين المرضــى الذيــن ُحرمــوا الصــوم حرقــة!
بالصدقــة وأنتــم أقويــاء ،ألــف راتــب لــو شــئت أن تُنفقــه لمــا
تلـ َّـذذوا َّ
كفــاكُ ،متطلبــات الحيــاة كثيــرة ،وكمالياتهــا أكثــر ،وكل شــيء يذهــب
الصدقــة ،عـ ِّود نفســك أن تقتطـ َع مــن راتبــك ولــو شــيئاً يســيراً،
وتبقــى َّ
وسـ ِّمه مــال الصدقــة كمــا تقتطــع مــن راتبــك وتُســميه مــال الكهربــاء،
ومــال فاتــورة الهاتــف ،ومــال البقالــة!
ـدك وتُحاســب عليــه وحـ َ
ـال ،يأخُ ــذه الورثــة بعـ َ
ـدك!
ال تكــن جامــع مـ ٍ
ال تنتظــر لحظــة العجــز والنــوم علــى فــراش آخــر العمــر ،حيــث لــم يعــد
المــال يلزمــك كثيــراً ثــم تقــول أعطــوا ُفالن ـاً و ُفالن ـاً ،صحي ـ ٌح أن اهلل
أي حــال ولكــن شـتَّان بيــن مــن يتصـ َّـدق رغــم أنــه
الصدقــة علــى ِّ
يقبــل َّ
يحتــاج هــذا المــال لشــيءٍ مــن الكماليــات وبيــن مــن وصــل إلــى آخــر
العمــر ثــم اســتفا َق علــى نفســه!
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راء!
فقالواُ :م ٍ

الصدقــة ،اجتهــ َد الصحابــ ُة فــي اإلنفــاق ،فجــا َء
ل َّمــا
ْ
نزلــت آيــة َّ
فتصــد َق بشــيءٍ كثيــر.
رجــ ٌل
َّ
فقال بعض الناس :هذا ُمراءٍ !
بصاع.
فتصد َق
وجا َء رج ٌل آخر
َّ
ٍ
صاع هذا!
فقال بعض الناسَّ :
غني عن ِ
إن اهلل ٌّ
فنــز َل قــو ُل ا ِ
هلل تعالــى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾!
أن بعــض األشــياء ال تتغ َّيــر علــى ظهـ ِـر هــذا الكوكــب ،فــي ك ِّل
يبــدو َّ
مجتمـ ٍـع ســنج ُد فئ ـ ًة ال عمــل لهــا إال التَّنظيــر الفــارغ ،وال ُّدخــول فــي
أنفســهم ُقضــا ًة علــى خلــق اهلل ،وجلســوا يُصــدرون
نوايــا النــاس ،ع َّينــوا
َ
أردت أن
الجنــة والنــار ،وهــؤالء لــو
َ
األحــكام ،ويُوزِّعــون النــاس علــى َ
تنتق َدهــم فإنــك تحتــار مــن أيــن تبــدأ!
ـاب الــذي يرتــا ُد المســاجد عندهــم ُمع َّقــد ،والــذي ال يذهــب
الشـ ُّ
إلــى المســاجد ُمنح ـ ّل!
الفتــاةُ التــي تلتــز ُم الحجــاب الشــرعي عندهــم جاهلــة بالموضــة
تتحجــب عندهــم ال تعــرف اهلل!
و»دافنــة نفســها» ،والفتــاة التــي ال
َّ
ـب الظهــور ،والــذي
ـخص يُحـ ُّ
الــذي يُقيــم موائــد اإلفطــار عندهــم شـ ٌ
ال يُقيمهــا بخيــل!
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الــذي يقضــي وقتــاً طويــ ً
نطــو
ا فــي بيتِــه مــع عائلتِــه عندهــم ُم ٍ
وغيــر اجتماعــي ،والــذي يخــر ُج كثيــراً ُمهمــ ٌل لبيتــه!
التــي تصنـ ُع الحلويــات فــي منزلهــا عندهــم بخيلــة ،والتــي تشــتري
الحلويــات مــن المحــات عندهــم ُمبــذرة!
ٍ
فضيلة عن رذيلة هي في أنفسهم!
هكذا هم يبحثون في كل
لكالم أبويه قالوا ضعيف الشخصية!
الشاب
إذا استم َع
ُ
ِ
التزمت الفتاةُ بيتها قالوا «دقة قديمة»!
إذا
ْ
إذا عمــ َل أحــ ٌد بوظيفتيــن ليكفــي نفســه ويســتغني عــن أمثالهــم
قالــوا :أكلتْــ ُه الدنيــا!
إذا بكى إمام في الصالة قالواُ :ممث ٌل بارع!
ِ
مجالســهم كمــا
ـرب منهــم ومــن
أمثــال هــؤالء علــى اإلنســان أن يهـ َ
ـذام ،ألن حالهــم كحــالِ جحــا وابنــه
يهـ ُ
ـرب مــن الطاعــونِ والجـ َر ِب ُ
والجـ ِ
مــع النــاس ،والقصــة كمــا يلــي:
ـب جحــا وابنــه حمــاراً لهمــا ،فقالــوا :يــا للحمــار المســكين يركبــه
ركـ َ
اثنان!
ـب
ـي هــو راكبـاً ،فقالــوا :يــا لــأب القاســي ،يركـ ُ
أنــز َل جحــا ابنــه وبقـ َ
ويتـ ُ
ـرك ابنه يمشــي!
ـب ويتـ ُ
ـرك أبــاه
نــزل جحــا وأركـ َ
ـب ابنــه ،فقالــوا :يــا للولــد العــاق يركـ ُ
يمشي!
فقــررا أخيــراً أن يمشــيا ويجــرا الحمــار ،فقالــوا :مجنونــان ،معهمــا

حمار ويمشــيان!
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ور ِحم ًا!
َّ
فإن لهم ِذ َّم ًة َ

ـت علــى ال ُمســلمين
ـزاب المدينـ َة ،وضاقـ ْ
لــو رأيْتَـ ُه يــوم حاصـ َر األحـ ُ
ـارج
رحبـ ْ
هــذه األرض بمــا ُ
ـي كماشــة :أعــداءُ الخـ ِ
ـت ،وصــاروا بيــن ف َّكـ ْ
ـض عه ـ َده فــي كل
توحــدوا ضدهــم ،وعــد ُّو الداخــلِ الــذي ين ُقـ ُ
الذيــن َّ
مــرةٍ ! كيــف كان يُ ِّ
ـت أيــة
بشــر أصحابــه بفتـ ِـح بــاد فــارس والــروم ،ل ُقلْـ َ
ثقـ ٍـة بــا ِ
هلل يمل ُكهــا هــذا النبــي صلــوات ربــي عليــه ،ثــم انهــز َم األحــزاب،
ـت بــاد فــارس والــروم﴿ ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾.
ِحـ ْ
ودا َر الزمــان ،و ُفت َ
ـوح التــي لــن يشــه َدها ،قــال ألصحابــه« :إنكــم ســتفتحون
وعــن الفتـ ِ
ِ
فأحســنوا
أرض يُسـ َّـمى فيهــا القيــراط ،فــإذا فتحتموهــا
مصـ َر ،وهــي ٌ
ـإن لهــم ذِ َّمـ ًة و َر ِحمـاً ،وفــي روايـ ٍـة أخــرى ذِ َّمـ ًة ِ
وصهــراً!
إلــى أهلهــا ،فـ َّ
الحرمــ ُة والحــقُ ،وأمــا ال َّر ِحــ ُم الــذي قصــ َده
وأمــا الذِ َّمــ ُة فهــي ُ
الصهــر
الســام مــن مِ صــر ،وأمــا ِّ
َف ِل َكــ ْونِ هاجــر أُم إســماعيل عليــه َّ
َف ِل َكــ ْونِ زوجتــه ماريــة مــن هنــاك!
ُ
وٱنظـ ْر لهــذه العقيــدة التــي يُرســيها ،إنــه يجعــل المؤمنيــن مــن عهــدِ
الســاعة عائلــة واحــدة! ألجــل هاجــر
آدم عليــه الســام حتــى قيــام َّ
يُسـ ِّمي بلــداً كامـ ً
ا رحمـاً ويأمـ ُر ب ِ
ِصل َ ِتــهِ  ،وألجــل ماريــة يجعـ ُل مالييــن
النــاس أَصهــا ًرا ويأمـ ُر بإكرامِ هــم! وألجــلِ عيـ ٍـن ألـ ُ
ـف عيـ ٍـن تكــر ُم!
ثــم يأتيــك مــن يقــول :اإلســا ُم امتهــ َن المــرأةَ وســل َبها حقوقهــا!
وهــل علــى األرض ديــن يُك ـ ّر ُم بلــداً كام ـ ً
ا ألجــل امــرأة واحــدة! ولكــن
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صـ َّـح قــو ُل القائــل :مــن ال يــرى مــن الغِ ربــال فهــو أعمــى!
أن زوجتــه منــه ،فهــل
فــإن كان قــد أوصــى أن يُكـ َر َم أهــل بلـ ٍـد ألجــلِ َّ
بســنته ،وعمــ ً
ا بوفائــه
أكر ْمنــا نحــن أهالــي زوجاتنــا فقــط اقتــدا ًء ُ
وحســن أخالقــه!
ُ
ـان ،وإكرا ُمهمــا و ِب ُّرهمــا خُ لُـ ٌق رفيــع،
أب ثـ ٍ
الحمــاةُ أ ّ ٌم ثانيـ ٌة ،والحمــا ٌ
وحسـ ُن العهــد مــن اإليمــانِ كمــا
واإلحســا ُن إليهمــا مــن ُحســن العهــدِ ُ ،
قــا َل ســي ُدنا!
ُ
فانظ ْر لقيمتِها من خالل هذه الحادثة:
أما عن الزوجة،
ـي ﷺ فقصـ َر الصــاةَ فــي مِ نــى ،ثــم حـ َّـج أبــو بكـ ٍـر فقصـ َر
حـ َّـج النبـ ُّ
الصــاةَ أيضـاً ،ثــم حـ َّـج ُعمــر فقصـ َر الصــاةَ كذلــك ،ولمــا حـ َّـج ُعثمــان
ـاس أت ـ َّم الصــاة ،فل َّمــا ُس ـئِل عــن ذلــك قــال :يــا أ ُّيهــا النــاس لمــا
بالنـ ِ
تأهـ َل الرجــل
ـمعت النبـ َّـي ﷺ يقــول« :إذا َّ
ـت بهــا ،وإنــي سـ ُ
ـت تأهلـ ُ
قدمـ ُ
ببلــدةٍ فإنــه يُصلــي بهــا صــاة المقيــم»!
وعلَّــق الشــنقيطي فــي أضــواءِ البيــان علــى هــذا الحديــث قائ ـ ً
ا:
إذا تــز َّوج ال ُمســاف ُر ببلـ ٍـد ،أو م ـ َّر علــى بلـ ٍـد فيــه زوجتــه أت ـ َّم صالتَــه،
ٍ
مالــك ،وأبــي حنيفــة،
ألن الزوجــة فــي ُحكــم الوطــن! وهــذا مذهــب
وأحمــد ،وبــه قــال ابــن عبــاس!
هل يوجد دين على األرض غير اإلسالم تُع ُّد الزوج ُة فيه وطن!
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امرئ ما نوى!
وإنما لكل
ٍ

ـب رجـ ٌل مــن قريـ ٍـش امــرأ ًة مــن مكــة يُقــال لهــا أم قيــس كانــت
خطـ َ
ـترطت عليــه أن
ـت علــى الخطبــة واشـ
ـلمت وهاجـ ْ
ْ
ـرت ،فوافقـ ْ
قــد أسـ ْ
يُهاج ـ َر إلــى المدينــة ،فهاج ـ َر إليهــا ال يُري ـ ُد إال أم قيــس ،فــكان أهــل
المدينــة يُلقبونــه ب ُمهاجــر أم قيــس!
وهــذه القصــة هــي ســبب حديــث النبـ ِّـي ﷺ الشــهير« :إ َّنمــا األعمــا ُل
كانــت هجرتُــ ُه إلــى ا ِ
ِ
ٍ
هلل
امــرئ مــا نــوى ،فمــن
بالنيــات وإ َّنمــا لــك ِّل
ْ
ورســولِهِ فهجرتُـ ُه إلــى ا ِ
ـت هجرتُـ ُه ل ُدنيــا يُصيبُهــا
هلل ورســولِهِ  ،ومــن كانـ ْ
هاجـ َر إليــه»!
أو امــرأةٍ ينكِ ُحهــا فهجرتُـ ُه إلــى مــا َ
لتكــون العبــادة مقبولــة عنــد اهلل فــا بُـ َّـد أن يتحقـ َق فيهــا شــرطان،
ـاص النيــةِ هلل
ـاب أحدهمــا صـ ْ
فــإن غـ َ
ـارت عبــاد ًة باطلــة ،وهمــا :إخـ ُ
للشــرع .بمعنــى مــن صلَّــى ُ
تعالــى و ُموافقــ ُة العبــاد ِة َّ
الظهــر خمــس
ركعــات وهــو فــي نيتــه ينــوي أن يتقــ َّر َب إلــى اهلل لــم تُقبــ ْل صالتــه
فرغــم صــاح النيــة إال أن الصــاةَ هــذه بركعاتهــا الخمــس ُمخالِف ـ ٌة
للشــريعة! ومــن تصـ َّـد َق علــى إنســان يُريـ ُد أن يُـ ِـر َي النــاس أنــه ُمتصــدق
لــم تُقبــل صدقتــه ،فهــذا وإن وافــق عملــه ضوابــط الشــريعة إال أن نيتــه
ـس كل العبــادات واألعمــال!
ليسـ ْ
ـت خالصــة ،وعليــه قِ ـ ْ
وهنا بيت القصيد :لكل ٍ
امرئ ما نوى!
حتــى المالئكــة ال تعلــم النوايــا ،وحــده اهلل ســبحانه يرانــا مــن
الداخــل ،وحــده يعل ـ ُم الغاي ـ َة مــن وراء الفعــل ،ونحــن لــم نُ ْؤم ـ ْر بأكثــر
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ـاس بالظاهـ ِـر ونتـ َ
ـرائر!
مــن أن نحكـ َم علــى النـ ِ
ـرب السـ ِ
ـرك الســرائ َر لـ ِّ
يذهــب اثنــان إلــى المســجد للصــاة ،أحدهمــا يُريــ ُد وجــه اهلل،
ُ
ـب ابنتــه،
واآلخــر يُريـ ُد أن يــراه ال َّرجــل الــذي ينــوي بعــد أيــام أن يخطـ َ
ولــك ِّل امـ ٍ
ـرئ مــا نــوى!
يذهــب اثنــان إلــى زيــارة مريــض ،أحدهمــا يُريــ ُد وجــه اهلل ،ال
ُ
مصلحــة لــه وال غايــة ،واآلخــر يُري ـ ُد ثمــن هــذه الزيــارة ،واســطة إن
ٍ
امــرئ مــا نــوى!
كان ُمتن ِّفــذاً ،وصدقــة إن كان غنيــاً ،ولــك ِّل
يدعــو اثنــان أقاربهمــا علــى مائــد ِة طعــام ،أحدهمــا يُريــ ُد صلــ َة
َ
وتأليــف القلــوب ،وجمــ َع العائلــة ،واآلخــر يُريــ ُد أن يتفاخــ َر
ال َّرحــم،
ببيتــه ومالــه ،اشــتركا فــي الفعــل واختلفــا فــي النيــة ،ولــكل امـ ٍ
ـرئ مــا
نــوى!
أرادت زُليخــة يُوســف عليــه
ومــن قبــل هــذا بــآالف الســنوات،
ْ
ـرب بعفتــه
الســام لنفســها ،فاســتعص َم ،ثــم فـ َّر يجــري نحــو البــاب ليهـ َ
ـت هــي تجــري وراءه تُريـ ُد أن تُرج َعــه إليهــا ،لقــد «اســتبقا
ودينــه ،وقامـ ْ
البــاب» ٌّ
ـرب
كل يجــري إليــه ،ولكــن لــكل واحــد منهــم نيتــه ،أحدهمــا يهـ ُ
ـض إليهــا.
مــن المعصيــة ،واآلخــر يركـ ُ
ُ
مناط األعمالِ  ،ولكل ٍ
امرئ ما نوى!
فتذكر دوماً ،النوايا
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َ
فداك أبي وأمي!
رم
ِا ِ

كان ســعد بــن أبــي وقــاص مــن أرمــى الصحابــةِ
بالقــوس ،ول ّمــا
ِ
ـي ﷺ رج ـ ً
ا مــن ال ُمشــركين قــد أثخ ـ َن
كان يــوم غــزوة أ ُ ُحــد ،رأى النبـ ُّ
ـي ﷺ ســهماً مــن كِ نانتــه ،وأعطــاه
بال ُمســلمين ،وقتـ َل منهــم ،فتنــاو َل النبـ ُّ
ِرم فـ َ
لسـ ٍ
ـداك أبــي وأمــي!
ـعد وقــال لــه :ا ِ
الســهم ،ووضعــه فــي قوســه ،ورمــى بــه ال َّر ُجــ َل
فأخــذ ســع ٌد َّ
ـرب قلبــه فسـ َ
ُ
المشـ َ
يضحك
ـي ﷺ
ـرك ،فأصابــه ُقـ َ
ـقط ميتـاً ،فجعـ َل النبـ ُّ
ـدت نواجــذه!
حتــى بـ ْ
لبــس درعيــن
النبــي ﷺ أن نأخــ َذ باألســباب ،فيــوم أ ُ ُح ٍــد
يُعلمنــا
َ
ُّ
ال درع ـاً واحــداً ،رغــم أنــه أكثــر أهــل األرض يقين ـاً أن هــذه الــدروع
ـوت يومهــا،
لــن تحميــه مــن المــوت لــو َّ
أن اهلل ُســبحانه قـ َّـدر لــه أن يمـ َ
ولكنــه كان يأخــذ باألســباب كأنهــا كل شــيء ،ويعتم ـ ُد علــى اهلل كأن
األســباب ال شــيء!
ُ
وٱنظــ ْر إليــه كيــف يأخــ ُذ ســهماً مــن كنانتــه ويُعطيــه ســعداً ،لــم

ـس يومهــا فــي خيمتــه ،بــل كان فــي قلـ ِـب المعركــة ،وهــذه رســال ٌة
يجلـ ْ
عظيم ـ ٌة لــكل قائـ ٍـد فــي مجالــه:
لل ُمديـ ِـر فــي شــركته أن اِنــز ْل إلــى األرض ،وتابـ ْع أمــورك بنفســك
عــن ُقــرب!
للوزيــر أن ال تعــرف عــن النــاس مــا يصلــك مــن تقاريـ ِـر معاونيـ َ
ـك فقــط،
شــاهِ ْد كيــف تجــري األُمــور بنفســك ،التــقِ مــع النــاس واســم ْع منهــم!
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لآلبــاء أن ينزلــوا مــن أبراجهــم العاجيــة قليـ ً
ا ،سـ ِ
ـاع ْد زوجتــك فــي
ارو لبنـ ٍـت قص ـ ًة ،علِّ ـ ْم طف ـ ً
ا ســور ًة مــن
المطبــخُ ،حـ َّـل لولـ ٍـد فرض ـاًِ ،
ـال فقــط ،ومــا يحتاجــه األوالد أكثــر مــن
األب ليــس جامــع َمـ ٍ
القــرآنُ ،
ـكن ورغيـ ٍـف ،ثمــة فــرق شاســع بيــن التربيــةِ واإلعالــةِ !
مسـ ٍ
الســهم لسـ ٍ
ـعد ِل َمــا يعرفــه عنــه مــن
درس نبـ ٌّ
ـوي آخــر ،لقــد أعطــى َّ
ٌ
مهــارةٍ فــي ال َّرمــي ،حتــى فــي ِخ َ
ضــ ِّم المعركــةِ كان
النبــيﷺ يضــ ُع
ُّ
رام ،وقيــادةُ
الرجــل المناســب فــي المــكان المناســبَّ ،
الســه ُم ألفضــل ٍ
الجنــد لحمــزة أفضــل مــن يعـ ُ
الصحابــة ،هــذه
ُ
ـرف شــؤون الحــرب مــن َّ
األ ُ َّمــة لــن تســتعي َد مج َدهــا حتــى تضــع الرجــل المناســب فــي المــكان
المناســب!
التشــجي ُع والتحفيــ ُز يُخــر ُج أفضــل مــا فــي النــاس ،تمامــاً كمــا
أن االنتقــاد الفــارغ واللــوم الدائــم يُصيبهــم باإلحبــاط ،ويقت ـ ُل فيهــم
مهاراتِهــم ومبادراتِهــم لإلبــداع!
والتشــجيع
ــب
ِرم فــداك أبــي وأمــي! كلمــ ٌة تقولهــا
العــرب للتح ُّب ِ
ُ
ِ
ا ِ
والتقــ ُّر ِب ،ورغــم أن الوقــت وقــت حــرب ،والمعركــة علــى ُ
أشــ ِّدها،
ـجعوا ،وح ِّفــزوا،
ـج َع أصحابــه ،فلِينُــوا ،وشـ ِّ
ـي ﷺ أن يشـ ِّ
لــم ينـ َ
ـس النبـ ُّ
يُعطيكــم اآلخــرون أقصــى قدراتهــم!
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فأين ِد ْر ُع َك؟

ـاس فــي ال ُمهــور فــي خالفــة ُعمــر بــن الخطــاب ،فــأرا َد أن
غالــى ال َّنـ ُ
ـب النــاس ،وأخبرهــم أنــه
فصعِ ـ َد المنبــر ،ثــم خطـ َ
يض ـ َع حــداً لألمــرَ ،
ـت لــه :ال
ـت الشــفاء بنــت عبــد اهلل وقالـ ْ
يُري ـ ُد تحديــد ال ُمهــور ،فقامـ ْ
يح ـ ُّل لـ َ
ِ
ـك يــا أميــر المؤمنيــن ،فــإن اهلل قــال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ﴾
أنت؟!
فكيف تُري ُد أن تُح ِّد َده َ
أصابت امرأةٌ وأخطأ ُعمر!
فقال ُعمر:
ْ

َّ
أن المهــر مهمــا كان ُمرتفعــاً فهــو ليــس
الشــاه ُد فــي الحديــث َّ
الســنة النبويــة الشــريفة،
حرامـاً ،ولكــن ال ُمغــاالة فــي ال ُمهــور بخــاف ُّ
وهــذا الــذي دفــ َع ُعمــر إلــى ُمحاولــة تحديــده ،ألنــه يعلــ ُم بفطنتِــهِ
السياســيةِ ِ ،
زواج
وحنك ِتــهِ االجتماعيــة ،أثــر ال ُمغــاالة فــي ال ُمهــور علــى ِ
الشــباب ،وبالتالــي العواقــب الوخيمــة علــى األفــراد واألُ َّمــة بســبب
ُّ
تأخــر الشــباب والبنــات فــي الــزواج!

ـب علـ ٌّـي بــن أبــي طالــب فاطمــة مــن النبـ ِّـي ﷺ ،ووافـ َق
عندمــا خطـ َ
والســام علــى هــذه الخطبــة ،قــال لعلــيِ :
أعطهــا شــيئاً!
عليــه الصــاة َّ
فقال علي :ما عندي من شيء!
َ
درعك؟
النبي ﷺ :فأي َن
فقال له
ُّ
قال :هي عندي!
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ِ
فأعطها إياه!
فقال له:
هذا هو مهر ِ
النبي ﷺ ،وسيد ِة نساء أهل الجنة ،دِ رع!
بنت
ِّ
ـاس اليــوم مــن ال ُمغاالة فــي ال ُمهور ،وتكليـ ِ
ـف الخاطب
ومــا يفعلــه النـ ُ
فــوق مــا يُطي ـ ُق ليــس مــن ُس ـنّة النبـ ِّـي ﷺ فــي شــيء ،ويعتقِ ـ ُد األه ـ ُل
خط ـ ًأ أن رفــع المهــر هــو رف ـ ٌع مــن قيمــة البنــت ،وهــو فــي الحقيقــة
فــو َق أنــه بخــاف هــدي النُّبُـ َّوة ،فهــو تســليع للبنــات ونــوع مــن التجــارة
بهـ َّـن!
وعندمــا َّ
ـي ﷺ فاطمــة إلــى علــي ،بعــثَ معهــا ثوبـاً ،ووســاد ًة
زف النبـ ُّ
مــن جلــد محشــوة باللّيــف ،ورحــى لتطحــن حبوبهــا ،وقرب ـ ًة لتســتقي
بهــا المــاء ،وج َّرتيــن واحــدة للمــاء وواحــدة للخــل!
ُ
زواج ابنتــه ،فهــو لــم يُ َي ِّسـ ْر المهــر علــى
وٱنظـ ْر لفعــلِ النبـ ِّـي ﷺ فــي ِ

علـ ٍّـي فحســب حيــن الخطبــة ،وإنمــا شـ َ
ـارك فــي ِجهازهــا لمــا يعلـ ُم مــن
فقــر ِصهــره!
للســنة ال ُمطهرة،
لهــذا فـ َّ
ـإن مســاهمة األهــل فــي جهــاز ابنتهم ا ِّتبــا ٌع ُّ
وإرســاءٌ لمبــدأ التكافــل والتراحــم بيــن النــاس ،وهــو مــن المعــروف
الــذي يُثمــر عنــد الصهــر إذا كان أصيــ ً
ا ،وكــم مــن األزواج صبــروا
علــى زوجاتهــم َكرمــى لعيــن أهاليهـ َّـن لمــا رأوا فيهــم مــن ُحســن الخُ لــق
ـاب فــي
وتيســير أمــر الــزواج ،فالخاطــب هــو فــي أغلــب األحــوال شـ ٌّ
ٍ
عهــد بوظيفــة ،ه ّمــه مســاعدة أهلــهِ  ،وه ّمــه
ُمقتبــل العمــر ،حديــثُ
حالــة ميســورةٍ
ٍ
فالســنة
تأميــن أمــور زواجــه ،فــإن كان األهــ ُل فــي
ُّ
ال ُمســاهمة ،وإن لــم يُســاهموا فعلــى األقــل أن ال يتطلَّبــوا!
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َّ
أتكش ُف!
فإني

ـاس لتلميــذه عطــاء بــن أبــي ربــاح :أال أُريـ َ
ـك
قــال عبــد اهلل بــن عبـ ٍ
الج َّنــة؟!
امــرأ ًة مــن أهــل َ
فقال :بلى!
قــال :هــذه المــرأة أت ِ
النبــي ﷺ فقالــت :يــا رســول اهلل ،إنــي
َــت
َّ
ــف ،فــاد ُع َ
َّ
أتكش ُ
اهلل لــي!
أُصــ َر ُع ،وإنــي
ـئت صبـ ِ
الج َّنــة ،وإن شـ ِ
ـي ﷺ :إن شـ ِ
ـوت
ـئت دعـ ُ
ـرت ولـ ِـك َ
فقــال النبـ ُّ
َ
اهلل أن يُ ِ
عافيــك!
َ
َّ
َّ
أتكش ُ
أتكشف!
لي أن ال
فقالت :بل أصبر ،ولكني
ْ
ف! فاد ُع اهلل َ
فدعا لها.
الصــرع ،فــإذا أصابتْ َهــا النوبــة
ْ
كانــت المــرأةُ تُعانــي مــن نوبــات َّ
ـاب َو َعـ ٍ ّـي سـ َ
ـقط حجابهــا
ـقطت أرض ـاً ،ربمــا وهــي فــي لحظــةِ غيـ ِ
سـ ْ
ـوب
ـاءت إلــى طبيـ ِـب القلـ ِ
عــن رأســها أو انكشــف شــيء مــن عورتهــا ،فجـ ْ
واألبــدانِ تســأله ال ُّدعــاء ،فخ َّي َرهــا بيــن الشــفاء فــوراً ،وبيــن أن تصبـ َر
ـارت الج َّنــة علــى الفــور!
والعــوض الجنــة ،فاختـ ْ
وهــذه حادثـ ٌة مخصوصـ ٌة بهــذه المــرأة ،فليــس للمريــض أن يقع ـ َد
ـي ﷺ
فــي بيتــه وال يطلــب الشــفاء عنــد األطبــاء احتســاباً لألجــر ،فالنبـ ُّ
ـت المــرأة حاذقــة
تــداوى وأمـ َر بالتــدواي ،ولكنــه عـ ٌ
ـرض ال يُفـ َّو ْت ،وكانـ ْ
فع ـ ً
ـارت الحيــاة الباقيــة ،علــى الحيــا ِة الفانيــةِ التــي ســيزول
ا ،فاختـ ْ
نعيمهــا أو شــقاؤها بالمــوت!
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َّ
أتكشف» هنا مربط الفرس!
«ولكني
الصــرع ولكنــه لــم يَ ُهــ ْن عليهــا أن
لقــد هــا َن علــى المــرأة نوبــات َّ
يسـ َ
ـقط حجابهــا عــن رأســها أو أن تنكشـ َ
ـف عورتهــا ،فمــا بــال نســاء
المســلمين قــد زهــد َن بالحجــاب فســ َّرح َن شــعورهن للناظريــن مــن
غيــر صــرع!
ـس ،ولبس ـ َن مــا تعرفــون
وكشــف َن الرقـ َ
ـاب والســواع َد مــن غيــر مـ ٍّ
ـت المــرأة علــى ِ
نفســها عنــد هــذا
جميع ـاً اتباع ـاً للموضــة ،لمــاذا هانـ ْ
الحــد؟!
غيــر ال ُمحجبــات ،أمــا عــن حجــاب التبــ ُّرج
هــذا بالنســبة إلــى
ِ
فحــ ِّدث وال حــرج!
ـاب ليــس تغطيــة للشــعر فقــط ،فأنـ ِـت لسـ ِـت طباخــة تخـ ُ
ـاف
الحجـ ُ
أن يسـ َ
ـت قبع ًة
ـقط شــيء مــن شــعرها فــي الطعــام ،ولسـ ِـت طبيبــة وضعـ ْ
ِ
ـرورات التعقيــم،
علــى رأســها فــي غرفــة العمليــات كضــرورةٍ مــن ضـ
حتــى صرنــا ال نجــد فرقـاً بيــن ال ُمحجبــة وغيــر ال ُمحجبــة فــي اللبــاس
إال قطعــة القمــاش التــي تُغطــي بهــا شــعرها!
لبــاس ســات ٌر للجســد ال يَ ِصــف وال يَ ِشــف وأي شــرط
الحجــاب
ُ
ٌ
يسـ ُ
ـقط فهــذا ليــس حجابـاً ،إنهــا عبــادة هــوى ،تُشــبه أن يُصلــي المــرءُ
الظه ـ َر ثــاث ركعــات!
ـعر برقبـ ٍـة
ـادات تكــون وفــق مــا جــاء بــه الشــرع ،أمــا تغطيـ ُة الشـ ِ
العبـ ُ
مكشـ ٍ
ـال ضيـ ٍـق ،أو كنــزةٍ تُظهــر المفاتــن أكثــر ممــا تســترها
ـوفة ،أو بِنطـ ٍ
فهــذا حجــاب موضــة وليــس حجــاب التزام!
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أمــا عــن ُعطــور بعــض ال ُمحجبــات ومســاحيق التجميــل فحــ ِّدث
وال حــرج!
اتقي ـ َن اهلل فــي ِ
أنفس ـ ُك ّن ،وفــي الشــباب ،وفــي هــذا الديــن الــذي
أن النبـ َّـي ﷺ رأى إحدا ُكـ َّـن فــي
تحمِ لْنَــه فإنكـ َّـن ُقــدوات ،وتخ ّيل ـ َن لــو ّ
حجــاب الموضــة هــذا ،فمــاذا ســيقول لهــا؟!
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السائب؟!
ما ِ
لك يا أم َّ

الســائب فــي ِ
مرضهــا فقــال :مــا لـ ِـك يــا أ ُ َّم
ـي ﷺ علــى أ ِّم َّ
دخـ َل النبـ ُّ
الســائب تُزفزفين/تتحركيــن حركـ ًة شــديدة؟!
َّ
الحمى ،ال بارك اهلل فيها!
فقالتُ :
ـب خطايــا بنــي آدم كمــا يُ ِ
الحمــى فإنهــا ت ِ
ـب
تسـ ِّبي ُ
ذهـ ُ
ُذهـ ُ
فقــال :ال ُ
الكيـ ُر خبــث الحديــد!
ـي ﷺ علــى أعرابـ ٍّـي يعــوده ،فقــال لــه :ال بــأس ،طهــور
ودخــل النبـ ُّ
إن شــاء اهلل.
ـي ُح َّمــى تفــور ،علــى شــيخ كبيــر،
فقــال متعجبـاً :طهــور! كال بــل هـ َ
تُزيــره القبــور.
فقال له :فنِع َم إذاً!
ـرض ألحــدِ
إن اهلل ُســبحانه وتعالــى مــن رحمتــه يبتلــي المســل َم بالمـ ِ
َّ
ـباب ثالثة:
أسـ ٍ
األول :أنــه يُري ـ ُد أن يُك ِّف ـ َر عنــه خطايــاه التــي عملهــا حتــى يلقــاه
نقيـاً مســتحقاً برحمتــه دخــول الجنــة بــا ســابقة حســاب وال عــذاب!
ـرض ليُر ّق ـ َق قلبــه
الثانــي :أنــه يــراه قــد ابتع ـ َد عنــه ،فيَبتليــه بالمـ ِ
وآب حينهــا يرف ـ ُع عنــه
ويُعيــده إليــه ،فــإن اإلنســان إذا مـ َ
ـرض انكس ـ َر َ
مــا هــو فيــه ،و ِ
ـردت إحــدى
هلل المثــل األعلــى أال تــرى َّ
أن الراعــي إذا شـ ْ
َ
أمســك
عــادت إليــه
أغنامــه عــن القطيــع رشــقها بالحجــارة فــإذا
ْ
ال َّرجــم عنهــا؟!
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أن اهلل ُســبحانه قــد يكــون خلــ َق لعبــدِ ه ال ُمســلم مرتبــ ًة
الثالــثَّ :
عاليـ ًة فــي الجنــةِ ال يبلُغهــا بعملــه فــي الدنيــا فيبتليــه بالمــرض ليرفــع
درجتــه ويســتحقَّ مــا خُ لــق لــه!
شــك أن َ
ٌّ
ِ
اهلل
الظــن بــاهللِ ،وآمنــوا إيمانــاً ال يُخامــره
أحســنوا
َّ
ُســبحانه غنـ ٌّـي عــن عذابنــا ،وأنــه أرحــم بنــا مــن أمهاتنــا ،فتأ َّدبــوا فــي
توجعــوا بالحمــد ،وز ِّينــوا األنيــن باالســتغفار وابحثــوا فــي
بالئكــمَّ ،
أنفســكم عــن أحــد األســباب الثالثــة!
رب لـ َ
إن كان لـ َ
ـك الحمــد إذ
ـوب وال أحــد منــا إال ولــه ف ُقـ ْل يــا ِّ
ـك ذنـ ٌ
تُط ِّهرنــي ممــا اقترفتُــه ،فــإن بعــض الــدواء ُمـ ْر!
ـرب ،فقــل يــا رب لـ َ
ـدت
ـدت بعــد ُقـ ٍ
ـت ابتعـ َ
ـك الحم ـ ُد ،ابتعـ ُ
وإن كنـ َ
ـدت!
عنــك فلــم تزه ـ ْد بــي وتُريدنــي أن أرجــع ،هــا قــد عـ ُ
ورأيــت المــرض أكبــر مــن
وإن لــم ي ُكــن لــك ال هــذا وال ذاك،
َ
َ
خطايــاك وابتعــادك ،فقــل لــه لــك الحمــد ربــي ،ظنّــي َ
أنــك
بــك

ـأردت أن تجب ـ َر
قــد خلقتنــي لمرتبـ ٍـة فــي الجنــة لــم يبلُغهــا عملــي فـ
َ
تقصيــري ألنالَهــا!
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َ
نافق حنظلة!

خــر َج حنظلــة بــن الربيــع مــن بيتــه َ
ض ِجــراً ،فلَقِ يَـ ُه أبــو بكــر الصديــق
ـت يــا حنظلــة؟
فــي الطريــق وســأله :كيــف أنـ َ
فقال :ناف َق حنظلة!
فقال له أبو بكرُ :سبحان اهلل ،ما تقول؟
قــال :نكــو ُن عنــد رســول اهلل ﷺ يُذكرنــا بالجنــة والنــار كأننــا
عافس ـنَا األزواج واألوالد
نراهــا رأي العيــن ،فــإذا خرجنــا مــن عنــده
ْ
والضيعــات فنســينا كثيــراً!
فقال أبو بكر :فوا ِ
هلل إ َّنا لنلقى مثل هذا!
فانطلقــا حتــى إذا أتيــا النبـ َّـي ﷺ ،فقــال لــه حنظلــة :نافـ َق حنظلــة
يــا رســول اهلل!
فقال له :وما ذاك؟
قــال :نكــون عنـ َ
ـدك تُذكرنــا بالجنــة والنــار كأننــا نراهــا رأي العيــن،
عافســنا األزواج واألوالد والضيعــات فنســينا
خرجنــا مــن عنــدك
فــإذا
ْ
ْ
كثير اً !
النبــي ﷺ :والــذي نفســي بيــده لــو تدومــون علــى مــا
فقــال لــه
ُّ
تكونــون عنــدي لصافحتْ ُكــم المالئكــة فــي الطرقــات ،لكــن يــا حنظلــة
ســاعة وســاعة!
تف َّقـ ْد قلبـ َ
ـب دومـاً مِ قــدا َر اإليمــان والخشــية فيــه ،تعظي َمــه
ـك ،راقـ ْ
لح ُر ِ
انصياعــه للحــق ،حبــه
مــات اهلل ،رأفتَــه ورقتَــه علــى خلــق اهلل،
َ
ُ
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للديــن وأهلــه ،وكراهيتَــه لل ُكفــر وأهلــه ،مــا خــر َج حنظلــة مــن بيتــه
َ
ض ِجــراً إال ألنــه تف َّقـ َد قل َبــه فلــم يجـ ْدهُ ذاك القلــب الــذي يجـ ُدهُ عنــد
النبـ ِّـي ﷺ! يعـ ُّز علــى ال ُمؤمــن أن يتراجـ َع فــي الطريــق إلــى اهلل ،يُؤلمــه
النــوم كل الليــل بعــد أن كان يقــوم منــه شــيئاً ،ويحـ ُّز فــي قلبــه أن تفوتَــه
صــاة الفجــر فــي المســجد وقــد كان مــن أهلهــا ،يُزعجــه أنــه لــم يعــد
ســابقاً فــي الخيـ ِ
ـرات كمــا كان!
تف َّق ـ ْد قلبَـ َ
ـك وال ترك ـ ْن إلــى ماضيــك المشــرق فــي الطاعــة ،فكــم
ـت بعــد رسـ ِ
ـرت بعــد طــول ســجود،
ـوخها ،وكــم مــن جبهـ ٍـة فتـ ْ
ـدم ز َّلـ ْ
مــن قـ ٍ
فــإن العبــرة بالخواتيــم!
أن ال ُمســلم يســتحي ُل أن يبقــى علــى وتيــرةٍ
ســاع ٌة وســاعة أي ّ
واحــدةٍ مــن العبــادة ،ث ّمــة حيــاة عليهــا أن تمضــي قدمـاً ،هنــاك وظيفــة
وأكل عيــش ،وهنــاك زوجــة وأوالد ،وهنــاك أقــارب وأصدقــاء وجيــران،
وزيــارات ومناســبات وهــذا شــيء طبيعــي ومفهــوم ،هــذا هــو معنــى
ســاعة وســاعة.
وإنها ال تعني أن تكون ساعة لربك وساعة لشيطانك!
ساع ٌة في المسجد وساع ٌة في الملهى الليلي،
بثوب الصالة وساع ٌة متبرجة متعطرة،
وساع ٌة ِ
تتصد ُق وساع ٌة تأكل الربا،
ساع ٌة
َّ
ص ٍ
ٍ
ص ٍ
حبة فاسدةٍ !
حبة
صالحة وساع ٌة مع ُ
ساع ٌة مع ُ
ســاع ٌة وســاعة تعنــي أن ال تكــون فــي عبــادة ولكنــك فــي ال ُمبــاح
ال فــي الحــرام! وحتــى ال ُمبــاح الــذي تحتســبه عنــد اهلل هــو عبــادة،
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فزيــارةُ القريـ ِـب بنيــة صلــة الرحــم عبــادة ،وتحصي ـ ُل الــرزقِ بنيــة أكلِ
الحــال ،والكـ ِّ
ـف عــن ســؤال النــاس عبــادة ،هــذا الديــن العظيــم جعــل
اللقمــة التــي يرف ُعهــا الرج ـ ُل إلــى فـ ِـم امرأ ِتــه صدقــة!
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ما شأن ثابت؟

فلمــا نــز َل قــو ُل اهلل تعالــى:
كان ثابـ ُ
ـت بــن قيــس جهــوري الصــوتَّ ،

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾

ـس فــي بيتــه،
َح ِسـ َ
ـي باآليــة شــخصياً ،فاعتــز َل النــاس وجلـ َ
ـب أ َّنــه المعنـ ُّ
وقــال :أنــا مــن أهــل النــار!
ثــم إن النبـ َّـي ﷺ افتقـ َده ،فســأ َل ســع َد بــن معـ ٍـاذ عنــه ،فقــال لــه :يــا
أبــا عمــرو ،مــا شــأ ُن ثابــت؟ ْ
أشـتَكى /هــل هــو مريــض؟
علمت له بشكوى!
فقال له سعد :إ َّنه لجاري ،وما
ُ
ـب ســع ٌد إلــى بيـ ِـت ثابـ ٍـت يُخبــره بســؤالِ النبـ ِّـي ﷺ عنــه ،فقــال
فذهـ َ
ـت هــذه اآليــة ،وقــد َع ِل ْمتُــم أ ِّنــي أعالكــم صوت ـاً علــى
لــه ثابــت :أُنزلـ ْ
رســول اهلل ﷺ فأنــا مــن أهــل النــار!
للنبــي ﷺ ،فقــال رســو ُل اهلل ﷺ :بــل هــو مــن
فذكــ َر ســع ٌد ذلــك
ِّ
أهــل الجنــة!
الســؤال :كــم مــر ًة قرأنــا القــرآن وشــعرنا أن اآليــات تُخاطبنــا
شــخصياً ؟!
أن اهلل ســبحانه كأنمــا
هــل مر ْرنــا بآيـ ٍـة تحــثُّ علــى التوبــة فشــعرنا َّ
ـب!
يقــول :يــا فــان تُـ ْ
هــل مر ْرنــا ٍ
بآيــة تحــثُّ علــى الصدقــة واإلنفــاق فشــعرنا أن اهلل
تصــدق!
ســبحانه كأنمــا يقــول :يــا فــان
َّ
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هــل مر ْرنــا بآيـ ٍـة تحــثُّ علــى ِصلــة الرحــم فشــعرنا أن اهلل ســبحانه
كأنمــا يقــول :يــا فــان ِصـ ْل رحمــك!
هــل مر ْرنــا بآيـ ٍـة تحــثُّ علــى بـ ِّر الوالديــن فشــعرنا أن اهلل ســبحانه
كأنمــا يقــول :يــا فــان بـ َّر والديــك!
هــذا هــو الفــرق بيننــا وبيــن الصحابــة ،كانــوا يتعاملــون مــع اآليــات
ـخصي مــن اهلل إلــى أحدِ هــم!
ـاب شـ
كأنمــا هــي خطـ ٌ
ٌ
ُ
النبي ﷺ،
وٱنظ ْر إلى خُ لُقِ
ِّ
كيــف افتق ـ َد صاحبــه فســأل عنــه :مــا شــأن ثابــت؟ لقــد ظـ َّـن أنــه
ـرض نــز َل بــه!
انقطــع عــن مجلســه لمـ ٍ
فهل تف َّق ْدنا بعضنا كما كان يفعل مع أصحابه؟!
ـب لنــا عــن ُمناسـ ٍ
ـبة اجتماعيـ ٍـة لــم يكــن مــن عاد ِتــه
عندمــا تغ َّيـ َ
ـب قريـ ٌ
ـب عنهــا ،هــل ســألنا عنــه ،أو طرقنــا بابــه لنعــرف ســبب غيابــه!
أن يتغ َّيـ َ
عمل فاتصلنا به نسأله ونطمئن عليه!
غاب زميل ٍ
هل َ
هناك تصرفات بسيطة تُشعر الناس بالدفء!
ُ
وٱنظ ـ ْر لخُ لُــقِ ســعد بــن معــاذ ،عندمــا ســأل النبــي ﷺ عــن ثابــت،
أن النبــي ﷺ يفتقــده ويســأل
ـب ُمباشــرة إلــى بيـ ِـت ثابــت يُخبــره َّ
ذهـ َ
عنــه!
مشــكلتنا هــذه األيــام أنــه لــو ذك ـ َر أح ـ ٌد أحــداً فــي غيابــه بســوءٍ
ل َو َج ـ َد أشــخاصاً ُكثُــراً يحملــون هــذه اإلســاءة ويُبلِّغونهــا إلــى المعنــي
بهــا ،ولكــن إذا ذكـ َر أحـ ٌد أحــداً بخيـ ٍـر ربمــا لــم تجــد ذلــك الــذي يُبلِّــغ
الخيــر إلــى صاحبــه!
إن لم تستطع أن تكون حامل المسك فال ت ُكن نافخ الكِ ير!
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جهاد عليك!
فال
َ

كان عمــرو بــن الجمــوح رجـ ً
ا أعــرج شــديد العــرج ،وكان لــه أربعــة
ٍ
أوالد كاأل ُ ُســود شــجاع ًة وإقدامـاً شــهدوا مــع النبـ ِّـي ﷺ بــدراً.
كانــت غــزوة أ ُ ُح ٍــد وأرادوا الخُ ــروج فــي جيــش المســلمين
فلمــا
ْ

َّ
َ
عــذرك.
وجــل قــد
إن اهلل عــ َّز
أرادوا حبســه ،وقالــوا لــهَّ :
إن بَ ِنـ َّـي يُريــدون أن يحبســوني عــن هــذا
فأتــى النبـ َّـي ﷺ وقــال لــهَّ :
الوجــه ،والخــروج معــك فيــه ،وا ِ
هلل إنــي ألرجــو أن أطـ َأ بعرجتــي هــذه
الج َّنــة!
فــي َ
َ
َ
عليك.
عذرك اهلل ،فال ِجهاد
أنت فقد
فقال له
النبي ﷺ :أما َ
ُّ
وقال ألوالده :ما عليكم أن ال تمنعوهَّ ،
لعل اهلل أن يرز َقه َّ
الشهادة!
ـت
فأذِ نــوا لــه بالخــروج فخــر َج ،وفــي الطريــقِ قــال للنبـ ِّـي ﷺ :أرأيـ َ
ـت فــي ســبيل ا ِ
هلل حتــى أُقتــل ،أمشــي برجلــي هــذه صحيح ـ ًة
إن قاتلـ ُ

فــي الجنــة؟!
فقال له :نعم!
ـي ﷺ وهــو بيــن القتلــى وقــال لــه:
ف ُق ِتـ َل يــوم أ ُ ُحــد ،فمـ َّر عليــه النبـ ُّ
كأنــي ُ
ـك تمشــي برجلـ َ
أنظـ ُر إليـ َ
الج َّنــة!
ـك هــذه صحيحـ ًة فــي َ
ٍ
بطولــة يــا عمــرو بــن الجمــوح ،تخــر ُج للجهــاد وقــد
يــا لهــا مــن
تخلَّـ َ
ـف كثيـ ٌر مــن ِ
درس بليـ ٍـغ مفــادهِ :سـ ْر إلــى اهلل
األص َّحــاء ،يــا لــه مــن ٍ
ـال كنــت! ال تــد ْع شــيئاً يُكبلــك ،تحامـ ْل علــى نفســك فإنهــا
علــى أ َّيــةِ حـ ٍ
أيــام تمضــي والموعــد الجنــة إن شــاء اهلل!
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الج َّنــة فعــل الخيــر طلبـاً لرضــا اهلل
مــن أكثــر مــا يُدنــي النــاس مــن َ
ولــو لــم يفعلــوا ُعــذروا ولــم يل ُ ْم ُهــم أحــد!
البط ـ ُن الجائ ـ ُع الــذي تُطعمــه وليــس بينــك وبينــه ُقربــى وال َر ِحــم
تبتغــي بذلــك وجــه اهلل خطــوة إلــى الجنــة!
والخـ ُ
ـي الــذي تُنهيــه وليــس بينــك وبيــن الزوجيــن ُقربــى
ـاف الزوجـ ُّ
وال َر ِحــم تري ـ ُد بهــذا الصلــح أن تجم ـ َع األُســرة ،وتحفـ َ
ـظ األوالد مــن
الضيــاع تبتغــي بذلــك وجــه اهلل خطــوة إلــى الجنــة!
الحــقُّ الــذي تُحــاول أن تعيـ َده ألصحابــه ال ناقــة لـ َ
ـك وال جمـ ٌل فيــه
تبتغــي بذلــك وجــه اهلل هــو خطــوة إلــى الجنــة!
الولـ ُد العــاقُّ الــذي تُعيـ ُده إلــى ِبـ ِّر أبيــه وال يربطــك باالثنيــن َر ِحــم
وال ُقربــى خطــوة إلــى الجنــة!
المريــض الــذي تســعى فــي عالجــه ،والمســكي ُن الــذي تســاعده
ُ
فــي الحصــولِ علــى عمـ ٍـل ،واألرمل ـ ُة التــي تُغنيهــا عــن ســؤالِ النــاس،
كل هــؤالء خطــوات إلــى الجنــة ،ومــا تُ ُع ِّبــ َد اهلل بشــيءٍ أحســن مــن
اإلحســان إلــى خلقــه!
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يا أم سلمة :ما شأن الناس؟

ـي ﷺ فــي منامــه أنــه يدخــل هــو وأصحابــه مكــة ويطوفــون
رأى النبـ ُّ
بالبيــت ،فلمــا أصب ـ َح أخب ـ َر الصحاب ـ َة برؤيــاه ،ففرحــوا بذلــك فرح ـاً
شــديداً ،ف ُرؤيــا األنبيــاء حــقٌّ  ،والحنيـ ُن إلــى مكــة قِ بلتهــم وموطنهــم كان
كالحســر ِة فــي قلوبِهــم!
ـي ﷺ إلــى مكــة فــي أربعــةِ ٍ
آالف مــن أصحابــه ،وزوجتــه
ومضــى النبـ ُّ
ـرت ال ُمفاوضــات الشــهيرة بيــن
بالحديبيــة ،جـ ْ
أم ســلمة ،ولمــا كانــوا ُ
ال ُمســلمين و ُوفــود ُقريــش ،إلــى أن جــا َء أخيــراً ســهيل بــن َعمــرو ،وتــم
الحديبيــة وكان مــن شــروطه أن تكــون هنــاك ُهدنــة بيــن
صلــح ُ
عقــد ُ
الطرفيــن ُمدتهــا عشــر ســنوات ،وأن يرج ـ َع ال ُمســلمون عامهــم هــذا
عــن مكــة ويرجعــوا إليهــا فــي العــام القــادم ،وأن يــر َّد ال ُمســلمون مــن
جاءهــم ُمســلماً مــن ُقريــش وأن ال تـ ُر َّد ُقريــش مــن جاءهــا ُمرتــداً مــن
المســلمين ،وأن للعــرب الخيــار أن تدخـ َل فــي ِحلـ ِ
ـف ال ُمســلمين أو فــي
ِحلـ ِ
ـف ُقريــش!
رأى الصحابــ ُة أن فــي هــذا الصلــح إجحافــاً كبيــراً ،وتملَّكتهــم
غضبــة المؤمــن الحــق حيــن يغضــب هلل ورســوله ،حتــى أن ُعمــر بــن
الخطــاب قــال للنبـ ِّـي ﷺ :ألســنا علــى حــق وعدونــا علــى باطــل ،فقــال
لــه :بلــى .فقــال عمــرَ :ف ِل ـ َم نُعطــي الدنيــة فــي ديننــا إذاً؟!
الحديبيــة
ولكــن النبــي ﷺ ال ُمؤ َّيــد بالوحــي ،وال ُممتلــئ ثقــة بــاهلل أن ُ
هــي أول خطــوة فــي طريــق فتــح مكــة ،نــادى فــي النــاس قائـ ً
ا :يــا أيُّهــا
النــاس انحــروا ،واحلقوا!
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ِح ِّبهِ ــم هلل ،وعــز ِة
أي َّ
أن اهلل قبــل منهــم عمرتهــم ،ولكــن الصحابــة ل ُ
ـي ﷺ قولــه ،فمــا قــا َم منهــم
أنفســهم ،مــا قــام منهــم أحــد ،فأعــاد النبـ ُّ
أحــد ،فأعــا َد قولــه مــر ًة ثالثـ ًة فمــا قــا َم أحــد!
ـي ﷺ علــى أُم ســلمة وقــال لهــا :يــا أُم ســلمة مــا شــأن
فدخ ـ َل النبـ ُّ
النــاس؟!
ـت ،فــا تُكلِّ َمـ َّـن منهــم
فقالــت لــه :يــا رســول اهلل قــد دخلهــم مــا رأيـ َ
ـت ذلــك ،فعلــوا
إنســاناً ،واعمـ ْد إلــى هديــك فانحـ ْره ،واح ِلـقْ ،فلــو فعلـ َ
مثلــك!
ـي ﷺ فلــم يُكلـ ْم أحــداً ،فنحـ َر هديــه ،وحلـ َق رأســه ،فلمــا
فقــا َم النبـ ُّ
رأوه ،قامــوا فنحــروا وحلقــوا!
الشــاه ُد فــي األمـ ِـر أن النبـ َّـي ﷺ وهــو ال ُمؤيــد بالوحــي ،المحفــوف
ٍ
ٍ
ٍ
ودينيــة
سياســية
قضيــة
بالتوفيــق والعصمــة ،يستشــي ُر زوجتَــه فــي
شـ ٍ
ـص األُمــة بأســرها ،وعندمــا ســمع نصيحتهــا عم ـ َل بهــا!
ـائكة تخـ ُّ
ـاص للرجولــة أن يستشــي َر الرجـ ُل زوجتَــه فــي
ليــس فــي األمـ ِـر انتقـ ٌ
مشــاكلِه ومشــاغلِه ،علــى العكــس تمام ـاً هــذا مــن الرجولــة ألنــه فعــل
ســيد الرجــال أو ًال ،كمــا أنــه امتثــا ٌل لل َهـ ْد ِي النبــوي.
ومــا نســمعه مــن هادمــي األُســر ،و ُمقلِّلــي شــأن النســاء ،حيــن
ــت
شــاوروهن
يقولــون:
َّ
َّ
وخالفوهــن ،مــا هــو إال ُذكوريــة مقيتــة ،ال ت ُم ُّ
والســنَّةِ  ،والمنطــقِ بصلــة!
إلــى الديــنِ ،
ُّ
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الع َ
يلة تخافين عليهم؟!
َ

يتصــد ُق علــى الفقــراء
كان عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أبــي طالــب
َّ
ٍ
دي شــباب أهــل الجنــة الحســن
بصدقــات مهولــة لدرجــة أن ســ ِّي ْ
والحســين نصحــاه أن يتصـ َّـدق بقــدر معقــول ،فقــال لهمــا :لقــد ع َّودنــي
ُ
ـرت عادتــي أن يُغ ِّيــر
دت ِعبــاده عــاد ًة ،فأخشــى إن غ َّيـ ُ
ربــي عــاد ًة وع ـ َّو ُ
اهلل عادتــه! ومعنــى الــكالم أنــه كان ُكلَّمــا تصـ َّـدق زاد مالــه فهــو يخــاف
أن يُقلِّــل مــن الصدقــة فيقــل مِ قــداره مــن ال ـ ِّرزق ،ومــا ٱس ـتُعطي اهللُ
َ
الصدقــة!
ســبحانه بشــيءٍ أحســن مــن َّ
ـاءت أســماء بنــت عميــس زوجــة
يــوم استشــهد جعفــر فــي ُم ْؤتــة ،جـ ْ
جعفــر بِولديــه محمــد وعبــد اهلل إلــى النبـ ِّـي ﷺ وهما طفالن صغيران،
فأخ َذهمــا منهــا ،وعان َقهمــا وقــال لهــا« :ال َعيلة/الفقــر تخافيــن عليهــم
وأنــا ول ّيهــم فــي الدنيــا واآلخــرة؟!» ثــم دعــا لهمــا فقــال« :اللهــم ٱخلُـ ْ
ـف
جعفــراً فــي أهلــه ،وبـ ْ
ـارك لعبــد اهلل فــي صفقةِ يمينه»! وقد ٱسـتُجيبت
الدعــوة المباركــة ،وكان عبــد اهلل فاحـ َ
الصدقــة!
ـش الثــراء كثيــر َّ
إن صــاح اآلبــاء هــو تأميــن علــى حيــاة األبنــاء! هــذا قانــون اهلل
َّ
فــي الكــون ،ال يتغ َّيـ ْر وال يتبـ َّـدل ،قانــون سـنَّه اهلل يــوم خلـ َق الســماوات
واألرض ،وأثبتَــه فــي كتابــه العزيــز حيــن قــال ﴿ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ﴾!
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كيــف يُض ِّيـ ُع اهلل ســبحانه أوالد جعفــر الــذي تــرك األهــل واألحبــة
والوطــن وخــرج مهاجــراً بدِ ينــه إلــى الحبشــة ،كيــف يُض ِّيــع اهلل أول
ُمنافـ ٍـح عــن شــرعه ودينــه فــي بــاد الغربــة عند النجاشــي ،كيــف يُض ِّيع
ـت لــواء التوحيــد ،ال
اهلل شــهيد ُم ْؤتــة الــذي ُقطعــت ذراعــاه ومــا أفلـ َ
أحــد أوفــى بعهــدِ ه مــن اهلل ،وإن عبــد اهلل بــن جعفــر ثمــرة وفــاء اهلل
تعالــى لجعفــر!
عــودوا بالتاريــخ معــي حيــن أرســ َل اهلل تعالــى الخضــ َر وموســى
ألن
عليــه الســام ليُقيمــا جــدار ولديــن يتيميــن كــي ال يضيــع كنزهمــا َّ
أباهمــا كان صالح ـاً! أبَ ْع ـ َد هــذا الوفــاء وفــاء؟!
رجـ ٌل مجهــو ٌل ال نعرفــه يُرسـ ُل اهلل إلــى أوالده وليـاً صالحـاً وكليمــه
موســى ليُقيمــا لهمــا جــداراً فقــط ألنــه كان صالحـاً!
ِ
وحفظــه،
أردت أن تحفــظ أوالدك ،وتتركهــم فــي رعايــة اهلل
إذا
َ
ف ُك ـ ْن صالح ـاً ،ثــم ال تقلــق فــإن اهلل ال يُخلــف الميعــاد!
كان عبــد اهلل بــن مســعود يقــوم الليــل وابنــه الصغيــر نائــم ،ينظ ـ ُر

إليــه ويقــول :هــذا مــن أجلـ َ
ـك يــا بُنــي ثــم يقــرأ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾
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هذه ُسنَّ تي!

أزواج النبـ ِّـي ﷺ يســألون عــن عباد ِتــه،
ـال إلــى بيــوت
جــا َء ثالثــة رجـ ٍ
ِ
فلمــا أُخبــروا بهــا فكأنهــم رأوهــا قليلــة ،فقالــوا :أيــن نحــن مــن
النبيﷺ
ِّ
فقــد ُغفِ ـ َر لــه مــا تقـ َّـد َم مــن ذنبــه ومــا َّ
تأخــر؟!
فقال أحدهم :أما أنا فإني أُصلي اللي َل كله وال أرق ُد!
الده َر وال أ ُ ِ
فطر!
وقال الثاني :أما أنا فإني أصو ُم َّ

أعتز ُل النسا َء وال أتزوج!
وقال الثالث :أما أنا فإني ِ
ـب
ـي ﷺ وأُخ ِبـ َر بالــذي كان مــن ال ِّرجــال الثالثــة ،ذهـ َ
فلمــا جــاء النبـ ُّ
إليهــم ،وقــال لهــم :أنتــم الذيــن ُقلتــم كــذا وكــذا؟
فقالوا :نعم يا رسول اهلل.
فقــال :أمــا وا ِ
هلل إنــي ألخشــاكم هلل وأتقاكــم لــه ،لكنــي أُصلــي
ِ
ـرض
وأرق ـ ُد ،وأصــو ُم
وأفط ـ ُر ،وأتــزو ُج النســا َء ،هــذه ُس ـنَّتي فمــن أعـ َ
فليــس منــي!
عــن ُســنَّتي
َ

بحســنِ
مــا َح َك ـ َم الصحاب ـ ُة العال ـ َم ،وال َهزمــوا اإلمبراطوريــات إال ُ
ـكان فحنــى رأســه،
اتباعهــم للنبـ ِّـي ﷺ ،حتــى أن أح َدهــم م ـ َّر يوم ـاً بمـ ٍ
فلمــا ُسـ ِئ َل عــن الســبب قــال :قــد كان هنــا شــجرة لهــا غصــن وارف فلمــا
ـت َّ
الشــجرة!
مـ َّر النبـ ُّـي ﷺ أحنــى رأســه ،فإنــي أفعـ ُل كمــا فعــل وإن ُق ِط َعـ ْ
ـب إلــى اهلل ُســبحانه مــن عبادتــه علــى طريقــةِ النبـ ِّـيﷺ
ال شــيء أحـ ُّ
ُ
ٍ
فاإلفــراط هــو
إفــراط وال تفريــط ،وهمــا مقتــ ُل األُ َّمــة،
وســنته دون
154

الــذي جــاء إلينــا بالتشــ ُّددِ  ،والفِ ــرقِ الضا َّلــةِ  ،واالســتهانةِ بالدمــاءِ ،
ُ
والتفريــط هــو الــذي جــاء إلينــا بالتفلُّ ِ
واالنهــزام،
ــت،
والتكفيــر!
ِ
واألمــراض الفكريــةِ  ،والتبعيــةِ للغــرب!
ِ
واإلســا ُم هــو وسـ ٌ
ـط بيــن رذيلتيــن ،التشـ ُّدد والتفريــط ،ولــو نظ ْرنــا
إلــى تعاليــم اإلســام لوج ْدنــا أن كل فضائلــه ،وأخالقــه ،وســط بيــن
رذيلتيــن ،فمــن حــاد عنــه وقـ َع فــي إحــدى ال َّرذيلتيــن!
ٌ
الجبن والتهور!
الشجاع ُة التي دعا إليها اإلسالم هي
وسط بين ُ
ٌ
وسط بين البُخل والتبذير!
والكر َم الذي دعا إليه اإلسالم هو
والحيــاءُ الــذي دعــا إليــه اإلســام هــو وسـ ٌ
ـط بيــن الخجــلِ ال َم َر ِضـ ِّـي
والوقاحة!
ٌ
وسط بين الرهبنةِ واإلباحية!
العف ُة التي دعا إليها اإلسالم هي
دوم ـاً ا ُ ُ
نظ ـ ْر إلــى الخُ لُــق الســيىء فــي أســفل القائمــة وفــي أعــاه
تجــد اإلســام قــد أرســى خُ لُقـاً وســطاً بعيــداً عــن الخُ لُقيــن الســيئين!
ليــس فــي ديننــا مــا نخجــ ُل بــه ،الــذي ينتقِ ــ ُد َ
الســواك فــي
لــك ِّ
الســواك هــو الــذي
عصـ ٍـر وصـ َل فيــه النــاس إلــى القمــر ،ينتقِ ـ ُد
َّ
وكأن ِّ
منعــه مــن الصعــود إلــى القمــر ،مــا منعـ َ
ـس الســواك
ـك يــا عزيــزي ليـ َ
وإنمــا العقــل المريــض الــذي تحملــه فــي رأســك!
الســنة ســفينة نــوح ،مــن ركبهــا
ومــا أجمــل اإلمــام مالــك يــوم قــالُّ :
نجــا ،ومــن تخلَّـ َ
ـف عنهــا َغـ ِـر َق!
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ِم َّم تضحكون؟

روى َّ
أن عبــد اهلل بــن مســعود
هبــي فــي ِســير أعــام النبــاء َّ
الذ ُّ
جــاء إلــى مجلــس ُعمــر بــن الخطــاب وهــو يومــذاك أميــر المؤمنيــن،
فــكان ابـ ُن مسـ ٍ
ـعود ال يــكاد يُــرى بيــن النــاس مــن قصــر قامتــه ،ونحــول
جســمه ،فجعـ َل ُعمــر يُالطفــه ،ويتهلَّــل وجهــه ،فلمــا مضى ابن مســعود،
لجلســائه :نحيـ ٌل ُم ِلـ َ
ـئ ِعلمـاً!
قــال ُعمــر ُ
درس بلي ـ ٌغ تعلَّمــه ُعمــر بــن الخطــاب مــن مشـ ٍ
ـهد كان قــد شــهده
ٌ
زمــن النّبــي ﷺ ،ذلـ َ
أن ابــن مسـ ٍ
صعِ ـ َد يومـاً شــجر ًة ليجنــي منهــا،
ـك َّ
ـعود َ
وكان نحيـ ً
ـت الري ُح تكشــف دِ َّقة ســاقيه،
ا جــداً ،دقيــق الســاقين ،فجعلـ ْ
ـي ﷺ :مِ ـ َّم تضحكــون؟
فجعـ َل الصحابــة يضحكــون ،فقــال لهــم النبـ ُّ
قالوا :يا رسول اهلل ،من دِ َّقةِ ساقيه!
فقــال :والــذي نفســي بيــده ،لهمــا أثقــل فــي الميــزان مــن جبــل
أ ُ ُحــد!
إ َّنما المرءُ بقلبه ال بوزنه ،وبعقله ال بماله ،وبلسانه ال بثيابه!
إنـ َ
ـك تــرى الرجــل القصيــر النحيــل فــا تحســبه شــيئاً وقــد يكــون
ـت ُعمــراً آخــر ،وتــرى
ـت ِلت ِ
ُدر َكهــا ولــو عشـ َ
بينــه وبيــن اهلل عبــادة مــا كنـ َ
الرجــل الوســيم األنيــق فتُكبــره وهــو يمشــي علــى األرض وهــي تلعنــه
ممــا فيــه مــن فجــور وغلظــة! علــى أن ليــس كل نحيــل قصيــر ص َّوامـاً
َّ
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ق َّوامـاً ،وليــس كل وســيم غنــي فاجــراً ك َّفــاراً ،إنمــا القصــد أن ال نحكــم
إن اهلل خل ـ َق القبيــح ليــس عــن عجــز منــه،
علــى النــاس بالمظاهــرَّ ،
وخلـ َق الفقيــر ليــس عــن قلــة ذات يــد ،ولكنــه ســبحانه جعــل الدنيــا دار
امتحــان ،فــإن لــم تحتــرم الخلـ َق فاحتــرم الخالــق!
قال زهير بن أبي ُسلمى:
ٌ
ٌ
ونصف فؤاده
نصـــف
لســـا ُن الفتى

والدم
اللحـــم
فلـــم يبـــ َق إال صـــورة
ِ
ِ

هــا هــو شــاع ٌر جاهلـ ٌّـي يُخبرنــا أن المــرء بقلبــه ولســانه ،بمشــاعره
وأخالقــه ،بلِينــه ولطفــه ،بكرمــه ومنحــه ،باإلحســاس باآلخريــن ،وبمـ ِّد
يــد المســاعدة إليهــم ،بنُصــرة الضعيــف ،و ُمســاعدة المســكين ،والتو ُّدد
إلــى الفقيــر! بهــذا يُقــاس النــاس عنــده ،ال بالمظاهــر الفارغــة!
شــأن النــاس دوم ـاً ،عامتهــم وخاصتهــم ،أن تخدعهــم المظاهــر،
أن
ويعتقــدون أن اإلنســان بشــكله ووزنــه ،وطولــه وعرضــه ،وينســون َّ
هــذه أحكامــاً طفوليــة بعيــدة عــن النُّضــج ،فضــ ً
ا عــن بُعدهــا عــن
ال ِّديــن!
كان عبــد الملـ ِـك بــن مــروان يســم ُع ِشــعر ُكث ِّيــر ع ـزَّة قبــل أن يــراه
فيُعجبــه كثيــراً وقــد رســم لــه فــي ذهنــه صــورة ،فلمــا َقــدِ َم ُكث ِّيـ ٌر عليــه
اســتقب َح عبــد الملــك شــكله ،وقــال المثــل الشــهير :أ ْن تســمع بالمعيدي
خيـ ٌر مــن أن تــراه!
أغضب شاعراً ،ولو كان الخليفة!
ويا لتعس من
َ
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استجمع ُكث ِّير كبرياءه ،وقال لعبد الملك:
ترى الرج َل النحيف فتزدريه

وف ــي أثواب ــه أسـ ـ ٌد هص ــو ُر
ويُعجب ــك الطريـ ـ ُر إذا ت ــراه
فيخلــف ظنــك الرجـ ُل الطريـ ُر

بُغ ــاث الطي ــر أطوله ــا ِرقاب ـاً

ولــم ُ
تطــل البُــزاة وال الصقــور
ضعاف األُســد أكثرها زئيراً
ُ
وأصرمه ــا اللوات ــي ال تزيــ ُر

درك ،مــا أفصـ َح لســانك ،وأضبـ َ
فقــال عبــد الملــك :هلل َ
ـط جنانــك،
وأطــو َل عنانــك ،ثــم قــام إليــه واســترضاه وط َّيــب خاطــره!
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إنّما هو شيء أصنعه لكم!

ـرب علــى ال ُمســلمين يــوم الخنــدق ،وزا َد الطيــن بِلـ ًة أن
اجتمعـ ْ
ـت العـ ُ
بَنــي قريظــة َغـ َدروا مــن الداخــل ،وعلــى خُ طــى بنــي ُقريظــة جــاء ُعيينة
بــن حصــن فــي غطفــان ليكمــل ُمسلســل الغــدر ،وصــا َر ال ُمســلمون بيــن
ـب
ف َّكــي كماشــة ،عــد ٌو بعيـ ٌد جــا َء مــن أرجــاءِ جزيــرة العــرب ،وعــد ٌو قريـ ٌ
أخـ َّـل بالعهــدِ وهـ َّم بالخيانــة!

ـي ُعيينــة بــن حصــن ومــن معــه ثُلــث ثمــار
ـي ﷺ أن يُعطـ َ
فــأراد النبـ ُّ
المدينــة ليرجــع ومــن معــه مــن غطفــان ويُخــ ِّذل األحــزاب ،فأرســ َل
إلــى ســعد بــن ُمعــاذ ســ ِّيد األوس ،وســعد بــن ُعبــادة ســيد الخــزرج

ليُشــاورهما بمــا عــز َم عليــه ،وهــذا مــن أدبــه ﷺ ألن ثمــار المدينــة
ثمارهــم ولــم يشـ ْأ أن يقطـ َع فيهــا دون إذنهمــا ،فلمــا كلَّ َم ُهمــا فــي ذلــك
َ
أمــرك بهــذا فســمعاً وطاعــة ،وإن
قــاال :يــا رســول اهلل إن كان اهلل
كان شــيئاً تصن ُعــه لنــا ،فــا حاجــة لنــا فيــه! لقــد كنــا وهــؤالء القــوم

علــى ِّ
ـرك بــاهللِ ،
الشـ ِ
وعبــاد ِة األوثــان ،وهــم ال يطمعــون أن يأكلــوا تمــر ًة
مــن تمـ ِـر المدينــة إال بيع ـاً أو ضيافــة ،فحي ـ َن أكر َمنــا اهلل باإلســام،
وهدانــا لــه ،وأعزَّنــا بـ َ
ـك تُعطيهــم أموالنــا؟!
وا ِ
السيف!
هلل ال نُعطيهم إال َّ

فأثنــى عليهمــا ،وص ـ َّو َب رأيهمــا ،وقــال« :إنمــا هــو شــيء أصن ُعــه

ـوس واحــدة»!
ـرب قــد رمتكــم عــن قـ ٍ
لكــم ،ل ّمــا رأيـ ُ
ـت العـ َ
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ـرب قائمــة ،والجميـ ُع
األمـ ُر كمــا تــرون ،مســأل ٌة سياســي ٌة بحتــة ،وحـ ٌ
ـاوض
ـيﷺ أن يُفـ َ
يبحــثُ عــن حــل ،ولــكل فيهــا رأي ،وقــد ارتــأى النبـ ُّ
غطفــان ويُعطيهــم ثُلــث ثمــار المدينــة ليكفــوا ش ـ ّرهم وينســحبوا مــن
أن فــي
الســعدان ابــن ُعبــادة وابــن ُمعــاذ َّ
ِحلــف األحــزاب ،وقــد ارتــأى َّ
هــذا ذِ لــة ،فــإن كان أمـ ُر اهلل فالســم ُع والطاعــة ،وإن كان اجتهــاداً مــن
النبــي ﷺ حقنــاً للدمــاء ،وإبقــا ًء علــى المدينــةِ عــن طريــقِ اســتمالةِ
ِّ
الســيف ،فنــز َل
العــدو ببعــض المــال فهــم ال يُوافقــون ،وليــس لل ُغــزاة إال َّ
ـيﷺ عنــد رأيِهِ مــا!
النبـ ُّ

ـاس لهــا آراء سياســية ،هــي فــي الحقيقــةِ
مــن مآســينا اليــوم أن النـ َ
اجتهــادات شــخصية وقــراءة للواقــع ،وتحليــل المعطيــات ،وتقديــر
للمصالــح والمفاســد ،فيحملونــك علــى رأيهــم السياســي كأنــه وحــي
ليــس َ
رضــي ب ُمخالفــةِ
الوحــي قــد
صاحــب
لــك أن تُخال َفــه مــع أن
َ
َ
ِ
أصحابــه لرأيــه ألن رأيــه لــم ي ُكــن وحي ـاً وإنمــا هــو سياســة وتقديــر
واجتهــاد!
علــى المقلـ ِـب اآلخــر تجـ ُد مــن يُخـ ِّو ُن كل اجتهـ ٍـاد سياسـ ٍّـي وتقديـ ٍـر
للموقــف ،فتجــد مــن هــو ُممــ ّدد علــى فراشــه يُريــ ُد أن
يفتــي ألهــلِ
َ
الثغــور ،أن الهدنــة ال تجــوز هنــا ،وأن الحــرب ال تجــوز هنــاك!
علــى الــذي يتعاطــى شــأناً سياســياً أن يعـ َ
ـب
ـرف أنــه إنســان يُصيـ ُ
ويُخطــئ ،وليــس عليــه حمــل النــاس علــى رأيــه ،وعلــى الــذي يُتابــ ُع
غلــب عليــه
الشــأ َن العــام أن يعــ ُذ َر المجتهــد ويُحســ َن الظــن بــه إذا
َ
ٍ
بمعــروف يســتحق أن يُســمع!
الخيــر ،وأن ينصــ َح
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من ال َيرحم ال ُيرحم!

كان مجلســه دومــاً مدرســ ًة للديــن والدنيــا معــاً ،يكفــي أن تقــرأ
َّ
لتتهــذ َب وتليــن!
ســيرته بعقلــك لتفهــم ،وأن تقــرأ بقلبــك
وإلــى مجلســه جــاء األقــرع بــن حابــس ،وفــي المجلــس الحســن بــن
ـي ﷺ وق َّبلــه…
علــي ،طفـ ٌل صغيـ ٌر يلعــب ،فأخــذه النبـ ُّ
ـت أحــداً منهــم
فقــال لــه األقــرع :إن لــي عشــر ًة مــن الولــد مــا ق َّبلـ ُ
قــط!
فقال له النبي ﷺ :من ال يَرحم ال يُرحم!
وجــاءه أعرابــي ،والحســن بيــن يديــه طف ـ ٌل صغيــر يلعــب ،فأخــذه
وق َّبلــه ،فقــال األعرابــي :تُق ِّبلــون الصبيــان؟ أمــا نحــن فمــا نُق ِّبلهــم!
ـك لـ َ
فقــال لــه النبــي ﷺ :أَ َو أملـ ُ
ـك أ ْن نــز َع اهللُ مــن قلبــك ال َّرحمــة!
رحـ ُم ال يُرحــم!
مــن ال يَ َ
إن مــن عــدل اهلل ســبحانه أنــه جعــل الجــزاء مــن جنــس العمــل!
َّ
جــزاء الخيــر خي ـ ٌر مثلــه ،وجــزاء الشــر شــر مثلــه!
مــا غــر َق فرعــو ُن إال ألنــه كان يقــول ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾! فأجــرى اهلل تعالــى مــاء البحــر مــن فوقــه!
وإخــوة يوســف عليــه الســام الذيــن قبضــوا بأيديهــم ثمنــه ل ّمــا
باعــوه ،م ـ ُّدوا أيديهــم بعــد ذلــك يســتعطونه ل ّمــا صــار عزيــز مصــر!
وإن الشهيد ال يُفتن في قبره ألنه تكفيه بارقة السيوف فتنة!
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وإن أول المخلوقــات يُكســى يــوم القيامــة إبراهيــم عليــه الســام
َّ
ـت النــار التــي ألقــاه فيهــا قومــه مــن ثيابــه!
ذلــك لمــا أكلـ ْ
ســاق سيُســقى مــن الــكأس التــي ســقى
هــذه الدنيــا تــدور ،وكل
ٍ
منهــا غيــره ،إن خيــراً فخيــر ،وإن شــراً فشــ ّر!
كل صدقــة تضعهــا فــي يــد فقيــر هــي حفــظ لــك أن تقــف ذات يــوم
تمـ ُّد يــدك وتطلــب الصدقــة مــن أحــد!
أنفقــت فــي عالجــه هــو حصانــة أن يُصيبــك ذلــك
مريــض
كل
ٍ
َ
المــرض!
ـرت يوم ـاً
كل دمعـ ٍـة مســحتها بيــدك هــي يــد تخبئهــا للزمــن إن جـ ْ
دمعتــك!
أقمــت فيهــا متعثــراً هــي يــد تخبئهــا للغــد ،إن
كل يــدِ مســاعدة
َ
وجــدت مــن يُقيمــك!
ــرت
َ
تع ّث َ
لمت يوماً!
كل مظلوم أعنته هو جندي تُخ ّبئه للغد يُعينك إن ُظ َ
كل كلمــة طيبــة قلتهــا فــي غيــاب أحــد هــي كلمــة طيبــة ســيقولها
أحــد عنــك فــي غيابــك!
ـت عنــه كأنــه عرضــك هــو عرضــك الــذي تحميــه
كل عـ ٍ
ـرض دافعـ َ
فــي المســتقبل إن أراد أحــد أن ينــال منــه!
حتــى الدعــاء للميــت هــو دعــاء َ
لــك تخبئــه حيــن تمــوت ،فكلمــا
ـت يــدك تدعــو لميــت ســيجعل اهلل مــن يرفــع يديــه ليدعــو لــك
رفعـ َ
ـت ميــت!
وأنـ َ
ُ
أحفظ للمعروف من اهلل،
ال أحد
ـت كيــف أرسـ َل نبيـاً ووليـاً صالحـاً ليُقيمــا جــدار غالميــن
أمــا رأيـ َ
يتيميــن ألن أباهمــا كان صالحــا؟!
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يرحم اهلل موسى!
ُ

ـي ﷺ أُناسـاً فــي العطايــا أكثر
لمــا كان يــوم غــزوة ُحنيــن ،خـ َّ
ـص النبـ ُّ
غير ِهــم ،فأعطــى األقــرع بــن حابــس ،و ُعيينــة بــن حصــن كل واحـ ٍـد
مــن ِ
منهمــا مئـ ًة مــن اإلبــل ،وأعطــى بعــض أشــراف العــرب مثــل ذلــك يُريـ ُد
أن يتأ َّلـ َ
ـف قلوبهــم لِمــا لهــم مــن التأثيــر والمكانــة االجتماع َّيــة خدم ـ ًة
للدعوة.
فقــال رجـ ٌل :وا ِ
هلل هــذه قِ ســمة مــا ُعــدِ َل فيهــا ،ومــا أ ُ ِريـ َد بهــا وجــه
اهلل!
هلل أل ُ
فســم َعه عبــد اهلل بــن مســعود ،فقــال :وا ِ
النبــي ﷺ
خبــرن
َّ
َّ
بهــذا!
فأتــى النبـ َّـي ﷺ وأخبــره بمقولــة ال َّرجــل .فتغ َّيـ َر وجهــه من الغضب،
ثــم قــال :فمــن يعــدل إذا لــم يعــدل اهلل ورســوله؟! ثــم هــدأ علــى الفــور
وقــال :يرحـ ُم اهلل موســى ،قــد أُوذي بأكثــر مــن هــذا فصبــر!
هلل ال أرف ـ ُع إليــه حديث ـاً
فقــال عبــد اهلل بــن مســعود فــي ِس ـ ِّره :وا ِ
بعــد هــذا!
الناس غاي ٌة ال تُدرك!
قالت
ِ
ُ
العرب قديماً :إرضاءُ
ـدت فيهــم َسـ ٌ
ـخط علــى اهلل ســبحانه،
ـت حــا َل النـ ِ
ـاس لوجـ َ
ولــو تأملْـ َ
هــذا الــذي ال يقنــع برزقــه ،وذاك الــذي يحس ـ ُد غيــره علــى وظيفــة،
وتلــك التــي تنظ ـ ُر إلــى بيـ ِـت ُفالنــة ،وهــؤالء الذيــن ينظــرون إلــى مــا
ـت اإلنســان الــذي يُخطــئ ويُصيــب أن
يملــك أولئــك ،فــا تتو َّق ـ ْع وأنـ َ
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يرضــى كل النــاس عنــك! النــاس الذيــن لــم يرضــوا بقســمةِ ر ِّبهِ ــم لــن
ـت انتقــاداً فأيــن
يرضــوا عــن قِ ســمتك ،وإذا كانــت قســمة النبـ ِّـي ﷺ القـ ْ
ـواب تقــوم بــه؟!
ـت منــه حتــى يُعجــب كل النــاس بــكل صـ ٍ
أنـ َ
يرح ُم اهلل موسى ،قد أُوذِ َي بأكثر من هذا فصب َر!
ـي ﷺ يتعـزَّى بســيرة إخوتــه األنبيــاء الذيــن أتــوا قبلــه ،ويــا
كان النبـ ُّ
ـت أيضـاً!
لــه مــن عــزاء ،فتعـ َّز أنـ َ
إذا كان لـ َ
ـض
ـوح عليــه الســام ،فلــه ابـ ٌن ورفـ َ
ـك ولـ ٌد عــاق فتعـ َّز بنـ ٍ
ـب معــه فــي الســفينة!
أن يركـ َ
وإن كان َ
الســام،
لــك ٌ
أب علــى المعصيــة فتعــ َّز بإبراهيــم عليــه َّ
شــركاً!
فقــد كان أبــوه آزر ُم ِ
ـك زوجــة تعصيـ َ
وإن كان لـ َ
ـوح ولـ ٍ
ـوط
ـك وال تســم ُع كلمتــك فتع ـ َّز بنـ ٍ
عليهمــا الســام ،فقــد كان لـ ٍّ
ـكل منهمــا زوجــة كافــرة!
وإن كان ِ
عــاص فتعــزِّي بآســيا بنــت مزاحــم ،بنــى اهلل
لــك زو ٌج
ٍ
ُســبحانه لهــا بيتـاً فــي الجنــة وهــي زوجــة فرعــون الــذي كان يقــول «أنــا
ربكــم األعلــى»!
إن كان لـ َ
ـب فاجـ ٌر فتعـ َّز بالنبـ ِّـي ﷺ ،فطالمــا نَ َعتَـ ُه عمــه أبــو
ـك قريـ ٌ
لهــب بالكــذاب والســاحر ،ناهيــك عــن األذى الــذي ص َّبــه عليــه هــو
وزوجتــه الفاجــرة أم جميــل!
إن فق ْد َت عزيزاً فتع َّز بيعقوب عليه السالم،
مرضت مرضاً شديداً فتع َّز بأيوب عليه السالم،
وإن
َ
ليس َ
وإن قيل َ
فيك فتع َّز بيوسف عليه السالم،
فيك ما َ
ـت مــاد ًة َقصصيـ ًة للتســلية ،وإنمــا دروس للعِ ظــة
ســيرةُ األنبيــاء ليسـ ْ
واالعتبار!
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ً
ِّ
مقاال!
الحق
إن لصاحب
َّ

ـي ﷺ مــن أعرابـ ٍّـي َجم ـ ً
ا ب َو ْسـ ٍـق مــن تمـ ٍـر -وال َو ْســق
اشــترى النبـ ُّ
تقريبـاً مقــدار مــا تحملــه الدابــة -فلمــا رجـ َع إلــى بيتــه يُريـ ُد أن يُرســل
أكل
التمــر لألعرابــي ثمنـاً للجمــل وجــد أن أهلــه قــد أنفقــوه كلــه بيــن ٍ
وصدقـ ٍـة وهديــة ،فخــر َج مــن بيتــه ،وقــال لألعرابــي :يــا عبــد اهلل ،إ َّنــا
قــد ابتعنــا منــك َجــزوراً ب َو ْسـ ٍـق مــن تمـ ٍـر فالتمســناه فلــم نجــده!
فقال األعرابي :وا غدراه!
َ
النبي ﷺ؟!
قاتلك اهلل ،أيغ ُد ُر
فنه َره الناس ،وقالوا:
ُّ
فإن لصاحب الحقِّ مقاالً!
فقال لهم
النبي ﷺ :دعوهَّ ،
ُّ
ـب إلــى خويلــة بنــت حكيــم يســألها
ثــم أمـ َر أحــد أصحابــه أن يذهـ َ
فأرســلت خويلــة إليــه بالتمــر ،فدفعــه إلــى
تمــر َديْنــاً،
َو ْســقاً مــن ٍ
ْ
األعرابــي ومضــى!
قصة على اقتضابها إال أن فيها دروساً كثير ًة ِ
وعبراً:
النبــي ﷺ أهــل بيتــه ألنهــم أفنــوا التمــر كلــه دون
 .1لــم يُع ِّنــف
ُّ
أن يُخبــروه ،ولــم يســأل حتــى مــن أك َل ،ولِمــن أهديتــم منــه ،وعلــى
تصدقتُــم! وهكــذا يجــب أن يكــون الرجــل فــي بيتــه ،صحيــح أنــه
مــن
َّ
ال بــأس بتنظيــم أُمــور البيــت الماليــة ،ولكــن مــن العيــب أن يُعامــ َل
الرجــل أهــل بيتــه كأنــه خــازن بيــت المــال ،يكتــب التمــرة التــي تدخــل
ـجل التمــرة التــي تُغــادر بيتــه ،يُريـ ُد أن يُحصــي علــى أُســرتِه
عنــده ،ويُسـ ِّ
وإن عــدو النســاء األول هــو البُخــل ،بُخــل المــال،
اللُّقمــة التــي يأكلونهــاَّ ،
وبُخــل العاطفــة ،وبُخــل االهتمــام!
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ـب إلــى
ـي ﷺ أنــه لــم ي ُعــد يملــك التمــر ،ذهـ َ
 .2عندمــا ع ِل ـ َم النبـ ُّ
األعرابــي مباشــرة وأخبــره باألمــر ،وهــذا مــن أدب النُبــوة ،وقــد ٱبتُلينــا

هــذه األيــام بالتطنيــش!
َ
َ
وقــت
بأصلــك ،فــإذا جــا َء
يقصــدك أحدهــم فــي َديْــن ،فتعمــ ُل
ُ
ـدت تــراه ،والواجــب علــى مــن مــن حــان وقــت ســداد
الســداد مــا ُعـ َ
َّ
ويطلــب تأجيــ ً
ا،
ــرت
تعس ْ
ْ
دينــه أن يُخبــر صاحــب الديــن أن أمــوره َّ
أمــا أن يتجاهــل الموضــوع كأنــه مــا كان َففِ يــه خُ لقــان ذميمــان ،األول
الحنــث بالوعــد ،والثانــي ُمقابلــة المعــروف باإلســاءة!
 .3ا ُ ُ
ـرض أن يُع ِّنـ َ
ـف أصحابُــه الرج ـ َل رغــم
نظ ـ ْر لفقــه النبــوة ،لــم يـ َ
ـس لــه العــذر قائ ـ ً
ا :دعــوه فــإن لصاحــب
جفائــه فــي ال ـ َّرد بــل التمـ َ
الحــق مقــاالً! فأحيانـاً حيــن يشــع ُر اإلنســان ُ
بالظلــم يتخلَّــى عــن شــيء
ـكالم
مــن لباق ِتــه ،تجـ ُد الزوجــة المجروحــة مــن ســوء المعاملــة تتفـ َّوه بـ ٍ
مــا يجــب أن تقولــه ،ولكــن لمــاذا علينــا أن نُحاكــم ردة الفعــل وننســى

الفعــل األصلــي؟!
ُ
يتــرك مجلســاً إال وذ َّم
نصــب واحتيــا ٌل ال
وتجــ ُد مــن وقــ َع عليــه
ٌ
ـب واحتــال عليــه ،فحاولــوا أن تتف َّهمــوا شــعور المــرارة
فيــه مــن نصـ َ
عنــد هــؤالء قبــل أن تُحاولــوا أن تُعطوهــم درسـاً فــي التربيــة واللياقــة
االجتماعيــة!
تختلــف تبعــاً
ُ
ِ
الختــاف عقولهــم وثقافاتهــم،
النــاس
 .4أفهــا ُم
ِ
فــا تتو َّقــع أن يكــون الجميــع بــذات النُّضــج واللَّباقــة والكياســة،
الفهــم أرزاق أيض ـاً! ولــو أن صحابي ـاً كان مــكان هــذا األعرابــي لقــال
للنبــيﷺ :فِ ـ َ
وجمالهــا ،ولكــن األعرابــي قــال لــه:
ـداك كل تمــر المدينــة ِ
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وا غــدراه! فتف َّهمــوا اختــاف العقــول والطبــاع ،نحــن ُمتشــابهون مــن
الخــارج فقــط ،أمــا مــن الداخــل فنحــن عوالــم مختلفــة ،مــن النــاس مــن
يُخاصمـ َ
ـك عام ـاً لمزحـ ٍـة عابــرة ،ومنهــم لــو جرحتــه بكلمــة مــا هانــت
ـك ،ولتغافــل وم َّررهــا لـ َ
ـت عليـ َ
ـك لِلحفــاظ علــى
عليــه العِ شــرة التــي هانـ ْ
الــو ِّد القديــم!
 .5اإلســاءةُ فــي طلــب الحــق ال تُلغيــه ،مــن النــاس مــن إذا ُطلــب
منــه أداء حــق بأســلوب فــظ لجعـ َل األســلوب الفــظ مقابــل الحــق الــذي
ولســت
عليــه ،ال يــا عزيــزي ،أنــت ُمطالــب أن تُــؤ ِّدي الــذي عليــك،
َ
مطالب ـاً بتربيــة النــاس!
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حبه؟!
َأ ُت ُّ

ـس إليــه نف ـ ٌر مــن أصحابــه ،وفيهــم
ـي ﷺ إذا جلـ َ
ـس يجلـ ُ
كان النبـ ُّ
رجـ ٌل لــه ابـ ٌن صغيـ ٌر يأتيــه مــن خلــف ظهــره ،فيأخــذه ،ويُق ِّبلــه ،ويمسـ ُح
علــى رأســه ،ويُجلســه فــي ِحجــره…
النبي ﷺ :أَت ُِح ُّبه؟
فقال له
ُّ
فقال :يا رسول اهلل أح َّب َك اهللُ كما أُح ُّبه!
ـات ،وانقط ـ َع األب عــن حلقــةِ النبـ ِّـي ﷺ
ثــم مــا لبــث َال ُغــا ُم أن مـ َ
ـي ال أرى فالن ـاً؟
ـي ﷺ ،فقــال :مــا لـ َ
حزن ـاً علــى ابنــه ،ففقــده النبـ ُّ
مات.
فقيل له :يا رسول اهلل ،ابنه الذي رأيتَه قد َ
ـب إليـ َ
ـك أن
ـي ﷺ ،وعـزَّاه بــه ،ثــم قــال لــه :أيمــا كان أحـ ُّ
فلَقِ يَـ ُه النبـ ُّ
ـاب مــن أبــواب الجنــة إال
تُم َّتـ َع بــه فــي عمــرك ،أو ال تأتــي غــداً إلــى بـ ٍ
ـبقك إليــه يفتحــه لـ َ
وجدتــه قــد سـ َ
ـك؟
فقــال :يــا نبـ َّـي اهلل ،بــل يســبقني إلــى بــاب الجنــة فيفتحهــا لــي هــو
ـب إلـ َّـي!
أحـ ُّ
فذاك َ
َ
لك!
فقال له:
فقال رج ٌل :يا رسول اهلل له خاصة أم لنا جميعاً؟
فقال :بل لكم جميعاً!
توعــد ُســليمان عليــه الســام
مــن لطائــف مــا قيــ َل فــي تفســير ُّ
لل ُهدهــد ﴿ﯩ ﯪ ﯫ﴾ ،قالــوا العــذاب الشــديد هــو
ـإن فقــد األحبــة ُغربــة!
التفري ـ ُق بينــه وبيــن أحبابــه ،فـ َّ
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ـرب مــن يكــره ،كمــن
ـي ب ُقـ ِ
ومــن لطيــف مــا قــال ابــن حــزم :مــن ٱبتُلـ َ
ـي ببعــدِ مــن يُحــب ،وال فــرق!
ٱبتُلـ َ
َ
عليــك الــدار حيــا ًة
ابــن يمــأ
فقــ ُد األحبــةِ ُغربــة ،تعتــا ُد علــى ٍ
َ
وبهجــ ًة ثــم تفقــده فيــا للوجــع! وتعتــا ُد علــى ٍ
قلبــك ،ثــم
ابنــة تُؤنــس
تفقدهــا فيــا لأللــم! وتعتــا ُد علــى حنــان أُم تمسـ ُح بيدهــا علــى رأسـ َ
ـك
ـات طف ـ ً
فتُزيــل منـ َ
ـك همــوم ال ُّدنيــا وتُعيـ َ
ـدك فــي لحظـ ٍ
ا صغيــراً ،ثــم
أب يســندك ويكــون مــن بعــد اهلل
تفقدهــا فيــا للوحشــة! وتعتــا ُد علــى ٍ
مــاذك ،ثــم تفقــده فيــا للخســارة! وتعتــاد علــى حبيــب إذا حض ـ َر لــم
ـاب لــم تحفــل بمــن حضــر ،ثــم يمــوت
تفقـ ْد فــي حضــوره أحــداً ،وإذا غـ َ
فيــا للوحشــة!
فــإذا كان هــذا ،ســأل اهلل مالئكتــه وهــو أدرى :قبضتــم ثمــرة فــؤاد
عبــدي؟ فقالــوا :نعــم! فقــال :مــا قــال؟ قالــوا :حمــ َد َك واســترج َع!
ـت الحمــد!
فقــال :ابنــوا لعبــدي بيت ـاً فــي الجنــةِ س ـ ُّموه بيـ َ
بالرضــا والصبـ ِـر تُبنــى بيــوت الحمــد ،فــا تشــغلك المصيبــة عــن
بنــاء بيتــك!
إن الســخط علــى َقــ َد ِر اهلل لــن يُغ ِّيــره؛ اللطــ ُم ال يُعيــ ُد األمــوات،
والنــواح لــن يمنحهــم عمــراً آخــر ،كل مــا فــي األمــر أنــه خســارتين فــي
آن ،خســارة الحبيــب وخســارة بيــت الحمــد ،وليــس غيــر اهلل يبقــى!
َ
عليك العبور!
فاجعل من الرضا سفينتك يسهل
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َفل ُْي َر عليك!

ـس ثياب ـاً بالي ـ ًة ،فقــال لــه
جــاء مالــك بــن نضلــة إلــى النبـ ِّـي ﷺ يلبـ ُ
ـي ﷺ :هــل لـ َ
ـك مــا ٌل؟
النبـ ُّ
قال :نعم.

أي المال؟
فقال له :من ِّ

قــال :مــن كل المــال قــد آتانــي اهلل عـ َّز وجــل ،مــن اإلبــل ،والرقيــق،

والخيــل ،والغنــم.

النبي ﷺ :إذا َ
آتاك اهللُ ماالً فليُ َر عليك!
فقال له
ُّ
وعــن عمــرو بــن ُشــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال :قــا َل رســو ُل

إن اهلل يُ ِح ُّــب أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده!
اهللﷺَّ :

إظهــا ُر النعمــةِ جــزءٌ مــن ُشــكرها ،فاإلنســا ُن إذا أعطــاه اهلل مــاالً
والح َسـ ُن شــيء والغالــي شــيء آخــر ،ألن
ـس ثيابـاً َح َسـنَ ًةَ ،
عليــه أن يلبـ َ
المــاركات واللهــث وراء الموضــة ،ودفــع الكثيــر -وفــي الســوق ُمقابــل

الحمــق والتبذيــر ،ولألســف فــإن المــاركات
لــه أنيــق وجميــل -مــن ُ
ـاس لســرقةِ األغنيــاء فاغت ـ َّر فيهــا الفُقــراء! حتــى تــرى
َ
اخترعهــا النـ ُ

الشــاب يشــتري مــا ال طاقــة لــه بــه ليتباهــى ،والفتــاة ال تحمــل الحقيبــة
كانــت مــن شــانيل أو ديــور! صحيــ ٌح أن األناقــة مطلوبــة مــن
إال إذا
ْ
الجميــع ،ولكــن التكلُّــف خُ ل ُـ ٌق مذمــوم!
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إظهــار النعمــةِ مســاعدة المحتاجيــن ،صحيــح أن صدقــة
ومــن
ِ
الســر أحــب إلــى اهلل وأقــرب ولكــن قــد يبلــغ اإلنســان مــن الثــراء مبلغـاً
المشــاريع
يجعلــه مضطــراً ألن يتصــدق علــى المــأ خصوصــاً فــي
ِ
العامــة ،كالــذي يبنــي مســتوصفاً ،أو يحف ـ ُر بئــراً فــي قريـ ٍـة نائيـ ٍـة ،أو
يتبــر ُع بقاعـ ٍـة لل ُمناســبات ،أو يبنــي مســجداً أو دا َر تحفيـ ٍـظ للقــرآن،
فمثــل هــؤالء يدخلــون فــي قــول اهلل تعالــى﴿ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ﴾ ،وك ُّل عطايــا اهلل نِعــمُ ،
وشــكر ال ِنّعــم مــن جنســها!
بإمــكان الطبيــب أن يجعـ َل لــه يومـاً يُعالــج فيــه المرضــى بالمجــان،
ـب عــن
وبإمــكانِ األســتاذ الجامعــي أن يشــر َح خــارج القاعــة لمــن تغ َّيـ َ
المحاضــرة أو لــم يفه ْمهــا ،وبإمــكانِ صاحــب العالقــات والنفــوذ أن
يشــف َع لحـ ِّل مشــكلة مســكين ،أو تأميــن عــاج ل ُمتع ِّثــر ،بإمــكان التاجــر
ـص مــواداً غذائيــة شــهرية لعائلـ ٍـة ُمتعففـ ٍـة ،وبإمــكان
الثــري أن يُ ِّ
خصـ َ
رب العمــل أن يُخفـ َ
ـف عــن النــاس بعــض ســاعات الــدوام فــي رمضــان،
َّ
ويتلطـ َ
ـف
ـس معهــم ويُحادثَهــم
وبإمــكان المســؤول عــن العمــال أن يجلـ َ
ٍ
نعمــة
إليهــم ،إن الطريــق إلــى الخالــق بعــددِ أنفــاس الخالئــق ،وك ُّل
تُشــكر تُحفــظ فحافظــوا علــى ال ِّن َعــم!
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ويعجبني الفأل!
ُ

قــال مــر ًة ألصحابــه يُصحــح عقائدهــم« :ال عــدوى ،وال طيــرة ،وال

ص َفــر ،وال نــوء ،وال غــول ،ويُعجبنــي الفــأل»!
هامــة ،وال َ
قالوا :وما الفأل يا رسول اهلل؟

قال« :كلمة طيبة»!
وعــن العــدوى قــال لــه رجــل مــن الحاضريــن :يــا رســول اهلل ،اإلبــل
تكــون فــي الصحــراء كأنهــا الغــزالن ،فيدخــل فيهــا البعيــر األجــرب
فيُجربهــا.

النبي ﷺ« :فمن أعدى األول»!
فقال له
ُّ
أمــا انتقــال األمــراض بالعــدوى فثابــت عــن النبـ ِّـي ﷺ بــا خــاف،

ومنهــا قولــه« :ال يُــورد ممــرض علــى مصــح»! وقولــه« :فِ ـ َّر مــن المجذوم
فــرارك مــن األســد»!

أمــا قولــه هنــا« :ال عــدوى» فهــو صــرف قلــوب النــاس مــن األســباب
رب األســباب ،وهــذا المعنــى يُؤ ِّك ـ ُده ســؤاله لألعرابــي إن كانــت
إلــى ِّ
ـاءت العــدوى األولــى؟!
األمــراض ال تنتقــل إال بالعــدوى فمــن أيــن جـ ْ

والطيــرةُ هــي التشــاؤ ُم فكانــوا فــي الجاهليــة يُك ِثــرون منهــا فــإذا
ـي فــي طريقــه رج ـ ً
ا أعــو َر اعتبــر هــذا
خــرج الرجــل إلــى تجــارة ولقـ َ

مؤشــر ســوء فتشــاءم ورجــع ،وتشــاؤ ُم الجاهليــةِ يحتــاج كتاب ـاً وحــده!
والهام ـ ُة هــي طائ ـ ٌر كان أهــل الجاهليــة يعتقــدون أنــه يخــرج مــن
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جســدِ القتيــل ويبقــى عنــد قبــره يصيــح :اســقوني ،اســقوني ،فــا
يســكت حتــى يُ َ
ؤخــ ُذ بثــأره!
وص َفــ ُر هــو الشــهر الهجــري المعــروف وكانــوا يتشــاءمون مــن
َ
ُقدومِ ــه فــي الجاهليــة!
والنــوءُ هــي نجــو ٌم فــي الســماءِ
ظهــرت لزمــوا بيوتهــم
كانــت إذا
ْ
ْ
والــزواج والتن ُّقــلِ حتــى تختفــي!
وكفــوا عــن التجــار ِة
ِ
الجـ ِّـن كانــوا فــي الجاهليــة يعتقــدون أنــه يقــف
والغــو ُل هــو نــو ٌع مــن ِ
للمســافر فــي الطريــق ليُخيفــه ويُضلــه عــن مقصــده!

ويعجبنــي الفــأل ،وهنــا مربــط الفــرس ،قالــوا :ومــا الفــأل يــا رســول
اهلل؟ فقــال :كلمــة طيبــة!
ـت علــى المريــض ،فأخبــره أنهــا أيــام ســتمضي ،وأنــه مــا
إذا دخلـ َ
شــاء اهلل اليــوم أفضــل مــن البارحــة ،فالحالـ ُة النفســي ُة للمريــض لهــا
تأثيــر الــدواء فــي الشــفاء!
ـت علــى فاقــدِ حبيـ ٍـب ،فأخ ِبــره أن مــا للمؤمــن عنــد اهلل
وإذا دخلـ َ
خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا ،وأن الجميــع قــد مــات لــه حبيــب ،والعــزاء
أن يجم َعنــا اهلل فــي الجنــة.
دخلــت علــى المديــونِ أَخْ بِــ ْرهُ أن فــرج اهلل قريــب ،وكــم مــن
إذا
َ
ـات
إنســان فـ َّرج اهللُ حالَــه بعــد ُعســر ،وأن األيــام ُدول ،وأن النبـ َّـي ﷺ مـ َ
ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي!
إذا دخلـ ِـت علــى عقيـ ٍـم فأخبريهــا أن األوالد رزق ،وأن أرفــع أخــاق
ُنجــب ،وأن األمــل بــاهلل،
ـت ولــم ت ِ
ال ُمؤمــن هــو الرضــا ،وأن عائشــة ماتـ ْ
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ـت
فســارة زوجــة إبراهيــم عليــه الســام رزقهــا اهللُ ولــداً بعــد أن بلغـ ْ
مــن العمــر عتيـاً!
ــت علــى قلوبِهــم ،ويحقنُهــم باألمــل،
يحتــا ُج النــاس إلــى مــن يُر ِّب ُ
ويُخب ُرهــم أن القــادم أفضــل بــإذن اهلل!
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ين عليه حديقته؟!
َأ َت ُر ِّد َ

ـت :يــا رســول اهلل،
جـ ْ
ـاءت امــرأةُ ثابــت بــن قيــس إلــى النبـ ِّـي ﷺ فقالـ ْ
ـب عليــه فــي خُ لُـ ٍـق وال دِ يــن ،ولكنــي أكــرهُ ال ُكفــر
ثابــت بــن قيــس مــا أعتـ ُ
في اإلســام!
فقال لها :أَتَ ُر ِّدين عليه حديقته؟
قالت :نعم.
النبي ﷺ لثابتِ :ا ْق َبلِ الحديقة ،وطلِّقها تطليقة!
فقال
ُّ
وكواليس القصة كالتالي:
زوجهــا
ـب فــي ِ
جـ ْ
ـاءت زوج ـ ُة ثابـ ْ
ـت بــن قيــس إلــى النبـ ِّـي ﷺ ال تعيـ ُ
خُ لقــه وال دينــه ،ولكنهــا تكرهــه لدمامتــه ،و ُقبــح صورتــه ،وتخشــى أن
ـؤدي هــذا النُّفــور الطبيعــي منــه إلــى ُكفــران العشــير ،وعــدم القيــام
يـ َ
بحقــه ،واإلســاءة إليــه ،ومنعــه حقــه الطبيعــي مــن العِ شــرة والفِ ــراش،
ومــا إلــى هنالــك مــن ِ
الخصــام والنشــوز الــذي يكــون مــن الزوجــة
الكارهــة لزوجهــا.
فــكان جوابــه ﷺ :أتَ ُر ِّديــن عليــه حائطــه؟ بمعنــى إذا كنـ ِـت تكرهينــه
كل هــذه الكراهيــة ،وتخشــين أن يــؤدي بقــاؤك فــي عصم ِتــه إلــى أمـ ٍـر
ُمخالـ ٍـف ألوامـ ِـر اإلســام فــي الحيــاة الزوجيــة ،فهــل تقبليــن أن تُعيــدي
ـت ،أمـ َر زوجهــا
لــه المهــر الــذي دفعــه لـ ِـك ،لقــاء أن يُطلِّ َقـ ِـك ،فلمــا وافقـ ْ
أن يأخـ َذ المهــر الــذي دفعــه ،ويُطلِّقهــا ،وهــذا مــا يُســمى الخُ لــع!
لهــذا الســبب أبــا َح اإلســا ُم العظيـ ُم نظـ َر الخاطـ ِـب إلــى المخطوبــةِ
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والعكــس ،كــي ال يقــع الفــأس فــي الــرأس ،ويُعقـ ُد الــزواج ،ثــم ال يجــد
أحدهمــا مــا يُريــده مــن شــريك عمــره ،فيتحــ َّول الــزواج مــن ِعبــادةٍ
ـرب قائمـ ٍـة علــى
لتحصيــنِ الفــرج وإنشــاءِ أُســرةٍ ُمســلمة ،إلــى ســاحةِ حـ ٍ
ـض والهِ جــران! وأنــا أمي ـ ُل إلــى الــرأي القائــل بعــدم جــواز تزويــج
البُغـ ِ
ـاب ال ترضــى صفاتــه ولــو كان صالحـاً!
الفتــاة لشـ ٍ
ألن فــي هــذا ُظلــم لالثنيــن ،ومــا أفقــه ُعمــر بن الخطــاب حين قال:
فإنهن يُحببـ َن ما تُحبون!
ُكرهــوا فتياتكــم علــى الرجــل القبيــح
ال ت ِ
َّ
ـتر،
السـ ِ
ـاس عــن َّ
علــى أنــه إذا وقـ َع الــزواج ،فاألصــل أن يبحــثَ النـ ُ
ـب عليهــا
ولَـ ِّم شــملِ األُســرة ،وتربيــةِ األوالد ،ألن ُكلفــة الطــاق قــد يتر َّتـ ُ
ـب عليهــا مــن المصالــح ،مــع التأكيــد أن
مــن المفاســد أكثــر ممــا يتر َّتـ ُ
الطــاق حــال ،وأنــه ليــس أبغــض الحــال إلــى اهلل كمــا هــو شــائع،
فــإن اهلل ســبحانه ال يكــرهُ حــاالً شـ َّرعه لعبــاده!
ولعـ َّـل الشــاب الوســيم يجعــل حيــاة الفتــاة جحيمـاً فــا تعــود تُطيــق
النظــر فــي وجهــه ،ولعـ َّـل الفتــاة الحســناء تجعــل الرجــل بســوءِ أخالقِ هــا
يكــرهُ جنــس النســاء ،صحيـ ٌح أنــه مــن حــقِّ كل شــخص أن يبحــثَ عــن
شــيء مــن الجمــال ولكنــه ليــس كل شــيء!
وعــن الســتر ،ورغبــة العيــش ،جــاء رج ـ ٌل إلــى ُعمــر بــن الخطــاب،
وقــال لــه :إنــي أُري ـ ُد أن أُطلــق امرأتــي!
فقال له ُعمر :و ِل َم؟
فقال :ألني ال أحبها!
الحب ،فأين المروءة وال ِّذمة!
فقال له :أَ َو ُك ُّل البيوت قامت على ُ
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فهو في سبيل اهلل!

ـس بيــن
مـ َّر رجـ ٌل قـ ُّ
ـوي البِنيــة ،فــارع الطــول ،بالنبـ ِّـي ﷺ وهــو جالـ ٌ
أصحابــه ،فلمــا رأوه أعجبهــم نشــاطه وقوتــه ،فقالــوا :يــا رســول اهلل،
لــو كان هــذا فــي ســبيل اهلل!
فقــال :إن كان خــر َج يســعى علــى ٍ
أوالد صغـ ٍـار فهــو فــي ســبيل اهلل،
وإن كان خــر َج يســعى علــى أبويــن شــيخين كبيريــن فهــو فــي ســبيل اهللِ،
وإن كان خــر َج يســعى ريــا ًء و ُمفاخــر ًة فهــو فــي ســبيل الشــيطان!
يعتق ـ ُد النــاس أن الجهــاد بالسـ ِ
ـيف هــو فقــط الجهــاد فــي ســبيل
اهلل ،ومــا عــدا ذلــك هــو مــن طقــوس الحيــاة الرتيبــة! صحيــ ٌح أن
الجهــاد فــي أول قائمــةِ األشــياء التــي فــي ســبيل اهلل ،وأنــه أول مــا
يتبــادر إلــى الذهــن إذا مــا قيــل فــي ســبيل اهلل ،ولكــن الحيــاة بالحــال
هــي فــي ســبيل اهلل!
ظـ َّـن الصحابــة أن قــوة الرجــل وبأســه ال بُـ َّـد أن تكــون فــي المعركــة
لتكــون فــي ســبيل اهلل ،فــإذا بالنبـ ِّـي ﷺ يُصحـ ُح مفاهيمهــم! ويُخب ُرهــم
أن هــذا الرجــل لــو كان خروجــه لتحصيــل قـ ِ
ـوت أوالده وزوجتــه فهــو
َّ
فــي ســبيل اهلل ،ولــو كان خروجــه ألجــل أبويــن يُنفِ ـ ُق عليهمــا فهــو فــي
ســبيل اهلل ،ولــو كان خروجــه ألجــل تحصيــل مهــر ليتــزوج ويعـ َّ
ـف نفســه
فهــو فــي ســبيل اهلل!
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سعي إلى الحالل فهو في سبيل اهلل!
َّ
تحسسوا األجر في كل ٍ
نهوضــك صباح ـاً إلــى عملــك ألجــل لقمــةِ أوالدِ ك ليســت ُمج ـ َّرد
ُ
وظيفــة ،هــذا جهــاد يومــي فــي ســبيل اهلل!
ِ
عمل ُ ِ
بيتــك ألجــل أن يجــ َد األوالد والــزوج لقمــة شــهية،
ــك فــي
وثياب ـاً نظيفــة ،وبيت ـاً مرتب ـاً ليــس ُمجــرد عمــل حياتــي مرهــق ،هــذا
جهــاد يومــي فــي ســبيل اهلل!
َ
أبويــك إلــى الطبيــب هــذا ليــس ُمجــرد طلــب
اصطحــاب أحــد
ُ
ِــر وهــو فــي ســبيل اهلل!
استشــفاء ،هــذا ب ٌّ
ـض ليــس طقسـاً اجتماعيـاً ،هــذا جبــران خاطر
ذهابُــك لزيــارة مريـ ٍ
فــي ســبيل اهلل!
أوالد بفقــدِ أبيهــم أو أمهــم ،ليــس مظهــراً
حضــو ُرك لتعزيــةِ
ٍ
اجتماعيــاً ،هــذا تراحــم فــي ســبيل اهلل!
إن الحيــاة فــي الطاعــة والخيــر والمعــروف كلهــا فــي ســبيل اهلل،
فتحسســوا األجــر يس ـ ُهل عليكــم الجهــاد!
َّ
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فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!

بكــر و ُعمــر محــاورة ،قــا َم منهــا ُعمــر غاضبــاً،
جــرت بيــن أبــي ٍ
ْ
فلحقــه أبــو بكــر يســأله أن يســتغفر لــه ،فلــم يفع ـ ْل ،حتــى أنــه أغل ـ َق

بابــه فــي وجهــه!
فأقبــل أبــو بكــر إلــى النبـ ِّـي ﷺ يُــرى عليــه أثــر مــا كان بينــه وبيــن
ـي ﷺ قــال :أمــا صاحبكــم فقــد غام َر/خاص ـ َم!
ُعمــر ،فلمــا رآه النبـ ُّ
ثــم س ـلَّ َم أبــو بكــر ،وأخب ـ َر النبـ َّـي ﷺ بالــذي كان بينــه وبيــن ُعمــر،
ـض.
ـامحه فرفـ َ
وكيــف طلــب منــه أن يسـ َ
النبــي ﷺ :يغفِ ــ ُر اهللُ َ
لــك يــا أبــا بكــر ،يُرددهــا ثــاث
فقــال لــه
ُّ
مــرات!
ثــم إن عمــر نــد َم علــى مــا كان منــه ،فقص ـ َد بيــت أبــي بكــر فلــم
ـس ،ووجــه النبـ ِّـي ﷺ تبــدو عليــه
يج ـ ْدهُ ،فأتــى النبـ َّـي ﷺ ،فس ـلَّ َم وجلـ َ
النبــي ﷺ ل ُعمــ َر
أمــارات الغضــب ،حتــى أشــف َق أبــو بكــر أن يقــول
ُّ
شــيئاً يُحزنــه ،فجثــا علــى ُركبتيــه ،وقــال :يــا رســول اهلل وا ِ
ـت
هلل أنــا كنـ ُ
أظل ـ َم/أي الحــق كان مــع ُعمــر!
إن َ
ـت وقــال أبــو بكــر
ـي ﷺَّ :
اهلل بعثنــي إليكــم ف ُقلْتُــم كذبْـ َ
فقــال النبـ ُّ
صــد َق ،وواســاني ِ
بنفســه وما ِلــه ،فهــل أنتــم تاركــو لــي صاحبــي ،فهــل
أنتــم تاركــو لــي صاحبــي؟!
حتــى النُبــاءُ يق ـ ُع بينهــم الخــاف فــي وجهــات النظــر ،ولــو نجــا
ِ
الخــاف أحــد أن يقــ َع فيــه لنجــا منــه ســيدا النُبــاء أبــو بكــر
مــن
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و ُعمــر ،ولكــن شـتَّان بيــن الذيــن يَقلبــون الصفحــة ســريعاً ،وبيــن الذيــن
ـرب مســتعرةٍ !
يَجعلــون كل خــاف شــرارة لحـ ٍ
ـاس الذيــن نتعامــل معهــم
لــكل إنســان طبــع ،ولــو فهمنــا طبــا َع النـ ِ
الســمح ال َّرقيــق،
لتجنبنــا الكثيــر مــن المشــاكل ،هــذا هــو أبــو بكــرَّ ،
فســبحان
ســريع االعتــذار! وهــذا هــو ُعمــر َّ
الصلــب ،الحــاد فــي طبعــهُ ،
مــن ل َّيـ َن طبــاع النــاس باإلســام ،حتــى غــدا ُعمــر فــي ِحدتــه وصالب ِتــه
أحنــى علــى ال َّرعيــة مــن األم بأوالدهــا!
ـب عنهــم فــورة الغضــب يُســرعون علــى الفــور
النُبــاء عندمــا تذهـ ُ
ُ
ـب قاصــداً بيــت
ـاح المواقــف،
وٱنظـ ْر لنُبــل ُعمــر حيــن هــدأ ،ذهـ َ
إلصـ ِ
أبــي بكــر ليُصلــح مــا كان بينــه وبيــن صاحبــه ،لــم ينتظـ ْر أن تجم َعهمــا
الصدفــة ،وال أن يتدخــ َل بينهمــا النــاس ،حتــى الخُ صومــة لهــا أدب،
ُّ
ومــن ال يملــك أدب الخصومــة فــا يُؤمــن جانبــه ،فكونــوا نُبــاء إذا
تخاصمتــم!
مــا أشــبه موقــف ُعمــر بموقــف موســى عليــه الســام الــذي حيــن
ـب عنــه الغضــب أخذهــا!
ـب ألقــى األلــواح ،فلمــا ذهـ َ
غضـ َ
ُ
ألدب أبــي بكـ ٍـر ونُب ِلــه ،فحيــن رأى النبـ َّـي ﷺ فــي ص ِّفــه لــم
وٱنظـ ْر ِ

ي ُهـ ْن عنــده ُعمــر ،وســار َع لالعتــراف أنــه هــو الــذي أخطــأ!
ُك ـ ْن نبي ـ ً
ا واعتـ ْ
ـس وآدم عليــه الســام عصيــا
ـرف بخطئــك ،إبليـ ُ
اهلل ،األول َرفــض الســجود ،والثانــي أكل مــن الشــجرة ال ُمحرمــة ،ومــا
ـس يُكابــر حتــى ُطـ ِـر َد مــن رحمــة اهلل ،ومــا زال آدم يســتغفر
زال إبليـ ُ
حتــى صــار نبي ـاً!
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ثــم ُ
ٱنظ ـ ْر لوفــاءِ النبـ ِّـي ﷺ كيــف يذكــر فضــل أبــي بكــر عليــه! مــع
أن فض ـ َل النبـ ِّـي علــى أبــي بكــر أكبــر ،يكفــي أنــه قــد هــداه إلــى اهلل،
َّ
ـرج كيــف أن أبــا بكــر أفنــى
ولكــن النبــي الوفــي يُخبــر النــاس دون حـ ٍ
نفســه ومالَــه فــي خدمتــه ،ف ُكـ ْن نبيـ ً
ـس يــداً ُمـ َّـد ْت إليـ َ
ـك عندمــا
ا وال تنـ َ
َ
ـت الدنيــا بــك!
ضاقـ ْ
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أنت يا ُمعاذ!
ان َ
َأ َفتَّ ٌ

كان ُمعــاذ بــن جبــل يُصلــي العِ شــاء مــع النبـ ِّـي ﷺ ،ثــم يرج ـ ُع إلــى
قومــه ويصلــي بهــم…
فرجـ َع ذات يــوم فصلَّــى بهــم ،وصلَّــى خلفــه فتـ ًـى مــن قومــه ،فأطــا َل
ُمعــا ٌذ الصــاة ،فتـ َ
ـرك الفتــى الصــاةَ ،وصلَّــى وحــده!
فل ّمــا انقضــت الصــاة أخبــر الفتــى ُمعــاذاً بإطالتــه ،وأنــه تركــه
النبــي ﷺ!
ِــرن
إن هــذا نفــاق ،ألُخب َّ
وصلَّــى وحــده ،فقــال لــه معــاذَّ :
َّ
ـي ُمعــاذ النبـ َّـي ﷺ فأخبــره ،فأرسـ َل إلــى الفتــى وســأله ،فقــال:
فلَقِ ـ َ
يــا رســول اهلل ،يُطي ـ ُل المكــث عنـ َ
ـدك ،ثــم يرجــع ،فيُط ـ ِّول علينــا فــي
الصــاة.
أنت يا ُمعاذ؟!
فقال له
النبي ﷺ :أَ َفتَّا ٌن َ
ُّ
ثم قال للفتى :كيف تصن ُع يا ابن أخي إذا صليت؟
قــال :أقــرأ بفاتحــة الكتــاب ،وأســأل اهلل الجنــة وأعــوذ بــه مــن
النــار ،وإنــي ال أدري مــا دندنتــك ودندنــة ُمعــاذ! أي ال أنتبــه كثيــراً
للقــراءة.
النبــي ﷺ :إنــي و ُمعــاذ حــول هاتيــن نُدنــدن! أي نقــرأ
فقــال لــه
ُّ
حــول الجنــة والنــار!
اقتــرب ،ولــم يــ ُر ْق للفتــى أن نعتــه
وكان قــد أُشــيع أن العــدو قــد
َ
ُمعــاذ بال ُمنافــق ،فقــال :ســيعل ُم ُمعــا ٌذ إذا َقــدِ َم القــوم.
فخــر َج الفتــى فــي جيــش المســلمين ،ورزقــه اهلل الشــهادة ،فقــال
ـي ﷺ ل ُمعــاذ :مــا فع ـ َل خصمــي وخصمــك؟!
النبـ ُّ
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فقال :يا رسول اهلل ،ص َد َق َ
وكذبت ،لقد استشهد!
اهلل
ُ
النبــي ﷺ إذا صلَّــى بالنــاس ينــوي أن يُطيــ َل القــراءة بمــا
كان
ُّ
ـت أمــه
يحتم ـ ُل المصلــون خلفــه ،فيســمع بــكاء صبـ ٍّـي فــي الخلــف كانـ ْ
قــد أحضرتــه معهــا لتُصلِّــي معــه ،فيُخفــف الصــاة كــي ال يشــغل قلــب
األم علــى ولدهــا!
وكان يأمــر األئمــة أن ال يُطيلــوا فــي الصــاة ،فيقــول :إذا صلَّــى
أحدكــم بالنــاس فليُخفــف فــإن فيهــم الضعيــف والســقيم وذا الحاجــة،
وإذا صلَّــى أحدكــم لنفســه فليُط ـ ِّول مــا شــاء!
وجــا َء رج ـ ٌل إلــى النبـ ِّـي ﷺ فقــال :إنــي أتأخ ـ ُر عــن صــاة الصبــح
ـان ممــا يُطيـ ُل بنــاِ ،
ـي ﷺ وقــال :يــا أيهــا النــاس
ألجــل ُفـ ٍ
فغضـ َ
ـب النبـ ُّ
إن منكــم منفريــن ،فأيكــم أ َّم النــاس فليُوج ـزْ ،فــإن مــن ورائــه الكبيــر
َّ
والضعيــف وذا الحاجــة!
التطوي ـ ُل فــي الصــا ِة مجلب ـ ٌة للمشــقة علــى النــاس ،وهــو خــاف
الس ـنَّة ،فتر َّفقــوا بالنــاس وال تص ُّدوهــم عــن صــا ِة الجماعــة!
ُّ
درس آخــر ،ال تدخلــوا فــي نوايــا النــاس ،وال توزعوهــم علــى الجنــة
ٌ
والنــار ،ال أحــد يعلـ ُم مــا فــي القلــوب إال خالقهــا ،و ُر َّب ُمتذ ِّمـ ٍـر مــن أمـ ٍـر
إنمــا يتذ ّمــر علــى الشــيخ أو العا ِلــم وال يتذ ّمــر علــى الشــرع والشــريعة،

فــا تجعلــوا مــن أنفســكم بمقــام النُبُــوة ،والفتــى الــذي نعتَــ ُه ُمعــاذ
بالنفــاق نــا َل الشــهادة تحــت لــواء النبـ ِّـي ﷺ ،فتأ َّدبــوا مــع اهلل!
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فإن َ
ّك من أهلها!

وأخيــراً أَذِ َن اهلل تعالــى لل ُمســلمين الذيــن أُوذوا فــي دينهــم،
وأُخْ ِرجــوا مــن ديارهــم بغيـ ِـر حــقٍّ بالقتــال! ومــن حكمــة اهلل تعالــى فــي
تأخيـ ِـر القتــال هــو تربي ـ ُة األُ َّمــة علــى العقيــدة أوالً ،ألن اهلل ســبحانه
ٍ
ٍ
نبيلــة هــي إعــاء كلمتــه فــي
لغايــة
أرا َد أن يكــون الجهــاد وســيل ًة
األرض ،ال غايــة بحــد ذاتهــا ،ولــو أُذِ َن بالقتــال قبــل أن تتر َّبــى األ ُ َّمــة
ـت أن القتــال مطلــوب لذاتــه ،أو هــو وســيلة
حــقَّ التربيــة لربمــا فهمـ ْ
الســيف
للثــأر ،وقــد أراد ُســبحانه أن يجع ـ َل الجهــاد عبــادة ،ويُــؤ ِّد َب َّ
بالقــرآن ،وإذا أراد اهلل ســبحانه شــيئاً كان ،وأجمـ ُل الشــهادة مــا شــهد
ـرف التاريــخ فاتحـاً
بهــا األعــداء ،وقــد قــال بعــض ال ُمستشــرقين :مــا عـ َ
أرحــم مــن ال ُمســلمين!
ـي ﷺ بأصحابــه يُريـ ُد قافلــة ُقريــش ،فغ َّيـ َر أبــو ُســفيان
وخــر َج النبـ ُّ
َّ
خــط مســيرها وأرســ َل إلــى ُقريــش لتُنجــده ،أرا َد ال ُمســلمون شــيئاً،
ـت غــزوة
وأرا َد ال ُمشــركون شــيئاً آخــر ،ولكــن اهلل أرا َد الحــرب ،فكانـ ْ
بــدر حيــث سـ َّـل اإلســام ســيفه للمــرة األولــى دفاع ـاً عــن عقيدتــه،
السـ ُ
ـيف مســلوالً ،والجهــا ُد قائمـاً ،ال يُبطلــه عــدل عــادل،
وســيبقى هــذا َّ
الدجــال كمــا قال ســيدنا،
وال جــور جائــر ،حتــى يُقاتـ ُل آخــر هــذه األُمــة
َّ
وإنــه إذا قــال صــدق!
َ
ض أصحابــه علــى القتــال،
ووقــف
الصفيــن يُحــ ِّر ُ
النبــي ﷺ بيــن َّ
ُّ
فقــال لهــم :قومــوا إلــى ٍ
جنــة عرضهــا الســماوات واألرض!
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وكان ُعميــر بــن الحمــام الــذي أخــر َج تمـ ٍ
ـرات مــن ُجعبتــه ليأكلهــا
علــى مق ُربـ ٍـة منــه ،فقــال لــه :يــا رســول اهلل جنــة عرضهــا الســماوات
واألرض؟
النبي ﷺ :نعم!
فقال له
ُّ
فقال :بَ ٍخ بَ ٍخ!
َ
حملك على قول ٍبخ ٍبخ؟
فقال له :ما
فقال :ال وا ِ
هلل يا رسول اهلل إال رجاء أن أكون من أهلها!
فقال له :فإنك من أهلها!
ـت حتــى آكل
فألقــى التمــرات التــي فــي يــده ،وقــال :لئــن أنــا حييـ ُ
تمراتــي هــذه إنهــا لحيــاة طويلــة!
ثــم اقتح ـ َم جيـ َ
ـش ال ُمشــركين ،فقات ـ َل حتــى استشــهد ،وهنيئ ـاً لــه
شــهادة تحــت لــواء النبـ ِّـي ﷺ!
هنيئـاً لــك ِّل مــن فتـ َح اهللُ لــه بابـاً للجهــاد ،فأحسـ َن دخولــه ،فقاتـ َل
عــدواً واضح ـاً ،إعــا ًء لكلمــةِ ا ِ
هلل فــي األرض ،ودفاع ـاً عــن شــرعه،
ـب دم ـاً حرام ـاً ،ولــم يُــؤذِ ُمســلماً فــي دمــه ومالــه وعرضــه،
ولــم يُ ِصـ ْ
هنيئــاً لهــؤالء الذيــن تُغفــ ُر لهــم ذنوبهــم عنــد أول قطــرةٍ تنــز ُل مــن
دمائهــم ،ويأمنــون فتنــة القبــر ،ألن الجــزاء مــن جنــس العمــل وكفــى
ببارقــةِ الســيوف فــوق رؤوســهم فتنــة ،فاللهــم شــهاد ًة!

185

الرجل!
حلت
قد
ُ
ِ
بينك وبين َّ

جــاء أبــو بكــر لزيــارة النبـ ِّـي ﷺ ،وقبــل أن يســتأذ َن ويدخــل ،ســم َع
عائشــة ترفـ ُع صوتهــا علــى النبـ ِّـي ﷺ! ثــم أُذِ َن لــه فدخـ َل غاضبـاً وقــال
البنتــه :أترفعيـ َن صوتـ ِـك علــى رســولِ اهلل؟! ثــم كأنــه أراد أن يجذبهــا
ـي ﷺ بينــه وبينهــا ،فلمــا خــر َج أبــو بكــر ،جعـ َل
إليــه ليُع ِّنفهــا فحــال النبـ ُّ
ـت بينــك وبيــن ال َّرجل»!
ـي ﷺ يقــول لعائشــة« :أال تريــن أنــي قــد حلـ ُ
النبـ ُّ
ثــم جــاء أبــو بكــر بعدهــا ،فوجــد النبـ َّـي ﷺ وعائشــة يضحــكان ،فقــال
لهمــا :أشـ ِـركاني فــي ِســلمِ ُكما كمــا أشــركتماني فــي حربكمــا!
أحــب األحاديــث النبويــة إلــى قلبــي هــي
أن
قلــت أكثــر مــن مــرةٍ َّ
ُ
َّ
ـب حــوادث الســيرة إلـ َّـي تلــك
تلــك التــي تُظه ـ ُر بشــر َّية النبــي ﷺ ،وأحـ ُّ
التــي تُرينــا بيــوت النبـ ِّـي ﷺ ،وبيــوت الصحابــة فــي هيئتِهــا االجتماعيــة
والحياتيــة الطبيعيــة التــي تُشــبه حياتنــا تمام ـاً ،والســبب فــي هــذا أن
ــب
الح ِّ
النــاس اعتــادوا أن ينظــروا لحياتــه ﷺ وحيــاة أصحابــه بعيــن ُ
واإلجــال حتــى كادوا يعتقــدون أن حياتهــم ال مشــاكل فيهــا وال همــوم،
فتأتــي هــذه القصــص والحــوادث التــي أُحبهــا لتضــع النقــاط علــى
الحــروف ،وتُخبرنــا أن ال َّنــاس هــم ال َّنــاس مهمــا بلغــوا مــن اإليمــان عتيـاً!
تفرضهــا المعاملــة
الخالفــات الزوجيــة تقــ ُع فــي كل البيــوت،
ُ
اليوميــة ،وهمــوم الحيــاة ،وتقلُّــب النفــس البشــرية مــن طــور إلــى طــور،
وعندمــا ترف ـ ُع عائشــة صوتهــا علــى النبـ ِّـي ﷺ فاألمــر ال عالقــة لــه
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بمنســوب اإليمــان ،وال مقــدار التقــوى ،إنهــا الحيــاة يــا ســادة ،فمهمــا
ـت زوجتــك مــن اإليمــان لــن تُــدرك عائشــة ،ومهما بلغ َْت مــن اإليمان
بلغـ ْ
ـت ،والحمد
لــن تبلــغ إيمــان النبـ ِّـي ﷺ ،وهــا هــي ُمشــكلة زوجية قد حدثَـ ْ
ِ
هلل أن األوائــل نقلوهــا إلينــا حتــى نتعلَّــم منهــا الــدروس والعِ بــر!
الدرس األول:
مــن كان يُم ِّنــي نفســه بحيــاةٍ زوجيـ ٍـة بــا ُمشــكالت فهــو واهــم أو
حالــم ،ولكــن المشــكالت إنمــا يجــب أن تكــون ســحاب صيــف يمــ ُّر
أنــت
ســريعاً ،والبيــوت إنمــا يجــب أن تُــدار بالتغاضــي والتراحــم،
َ
تتنــازل مــر ًة ،وهــي تتنــازل مــر ًة حتــى ال تكــون البيــوت ســاحات حــرب!
الدرس الثاني:
تتســ ُع رقعــة المشــاكل الزوجيــة حيــن يتحــزَّب األهــل ألوالدهــم،
ـت ،والــزوج عنــد أهلــه علــى
فالزوجــة عنــد أهلهــا علــى حــق مهمــا فعلـ ْ
حــق مهمــا فعــل ،وهــذا ليــس مــن العــدل والمنطــق فــي شــيء ،األصــل
َّ
ـت محاكــم ِل ـ َر ِّد الحقــوق،
أن
لإلصــاح فقــط ،فالبُيــوت ليسـ ْ
يتدخلــوا ِ
بمقــدار مــا هــي مــكان للتراحــم والتعايــش والتغاضــي والتجاهــل،
واألنبــل مــن اإلصــاح أن يأخــذ األهــل علــى يــد ابنهــم أو ابنتهــم عندما
الصهــر أو الكنــة ،ومــا أنبــل أبــا بكــر يــوم مــا
تُخطــئ وال ينســون فضــل ِّ
زوجهــا!
هــا َن عليــه أن ترفــع ابنتــه صوتهــا علــى ِ
الدرس الثالث:
ـدك زوجتـ َ
الخــاف شــيء ،وأن تهــو َن عنـ َ
ـك ،أو يهــو َن عنـ ِ
ِ
ـدك زوجـ ِـك
شــيء آخــر!
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ُ
وٱنظـ ْر لنُبــل النبــي ﷺ لــم تَ ُهـ ْن
النُبــاء يظهــرون فــي الخصومــات،
رفعــت صوتهــا عليــه ،لقــد منــ َع أباهــا أن
عليــه عائشــة حتــى حيــن
ْ
ض لهــاِ ،
الخالفــات طقــس ال منــاخ ،وعلــى الطقــس أن ال يســتمر
يتعـ َّر َ
طوي ـ ً
ا!
الدرس الرابع:
ـي ﷺ الميــاه إلــى مجاريهــا ،لقــد ماز َح عائشــة
علــى الفــور أعــا َد النبـ ُّ
قائ ـ ً
ـت بينـ ِـك وبيــن الرجــل؟! يــا لنُبــل النبــوة
ا :أال تريــن أنــي قــد حلـ ُ
إنــه يســترضيها أيضـاً!
اقلبوا الصفحة بسرعة،
بعض المواقف ال تحتاج إلى كثير من العناد،
وعزة النفس أيضاً ليس موضعها بين الزوج وزوجته!
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إن َ
فيك خصلتين ُيحبهما اهلل!
َّ

ـب أبــداً ،حتى ُسـ ِّم َي «حليــم العرب»،
كان األحنــف بــن قيــس ال يغضـ ُ
ـب،
ـب أبــداً ،ولكنــه إذا ُغ ِضـ َ
وعنــه كانــوا يقولــون :هــذا الــذي ال يغضـ ُ

َ
ـب لــه مئــة ألـ ٍـف ال يــدرون فيـ َم غضــب!
غضـ َ
مت ِ
الحلم؟
وقِ يل لألحنف بن قيس يوماً :ممن تعلّ َ
فقــال :مــن قيــس بــن عاصــم ،رأيتُــه قاعــداً بفنــاء داره ،محتبيــاً
ـي لــه برجـ ٍـل مربـ ٍ
ـوط ورجـ ٍـل
بحمائــل ســيفه ،يُح ـ ِّدثُ قومــه ،حتــى أ ُ ِتـ َ
َ
َ
ابنــك! فمــا قطــ َع كالمــه وال
أخيــك قتــ َل
مقتــول ،وقالــوا :هــذا ابــن
ـأت إلــى رحمـ َ
ـك
اهتـزَّ ،ولمــا انتهــى قــال البــن أخيــه :يــا ابــن أخــي أسـ َ
ـك بســهمك! وقــال البـ ٍـن لــهُ :ق ـ ْم إلــى ابــن عمـ َ
ـت نفسـ َ
فحـ َّـل
ورميـ َ
ـك ُ
وثاقــه ،وادفــن أخـ َ
وس ـ ْق إلــى أمــك مئــة ناقــة ديــة ابنهــا ،فإنهــا
ـاكُ ،
غريبــة فــي قومنــا!
ـاءت قبيلــة عبــد القيــس إلــى النبـ ِّـي ﷺ لتُســلم ،ســار َع
عندمــا جـ ْ
أفــرا ُد القبيلــةِ بالدخــول عليــه ،إال ســيدهم أش ـ ُّج عبــد القيــس ،بقــي
عنــد رحالهــم ،فربـ َ
ـس أحســن ثيابــه ،وأخـ َذ شــيئاً مــن
ـط ِ
الجمــال ،ولبـ َ
ِّ
وأجلســه إلــى جانبــه ،وقــال لــه:
الطيــب ،وأتــى النبـ َّـي ﷺ ،فق َّربَــه منــه،
َ
إن فيــك خصلتيــن يُحبهمــا اهللِ :
الحل ـ ُم واألنــاة!
َّ
ْت بهما يا رسول اهلل؟
أج ِبل ْ ُت عليهما أم تخلَّق ُ
فقال له األش ُّجُ :
فقال له :بل ُج ِبل ْ َت عليهما!
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ٍ
مختلفــة ،جبلَهــم
بطبــاع
نــص صريــ ٌح قاطــ ٌع أن النــاس يُولــدون
ٌّ
ٍ
اهلل ســبحانه عليهــا فــي بطــون أمهاتهــم ،وهــذا واقــع نعيشــه يومي ـاً
ونشــاهده عيانــاً ،إننــا نــرى فــي البيــت الواحــد ،الكريــم والبخيــل،
الهــادئ والعصبــي ،الشــهم واألنانــي ،الحليــم والغضــوب!
ولكــن هــذا ليــس ُمبـ ِّرراً ألن ينســاق اإلنســان وراء طبـ ٍـع ســيىءٍ ُجبــل
عليــه ،ألن الدنيــا دار امتحــان و ُمجاهــدة ،والنجــاح والرســوب إنمــا
يكــون ب ُمخالفــةِ الهــوى أو االنســياقِ لــه!
ـت حليم ـاً ولكنــي أتحلَّــم
حتــى األحنــف بــن قيــس كان يقــول :لسـ ُ
ألُجبــر نفســي عليــه!
وخي ـ ٌر منــه مــا رواه الخطيــب فــي تاريــخ بغــداد مــن حديــث أبــي
أن النبـ َّـي ﷺ قــال :إنمــا العلــم بالتعلُّــم ،وإنمــا ِ
الحلــم بالتحلُّــم،
هريــرة َّ
ومــن يتح ـ َّر الخي ـ َر يُعطــه ،ومــن يتــوقَّ َّ
الشــر يوقــه!
ولتبسـ ِ
ـيط الفكــرة ،اإلنســا ُن مجبــو ٌل علــى الشــهوة ولكــن هــذا ال
يُبــرر الزنــى ،ولكــن اهلل ُســبحانه جبلــه عليهــا امتحانــاً ليــرى كيــف
يُشــبع شــهوته حــاالً أم حرامــاً ،يحكمهــا أو تحكمــه!
واإلنســا ُن مجبــو ٌل علــى حــب المــال ،ولكــن هــذا ال يُبــرر الســرقة،
ولكــن اهلل ُســبحانه جبلَــه عليــه امتحان ـاً ليــرى مــن يكســب بالحــال
ومــن يكســب بالحــرام ،مــن يُــؤ ِّدب شــهوته ومــن ينســاق لهــا انســيا َق
البهائــم المحكومــة بغريزتهــا ألن ال عقــل لديهــا!
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أتدري فيما يتناطحان؟

النبــي ﷺ يمشــي ومعــه أبــو ذ ٍّر الغفــاري ،فــرأى شــاتين
كان
ُّ
يتناطحــان ،فقــال لــه :يــا أبــا ذر ،أتــدري فيمــا يتناطحــان؟
فقال أبو ذ ٍّر :ال.
ولكــن اهلل يــدري ،وســيقضي بينهمــا يــوم
النبــي ﷺ:
فقــال لــه
َّ
ُّ
القيامــة!
ـت نهايــة المطــاف ،فــا تبتئــس لحــقٍّ لـ َ
ـك لــم تأخــذه
ال ُّدنيــا ليسـ ْ
فيهــا ،وال تفــرح بحــقٍّ غصبْتَــه مــن غيــرك ،في اآلخرة سـتُقام المحكم ُة
ـذت مــا ليــس لهــا ،وعينُــك
التــي تشــه ُد فيهــا الجــوارح ،يـ ُدك التــي أخـ ْ
يحـ ُّل لهــا ،وف ُمـ َ
ـرت إلــى مــا ال ِ
ـك الــذي أك َل الحــرام ،ولســانُك
التــي نظـ ْ
ـك وعليـ َ
الــذي آذى النــاس ،شــهو ُد َك منـ َ
ـك ،ف َأ ِ
حسـ ْن اختيــار شــهودك!
ـت ،وا ِ
هلل لتفرحيـ َن
أيتهــا البنـ ُ
ـت مــن الميــراث ألنهــا بنـ ٌ
ـت التــي ُحرمـ ْ
بح ّقـ ِـك الــذي ســتأخذينه بيــن يــدي ا ِ
هلل أكثــر مــن فرحـ ِـك بميراثـ ِـك لــو
أنـ ِـك أخذ ِتــه فــي الدنيــا!
ـرت
ـت ضربـاً مبرحـاً وكالمـاً جارحـاً فصبـ ْ
أيتهــا الزوجــة التــي أُوذيـ ْ
ـت :حســبي اهلل ونعــم الوكيــل ،وا ِ
هلل لتأخذيــن حقـ ِـك
ـبت وقالـ ْ
واحتسـ ْ
ِ
فرحــك بــداللِ الدنيــا لــو
بيــن يــدي اهلل وســتفرحين بــه أكثــر مــن
أخذ ِتــهِ !
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أيهــا العام ـ ُل المســكين الــذي ســم َع عبـ ِ
وذي فــي
ـارات اإلهانــة ،وأ ُ َ
ـذن
ـب كــي ال يجــوع أوالده ،واهلل لتأخـ َّ
كرام ِتــه وجســدِ ه ،فصبـ َر واحتسـ َ
حقـ َ
ـك بيــن يــدي اهلل ،ولتفرحـ َّـن بــه أكثــر مــن فــرح التوقيــر لــو نلتــه
فــي الدنيــا!
ـي بالتشـ ُّدد والتخلُّــف،
ـي الــذي اتُهِ ــم فــي دينــه ،و ُرمـ َ
ـي النَّقـ ُّ
أيهــا التقـ ُّ
وا ِ
ـذن حقــك بيــن يــدي اهلل ،ولتفرحـ َّـن بــه أكثــر مــن فرحــك
هلل لتأخـ َّ
ولــو نصبــوا لــك منبــراً فــي الدنيــا!
ليس فيها!
أيتُها التي أُوذيت في عرضها ،وقيل فيها ما َ
وسجن ظلماً!
أيها الذي اتُهم بأمانته ُ
أيتها التي قيل عن ِحجابها ُمعقدة ودقة قديمة!
أيها الذي أُخذ منه بالواسطة وظيفة كان يستحقها!
إن ال ـ َّرب العــادل الــذي ســيقضي بيــن شــاتين
استبشــروا جميع ـاًَّ ،
َ
ســقط عنهمــا التكليــف ،فســيقضي بالعــدلِ بينكــم
يتناطحــان ،وقــد
وبيــن خصومكــم.
ويا لسعد من أتى اهلل مظلوماً ولم يأته ظالماً!
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المفلس؟!
أتدرون من ُ

النبي ﷺ جالساً مع أصحابه ،فسألهم :أتدرون من ال ُمفلس؟
كان
ُّ
فلس فينا من ال درهم له وال متاع.
فقالوا :ال ُم ُ
إن ال ُمفلــس مــن أ ُ َّمتــي ،الــذي يأتــي يــوم القيامــة بصــاةٍ
فقــالَّ :
وصيـ ٍـام وزكاةٍ  ،ويأتــي وقــد شــت َم هــذا ،وقـ َ
ـذف هــذا ،وأك َل مــا َل هــذا،
وسـ َ
ـفك د َم هــذا وضــرب هــذا! فيُعطــى هــذا مــن حســناتِه وهــذا مــن
يقضــي مــا عليــه ،أخــ َذ مــن
ــت حســناتُه قبــل أن
حســناتِه ،فــإن فن َي ْ
َ
خطاياهــم ُ
ـت عليــه ثــم ُطــرح فــي النــار!
فطرحـ ْ
ـتريت
ـبب توبتــي بائــع مســكين ُمتجـ ِّول ،اشـ ُ
يقــو ُل أحـ ُد التائبيــن :سـ ُ
ـت ،فقــال لــي :أيــن الحســاب؟
منــه شــيئاً ،ثــم
ُ
أدرت ظهــري ومضيـ ُ
فقلت له ساخراً :الحساب يوم الحساب!
ُ
فقــال لــي :ص ِّدقنــي أن تدفـ َع لــي اليــوم أرخــص لــك مــن أن تدفــع
يــوم الحســاب!
علــي ،ومــن يومهــا وأنــا أعمــ ُل ليــوم
فنزلــت كلماتــه كالصاعقــة
ْ
َّ
الحســاب!
إن من اإلفالس أن تعم َل لغيرك!
ـب
أن تتعـ َ
ـب فــي عباداتــك ،فتُصلِّــي ،وتصــوم ،وتُز ِّكــي ،وت َُحـ ّـج ،فيكتـ ُ
المالئكــة فــي صحيفتــك حسـ ٍ
ـت مــع
ـنات كثيــرة ،ثــم فــي ال ُمقابــل أنـ َ
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ـب إنســاناً ،وتدخ ـ ُل
عبادا ِتــك هــذه كالوحــش الكاســر مــع النــاس ،تسـ ُّ
تغصــب هــذا مــاالً ،وتمنــ ُع أُختــاً ميراثــاً،
فــي عــرض إنســان آخــر،
ُ
ـرب ضعيفـاً ،وتظلـ ُم مســكيناً ،وتمشــي بالنميمــةِ بيــن النــاس ،تشــي
تضـ ُ
بزمالئــك فــي العمــل ،وتفتــري علــى خلــقِ اهلل ،فــإذا كان يــوم القيامــة
شــر ْت
وقــا َم
النــاس للحســاب ،واجتمــع الخُ صــوم بيــن يــدي اهلل ،ونُ ِ
ُ
الح َكـ ُم العــدل يُعيـ ُد
الســجالت التــي ال تُغــادر صغيــرة وال كبيــرة ،وبــدأ َ
ـت فــي عرضــه،
الحقــو َق ألهلهــا ،فيذهــب أجــر صالتــك للــذي خُ ضـ َ
ـت مالــه ،وأجــر زكاتــك للــذي آذيتــه ،وأجــر
وأجــر صيامــك للــذي أكلـ َ
صدقتــك للــذي جرحتــه ،ثــم لمــا تفنــى حســناتك ويبقــى مظلومــون لــم
يأخــذوا حقهــم أعطــوك مــن ســيئاتهم حتــى تُلقــى فــي النــار!
ال ت ُك ْن كالغني والسائق كما في هذه القصة:
ـي
عمـ َل ســائ ٌق فقيـ ٌر عنــد رجـ ٍـل غنـ ٍّـي عشــر ســنوات ،ثــم مـ َ
ـات الغنـ ُّ
فقــررت أن تتــزو َج الســائق لِمــا رأتــه مــن
وانقضــت عــدة الزوجــة،
ْ
ْ
ُحس ـنِهِ وأخالقــه ،فصــا َر كل مــال الغنــي بيــن يديــه ،فلمــا ُســئل عــن
ـت ُ
أظـ ُّـن أنــي أعمــل عنــده فتب َّيــن لــي الحقـاً أنــه هــو مــن
هــذا قــال :كنـ ُ
كان يعم ـ ُل عنــدي ويجم ـ ُع لــي المــال!
فال تجمع حسناتك ألحد!
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ما تقولون في هذا؟!
درس عظيـ ٍـم ع َّمــا قليــل،
مــا كانــوا يعرفــون أنهــم علــى موعــد مــع ٍ
ـي ﷺ جالــس وهــم حولــه ،ك ُّل شــيءٍ كان عاديـاً ،ليــس هنــاك أمــر
النبـ ُّ
مســتجد مــن أمــور الدنيــا ،وال نــزل الوحــي بشــيء مــن أمــور الديــن،
ثُـ َّم م ـ َّر رج ـ ٌل فس ـلَّ َم ومضــى...
النبي ﷺ لمن معه :ما تقولون في هذا؟
فقال
ُّ
قالــوا :رجــل مــن أشــراف النــاسَ ،ه ـ َذا َو َّ ِ
ـب أَ ْن
الل َحـ ِـر ّ ٌي ِإ ْن َخ َطـ َ
يُنْ َك ـ َح َ ،و ِإ ْن َش ـ َف َع أَ ْن يُ َش ـ َّف َع
النبــي ﷺ ولــم يقُــل شــيئاً ،ثــم بعــد قليــل مــ َّر رجــ ٌل مــن
فســكت
َ
ُّ

فقــراء المســلمين فســلَّ َم ومضــى…
فقال لمن حوله :ما تقولون في هذا؟
ـب أن
قالــوا :هــذا رجــل مــن فقــراء المســلمين ،هــذا َحـ ِـر ٌّي إذا خطـ َ
ال يُــز َّوج ،وإ ْن شــف َع أن ال يُشـفَّع ،و ِإ ْن َقــا َل أَ ْن الَ يُ ْسـ َم َع ِل َق ْو ِلــهِ .
األرض من ذاك!
فقال :هذا خي ٌر من ملء
ِ
النــاس هــم النــاس فــي كل عصــر ،تخدعهــم المظاهــر ،ويســحر
قلوبهــم مــا يــروه ويســمعوه ،ذلــك أنهــم اعتــادوا أن ينظــروا إلــى الدنيــا
ـت أحكامهــم
بعيــون الدنيــا ،ولــو نظــروا إليهــا بعيــون اآلخــرة الختلفـ ْ
حتم ـاً!
األناقــة مطلوبــة ،ولكــن مــا أدراك أنــه قــد يكــون خلــف هــذه البدلــة
األنيقــة قلبـاً عفنـاً ،وخلــف هــذا الفســتان «الماركــة» نفســية مريضــة!
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الغنــى شــيء جميــل ،ولكــن مــا أدراك أنــه قــد يكــون خلــف هــذا
الثــراء مــا ٌل حــرام ُجمــع بالغــش والظلــم والربــا وأكل أمــوال النــاس
بالباطــل!
اللســان الحلــو فاتــن ،ولكــن مــا أدراك أنــه قــد يكــون خلــف هــذا
الــكالم المعســول ذئــب ُمتر ِّبــص ،وح َّيــة رقطــاء تنتظــر لحظــة اللســع!
صحيــح أنــه أُمرنــا أن نحكــم علــى الظواهــر وأن هلل الســرائر،
ولكــن هــذا ال يعنــي أن يكــون المــرءُ ســاذجاً وال يــرى إال مــا تُريــه إيــاه
عينــاه!
ـت فــي رفــع األوزان فــي النــوادي الرياضيــة
البطولــة الحقيقيــة ليسـ ْ
وإنمــا فــي رفــع الغطــاء الدافــئ لصــاة الفجــر!
ـت فــي البدلــة الرســمية وال المجوهــرات،
واألناقــة الحقيقيــة ليسـ ْ
وإنمــا فــي نقــاء القلــبِ ،
وحــب الخيــر للنــاس!
وطيــب النفــسُ ،
اح ُكــ ْم علــى النــاس بقُربهــم مــن اهلل وبُعدهــم عنــه ،بإحســانهم
للخلــق وإســاءتهم إليهــم!
البط ـ ُل الحقيقــي هــو الــذي يتو َّقــف عنــد شــرع اهلل ،والجبــان هــو
الــذي ينتهــك حــدود اهلل ولــو انتص ـ َر كل يــوم فــي معركــة!
شــاب فتــا ًة مــن أبيهــا ،فلــم يســأله مــاذا تعمــل ،وال أيــن
خطــب
ٌ
َ
ستُســكنها ،وال كــم راتبــك ،وإنمــا ســأله ســؤاالً واحــداً أذهلــه ،قــال لــه:
فــي أيــة ســاعة أذان الفجــر؟
فلم يعرف!
فقال له :ليس عندنا بنات للزواج!
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فإنهما كانا متحابين!
ـي ﷺ يُشـ ُ
ـرف علــى دفــن ُشــهداء غــزوة أُحـ ٍـد قــال :ادفنــوا
بينمــا النبـ ُّ
عمــرو بــن الجمــوح وعبــد اهلل بــن حــرام فــي قبـ ٍـر واحـ ٍـد فإنهمــا كانــا
متحابين!
ســنموت نهايــة المطــاف،
علــى أن المــوت ليــس فِ راقــاً ،جميعنــا
ُ
الفِ ــراق الحقيقــي أن يكــون أحدنــا فــي الجنــة واآلخــر فــي النــار! ومــن
ـت تُوقظنــا لصــاة
أجمــل مــا قـ ُ
ـرأت قــول أحدهــم عــن جدتــه ،قــال :كانـ ْ
ـص فــي الجنــة منــا أحــد!
الفجــر ،وتقــول انهضــوا ال نُريــد أن ين ُقـ َ

َ
مــن أح َّب َ
َ
ــب
خــاف
ــك حقــاً هــو الــذي
لح ِّ
عليــك مــن النــار ،ويــا ُ
إبراهيــم آلزر وهــو يقــول لــه﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾
ُ
النبي ﷺ :فإنهما كانا ُمتحابين!
وٱنظ ْر لجمال قول
ّ

مــا أجمــل أن يُعــرف اإلنســان بيــن النــاس بصفاتــه العذبــة ،أن
ـت
يُعــرف بال ُمحــب ،والشــهم ،والكريــم ،والنبيــل ،إذا ُذكــر اســمه لمعـ ْ
صــورة وجهــه فــي أذهــان الســامعين كأنهــا قلــب أحمــر ،كــذاك الــذي
نضعــه وراء العبــارات الجميلــة التــي نكتبهــا!
ـي رحمــه اهلل فــي ِس ـيَ ِر أعــام النُّبــاء لمحمــد بــن
ترج ـ َم الذهبـ ُّ
الســكري ،محمــد بــن ميمــون ال َمـ ْر َو ِزي ،ولــم
ميمــون فقــال :أبــو حمــزة ُّ
بالســكري لحلــو كالمــه!
الســكر ،وإنمــا ُس ـ ِّم َي ُّ
يكــن يبي ـ ُع ُّ
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فيــا تُــرى لــو أراد الذيــن يعرفوننــا أن يســتبدلوا أســماءنا بصفاتنــا
التــي نُعاملهــم بهــا فمــاذا عســاها تكــون؟!
ـي ال ُمبــارك،
مــاذا ســيختار األبــوان لنــا اســماً ،االبــن البــار المرضـ ُّ
أم االبــن العــاق الفـ ُّ
ـظ الســليط؟!
مــاذا ســتختار الزوجــة اســماً لنــا ،الــزوج الحنون الكريم ال ُمتســامح،
أم الــزوج العنيف القاســي؟!
مــاذا ســيختار الــزوج ِ
لــك اســماً ،الحنونــة ال ُمحبــة الكريمــة
الصبــورة ،أم ســليطة اللســان قاســية القلــب جارحــة الــكالم؟!
مــاذا ســيختا ُر الجــار َ
لــك اســماً ،الشــه ُم المعطــاء ال ُمســالم ،أم
ِ
الجشــع ســيىء الخُ لــق؟!
الغــادر
مــاذا ســيختار زمــاء العمــل َ
لــك اســماً ،حافــظ الســر األميــن
ال ُمهــذب ال ُمــؤدب ،أم الواشــي والفاضــح؟!
أســماؤنا لنــا أمــا صفاتنــا فللنــاس ،وهــم الذيــن يضعــون لنــا صفـ ًة
بنــا ًء علــى تعاملنــا معهــم ،ويومـاً مــا ســترحل األســماء وتبقــى الصفــات،
فاتركــوا وراءكــم مــن يترحــم عليكــم!
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إن لي فيهم نسب ًا!
َّ
ــرت بميــادِ
شــاعر فيهــا
ٍ
كانــت القبيلــ ُة فــي الجاهليــة إذا بُ ِّش ْ
ْ
ـال احتفــا ًء ،فالشــاع ُر فــي ذلــك
ـت النــا َر فــي مضاربِهــا ثــاث ليـ ٍ
أضرمـ ْ
الوقــت هــو وزارة إعــام القبيلــة! وعــن ِّ
الشــعر قالــوا :كان العــرب
ـاب بيــانِ ســطو ِة ِّ
ـعر،
ولــم ي ُكــن لهــم مــن علـ ٍـم غيــره! وهــذا مــن بـ ِ
الشـ ِ
وأهميتِــه ،وشــغفِ هم بــه ،وإال فقــد ُعــرف فيهــم الطــب ،واالســتدالل
بالنجــوم للمســير ،وا ِّتبــاع األثــر ،وكثيــر مــن الــذكاء والفراســة!
منزلَـ َة ِّ
النبــي ﷺ يعـ ُ
وأن المعركــة مــع
الشـ ِ
ـرف ِ
ـعر فــي العــربَّ ،
َّ
وألن َّ
ـت معركــة ســيوف فقــط ،قــال :اهجــوا قريشـاً ،فإنــه أشـ ُّد
ُقريــش ليسـ ْ
عليهــم مــن رشــقِ النّبــلِ !
اهج ُهم!
فأرس َل إلى عبد اهلل بن رواحة ،وقال لهُ :
رض النبي ﷺ!
فهجاهم ،ولكن هجاءه لم يُ ِ
يجد ِشعره يفي بالغرض!
فأرس َل إلى كعب بن مالك ،فلم ِ
ثــم أرســل إلــى حســان بــن ثابــت ،فلمــا دخـ َل عليــه قــال حســان عــن
ـارب ِبلِســانه! ثــم قــال
نفســه :قــد آن لكــم أن تُرســلوا إلــى األســدِ الضـ ِ
للنبـ ِّـي ﷺ :والــذي بعثـ َ
ـري األديــم!
ـك بالحــقِّ ألفرينَّهــم بلســاني فـ َ
ـإن أبــا بكـ ٍـر أعلـ ُم ُقريـ ٍـش بأنســابها،
تعجـ ْل ،فـ َّ
ـي ﷺ :ال َ
فقــال لــه النبـ ُّ
ـص لـ َ
وإن لــي فيهــم نســباً حتــى يُ ِّ
ـك نســبي!
َّ
لخـ َ
ـب حســا ُن إلــى أبــي بكــر ،ثــم رجـ َع إلــى النبـ ِّـي ﷺ وقــال لــه :يــا
فذهـ َ
رســول اهلل ،قــد َّ
ألسـلَّن ََّك منهــم كمــا ت َُسـ ُّل
لخـ َ
ـص لــي أبــو بكــر َ
نسـ َب َكُ ،

الشــعرة مــن العجيــن!
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النبــي ﷺ هجــاءه ،وقــال لــه ُمشــجعاً:
ورضــي
حســان،
فهجاهــم َّ
َ
ُّ
اهج ُهــم وروح القُــدس معــك!
ُ
َّ
الشــاهد فــي القصــة أن النبـ َّـي ﷺ علــى عدائــه مــع ُقريــش ،لــم ي ُهــن
أن القضيـ َة كفـ ٌر وإيمــا ٌن حيــث ال
عنــده نســبه وقرابتــه ورحمــه ،ورغــم َّ
َ
عرضــه ،وال يهجــو رح َمــه،
ُمواربــة وال ُمجاملــة ،إال أن األصيـ َل ال يَـ ُذ ُّم
إنمــا يهجــو الفكــرةَ المشــرك ّة ،والنهـ َج األعــوج!
إن لــي فيهــم نســباً ،هــو أن الــذي هجــاه
وســبب قــول النبـ ِّـي ﷺ َّ
ـي أن
هــو ابــن عمــه أبــو ُســفيان بــن الحــارث بــن عبــد ال ُمطلــب ،فخشـ َ
حســان علــى قــدر
يطــال هجــاء حســان ع ّمــه ،وجــده ،وأرحامــه ،وكان َّ
المســؤولية واإلبــداع!
ِ
فــي قضيــةِ
النبــي ﷺ نســبه
الشــرك واإليمــانِ لــم ي ُهــ ْن علــى
ِّ
ورحمــه ،ونحــن اليــوم نجــد أن العائلــة إذا اختلــف أفرادهــا علــى شــيءٍ
مــن الدنيــا نشــروا أعــراض بعضهــم ً
بعضــا بيــن النــاس ،وفــي مواقـ ِـع
التواصــلِ  ،وفجــروا فــي الخصومــة ،وتناولــوا األحيــاء واألمــوات دون
ضميــر وال أخــاق!
وازع مــن
ٍ
أدنــى ٍ
أصــل
ِــب اإلنســان بحقــه شــيء ،وأن يكــون بذيئــاً ،قليــ َل
ٍ
أن يُطال َ
وديــن شــيءٌ آخــر!
وأخــاق
ٍ
ٍ

إن الغايــة ال تُبــرر الوســيلة ،نحــن أ ُ َّمـ ُة األخــاقِ  ،وفــي ديننــا ُطهــر
الغايــة يُحتــم البحــث عــن طهــر الوســيلة!
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الح َر َقــة وهــم مــن قبيلــة ُجهينــةُ ،سـ ُّموا
ـي ﷺ جيشـاً إلــى ُ
أرسـ َل النبـ ُّ
ـت بينهــم وبيــن بنــي مــرة بــن ذبيــان فــي الجاهليــة
بذلــك لمعركـ ٍـة كانـ ْ
بالســهام لكثــر ِة مــا قتلــوا منهــم!
فأحرقوهــم ِّ
وص ـ َل الجيـ ُ
ودارت معرك ـ ٌة ُســرعان مــا انتص ـ َر فيهــا
ـش صباح ـاً،
ْ
ال ُمســلمون ،وفــ َّر منهــم رجــ ٌل ِ
فلح َقــه أُســامة بــن زيــد ورجــل مــن
األنصــار ،فلمــا حاصــراه قــال :ال إلــه إال اهلل!
ولكن أسامة بن زيد طعنه بالرمح فقتله!
األنصاري
فتو َّق َف
َّ
ُّ
ـي ﷺ باألمـ ِـر قــال ألُســامة:
فلمــا رجعــوا إلــى المدينــة ،وع ِل ـ َم النبـ ُّ
أقتلْتَــه بعــد أن قــال ال إلــه إال اهلل ،فكيــف تصن ـ ُع بــا إلــه إال اهلل إذا
أتتـ َ
ـك يــوم القيامــة!
فقال أسامة :يا رسول اهلل ،قالها متع ِّوذاً/خوفاً من القتل!
ـققت عــن قلبــه حتــى تعلــم أقالهــا أم
ـي ﷺ :أفــا شـ َ
فقــال لــه النبـ ُّ
ال؟!
فتمنــى أُســامة أنــه لــم يكــن قــد أســلم مــن قبــل ،وأن إســامه كان
اليــوم حتــى ال يكــون فــي صحيف ِتــه أنــه قــد قتـ َل رجـ ً
ا قــال ال إلــه إال
ـب علــى
اهلل رغــم أنــه كان ُمحاربـاً لهــم ،ولــو تم َّكــن منهمــا لَ َقتَل َ ُهمــا ،وغلـ َ
ظ ِّنــه أنــه قالَهــا خوفـاً ليحمــي نفســه وليــس عــن إيمــان ،لذلـ َ
ـك اعتــز َل
دارت بعــد ذلــك بيــن ال ُمســلمين فلــم
أُســامة كل الفتــن والحــروب التــي
ْ
ـارب مــع أحـ ٍـد وال ضــد أحــد!
يُحـ ْ
أول مــا يُقضــى بــه يــوم القيامــة فــي ال ِّدمــاء ،فــا شــيء أعظــم ذنبـاً
عنــد اهلل بعــد ِّ
الشــرك إال قتــل األنفــس التــي حـ َّرم اهلل قتلهــاُ ،مســلمة

ـي بــه المســلمون اليــوم االســتهانة
كانــت أم كافــرة! وإن أقبــح مــا ابتُلـ َ
بالدمــاء!
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أن
ـي بــه النــاس أيضـاً هــو الدخــول فــي نوايــا النــاس! مــع َّ
وممــا ابتُلـ َ
أن لنــا الظواهــر واهلل ســبحانه
للحكــم علــى األفعــال َّ
القاعــدة الفقهيــة ُ
يتو َّلى الســرائر،
ولكننــا مــا زلنــا نســم ُع مــن يقــول إن فالنـاً يتصـ َّـدق ليُرينــا أنــه غنـ ٌّـي
وكريــم ويملــك مــاالً كثيــراً يُريـ ُد بذلــك أن «يتفشــخر»!
ـب إلــى المســجدِ ليــراه
ومــا زلنــا نســم ُع مــن يقــول إن فالن ـاً يذهـ ُ
فــان فيقبــل أن يُز ِّو َجــه ابنتــه!
ـاب ُح ْسـ ُن الظـ ِّـن وحـ َّـل مكانــه ســوء الظـ ِّـن حتــى صــا َر النــاس إذا
غـ َ
رأوا فالنـاً فــي بيـ ِـت فــان قالــوا :اهلل أعلــم مــا الســيرة! ال أحــد يقــول
َّ
ولعــل هنــاك فقيــراً يُريــدان أن يَقضيــا
لعلَّهمــا اجتمعــا علــى خيــر،
حاجتــه ،ولعـ َّـل هنــاك ُمشــكلة أُســرية يعمــان علــى حلِّهــا!
هلل إن اإلنســان بالــكاد أن يفهــ َم نيتــه ،وأحيانــاً
ُ
وا ِ
تختلــط عليــه
األمــور بيــن حـ ِّ
ـظ النفــس والهــوى وإرضــاء اهلل ،فكيــف يجــز ُم النــاس
فــي نوايــا النــاس؟!
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أردت أن تعطيه؟!
وما ِ
كان عبــد اهلل بــن عامــر طف ـ ً
ا صغيــراً ،و َد َعتْ ـ ُه أُمــه ليأتــي إليهــا
فقالــت :هــا تعــا َل أُعطيــك!
ِ
أردت أن تُعطيه»؟
جالس عندهم فقال لها« :وما
والنبي ﷺ
ٌ
ُّ
قالت :أُعطيه تمراً.
ِ
فقال لها« :أما ِ
عليك كذبة»!
ِبت
إنك لو لم تُعطهِ شيئاً ُكت ْ
كان اإلســام حريصـاً علــى تربيــةِ األطفــالِ تربيــة ســوية ،لينشــأوا
بعــد ذلــك جيــ ً
ا يحمــ ُل أعبــا َء الدعــو ِة باقتــدار ،ففاقــ ُد الشــيءِ ال
ــرص اإلســا ُم علــى
ولمــا كان األطفــال هــم المســتقبلَ ،ح َ
يُعطيــهَّ ،
التربيــةِ اإليجابيــةِ لضمــان الغــد ،وكمــا يقــول خُ بــراء التربيــة :تربي ـ ُة
شــخصية طفــل أســهل مــن عــاج شــخصية ُمراهــق!
لهذا كانت التربية ُمنذ نُعومة األظفار
مــا يتف ـ َّوهُ بــه األهــل لألطفــال عنــد البــكاء هــزالً كالوعــد بإعطــاءِ
ســكت ،دون أن يُعطــوه ،أو التخويــف بأشــياء غريبــة كأبــي
شــيءٍ إن
َ
ٍ
مســلوخة الــذي يُعاقــب
قــدم
ٍ
كيــس الــذي يأخــ ُذ األطفــال ،أو أبــي ٍ
ِ
نفســيات
هــدم
الكــذب أو ًال ،ومــن
األطفــال الذيــن يبكــون هــو مــن
ِ
ِ
األطفــالِ ثانيــاً!
األوال ُد زر ٌع ِ
راس ،ونحن نهاية المطاف ال نحصد إال ما نزرع!
وغ ٌ
عندمــا يتر َّبــى الطفــل علــى الخــوف فإنــه يتعلَّــم الكــذب لينجــو مــن
العقاب!
وعندمــا يتر َّبــى علــى ال ُعنــف فإنــه يتعلَّــم القســوة وتنشــأ فيــه حاســة
االنتقام!
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وعندما يتر َّبى على الكذب فإنه يفق ُد الثق َة!
وعندما يتر َّبى على الفوضى فإنه يتعلَّم االستهتار!
وعندمــا يتر َّبــى علــى قِ لــةِ
والتقديــر فإنــه يعتــاد الــذل
االحتــرام
ِ
ِ
ويفقــد اإلحســاس بالكرامــة!
وعندما يتر َّبى على األنانية يتعلَّم الجشع!
ـات صغيــر ،فانظــروا كيــف تزرعــون نباتكــم ،وقــد قــال
األطفــا ُل نبـ ٌ
الشــاعر:
اعتدلت
إن الغصون إذا ق َّومتها
ْ
الخشـــب
وال يليـــ ُن إذا ق َّومتـــه
ُ

فــا تُض ِّيعــه صغيــراً بســوء تربيتــك ،وبأجــواء بيتِــك المشــحون
بال ُعنــف األُســري ،والكــذب ،وقلــة االحتــرام ثــم تأتيــه كبيــراً تُري ـ ُد أن
يَبِــ َّر َك كمــا يَبِــ ُّر األوال ُد آباءهــم وأمهاتهــم!
رجــل إلــى عمــر بــن الخطــاب يشــكو إليــه عقــوق ابنــه،
جــا َء
ٍ
ـت أن ألبيــك عليـ َ
ـك حق ـاً؟
فاســتدعى عمــر االبــن وقــال لــه :أمــا علمـ َ
علمت يا أمير المؤمنين ولكن أليس لي حقاً عليه؟
فقال :قد
ُ
قــال :بلــى ،حقــك أن ال يختــار لــك أمــاً تُع َّيــ ُر بهــا ،وأن يُســ ِّميَك
اســماً حســناً ،وأن يُؤ ِّدبَــك ويُر ِّبيَــك!
فقــال االبــن :أمــا أبــي فاختــار أُمــي مــن اإلمــاء وأُمهــات إخوتــي
مــن الحرائــر ،فهــم يقولــون لــي يــا ابــن األَ َمــة ،وأســماني ُجع ً
ال/اســم
حشــرة ،وتركنــي للرعــي فــا أحفـ ُ
ـظ حديث ـاً وال قرآن ـاً!
فقال عمر لألب :لقد َع َق ْقتَ ُه قبل أن يعقَّك!
204

ال تلعنوه!
ـب ِحمــاراً،
كان علــى عهــدِ النبـ ِّـي ﷺ رجـ ٌل اســمه عبــد اهلل وكان يُل َّقـ ُ
ضح ُ
النبــي ﷺ بيــن الفينــةِ
الــدم ُحلــو ال ُّدعابــة ،يُ ِ
ــك
وكان خفيــف َّ
َّ
واألُخــرى إذا التقيــا.
وكان عبــد ا ِ
ـي ﷺ ،ثــم إنــه
هلل ُمبتلــى بشـ ِ
ـرب الخمــر ،فجل ـ َده النبـ ُّ
فجــيء بــه إلــى النبـ ِّـي ﷺ ،فأمــر بجلــده ،فقــال رج ٌل
شـ ِـر َب مــر ًة أخــرىِ ،
مــن الحضــور :اللهــم العنــه ،مــا أكثــر مــا يُؤتــى بــه!
النبــي ﷺ :ال تلعنــوه ،فــوا ِ
حــب اهلل
هلل مــا
فقــال
ُ
علمــت إال أنــه يُ ُّ
ُّ
ورســوله!
ِ
أمــراض
اآلفــات
أن
المعاصــي
إن
ُ
ُ
أمــراض األرواح تمامــاً كمــا َّ
َّ
َ
ـض الجســدِ بعيــن الشــفقة والتعاطــف
األجســام ،وكمــا ننظـ ُر إلــى مريـ ِ
ثــم نُــردد :الحمــد هلل الــذي عافانــا ممــا ابتلــى بــه كثيــراً مــن خلقــه،
علينــا أن ننظـ َر إلــى ذنــوب النــاس كأننــا عبــاد ال كأننــا أربــاب ،وعلينــا
أن نُشــف َق عليهــم ،ونحمـ َد اهلل علــى العافيــة ،وأنــه عص َمنــا ممــا وقعــوا
ِ
هــم بــه ،فــوا ِ
العاص ـ َم اهلل!
هلل مــا اســتقا َم أح ـ ٌد بقوتــه ولكــن
ثُـ َّم إن لـ ٍّ
ألن اهلل ســترها علينــا،
ـاص لــم تظهــر للنـ ِ
ـكل منــا معـ ٍ
ـاس َّ
فمــن أدب المســتور أن ال يَفضــح كــي ال يرفــع اهلل ســتره عنــه ،ألن
الجــزاء مــن جنــس العمــل!
هــذا الــكالم ليــس تبريــراً للمعاصــي ،وال ح ًثــاّ علــى ارتكابِهــا
واالســتهانةِ بهــا ،وإ َّنمــا لتغييـ ِـر النظــرة إلى أهل الذنوب من ال ُمســلمين!
في كل إنسان بذرة خير ،فال تحملوا مفاتيح الجنة والنار!
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نعــم الحجــاب فريضــة ،ولكــن مــن قــال لـ َ
تتحجــب
ـك أن التــي ال
َّ
ال تصــوم وال تُصلــي ،وال تقــرأ القــرآن ،كلنــا نعــرف فتيــات لســ َن
ــن مــن اإلســام إال ِ
الحجــاب ،هــؤالء علينــا أن
حجبــات وال ينقص ُه َّ
ُم َّ
نأخــ َذ بأيديهــن إلــى اهلل ،باللُّ ِ
طــف والليــنِ والكلمــةِ الطيبــة.
ورأس األمــر ،وهــي أول مــا يُســأل عنــه
نعــم الصــاةُ عمــود الديــن،
ُ
المــرء يــوم القيامــة ،ولكننــا جميع ـاً نعــرف شــخصاً ال يُصلــي ،ولكنــه
إذا أســاء أحـ ٌد إلــى النبـ ِّـي ﷺ فــي حضر ِتــه ألقــا َم الدنيــا ولــم يُقعدهــا
ـت
دفاعـاً عنــه وحبـاً لــه ،مثــل هــذا ال يُقــال لــه َّ
أن محبتــك كاذبــة ،لــو كنـ َ
تُحبــه ألط ْعتَــه وصليــت ،هــذا يُقــال لــه مــا أجمــل حبــك للنبـ ِّـي ﷺ فلــو
الحــب بالصــاة!
ت َّو ْجـ َ
ـت هــذا ُ
الــذي تغلبُــه شــهوته ليــس كافــراً ،هــو إنســا ٌن ُمبتلــى ،ز َّيــن لــه
الشــيطان عملــه ،فخُ ــذوا بيــده إلــى اهلل ،بــدل أن تُعينــوا الشــيطان
وحســنِ الدعــوة،
عليــه ،مــا يجلــب النــاس إلــى اهلل أكثــر مــن اللِّيــنِ ُ ،
ِ
ولطيــف الــكالم.
َّ
ـت كافــرة ،كل مــا فــي األمــر أ َّنهــا
والتــي تتز َّي ـ ُن
وتتعط ـ ُر وتخــر ُج ليسـ ْ

ـب
ُمبتــاة ،للمــرأة غريــزة أن تبــدو جميلــة ،وظـ ٌّـن ضعيــفٌ َّ
أن هــذا يجلـ ُ
أنــت ُمصحفــاً أو ُســبحة ،أو تُحدثهــا زميلــة
الــزَّوج! تخ َّيــل أن تُهديهــا َ
دراســة أن هــذا الجمــال لــو ز َّينــه الحجــاب ،وأن الــزوج رزق مــن عنــد اهلل،
ورزق اهلل ال يُطلــب إال بطاعتــه ،كلمــة طيبــة مــرة ،و ُمحاضــرة رقيقــة مــرة
بحســنِ البيــان ،ولُطـ ِـف األخــاق ،يفتــح اهلل قلــوب النــاس!
أخــرىُ ،

ال يُوجــد ذنــب أعظــم مــن ِّ
الشــرك ،ومــع هــذا قــال اهلل تعالــى لنب ِّيــه
﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ لقــد أثنــى علــى
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ـس ال ُمســلمون أ ْولــى منــا بهــذا
لي ِنــه ورقــةِ قل ِبــه تجــاه ال ُمشــركين ،أليـ َ
اللِّيــنِ وهــذه ال ِّرقــة!
فرعــون لــم ي ُكــن ُمشــركاً فحســب ،لقــد قــال ﴿ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ومــع
هــذا بعــثَ اهلل ســبحانه إليــه موســى عليــه الســام ليقــول لــه قــوالً ليناً،
فــإذا كان هــذا حــال ال ُّدعــاة مــع مــن قــال ﴿ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،فكيــف
ـي األعلــى!
يجــب أن تكــون حالهــم مــع الذيــن يقولــونُ :ســبحان ربـ َ
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َ
متاعك في َّ
الطريق!
ِا ْط َر ْح

جــا َء فــي ِضعــاف األحاديــث :تعـ َّوذوا بــا ِ
هلل مــن ثــاث فواقــر :جــار
ـت
ُســوءٍ إن رأى خيــراً كتمــه وإن رأى شــراً أذاعــه ،وزوجــة ُســوءٍ إن دخلْـ َ
ـت عنهــا خانتـ َ
ـنت لــم
ـك ،وإمــام ُســوءٍ إذا أحسـ َ
لس ـنَت َْك وإن غبـ َ
عليهــا َ
ـأت لــم يَغْفِ ـ ْر!
يقبـ ْل وإن أسـ َ
أن رجـ ً
ا جــاء إلــى النبـ ِّـيﷺ
ـي َّ
أمــا عــن ِّ
الصحــاح فقــد روى الطبرانـ ُّ
فاص ِبـ ْر!
ـي ﷺ :اِذهـ ْ
ـب ْ
يشــكو أذ َّيـ َة جــاره لــه ،فقــال لــه النبـ ُّ
ـي ﷺ:
ثــم عــاد بعــد فتــرةٍ يشــكو جــاره مــر ًة أخــرى ،فقــال لــه النبـ ُّ
فاص ِب ـ ْر!
اِذهـ ْ
ـب ْ
َ
متاعك في الطريق!
ِذهب فاطر ْح
ثم في الثالثة قال له :ا ْ
النــاس
فذهــب ال َّرجــ ُل وأخــر َج أثــاث بيتــه إلــى الطريــق ،فجعــ َل
َ
ُ
يســألونه عــن فِ علتــه ،فيُخبرهــم أنــه فع ـ َل هــذا لــأذى الــذي أصابــه
النــاس يلعنونــه ،ويدعــون عليــه!
مــن جــاره! فجعــ َل
ُ
ـت
فجــاء جــار الســوء إلــى النبـ ِّـي ﷺ وقــال لــه :يــا رســول اهلل لقيـ ُ
ســوءاً مــن النــاس
لقيت؟
فقال له :وما
َ
فقال :يلعنونني!
َ
لعنك اهللُ قبل الناس!
فقال له :لقد
فقال :عاهدتك اهلل أني ال أعود !
َ
متاعــك
النبــي ﷺ إلــى الجــار المظلــوم يقــول لــه :اِر َفــ ْع
فأرســ َل
ُّ
ـت!
فقــد ُكفيـ َ
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ـت شــاةٌ فــي بيـ ِـت النبـ ِّـي ﷺ ،فلمــا جــا َء
وعــن ُح ْســنِ الجــوارُ ،ذبِحـ ْ
قــال :هــل أهديتــم منهــا لجارنــا اليهــودي! ثــم قــال :مــا زال جبري ـ ُل

ـت أنــه س ـيُو ِّرثه!
يُوصينــي بالجــار حتــى ظننـ ُ

وجــاءه رجــل فقــال :يــا رســول اهلل ،إن فالنــة ،وذكــ َر مــن كثــرة
صيامهــا وصالتهــا وصدقتهــا ،ثــم قــال غيــر أنهــا تُــؤذي جيرانهــا
فقال :هي في النار!
وحدثــه عــن قلــة صيامهــا وصالتهــا
وذكــر لــه امــرأة أخــرى،
َّ
وصدقتهــا ،يعنــي النوافــل ،غيــر أنهــا تُحســن إلــى جيرانهــا
فقال :هي في الجنة!
َ
متاعك في الطريق!
واآلن إلى مربط ال َفرس :ا ِْط َر ْح
الســتر ،واحتمــال األذى ،فــا نشــي ُع
األصــل فــي التعامــل مــع النــاس ِّ
ـب أحـ ٍـد ومعصيتــه ،ونصبــر علــى مــا نلقــى منهــم ،ولكــن أحيانـاً يبلــغ
ذنـ َ
الســيل الزُّبــى! وتفــو ُق اإلســاءة القــدرة علــى االحتمــال خصوصـاً عندمــا
فــإن وقتهــا الســاكت عــن الحــق
تكــون عبــارة عــن إســاءات متكــررةَّ ،
شــيطان أخــرس ،والراضــي ُّ
بالظلــم ليــس حليم ـاً بقــدر مــا هــو جبــان!
الصبــر والتغاضــي ضعفــاً ،ويفهمــون
إن بعــض النــاس يفهمــون َّ
التَّرفــع عــن رد اإلســاءة عجــزاً ،فيتمــادون فــي اإلســاءة ،عندهــا يجــب
َ
متاعــك إلــى الطريــق ،ليــس بالحــرف وإنمــا بالمعنــى!
أن تُخــرج َ
فإخــراج المتــاع إلــى الطريــق لــه وســائل شــتى!
الشــكوى إلــى القضــاء هــي إخــراج متـ ٍـاع إلــى الطريــق ،والحديــث
مــع ُوجهــاء الحــارة والحــي هــو إخــراج متــاع إلــى الطريــق ،ووســائل
التواصــل االجتماعــي هــي أيض ـاً طريــق!
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إن اهلل أمرني أن أقرأ عليك!
َّ

تخ َّيـ ْل أن يُقــال لـ َ
ـك :قــد قــال مديـ ُر َك أنــك موظــف رائــع ،ال شـ َّ
ـك
أنــك ســتفرح ،أمــا إذا قيــل لـ َ
ـك أن الوزيــر قــا َل عنــك أنــك بــارع فــي
َّ
شــك أنــك ســتمتلئ رضــى
مجالــك ومــن أهــل االختصــاص ،فــا
ـك أو الرئيــس ذك ـ َر اسـ َ
ـك أن الملـ َ
وتفخــر بنفســك! أمــا لــو قيــل لـ َ
ـمك
ـت لـ َ
أن هــذه الدنيــا كلهــا ال
ـعرت َّ
ـك أجنحــة وشـ َ
فــي مجلســه ل ُربمــا نبتـ ْ
تتســع لفرحــك! واآلن تخ َّيـ ْل ،تخ َّيـ ْل فقــط أن يُقــال لـ َ
إن اهلل تعالــى
ـك َّ
قــد ذك ـ َر اسـ َ
ـمك!
أردت منــك أن تتخيلــه قــد حــدث ألحدهــم فعــ ً
ا! اســتدعى
مــا
ُ
إن اهلل أمرنــي أن أقــرأ عليـ َ
ـك «لــم
ـي ﷺ أُبـ َّـي بــن كعـ ٍـب وقــال لــهَّ :
النبـ ُّ
يكــن الذيــن كفــروا»
بي :وس َّماني َ
لك؟
فقال أ ُ ُّ
سم َ
اك لي!
فقال له
النبي ﷺ :نعمَّ ،
ُّ
ـي يبكــي ،وكان حتــى آخــر لحظــات عمــره يقــول :أنــا الــذي
فجعـ َل أُبـ ُّ
س ـ َّماني ربي!
كعب تحديداً وأبو بكر وعثمان وعلي أفض ُل منه؟
بي بن ٍ
لماذا أ ُ ُّ
الصحابــة لكتــاب اهلل ،لهــذا كان
هــذا ألن أُبـ َّـي بــن كعـ ٍـب كان أقــرأ َّ
مــن الطبيعــي أن أبــا بكـ ٍـر لمــا أراد جمــع المصحــف بعــد حــروب الـ ِّردة
أن يجعــل أُبَ ًّيــا مــن ضمــن اللجنــة التــي أُوكِ ل إليهــا جمعــه .وعندمــا أراد
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الجمعــة النهائيــة التــي هــي عليهــا اليــوم أن
عثمــان أن يجمــع القــرآن َ
يجعــل أُبَ ًّيــا فــي لجنــة جمعــه!
إن هــذه الدنيــا اختصــاص بالدرجــة األولــى ،أبــو بكــر أفضــل مــن
َّ
ـي حظـاً مــن القــرآن لــم يُعطــه
أُبــي بــن كعــب ُ
بالجملــة ولكــن أُبَ ًّيــا أُعطـ َ
أبــو بكــر!
بالجملــة ولكــن خالــداً أعلــم مــن ُعمــر
و ُعمــر أفضــل مــن خالــد ُ
بالحــرب!
بالجملــة ولكـ َّـن ُمعــاذاً
و ُعثمــان بــن عفــان أفضــل مــن معــاذ بــن جبـ ٍـل ُ
أعلــم بالحــال والحــرام مــن عثمــان!
بالجملــة ولكــن أبــا
ـي بــن أبــي طالــب أفضــل مــن أبــي ُهريــرة ُ
وعلـ ُّ
هريــرة أكثــر حفظ ـاً للحديــث مــن علــي!
وهــذا اإلســام العظيــم بلــ َغ ذروة مجــده وقوتــه ألنــه كان يضــع
الرجــل المناســب فــي مكانــه المناســب ،أي بحســب المجــال الــذي
ٌّ
شــك أن أبــا بكــر أفضــل مــن
هــو بــارع فيــه ،لــم يكــن عنــد النبــي
ألن خالــداً أعـ ُ
ـرف مــن
خالــد ،ولكنــه وضــع خالــداً علــى رأس الجيــش َّ
ـي ﷺ ألبــي ذر :يــا أبــا ذر
أبــي بكــر بأُمــور الحــرب! وعندمــا قــال النبـ ُّ
ـب لـ َ
ـب لنفســي ،ال تأ َّمـ َر َّن علــى
ـك مــا أُحـ ُّ
إنــي أراك ضعيفـاً ،وإنــي أحـ ُّ
اثنيــن ،وال تو َّلي ـ َن مــا َل يتــم!
لــم يَ ـ ُذ َّم أبــا ذ ٍّر أو يتهمــه فــي دينــه ،األمــر لــه عالقــة بشــخصية
أبــي ذر ،وتركيبتــه النفســية وطبعــه ليــس إال! فقــد كان أبــو ذر صاحــب
منطــق ،ورأســاً فــي الزهــد والصــدق والعلــم والعمــل ،قــ ّواالً الحــق،
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ـي ﷺ عنــه« :مــا أظلَّـ ِـت
ال تأخــذه فــي اهلل لومــة الئــم ،وقــد قــال النبـ ُّ
الخضــراءُ وال أقلَّـ ِـت الغبــراءُ مــن رجــل أصــدق لهج ـ ًة مــن أبــي ذر»!
إن الــذي يُصلــي الصلــوات الخمــس فــي المســجد رجــل مبــارك
َّ
ومحتــرم ،ولكــن هــذا ال يعنــي أنــه يصلــح أن يكــون وزيــراً ويتو َّلــى
شــؤون العامــة!
والــذي يحفـ ُ
ـظ القــرآن عــن ظهــر قلــب ،رجــل نقــي تقــي ،ولكــن هــذا
ال يعنــي أنــه يصلـ ُح أن يكــون قائــداً للجيــش!
التقــوى واألخــاق والصــاح صفــات مطلوبــة فــي النــاس بغــض
النظــر عــن أي منصــب يتولونــه ،ولكــن ابحــثْ أوالً عــن براعــة
األشــخاص وخبرتهــم بالعمــل الــذي تري ـ ُد أن تُحملهــم مســؤوليته ،ثــم
بعدهــا فاَ ِضـ ْل بينهــم بالتقــوى والصــاح والســعي إلــى المســاجد ،أمــا
ـي عم ـ ً
ا ال درايــة لــه بــه فهــو ظلــم لــه وللنــاس!
أن يُعطــى التقـ ُّ
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ٌ
رجل من أهل الجنَّ ة!
يطلع عليكم اآلن
ُ

ـي ﷺ جالسـاً مــع أصحابــه فــي المســجد فقــال لهــم :يطلـ ُع
كان النبـ ُّ
عليكــم اآلن رجـ ٌل مــن أهــل الجنــة!
األنصار تقط ُر لحيته ما ًء من أثر الوضوء.
فدخ َل رج ٌل من
ِ
ـي ﷺ :يطلـ ُع عليكــم اآلن رجـ ٌل مــن أهــل
فلمــا كان الغــد ،قــال النبـ ُّ
الجنــة!
األنصاري ذاته الذي دخل في اليوم األول.
فدخ َل
ُّ
ـي ﷺ :يطل ـ ُع عليكــم اآلن رج ـ ٌل
ولمــا كان اليــوم الثالــث ،قــال النبـ ُّ
مــن أهــل الجنــة!
فإدا باألنصاري نفسه يدخ ُل المسجد!
ـض المجلــس ،قــا َم عب ـ ُد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص إلــى
فلمــا انفـ َّ
ـاري وقــال لــه:
األنصـ ِّ
ـمت أن ال أدخـ َل عليــه ثالثــة أيــام،
ـت مــع أبــي ،وأقسـ ُ
لقــد تخاصمـ ُ
ـت أن تســتضيفني عنـ َ
ـدك حتــى تمضــي هــذه األيــام!
فــإن رأيـ َ
فقال له :أه ً
ال ومرحباً.
فمكــثَ عنــده عبــد اهلل ثالثــة أيــام فلــم يَـ َرهُ يقــوم مــن الليــل شــيئاً،
وليــس لــه فــي النهــار زيــادة عبــادات عمــا كان يفعلــه الصحابــة ،غيــر
أنــه إذا اسـ َ
ـتيقظ فــي الليــلِ ذكـ َر اهلل فــي فِ راشــه حتــى يُــؤ ِّذن ال ُمــؤ ِّذن
لصــا ِة الفجــر فيقــوم فيُصلِّــي!
انقضــت األيــام الثالثــة ،وكا َد عبــد اهلل أن يســتصغ َر عمــل
ول َّمــا
ْ
األنصــاري ،قــال لــه :لــم ي ُكــ ْن بينــي وبيــن أبــي هجــ ٌر وال خُ صومــة،
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غيــر أن النبـ َّـي ﷺ قــال ثــاث مــرات يطلــع عليكــم اآلن رجـ ٌل مــن أهــل
ـأردت أن أعـ َ
ـرف مــا تفعــل حتــى
ـت فــي الثــاث ،فـ
ُ
ـت أنـ َ
الجنــة ،فكنـ َ
نلتهــا!
رأيــت ،غيــر أنــي ال أجــ ُد فــي
األنصــاري :مــا هــو إال مــا
فقــال
َ
ُّ
نفســي ألحـ ٍـد مــن ال ُمســلمين ِغشـاً ،وال ِ
أحسـ ُد أحــداً علــى خيــر أعطــاه
اهلل إيــاه!
بلغت َ
بك وهي التي ال نُ ِطيقُ!
فقال له عبد اهلل :هذه التي
ْ
ـرك أنـ َ
ص ِلـ ْح قلبـ َ
ضـ َ
ـك لــم ت ُقــم إال بالفرائــض ،فمــا يُؤتــى
ـك ثــم ال يَ ُ
أَ ْ
النــاس إال مــن خــراب قلوبهــم!
ال أج ُد في نفســي ِغشـاً ٍ
ألحد من ال ُمســلمينِ :صد ٌق في المِ عاملةِ ،
وصــد ٌق فــي المشــورةِِ ،
وصــد ٌق فــي الشــراءِ ،
وصــد ٌق فــي البيـ ِـعِ ،
ِ
وصد ٌق
فــي النصيحــةِ  ،وفــي الحديـ ِـث «مــن غشــنا فليس منا»!
وال أحســ ُد أحــداً علــى خيــر أعطــاه اهلل إيــاه :شــ ُّر مــا ُملِــئ بــه
ـب بعــد ِ
ـي اهلل بــه
القلـ ُ
الشــرك هــو الحســد ،والحســد أول ذنـ ٍـب ُعصـ َ
ـدم
الســماء ،فمــا حم ـ َل إبليــس علــى كــر ِه آدم عليــه َّ
فــي َّ
الســام ثــم عـ ِ
االمتثــالِ ألمــر اهلل ُســبحانه بالســجود إال الحســد ،حيــن ظـ َّـن أنــه خيـ ٌر
الســام ،وأ ْولــى بهــذه المكانــة منــه!
مــن آدم عليــه َّ
لــك ت ُكــ ْن أغنــى النــاس ،وال ُ
اِقنــ ْع بمــا قســ َم اهلل َ
تنظــ ْر إلــى مــا
ـت فلــن تجـ َد وقتـاً لتحمـ َد َ
فــي يــدِ غيــرك ،ألنـ َ
اهلل علــى مــا
ـك إن فعلـ َ
أعطـ َ
ـاك ،وفــي الحديــث «إياكــم والحســد ،فــإن الحســد يأك ُل الحســنات
كمــا تــأك ُل النــا ُر الحطــب»!
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َع ِج َب اهلل من صنيعكما!
النبي ﷺ فقال :إني مجهود.
أتى رج ٌل إلى
ِّ
ـي ﷺ إلــى بعــض نســائه يســألها إن كان عندهــا طعــا ٌم
فأرسـ َل النبـ ُّ
َ
ِ
بعثــك بالحــقِّ مــا
فقالــت :والــذي
بالضيــف،
يأتــي
فــي البيــت حتــى
ْ
َ
عنــدي إال مــاء! فأرســل إلــى زوجاتــه جميعـاً ،حتــى ُقلْـ َن ُكلُّ ُهـ َّـن :والــذي
بعثـ َ
ـك بالحــقِّ مــا عنــدي إال مــاء!
ُ
يضيف هذا الليلة رحمه اهلل؟
لجلسائه :من
فقال
النبي ﷺ ُ
ُّ
فقال رجل من األنصار :أنا يا رسول اهلل!
فانطلـ َق بــه إلــى بيتــه ،وقــال لزوجتــه :هــذا ضيــف رســول اهلل ﷺ
فه ِّيئــي لــه الطعــام.
فقالت :ما عندي إال طعا ُم أوالدي!
ْ
فقــال لهــا :ن ِّومــي أوالدك ،ثــم ضعــي الطعــام ،فــإذا مـ َّـد يــده ليــأكل
الســراج فأطفئيــه ،ثــم تعالــي نُوهمــه أننــا نــأكل معــه حتــى
فقومــي إلــى ِّ
يكفيــه الطعــام فيشــبع!
ففعلت مثلما أمرها ،فشب َع الضيف ،وباتا جائعين!
ْ
ــب اهلل مــن
فلمــا أصبــح غــدا إلــى النبــي ﷺ ،فقــال لــهَ :ع ِج َ
صنيعكمــا! وأنــزل فيكمــا قرآنــاً﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ﴾

الدنيــا دوالب والزمــن د َّوار ،اليــو َم معـ َ
ـك مــال وغــداً قــد ال تجــده،
واليــوم ال تجــده وغــداً قــد تثــرى!
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ـب وال الغِ نــى ُســبة ،المهــم هــي أخــاق المــرء فــي غنــاه
ال الفقــر عيـ ٌ
أن النبـ َّـي ﷺ لــم
أو فقــره ،المهــم مــا فــي قلبــه ال مــا فــي جيبــه! تخ َّيلــوا َّ
يجـ ْد فــي بيــت واحــدة مــن زوجاتــه طعامـاً يُقــري بــه ضيفــه!
ِ
إيــاك أن تعتقــد أن الفقــر عقوبــة ،أو أن الغِ نــى جائــزة ،كل مــا
ـت أســئلة
ـب مهمــا كانـ ْ
فــي األمــر أن ال ُّدنيــا امتحــان ،فإيــاك أن ترسـ َ
االمتحــان!
ليسـ َّـد حاجــة غيــره وال يُحرجــه فيظهــر
النبي ـ ُل هــو الــذي يُبــادر ُ
قصــر!
بمظهــر ال ُم ِّ
ـت بمــرض أحـ ٍـد فــي بيــت جـ ٍـار فقيـ ٍـر أن تُعينــه
مــن النُّبــلِ إذا علمـ َ
ـت تعـ ُ
ـض النــاس تمنعــه كرامتــه أن
ـرف حالــه ،وبعـ ُ
دون أن يطلــب ،أنـ َ
يطلــب ،وأجمــل العطــاء هــو الــذي يرحـ ُم الكرامــة ويحفـ ُ
ـظ مــاء الوجــه!
مــن النُّبــلِ إذا أُقيــم عــزاءٌ لفقــراء تعرفهــم أن تُســاهم معهــم فــي
تكاليـ ِ
ـتري لهــم بعــض حاجياتــه و ُمتطلباتــه كــي ال
ـف العــزاء ،أو أن تشـ َ
قصــر والمحتــاج ،هــذا
تُحرجهــم أمــام النــاس فيظهــرون بمظهــر ال ُم ِّ
الســتر أيضـاً ،ويــا
ال يدخــل فــي بــاب الصدقــة فقــط وإنمــا فــي بــاب ِّ
ـب ا ِ
للســتيرين مــن عبــاده!
لحـ ِّ
هلل ِّ
ُ
أدب أيضـاً ،فــأن تحــر َم إنســا ًنا مــن صدقتــك أفضــل مــن أن
العطــاءُ ٌ
تُعطيــه إياهــا علــى مــأ فتجــرح كرامتــه وتُشــعره بالحرج!
ُ
ـب مــن
وٱنظـ ْر ألدب األنصــاري عندمــا ع ِلــم أن الطعــام قليــل ،طلـ َ
زوج ِتــه أن تُطفـ َ
الســراج ألن الضيــف سيشــعر بالحــرج ولــن يــأكل لــو
ـئ ِّ
رأى أن الطعــام ال يكفــي للجميــع!
رف ُع الحرج من جبر الخواطر ،وجبر الخواطر عبادة!
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العذر!
حبسهم ُ
َ

«إن
فــي طريــق عــودة النبـ ِّـي ﷺ مــن غــزوة تبــوك ،قــال ألصحابــهَّ :
فــي المدينــة رجــاالً مــا ِســرتُم مســيراً ،وال قطعتُــم واديــاً إال كانــوا
حبس ـ ُهم ال ُعــذر»!
معكــم ،وشــركوكم فــي األجـ ِـر
َ
ِن َّي ُة المؤمنِ خي ٌر من عملِه ،وعم ُل المنافقِ خي ٌر من نيته!

كــم صلَّــى ابــن ســلول خلــف النبـ ِّـي ﷺ فــي المســجد فلــم تنف ْعــه

صالتــه ألن هــذا العمــل الجميــل كان خلفــه نيــة قبيحــة!
ـس بــن شــريق الثقفــي كالم ـاً جمي ـ ً
ا ولكـ َّـن قلبــه
وكــم قــا َل األخنـ ُ

كان فاســداً ،فنــز َل فيــه قــول اهلل تعالــى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾

وكــم أظهـ َر الجــد بــن قيــس الــورع ،حتــى أنــه تــذ َّرع بعــدم الخــروج

للجهــاد خشــية أن يــرى نســاء الــروم فيفتنــوه عــن دينــه ،حتــى عـ َّرى اهلل

ورعــه الــكاذب فقــال فيــه﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾
صــاةٌ لــم تنف ـ ْع ،وكال ٌم َح َس ـ ٌن لــم يشــف ْع ،وور ٌع لــم ير َف ـ ْع ،ذلــك أن

القلــوب فاســدة ،وإن اهلل ينظ ـ ُر إلــى القلــوب!

فكتــب اهلل
بال ُمقابــل ُح ِــر َم بعــض الصحابــة مــن تلــك الغــزوة،
َ
ســبحانه لهــم األجــر كامــ ً
ا!
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ويتحسـ ُر كيــف فاتتــه تلــك
ـب علــى فراشــه
المريـ ُ
ـض الــذي كان يتقلَّـ ُ
َّ
الغــزوة ،وأنــه لــو كان صحيحـاً لشـ َ
ـب اهلل لــه أجــر الغزوة،
ـارك فيهــا ،كتـ َ
ومــا ســا َر الصحابــة مســيراً ،إال وكان لــه مــن األجــر مثــل مــا كان لهــم!
الفقيـ ُر الــذي كان يتجـ َّر ُع بمــرارةٍ بقــاءه فــي المدينــة ألنــه لــم يجـ ْد
ناقــة يُســافر عليهــا ،وأنــه لــو كان معــه لمــا تخلَّــف ،نظــر اهللُ
ثمــن ٍ
َ
ُ
وع ِل ـ َم صــد َق مــا فيــه ،فأعطــاه األجــر غيــر منقــوص ،كان
إلــى قلبــهَ ،
الصحابــة يقطعــون الوديــان ،ويُكابــدون ح ـ َّر الشــمس ،وهــو فــي بيتــه
يُشــار ُكهم فــي األجــر!
ـت ال تســتطيع أص ِل ـ ْح ِن َّيتَـ َ
ـك
ك ُّل مريـ ٍ
ـض ُمتع ِّثـ ٍـر يُجمــع لــه مــال وأنـ َ
ـرددت فــي المشــاركة ،وإن َع ِل ـ َم اهلل صدقـ َ
ـك لــو كان معـ َ
أنـ َ
ـك
ـك مــا تـ
َ
ـاك أن يُغنيــك الحق ـاً ليمتحنـ َ
ـب لـ َ
ـك أجــر المشــاركين ،ولكــن إيـ َ
ـك،
كتـ َ
فيـ َ
ـراك تتخلَّــف!
َ
َ
ِ
وعجــزك،
لضعفــك
تســتط ْع أن ترفــ َع عنــه الظلــم
مظلــوم لــم
ك ُّل
ٍ
ــت بنجدتــه ،وإن علِــ َم اهللُ
َ
أصلِــ ْح ِن َّيت َ
أنــك لــو
َــك
كنــت قــادراً ل ُق ْم َ
َ
ـك األجــر كام ـ ً
ـيكتب لـ َ
صدقـ َ
ا ،ولكــن إيــاك أن يُعطيــك القــدرة
ـك فسـ ُ
ترســب!
بعــد ذلــك ليمتحنــك فيــراك
ُ
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لو ُم ِز َج ْت بماء البحر!

إن اإليمــان ال يُلغــي طبائــع النــاس وإنمــا يُؤ ِّدبهــا ،وال يمحــو
نــوح
غرائزهــم وإنمــا يُه ِّذبهــا ،اإليمــا ُن لــم يُل ْ ِــغ عاطفــة األبــوة عنــد ٍ
عليــه الســام حيــن غــر َق ابنــه ،فســأ َل اهلل عنــه ،فلمــا نهــاه انتهــى!
ـي صلبـاً
الصلــب شــديد َّ
و ُعمــر بــن الخطــاب َّ
الطبــع فــي الجاهليــة ،بقـ َ
حازم ـاً فــي اإلســام ،ولكــن الفــارق حيــن تتحــول ِ
الشـ َّـدة فــي الباطــل
إلــى ِشـ َّـدة فــي الحــق ،وهنــا تك ُم ـ ُن َع َظ َمــةِ اإليمــان!
ـص بشــريته مهمــا بلــغ مــن
ال يســتطيع اإلنســان أن يخــر َج مــن قفـ ِ
ـت الزوجــة ُمؤمنــة ســتغار مــن ضرتهــا ،األمــر
اإليمــان عتيـاً ،مهمــا كانـ ْ
ـس البشــريةِ التــي
ال عالقــة لــه باإليمــان بقــدر مــا لــه عالقــة بهــذه النفـ ِ
َجبَلَنــا اهلل ُســبحانه عليهــا!
ـت لــه :حسـ َ
ـبك
ـت أ ُ ُّمنــا عائشــة جالسـ ًة يومـاً مــع النبـ ِّـي ﷺ فقالـ ْ
كانـ ْ
مــن صفيــة كــذا وكــذا! أي أنهــا قصيــرة القامــة!
ـت بمــاءِ
ـي ﷺ :يــا عائشــة لقــد قلـ ِـت كلم ـ ًة لــو ُم ِز َجـ ْ
فقــال لهــا النبـ ُّ
البحـ ِـر لمزجتــه!
رغــ َم أن صفيــة قصيــرة فعــ ً
تتجــن عائشــة عليهــا ،إال أن
ا ولــم
َّ
عــد ذلــك غيبــ ًة عظيمــ ًة ،فقــد ســب َق وأن عــ َّر َف الغيبــة
النبــي ﷺ َّ
َّ
َ
ذكــرك أخــاك بمــا يكــره!
بقولــه :الغيبــة
قلت فيه؟
فقال رجل :يا رسول اهلل
َ
أرأيت إن كان في أخي ما ُ
ـت فيــه فقــد اغتبْتَــه ،وإن لــم ي ُكـ ْن فيــه
فقــال لــه :إن كان فيــه مــا قلـ َ
فقــد به َّتــه!
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ـاس أنهــم وهــم يغتابــون اآلخريــن أن ال شــيء فــي األمــر
يعتقـ ُد النـ ُ
طالمــا هــي حقائــق! وكأن الحقيقــة تُبيـ ُح لـ َ
ـك أن تــأك َل لحــوم النــاس!
تجـ ُد المجالــس ضيافتهــا لحــوم النــاس ،يلوكونهــا للتســلية ،وإشــباع
حاجــة الفضــول والثرثرة!
ال يَســلم منهــم ديــن فــان و ُدنيــاه ،وال عــرض فالنــة وحياتهــا،
أردت أن تنتق ـ َد
وكأنهــم ُرقبــاء علــى النــاس ،وهــؤالء فــي األغلــب إذا
َ
أحوالَهــم ال تعــرف مــن أيــن تبــدأ!
أما عن البُهتان فح ِّدثْ وال حرج!
ـي فقــط ألن أحدهــم أ َّلـ َ
ـف للخاطــب قصــة عــن
كــم مــن ٍ
زواج أُلغِ ـ َ
الســام!
دم يوســف عليــه َّ
المخطوبــة هــي منهــا بــراء بــراءة الذئـ ِـب مــن ِ
رزق ُق ِطـ َع فقــط ألن أحدهــم هوايتــه تركيــب األفــام فــي
وكــم مــن ٍ
حيــاة النــاس!
ـاج فقــط ألن رجـ ً
ا ض ِّيــق
وكــم مــن صدقــة ُق ِط َعـ ْ
ـت عــن فقيـ ٍـر ُمحتـ ٍ
الصــدر والقلــب أخبــر ال ُمتصـ ِّدق أن فالنـاً ليــس فقيــراً وأنــه يشــتري
ويصــرف هــذا فقــط ألنــه رآه يومــاً حامــ ً
ا ربطــة خبــز ألوالده ،أو
شــاهده عنــد الجــزار أو بائــع الخضــار! يريـ ُد هــذا الباهــت أن يدفـ َن
النــاس أحيــاء
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غال!
اهلل َ
عند ِ
أنت ٍ

كان رجـ ٌل مــن الباديــة اســمه «زاهــر» يحضـ ُر إلــى المدينــة ،فيبيـ ُع
فيهــا مــا أحضــره معــه مــن الباديــة ،ويشــتري مــن المدينــة مــا يلــزم
ـي ﷺ يُح ُّبــه ويُالطفــه ،وكان زاه ـ ٌر إذا جــاء المدينــة
أهلــه ،وكان النبـ ُّ
أحض ـ َر معــه هدي ـ ًة للنبـ ِّـي ﷺ ،فــإذا أرا َد العــودة إلــى الباديــة ج َّهــزه
إن زاهــراً باديتُنا ،ونحن حاضروه!
ـي ﷺ وأهــداه! وكان يقــول عنــهّ :
النبـ ُّ
أي أنــه يُحضــر لنــا مــن الباديــة مــا يلزمنــا ،ونحــن نُعطيــه مــن المدينــة
مــا يلزمــه!
وكان زاهـ ٌر هــذا دميــم الوجــه ،ولكنــه كان يملـ ُ
ـك قلبـاً كأنــه قطعــة
ُس ـ َّك ٍر! وكان مــر ًة ُمنشــغ ً
ـي ﷺ مــن ورائــه
ال ببيـ ِـع بضاعتــه ،فجــاء النبـ ُّ
دون أن يشــعر فاحتضنــه مــن الخلــف يُريـ ُد أن يُمازحــه ،فجعـ َل زاهـ ٌر
يقــول :مــن هــذا؟ أَفلتنــي!
ـي ﷺ ُممازحـاً يُريـ ُد منــه أن يعــرف أنــه هــو :مــن يشــتري
فقــال النبـ ُّ
العبد؟
فقال زاهر :يا رسول اهلل ،إذاً وا ِ
هلل تجدني كاسداً!
فقال له :لكن عند ا ِ
غال!
أنت ٍ
هلل َ
ـي ﷺ أكثــر النــاس همـاً ،علــى عاتقــه هـ ُّم هدايــة البشــرية
كان النبـ ُّ
إلــى ديــن ربهــا ،وه ـ ُّم السياســة والحــروب والمعاهــدات ،وه ـ ُّم شــؤون
النــاس والــزكاة والصدقــات ،ولكنــه لــم يســمح لهــذه ال ُهمــوم كلهــا أن
ـلب منــه شــيئاً مــن لُطفــه وإنســانيته ،لديــه وقــت لــكل شــيء ،زو ٌج
تسـ َ
ـب ،وجــا ٌر لطيـ ٌ
ـب وفـ ٌّـي!
مثالـ ٌّـيٌ ،
وأب حنــو ٌنَ ،
وجـ ٌّـد ُمحـ ٌّ
ـف ،وصاحـ ٌ
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بــل لديــه وقــت أن يتع ـ َّرف إلــى بائــع ُمتج ـ ِّول يأتــي مــن الباديــة،
بــل لديــه وقــت أن ينتبــه ألدق التفاصيــل ،فــكان يقبــل هديتــه كرمــاً
منــه ،ثــم يــرد الهديــة إذا حــان موعــد الرحيــل ،بــل وأكثــر مــن هــذا
إنــه يُمــازح ويُالطــف ،يُمســكه مــن خلفــه كمــا نفعــل نحــن حيــن نُغمــض
عيــون أحبتنــا ونســألهم مــن نحــن ،فمــا بالنــا يمشــي أحدنــا بهـ ٍّم واحـ ٍـد،
أو ربمــا يملــك منص ًبــا مرمو ًقــا ،كأنــه يحمــل األرض علــى كتفيــه :فــي
البيــت جـ َّـاد ،ومــع الجيــران فــظ ،ومــع المعــارف غليــظ ،األمــر أهــون
مــن هــذا بكثيــر ،فقبــل أن تكــون موظف ـاً ناجح ـاً ،وإنســاناً ثري ـاًُ ،ك ـ ْن
إنســاناً ،ال يوجــد شــيء أروع مــن هــذا!
أنت عند اهلل!
أنت عند الناس ،المهم من َ
ال يه ُّم من َ
كان زاهــر عنــد النــاس ال يُذكــر ،بــل إنــه كان يعـ ُ
ـرف أنــه لــو كان
عبــداً وأراد ســيده أن يبيعــه فلــن يجــد مــن يشــتريه ،ولكــن سـ ِّيد النــاس
ـت الخســارة أن يضعـ َ
ـك النــاس دو َن
أخبــره أنــه عنــد اهلل غـ ٍ
ـال! ليسـ ْ
َ
َ
يرفعــك النــاس
وأنــت عنــد اهلل مرمــوق ،ولكــن الخســارة أن
قــدرك
َ
ـت عنــد اهلل رخيــص!
فــو َق قــدرك وأنـ َ
يضــرك إن جهلـ َ
ـك النــاس ،حسـبُ َك مــن ُّ
ـت
ال ُ
الشــهرة أنــك إذا رفعـ َ
يديـ َ
ـك إلــى الســماء تدعــو ،قالــت المالئكــة يــا رب صــوت معــروف مــن
عبـ ٍـد معــروف!
ـت بسـ ً
ـيت فلــم تُفتقــد ،يكفيــك أن يبكيك
ال ُ
ـيطا ثــم نُسـ َ
يضــرك إن مـ َّ

ممشــاك إلــى المســجد ،ومــكان ســجودك ،يكفيــك أن يفتقـ َد َك بسـ ٌ
ـيط
بالصدقــة!
ـت تبتسـ ُم فــي وجهــه ،ومســكي ٌن كنـ َ
كنـ َ
ـت تتعاهــده َّ
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يضــرك إذا كرهـ َ
ُجار ِهــم فــي معصيــة ،ولــم
ال ُ
ـك البعــض ألنــك لــم ت ِ
تبِــ ْع دينــك ومبادئــك لرضاهــم ،يكفيــك أن تعمــل ليرضــى اهلل ،ثــم
ـب فالن ـاً فأح َّبــه!
يُنــادي يــا جبريــل إنــي أحـ ُّ
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عهد بجاهلية!
أن
لوال َّ
ِ
قومك حديثو ٍ

الســام أهـ َو
سـ ْ
ـألت عائشـ ُة النبـ َّـي ﷺ عــن ِحجــر إســماعيل عليــه َّ
مــن الكعبــة؟
فقال« :نعم ،هو من الكعبة»
فقالت :فما لهم لم يُدخلوه في البيت؟
ْ
ِ
رت بهم النفقة»
«إن
فقالَّ :
قص ْ
قومك َّ
فقالت :فما شأ ُن بابه مرتفعاً؟
ْ
قال« :فع َل َ
ِ
قومك ليُدخلوا من شاؤوا ،ويمنعوا من شاؤوا»!
ذلك
ِ
ٍ
عهــد بجاهليــة،
قومــك حديثــو
أن
ثــم قــال« :يــا عائشــة ،لــوال َّ
ُ
ِ
ــت فيــه مــا
فأخــاف أن تُنكــر قلوبهــم ،ألمــ ْر ُت
بالبيــت ف ُهــدِ َم ،فأدخل ْ ُ
ـت لــه بابيــن :باب ـاً شــرقياً ،وباب ـاً
أُخــر َج منــه ،وألزقتُــه بــاألرض ،وجعلـ ُ
أســاس إبراهيــم»!
فبلغــت بــه
غربيــاً،
ُ
َ
الحكــم فــي ِ
الحجــاز،
ثــم ل َّمــا اســتل َم عبــد اهلل بــن الزُبيــر زمــام ُ
حدثَتْ ـ ُه خالتــه عائشــة بهــذا الحديــث ،فقــال لهــا :زا َل المان ـ ُع الــذي
َّ
ـت علــى
كان علــى عهــد النبـ ِّـي ﷺ ،فهــد َم الكعبــة وأعــا َد بناءهــا كمــا كانـ ْ
الســام ،ثــم ل َّمــا قتـ َل الحجــا ُج ابــن الزبيــر ،هــد َم
عهــدِ إبراهيــم عليــه َّ
ـت عليــه أيــام ُقريــش!
الكعب ـ َة مجــدداً ،وأعــا َد بناءهــا علــى مــا كانـ ْ
فلمــا جــاء أبــو جعفــر المنصــور أرا َد هدمهــا وبناءهــا مجــدداً كمــا
الســام ،واستشــا َر فــي ذلــك اإلمــام
كانـ ْ
ـت علــى عهــدِ إبراهيــم عليــه َّ
مالــك ،فقــال لــه :أرى أن تت ُر َكهــا علــى الشــكل الــذي هــي عليــه ،حتــى
ال تُصبــح الكعبــة أُلعوبــة الملــوك!
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َّ
ِ
قومك حديثو ٍ
عهد بجاهلية!
أن
والشاهد في األمر :لوال َّ
أن شــكل الكعبــة الــذي تــراه ليــس
ـي ﷺ أ ُ َّمنــا عائشــة َّ
يُخب ـ ُر النبـ ُّ
الســام ،وأنــه يُريـ ُد أن يَهد َمهــا
هــو الشــكل الــذي بنــاه إبراهيــم عليــه َّ
دخلــت فــي
ريــش التــي
فيُعيــ َد بناءهــا ،ولكنــه يخشــى علــى إيمــانِ ُق ٍ
ْ
وحســن سياســته،
اإلســام حديثــاً بعــد الفتــح! وهــذا مــن ِحكمتــهُ ،
و ُمراعاتــه للمصالــح والمفاســد!
ِ
جلب المصالح!
قد ٌم على ِ
المفاسدِ ُم َّ
درءُ
ـب عليــه
بمعنــى َّ
أن األمــر الصائــب الــذي ينــوي المــرءُ فعلــه ويتر َّتـ ُ
درس بلي ـ ٌغ مــن
مفســدة أكبــر مــن المنفعــة يجــب أن ال يفعلــه! وهــذا ٌ
دروس الحيــاة!
أحيان ـاً نعـ ُ
ـت بالــزواج مــن هــذا الــزوج
ـرف َّ
أن زوج ـ ًة مــا قــد ُظلمـ ْ
الــذي هــي معــه ،والصــواب أن تُنقــ َذ نفســها وتتر َكــه ،وفــي هــذا
ـب علــى هــذا الطــاق ضيــاع األوالد ،فــا
مصلحــة لهــا ،ولكــن قــد يتر َّتـ ُ
تض َّمهــم إليهــا ،وال تســتطيع أن تتر َكهــم لــه ،فالحكمــة
هــي تســتطيع أن ُ
هنــا أن تُنصــح بالصبــر ،واحتســاب األجــر ،ال أن تُنصــح بالطــاق،
ففــي طالقهــا منفعــة فــرد واحــد ،منفعتهــا هــي ،ولكــن مفســدة لعــدة
أفــراد هــم أوالدهــا!
ـت معادلــة حســابية
ـس كل أمــور الحيــاة ،فالحيــاةُ ليسـ ْ
وعلــى هــذا قِ ـ ْ

جامــدة ،واحــد زائــد واحــد يُســاوي اثنيــن ،الحيــاة ُمتشــابكة ،هنــاك
أســود فــي كل أبيــض ،وأبيــض فــي كل أســود ،والعاقــل هــو الــذي يتق َّبـ ُل
الســواد لل ُمحافظــة علــى مــا لديــه مــن بيــاض ،ومــن أجمــل مــا
قليــل َّ
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قــال عمــر بــن الخطــاب :ليــس الفطــن مــن عــرف الخيــر مــن َّ
الشــر،
وإنمــا مــن عـ َ
ـرف خيــر َّ
الشــرين!
إن الحيــاة أحيانـاً تضعنــا بيــن خياريــن أحالهمــا ُمــر ،والذكــي مــن
ـس ُك ُّل حــقٍّ يُقــال!
سـ َّـد َد وقـ َ
ـارب ،وقــار َن بيــن المنفعــة والمفســدة ،وليـ َ

226

الر ُج ُل َو َّد أبيه!
أن ِ
يص َل َّ

خــر َج عب ـ ُد اهلل بــن ُعمــر بــن الخطــاب مــن المدينــة يُري ـ ُد مكــة،
ـب ناقتــه ومعــه حمــا ٌر يتــر َّو ُح عليــه إذا مـ َّـل مــن ركــوب الناقــة،
وكان يركـ ُ
وعلــى رأســه عمامــة يش ـ ُّد بهــا رأســه وتحميــه مــن َّ
الشــمس ،وعليــه
عبــاءة جميلــة…
ـت فالنـاً
ـي فــي الطريــقِ أعرابيـاً مــن أهــل الباديــة ،فســأله :ألسـ َ
فلقـ َ
اب ـ َن ُفالن؟
قال :بلى.
ـب عليــه ،وهــذه العمامــة
فقــال لــه عبــد اهلل :خُ ـ ْذ هــذا الحمــار اركـ ْ
ُ
تشـ َّـد بهــا رأســك ،وهــذه العبــاءة البســها!
ـي ،قــال أصحــاب ابــن عمــر لــه :أصل َ َحـ َ
ـك اهلل،
َّ
فلمــا مضــى األعرابـ ُّ
ـراب ،وإنــه يُرضيهــم اليســير ،فلــو أعطيتَــه مــا ًال أو طعامـاً،
إنهــم األعـ ُ
ـت علــى حمــارك وعمامتـ َ
ـك وعباءتــك!
وأبقيـ َ
ســمعت
إن أبــا هــذا كان َو َّداً ل ُعمــر بــن الخطــاب ،وإنــي
فقــالَّ :
ُ
«إن أبــ َّر البِــ ِّر أن يَ ِصــ َل ال َّر ُجــ ُل َو َّد أبيــه»!
النبــيﷺ يقــولَّ :
َّ
يــا لــه مــن ديــن ،ويــا لهــا مــن أخــاق ،ال ِبـ ُّر ليــس فقــط أن ت ِ
ُحسـ َن
إلــى أبيــك وأمــك فــي حياتهمــا ،بــل أن تص ـ َل أصدقاءهمــا ،ومــن كان
يُح ُّبهمــا بعــد موتهمــا!
ُ
وٱنظــ ْر لبِــ ِّر ابــن ُعمــر ألبيــه ،فالشــاب الــذي لَقِ َيــ ُه لــم ي ُكــن هــو

صديــق أبيــه ،هــذا ابــن صديــق أبيــه ،ومــع هــذا فعــل معــه الــذي فعــل،
ـي صدي ـ َق أبيــه فع ـ ً
ا؟!
فكيــف بــه لــو لقـ َ
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وعــن أبــي أُســيد األنصــاري أن رجـ ً
ا جــاء إلــى النبـ ِّـي ﷺ فقــال لــه:
ـوي شــيءٌ أبرهمــا بــه؟
ـي مــن ِبـ ِّر أبـ َّ
يــا رســول اهلل :هــل بقـ َ
ـي ﷺ« :نعــم ،ال ُّدعــاءُ لهمــا ،واالســتغفا ُر لهمــا ،وإنفــا ُذ
فقــال لــه النبـ ُّ
توصـ ُل إال بهمــا»!
عهدِ همــا ،وإكــرا ُم صديقهمــا ،وصلـ ُة ال َّر ِحــم التــي ال َ
ال تزهــدوا بأب ـ ِّر ال ِب ـ ِّر ،انظــروا إلــى أصدقــاء الوالديــن وأحبابهــم
ـت لزيارتهــا،
ـت صديقــة األم فجئـ َ
َف ِصلُوهــم ،يــا لــه مــن ِب ـ ٍّر إذا مرضـ ْ
وكأ َّنـ َ
ـك تقــول لهــا :وألجـ ٍـل عيـ ٍـن ألـ ُ
ـف عيـ ٍـن تكــر ُم!
َ
أبيــك بزيــارةٍ بيــن الفينــة
ــص صديــق
ويــا لــه مــن بــ ٍّر أن ت ِّ
ُخص َ
واألخــرى ،وإذا لقيتــه فــي الطريــق أن تُصافحــه وتنبســط لــه ،وإذا
أن لــه حاجــة أن تُســارع علــى الفــور لتقضيهــا لــه!
علمــت َّ
َ
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َّ
تركت الشيخَ في بيته؟!
هل
َ

ـت مكــة ،ال َّر ُج ـ ُل الــذي نــز َل يوم ـاً وحيــداً مــن الغــار
وأخيــراً ُفتِحـ ْ
يرتجـ ُ
ـف مــن هــول الوحــي صــار أُمــة ،والــذي خــر َج رفق ـ َة أبــي بكـ ٍـر
ِ
ـررت ُقريــش قتلــه هــا هــو اليــوم
ُمهاجــراً تحــت جنــح الظــام بعــد أن قـ ْ
ـت ُقريـ ُ
ـش
يدخــل مكــة فــي وضــح النهــار ومــن أبوابهــا األربعــة! وجلسـ ْ
بيــن يديــه تنتظـ ُر القصــاص ،مــا تُــراه يَفعــل بهــم ،هــؤالء الذيــن َّ
كذبــوه
فــي دعو ِتــه ،وآذوه فــي ِ
نفســه ،الذيــن وضعــوا علــى رأســه ســلى الجــزور
وهــو ســاجد عنــد الكعبــة ،وحاصــروه فــي ِّ
ـذب
الشــعب ،واتهمــوه بالكـ ِ
ـحر والجنــونِ ثــم ت َّو ُجــوا كل ذلــك بــأن جمعــوا مــن كل قبيلـ ٍـة رجـ ً
ا
والسـ ِ
ليضربــوه ضربــة رجــل واحــد فيتفـ َّرق دمــه بيــن القبائــل!
ولكنــه لــم يثــأ ْر ِ
لنفســهِ أبــداً ،فلــم يـ ِـز ْد علــى أن قــال :اذهبــوا فأنتــم
الطلقاء!
ـب أبــو بكــر إلــى بيتــه ،ويأتــي بأبيــه أبــي ُقحافــة الطاعــن فــي
ويذهـ ُ
الســن الــذي ال تــكاد تحملــه قدمــاه ولــم ي ُكــن قــد أســل َم بعــد ،رغبـ ًة أن
ِّ
ـي ﷺ قــال ألبــي بكــر :هـ َّـا
ـي ﷺ فيُســلم ،فلمــا رآه النبـ ُّ
يدعــو لــه النبـ ُّ
ـت الشــيخ فــي بيتــه حتــى أكــون أنــا آتيــه فيــه؟!
تركـ َ
ـي إليـ َ
ـك مــن أن
فقــال أبــو بكــر :يــا رســول اهلل هــو أحــقُّ أن يمشـ َ
ـت إليــه!
ـي أنـ َ
تمشـ َ
النبــي ﷺ بيــن يديــه ،ومســ َح علــى صــدره ،وقــال لــه:
فأجلســ ُه
َ
ُّ
أَ ْســ ِل ْم!
229

فأســلم أبــو ُقحافــة ،وبكــى أبــو بكــر ،الرجــل الــذي أســلم علــى
ـام
يديــه كبــار الصحابــة ،وجــاء بعظمــاء اإلســام لديــه أكر َمــه اهلل بإسـ ِ
أبيــه ،والجــزاءُ مــن جنــس العمــل!
ُ
ألدب النبـ ِّـي ﷺ لــم ي ُهــن عليــه أن يُؤتــى بأبــي ُقحافــة لِكِ َبـ ِـر
وانظـ ْر ِ
ِســنه ،ويُخبـ ُر أنــه كان علــى اسـ ٍ
ـب هــو إليــه بنفســه!
ـتعداد أن يذهـ َ
وكان دائم ـاً يُشــف ُق علــى كبــار الســن ويُكر ُمهــم ،وكان يقــول« :إن
مــن إجــال اهلل إكــرام ذي الشــيبة ال ُمســلم»!
وســعوا لــه
وجــا َء شــي ٌخ كبيــ ٌر فــي الســن يُريــ ُد
النبــي ﷺ ،فلــم يُ ِّ
َّ
ليصــل إليــه ،فقــال لهــم« :ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ويُوقــر
كبيرنــا»!
شيخ على أنه والد أو جد،
تعام ْل مع كل ٍ
عجوز على أنها والدة أو جدة،
ومع كل
ٍ
فاإلنســان فــي آخــر عمــره ينظــ ُر فــي ضعفــه ومرضــه وعجــزه
ـات مــن مجــدِ ه وقو ِتــه ،فيشــع ُر بانكسـ ٍـار فــي قلبــه
ويتحسـ ُر علــى مــا فـ َ
َّ
وإن لــم يبُـ ْح بــه ،وال شــيء يرحـ ُم هــذا االنكســار ســوى التَّوقيــر الــذي
يجــده مِ َّمــن حولــه!
الخواطر ِعبادة!
وجب ُر
ِ
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بقي منها؟!
ما َ

يتصدقــوا منهــا،
ـت شــاةٌ فــي بيـ ِـت النبـ ِّـي ﷺ ،فأم ـ َر أهلــه أن
َّ
ُذبحـ ْ
لبعــض شــأنه ،فلمــا عــاد ســأل عائشــة رضــي اهلل
وخــرج مــن بيتــه
ِ
ـي منهــا؟
عنهــا :مــا بقـ َ
بقي منها إال كتفها.
ْ
فقالت :ما َ
بقيت كلها إال كتفها!
فقال لها:
ْ
ـواب عظيـ ٌم مــن رجـ ٍـل عظيـ ٍـم كان يُخبــر النــاس دومـاً أن الدنيــا مزرعة
جـ ٌ
اآلخــرة ،وأنــه اليــوم زراعــة وال حصــاد ،وأن اآلخــرة حصــاد بال زرع!
كان ال يتــرك مناســبة إال اســتغلها ليُخبــر أن الدنيــا فانيــة ،وأن
ـوار زوجــي عــادي يــدور مثلــه فــي كل البيوت،
اآلخــرة باقيــة ،فهــا هــو حـ ٍ
النبــي ﷺ
ولكــن
زوج يســأل زوجتــه عــن مصــروف البيــت وطعامــه،
َّ
َّ
ـدرس غيــر عــادي!
يجعــل مــن الحــوار العــادي ُمناســبة لـ ٍ
بقي منها؟
إنه يسأل عائشة سؤال الدنيا :ما َ
بقي منها إال كتفها!
فتُجيبه جواب الدنيا :ما َ
ـت كلهــا إال
فيُع ِّقــب علــى كالمهــا بـ ٍ
ـدرس مــن دروس اآلخــرة :بقيـ ْ
كتفهــا!
المــا ُل الــذي نحملــه بيــن أيدينــا ليــس لنــا! إنــه للبقالــة ،ومحطــة
البنزيــن ،وفاتــورة الكهربــاء ،ولبائــع الثيــاب ،وفــرن الخبــز ،ومحــات
ندخــره
األدوات المنزليــة ،ومــن ثــم للورثــة ،مالنــا الحقيقــي هــو مــا َّ
عنــد اهلل اليــوم ،لنجــده عنــده هنــاك غــداً!
231

ُ
كتــف الشــاة ســيُؤكل ويذهــب ،ولكــن مــا خــرج مــن لحــم الشــاة
صدقــة وحــده ســيبقى عنــد اهلل ،هنــاك فــي بنــك اآلخــرة الــذي
ـي ﷺ :مــن تصـ َّـدق ب َع ـ ْدلِ /
تع َّهــده رب العــزة بكرمــه ،وفيــه يقــول النبـ ُّ
فــإن اهلل
مقــدار تمــرة مــن
ٍ
كســب ط ِّيــب ،وال يقبــل اهللُ إال الط ِّيــبَّ ،
يقبلهــا بيمينــه ثــم يُربيهــا لصاحبهــا كمــا يُر ِّبــي أحدكــم َفل ُ َّوه/الحصــان
الصغيــر ،حتــى تكــون مثــل الجبــل!
يــا لــه مــن بنــك ،ويــا لــه مــن ادخــار ،مقــدار تمــرة مــن حــال
تتصــد ُق بهــا تريـ ُد وجــه اهلل ،يأخذهــا الرحمــن بيمينــه ،ويُنميهــا لـ َ
ـك،
وقفــت بيــن يديــه غــداً وجدتهــا كالجبــل!
فــإذا
َ
عندمــا نــام الســلطان ســليمان القانونــي علــى فــراش المــوت قــال
ـدي مــن التابــوت ليــرى النــاس أن
لمــن حولــه :عندمــا أمـ ُ
ـوت أخرجــوا يـ َّ
ـي اليديــن!
حتــى الســلطان يخــرج مــن الدنيــا خالـ َ
تصدقوا فليس لألكفان جيوب!
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باعوه ،فأكلوا ثمنه!

«إن اهلل عــ ّز وجــل ورســولَه
لمــا كان فتــح مكــة ،قــال
النبــي ﷺّ :
ُّ
حــ َّرم بيــ َع الخمــر ،والميتــة ،والخنزيــر ،واألصنــام.
ـت شــحوم الميتــة؟ فإنــه تُطلــى بهــا
فقيــل لــه :يــا رســول اهلل ،أرأيـ َ
ُدهــ ُن بهــا الجلــود ،ويســتصب ُح بهــا النــاس/أي يتخــذون
الســفن ،وت َ
ُّ
زيوتهــا لإلضــاءة.
إن اهلل عـ َّز وجـ َّـل ل َّمــا حـ َّرم
فقــال :ال ،هــو حــرام ،قاتـ َل اهلل اليهــودَّ ،
عليهــم الشــحوم جملوه/أذابــوه ،ثــم باعــوه ،فأكلــوا ثمنه!
لــم تعــرف البشــرية قومـاً تحايلــوا علــى اهلل فــي الفتــوى كمــا فعــل
اليهــود!
فإنــه ســبحانه ل َّمــا نهاهــم عــن الصيــد يــوم الســبت ،امتحنهــم فــي
هــذا ،فكانــت األســماك تنــدر بقيــة أيــام األســبوع وتكثــر يــوم الســبت،
فلــم يُطيقــوا صبــراً ،فكانــوا إذا أتــت األســماك قــرب الشــاطئ يــوم
الســبت نزلــوا إلــى البحــر ،وأحاطوهــا بالشــباك وحبســوها ،ثــم
يتركونهــا هكــذا حتــى صبيحــة األحــد ،ينزعــون شــباكهم وأســماكهم
فيأكلونهــا ،فمســخهم اهلل قــرد ًة وخنازيــر!
ـي أعنــاق
وفــي هــذه األيــام لألســف كثــر التحايــل فــي الفتــوى ،وتـ َّم لَـ ُّ
النصــوص لتُوافــق الهوى،
ـب األغبيــاء أن اهلل يُخــدع ،وتعالــى عا ِلــم الغيــب والشــهادة،
يحسـ ُ
ال ُم َّط ِلــع علــى األســرار والضمائــر أن تفوتــه النوايــا!
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وعــن التحايــل حدثنــي مــر ًة الدكتــور محمــد راتــب النابلســي حفظــه
اهلل عــن رجـ ٍـل انتقـ َل مــن مدينـ ٍـة إلــى أخــرى لــه فيهــا بنــت عـ ٍـم عندهــا
ـت صغيــرة لهــا مــن العمــر ثــاث ســنوات ،وزوج هــذه المــرأة ُمســافر،
بنـ ٌ
ولمــا
ولــم يجــد هــذا الرجــل مكان ـاً يســكن فيــه غيــر بيــت ابنــة عمــهَّ ،
أن هــذا ال يجــوز ،أخــذوا يبحثــون ع ّمــن يجــد لهــم حــ ً
ا
قيــل لهــم ّ
شــرعياً لألمــر حتــى أفتاهــم مــن ال ذمــة وال ديــن لــه أن يُز ِّوجــوا الطفلة
للرجــل ،ثــم يُطلقهــا فــوراً ،وبهــذه الطريقــة تُصبــح أمهــا ُمح َّرمــة عليــه
ُحرمــة أبديــة شــأن أمهــات الزوجــات وبهــذا يســتطي ُع أن يســكن معهــا
وتنكشــف عليــه وال حــرج!
وعلــى طريقــة بنــي إســرائيل فــي اللــف والدوران في شــأن الشــحوم
ـمعت مــر ًة مــن يفتــي بأنــه مــا دام أكل الربــا حــرام
وصيــد األســماك ،سـ ُ
فــا بــأس أن يجعــل المــرءُ المــال الربــوي فــي شــيء ال يُــؤكل كأن
يمــأ بهــا ســيارته مــن المحطــة ،ويدفــع فاتــورة الكهربــاء ،وأقســاط
المدرســة ،وثمــن أثــاث البيــت ،أمــا األكل فيشــتريه مــن المــال الحــال!
يبدو أن اليهود ليسوا قوماً فحسب وإنما فكرة أيضاً!
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أحب!
المرء مع من َّ
ُ

جالــس فــي أصحابــه
ســفر ،وبينمــا هــو
النبــي ﷺ فــي
خــر َج
ٍ
ٌ
ُّ
ِ
الصــوت ونــادى :يــا محمــد!
جهــوري
يســتريحون إذ جــاء أعرابــي
ّ
النبي ﷺ :هاؤ ُم.
فقال له
ُّ
َ
َ
صوتــك فإنــك عنــد
ــض مــن
ويحــك
فقــال لــه الصحابــة:
ُ
اغض ْ
النبــيﷺ وقــد نُهينــا أن نرفــع أصواتنــا عنــده
ِّ
فقال :وا ِ
غضض!
هلل ال أَ ُ
للنبي ﷺ :المرءُ يُ ِح ُّب القوم ،ول َّما يلحق بهم.
ثم قال
ِّ
أحب يوم القيامة!
فقال له
النبي ﷺ :المرءُ مع من َّ
ُّ
فلــم يفــرح الصحابــة يومهــا بشــيءٍ فرحهــم بقولــه :المــرءُ مــع مــن
ـب يــوم القيامــة!
أحـ َّ
النبــي ﷺ وفِ قهــه فــي مراعــاة العــادات والطبائــع،
ألدب
اُنظــروا ِ
ِّ
ـت فيــه الصحــراء شــيئاً مــن قســوتها
فهــذا أعرابـ ّـي ابــن بيئتــه ،تركـ ْ
وخشــونتها ،طبــ ٌع ٌّ
فــظ اكتســبه مــن معــارك النجــاة التــي يخوضهــا
كل يــوم لالســتمرار علــى قيــد الحيــاة فــي بيئـ ٍـة ُجغرافيـ ٍـة تــكاد تكــون
ـال لزمــه منــذ الصغــر
ـوري عـ ٍ
األقســى علــى ســطح األرض ،وصــوت جهـ ّ
التســاع المســافات وحاجتهــم للنــداء ،ومــن مهنــة زجــر اإلبــل والغنــم،
َ
ُ
يعــرف أن مــر ّده الطبــع والعــادة
ذلــك كلــه ألنــه
لهــذا تغاضــى عــن
وليســت مســألة شــخصية وال تقليــل احتــرام! بــل وأجابــه حيــن نــادى
عليــه «يــا محمــد» هكــذا ُمج ـ َّرداً مــن لقــب النبــوة بلهجتــه فقــال لــه:
هــاؤ ُم أي هــا أنــا ،أو تفضــل ُق ـ ْل فإنــي أسـ َ
ـمعك!
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درس عظيــم لنــا فــي أن ال نأخــذ كل تصــ ُّرف تنقصــه اللياقــة
ٌ
بصفــة شــخصية!
ـت ،وال لهــم
ـت ،وال تربــوا كمــا تربيـ َ
فليــس الجميـ ُع تعلَّمــوا مــا تعلَّمـ َ
الطبــاع التــي فيـ َ
ـك،
بعــض النــاس يُناقـ ُ
ـش أعقــد المســائل الفكريــة بهــدوء واتــزان كأنــه
يقــرأ فــي مصحــف،
وبعــض النــاس يُناقـ ُ
ـش فــي كــرة القــدم بصـ ٍ
ـوت مرتفـ ٍـع تعتقـ ُد أنــه
ســيقوم ويقتـ ُل الشــخص الــذي يُناقشــه!
تف ُّهــم طبائــع النــاس ،وبيئاتهــم ،وظــروف نشــأتهم ،ومســتوياتهم
الثقافيــة ،يُعيــ ُن كثيــراً علــى الحيــاة!
أحــب يــوم
إذا كان الصحابــة قــد فرحــوا يومهــا بالمــرءِ مــع مــن
َّ
القيامــة ،فيجــب أن نكــون نحــن بهــا أش ـ ُّد فرح ـاً ،فيــا لحظنــا ونحــن
ـب عم ـ َر وأبــا بكــر وعثمــان وخالــد
ـب النبـ َّـي ﷺ وأهــل بيتــه ،ونحـ ُّ
نحـ ُّ
وأبــا عبيــدة وبقيــة الثلــة المباركــة التــي اصطفاهــا اهلل ســبحانه
لنصــر ِة نب ِّيــه!
ـخص ال يســرك أن تكــون معــه يــوم القيامــة ف َأخـ ِـر ْج ح ّبــه
وكل شـ ٍ
ـب عبــادة أيض ـاً!
مــن قلبــك
فالحـ ُّ
ُ
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ثكلتك ُأمك يا معاذ!

الســي ُر معــه غنيمــة ،وكان الصحابــة ال يُف ِّرطــون بالغنائــم ،ويــا
كان َّ
لحـ ِّ
ـظ ُمعــاذ بــن جبــل حيــن ســار معــه يوم ـاً فقــال لــه :يــا رســول اهلل
أخبرنــي بعمـ ٍـل يُدخلنــي الج َّنــة ويُباعدنــي مــن النــار!
ـير علــى
ـألت عــن عظيــم ،وإنــه ليسـ ٍ
ـي ﷺ :لقــد سـ َ
فقــال لــه النبـ ُّ
يســره اهلل عليــه :تعبـ ُد اهلل وال تُشـ ُ
ـرك بــه شــيئاً ،وتُقيــم الصــاة،
مــن َّ
وتحــج البيــت! ثــم قــال ل ُمعــاذ :أال
وتُؤتــي الــزكاة ،وتصــوم رمضــان،
َّ
والصدقــة تُطفــئ الخطيئــة
أدلــك علــى أبــواب الخيــر؟ الصــوم ُج َّنــة،
َّ
كمــا يُطفــ ُئ المــاءُ النــا َر ،وصــاةُ الرجــل مــن جــوف الليــل ،ثــم تــا
﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞَ﴾
ثــم قــال ل ُمعــاذ :أال أُخبــرك بــرأس األمــر كلــه ،وعمــوده وذروة
ســنامه؟
رأس األمــر اإلســام ،وعمــوده الصــاة ،وذروة ســنامه الجهــاد فــي
ســبيل اهلل.
ثم قال له :يا معاذ أال أخبرك بمالك ذلك كله؟
فقال ُمعاذ :بلى يا رسول اهلل!
َ
عليك هذا!
النبي ﷺ بلسانه وقالُ :ك َّف
فأخ َذ
ُّ
نبي اهلل وإنا ل ُمؤاخذون بما نتكلم به؟
فقال له ُمعاذ :يا َّ
ـك أ ّمـ َ
فقــال لــه :ثكلتـ َ
ـاس فــي النــار علــى
ـك يــا معــاذ ،وهــل ي ُكـ ُّ
ـب النـ َ
وجوههــم إال حصائــد ألســنتهم؟!
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ليس فيه عظم ولكنه ِ
يكس ُر العظم!
هذا اللسان َ
ـخص لــم ين ـ ْم ليل ـ ًة بســبب كلمـ ٍـة جارحـ ٍـة قالهــا لــه أحدهــم
كــم شـ ٍ
وبقيــت تلــك الكلمــة
فانفــض المجلــس،
ربمــا علــى ســبيل التنــ ُّدر،
َّ
ْ
مغــروزة كالســكين فــي قلبــه!
كــم بنـ ٍـت تو َّقــف زواجهــا بســبب كلمـ ٍـة قالهــا شــخص فــي عرضهــا
الســام!
وهــي بريئــة بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب عليهمــا َّ
ـخص فقــد وظيفتــه ،و ُقــوت أســرته وعيالــه ،بكلمـ ٍـة وشـ ٍ
ـاية
كــم شـ ٍ
ـخص مـ ٍ
ـب الوشــاية ،ويُجيــد التسـلُّق علــى أكتــاف النــاس!
مــن شـ ٍ
ـؤذ يُ ِحـ ُّ
كــم ميـ ٍ
ـراث ُسـلِب ،بكلمـ ٍـة علــى هيئــة شــهادة زور ،كانــت نتيجتهــا أن
يُحــرم إنســان مــن حقــه ويأخــذ غيــره مــا ليــس لــه حــق فيــه!
ٍ
صداقــة جميلــة انفــرط عقدهــا بكلمــة علــى هيئــة نميمــة
كــم
ـت الصداقــة إلــى
ـت النــار ،وأحالـ ْ
قِ يلــت عبثـاً وحســداً وحقــداً ،فأضرمـ ْ
كانــت عامــر ًة ُحبــاً!
ومــأت القلــوب حقــداً ،بعــد أن
عــداوة،
ْ
ْ
انظــروا فــي كالمكــم ،وأقالمكــم ،فــي منشــوراتكم فــي مواقــع
التواصــل ،فــي ردودكــم علــى النــاس ،وتذ َّكــروا أنكــم تكتبــون فــي
صحائفكــم أوالً ،وأنــه ال يكــب النــاس علــى وجوههــم فــي النــار يــوم
القيامــة إال حصائــد ألســنتهم!
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قت العضباء!
ُس ِب ِ

كان للنبـ ِّـي ﷺ ناقـ ٌة تُســمى العضبــاء ،ســريعة ال تــكا ُد تُســبق ،وكان
ـي القــوم
مــن عــادة العــرب أن يُر ِّوحــوا عــن أنفســهم بســباق اإلبــل ،ونبـ ُّ
منهــم فــكان يُســاب ُق معهــم ،وكان الصحابــة يفرحــون إذا حلَّـ ْ
ـت العضبــاءُ
أوالً
جمــل لــه
وســبقت بق َّيــة النــوق ،وذات يــوم جــاء أعرابــي علــى
ٍ
ْ
َ
لذلــك ،وقالــوا ُس ِ
ــبقت
النبــي ﷺ فســبقه ،فحــز َن الصحابــة
فســاب َق
َّ
العضبــاءُ!
فلمــا رأى ذلــك فــي وجوههــم قــال« :إ َِّن َح ًّقــا َعلَــى َّ ِ
الل أَ ْن ال يَ ْر َفـ َع
َشـيْ ًئا مِ ـ َن ال ُّدنْيَــا إ َِّل َو َ
ض َعـهُ»
الترويـ ُح عــن النفــس بال ُمبــاح أمـ ٌر مشــروع ،ال يُنقــص مــن اإليمــان،
وال يقــد ُح فــي رزانــة الشــخصية ،واعتــزا ُل الحيــاة بــكل مــا فيهــا ليــس
ننغمــس فــي الحيــاة
غــرض هــذا الديــن ،وإنمــا يُريــ ُد اهلل منــا أن
َ
َ
وف ـ َق شــرعه ،نتمــازح ،ونخــر ُج فــي النزهــات ،ونتــزاور ،ونذهــب إلــى
كنــف ا ِ
ِ
هلل جنــة مــن جنــان الدنيــا
األســواق ،ونتاجــر ،والحيــاة فــي
فعيشــوها!
ـيﷺ،
تواضـ ْع ،مهمــا بلغـ َ
ـت مــن اإليمــان لــن تبلـ َغ ذ َّر ًة ممــا بلغــه النبـ ُّ
ُ
يشــترك فــي ســباقات قومــه ،يربــ ُح ويخســ ُر ،بــل ويتق َّبــ ُل
وهــا هــو
ـدرس مــن دروس العقيــدة!
ـدر رحـ ٍـب ،وينتهـ ُز الفُرصــة لـ ٍ
الخســارة بصـ ٍ
ـت مــن المــال والجــاه لــن تبل ـ َغ ذ َّر ًة
ـت مــن ال ُملـ ِـك وأوتيـ َ
ومهمــا بلغـ َ
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الســام وهــا هــو يقــف ويســتمع لخطــاب نملــة
فــي ُملـ ِـك ُســليمان عليــه َّ
ويبتســم!
ليست في اعتزال الحياة وإنما في اعتزال الحرام!
التقوى
ْ

يــوم نــزل قــول اهلل تعالــى ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
وحــقَّ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ فــرح الصحابــة بهــا ُ

لهــم ،ولكــن أبــا بكــر بكــى يومهــا وقــال :ليــس بعــد التمــام إال النقصــان!
فــإذا كان هــذا الديــن الــذي حكــم أتباعــه هــذا الكوكــب ،وقــادوا
الحضــارة البشــرية قرونــاً
ٍ
واقتــدار دار عليهــم الزمــان بعــد
بعظمــة
ٍ
أن فرطــوا بالحــق الــذي بيــن أيديهــم فباتــوا فــي موقــع المتأخــر ،فهــل
ســيبقى هــذا الباطــل الــذي يســود الدنيــا هــذه األيــام ،ال وا ِ
هلل لــن
يــدوم ،ومــا وصــول الباطــل قمتــه التــي نراهــا اليــوم إال بشــارة بقــرب
وإن أحلـ َ
ـك ســاعات الليــل هــي تلــك التــي تســب ُق الفجــر بقليــل.
زوالــهَّ ،
ـبقت ألنــه كان حقـاً علــى اهلل أن ال يرتفــع
تذكــروا أن العضبــاء ُسـ ْ
شــيء مــن الدنيــا إال وضعــه ،هــذا والعضبــاء دابــة ،أفــا يضــ ُع اهلل
هــذا الشــر والفجــور وقــد بلــغ ذروتــه؟!
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بثمنها يا أبا بكر!
ِ

ـت أبــي
ـي بيـ َ
كان مــن عــاد ِة النبـ ِّـي ﷺ فــي مكــة قبــل الهجــرة أن يأتـ َ
بكـ ٍـر إمــا صباحـاً وإمــا مســا ًء ،وفــي أحــد األيــام أتــاهُ ُظهــراً علــى غيـ ِـر
ـي ﷺ فــي
عادتــه ،فقــا َل أبــو بكــر بفراســته المعهــودة :مــا جا َءنــا النبـ ُّ
الســاعة إال ألمـ ٍـر قــد حــدث!
هــذه َّ
َ
عندك!
النبي ﷺ قال ألبي بكر :أَخْ ِر ْج َمن
فلما دخ َل
ُّ
ابنتاي أسماء وعائشة!
فقال أبو بكر :يا رسول اهلل إنما هما
َ
النبي ﷺ :أُذِ َن لي في الخروج/الهجرة!
فقال له
ُّ
الصحبة يا رسول اهلل!
فقال أبو بكرُّ :
الصحبة يا أبا بكر!
فقال لهُّ :
فقــال أبــو بكــر :يــا رســول اهلل عنــدي ناقتيــن أعددتُ ُهمــا للخــروج،
فخُ ـ ْذ إحداهمــا!
أركب بعيراً ليس لي!
فقال له :قد أخذتُها بالثمن ،فال
ُ
فقال أبو بكر :فهو َ
لك!
فقال له :ال ،ولكن بالثمن الذي ابتعتها به.
شئت!
فقال أبو بكر :بثمنها إن
َ

فــي الحقيقــة لــم تكــن العالقــة بيــن النبـ ِّـي ﷺ وبيــن أبــي بكـ ٍـر بهــذه
ال َّرســمية ،وهــذا الحســاب بالدرهــم والدينــار ،علــى العكــس تمامــاً
الســام يأخـ ُذ
نــذ َر أبــو بكــر نفســه ومالــه فــدا ًء للنبـ ِّـي ﷺ ،وكان عليــه َّ
«إن مــن
منــه دون حــرج ،ويكفــي إثباتـاً لهــذا مــا قالــه قبــل وفاتــه بأيــامَّ :
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صحب ِتــه وما ِلــه أبــو بكــر»! لهــذا الســبب احتــا َر
أ َمـ ِّـن النــاس علـ َّـي فــي ُ
النبــي ﷺ أن يدفــ َع ثمــن الناقــة
الســ َي ِر فــي إصــرار
الفُقهــاءُ وأهــ ُل ِّ
ِّ
ـي ﷺ أصـ ّر أن يدفــع ثمــن
وأعجبنــي مــن أقوالهــم مــا ذكــر عــن ّ
أن النبـ ُّ
الناقــة لتكــون هجرتــه إلــى اهلل بنفســه ومالــه رغبـ ًة منــه فــي اســتكمالِ
والجهــادِ علــى أتـ ِّم أحوالِهمــا!
فضــلِ الهجــر ِة ِ
األصـ ُل أن يتعامــل األصدقــاء فيمــا بينهــم بالمعــروف ،وأن ال يكــون
ـاب التاجــر والزبائــن بالورقــة والقلــم ،ومــن
الحســاب فيمــا بينهــم كحسـ ِ
ـس المــرءُ حــال صديقــه وخليلــه فــإن عـ َ
ـرف
خُ لــق الصحبــة أن يتحسـ َ
ـت بــه ضائقــة أن يُســع َفه ويُعطيــه قبــل أن يُبــاد َره
أنــه لــه حاجــة ،أو نزلـ ْ
بالســؤال ،وإن بــاد َره بالســؤال واســتدا َن منــه ،فمــن المــروءة أن ينــز َل

الصحبــة ومــكارم األخــاق.
لــه عــن بعـ ِ
ـض َّ
الديــنِ فهــذا مــن ُحســنِ ُّ

علــى أنــه ال يتنافــى مــع األخــاق أبــداً أن ت ُدفــ َع الحقــوق بيــن
األصحــاب كاملــة ،األصدقــاء ليســوا فاحشــي الثــراء كلهــم ،ويكفــي مــن
النُّبــل أن أعــا َن الصديـ ُق صدي َقــه وفـ َّرج كربَــه ،ولكــن يبقــى اإلحســان
والمعــروف ســيدا األخــاق!
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َّ
هل مع صاحب الحق كنتم!

جــاء أعرابــي إلــى النبـ ِّـي ﷺ يتقاضــاه دين ـاً عليــه ،فأغلـ َ
ـظ القــول،
حتــى أنــه قــال :أُح ـ ِّر ُج عليـ َ
ـك إال قضيتنــي!
َ
ويحك أتدري من تُكلِّم؟!
فانتهره الصحابة وقالوا:
أطلب حقي!
فقال :إني
ُ
النبي ﷺ لهمَّ :
هل مع صاحب الحقِّ ُكنتم!
فقال
ُّ
ثــم أرس ـ َل إلــى خولــة بنــت قيــس ،فقــال لهــا :إن كان عنـ ِ
ـدك تم ـ ٌر
فأقرضينــا حتــى يأتينــا تمـ ِ
ـرك فنقضيـ ِـك!
أنت وأمي!
فقالت :نعم ،بأبي َ
فأقرضته ،فأعطى لألعرابي ،وزاده عن حقه!
أوفيت أوفى اهللُ َ
لك.
األعرابي:
فقال
َ
ُّ
ـت أُمــة ال يأخــذ
ـي ﷺ :أولئــك خيــار النــاس ،إنــه ال ُق ِّد َسـ ْ
فقــال النبـ ُّ
الضعيــف فيهــا حقــه غيــر متعتع/مــن غيــر أن يُصيبــه أذى!
ال ُّدنيــا ال تلبــثُ علــى حــال ،وقلمــا تســتقي ُم ألحــد ،يــوم ُعســر ويــوم
يُســر ،يــوم صحــة ويــوم مــرض ،يــوم ســعادة ويــوم كــدر ،وهــي بأمــر اهلل
ال تكـ ُّ
ـب اإلنســان حســاباً ثــم يشــاء اهلل آخــر!
ـف عــن مفاجئتنــا ،يحسـ ُ
وقــد ينــز ُل باإلنســان أمــر يضطــره أن يســتدين ،والنــاس لبعضهــا ،ومــن
فـ َّرج عــن مسـ ٍـلم كربـ ًة مــن ُكـ َر ِب الدنيــا ،فـ َّرج اهلل عنــه ُكربـ ًة مــن ُكـ َر ِب
اآلخــرة ،علــى أن المديــن يجــب أن يُقابــل الدائــن باإلحســان ،يكفــي
أنــه مـ َّـد لــه يــد العــون ،فــا يُماطــل إذا جــاء وقــت الســداد ،وإذا لــم
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بتعسـ ِـر أمــره
تتيســر أمــوره فمــن النُبــل أن ال يتناســى بــل أن يُخبــره
ُّ
ويطلــب مهلــة أخــرى!
ـب
ال يُحتمـ ُل مــن النبـ ِّـي ﷺ أن يُخلــف وعــده ،واألعرابــي جــاء يطلـ ُ
الســداد ،فأغلـ َ
ـظ القــول،
ـت بــه قبــل أن يحيــن وقـ ُ
دينــه لحاجـ ٍـة وقعـ ْ
ـت َّ
ـلوب فـ ٍّ
ـظ مــا كان ينبغــي أن يُقــال للنبـ ِّـي ﷺ ،ولكــن
وقــال كالم ـاً بأسـ ٍ
ـض تعنيــف الصحابــة لألعرابــي علــى ســوء أســلوبه ،ألن
النبـ ّـي ﷺ رفـ َ
ســوء األســلوب ال يُلغــي أنــه صاحــب الحــق ،وأخبرهــم أنهــم كان يجــب
أن يقفــوا مــع صاحــب الحــق!
ـلوب فـ ٍّ
ـظ ،ربمــا
علينــا أن نفهــم أن صاحــب الحــق قــد يطلبــه بأسـ ٍ
زادت فــي
صاحــب الديــن قــال كالمــاً قاســياً ،والزوجــة المظلومــة
ْ
شــكواها ،والعامــل الــذي أُكِ ل حقــه لجــأ إلــى التشــهير ،هــذه األســاليب
ال تُلغــي أن لهــم حقـاً وعلــى مــن يســتطيع إعانتهــم فــي نيــل حقوقهــم أن
يُعينهــم ،ثــم بعــد ذلــك نُصــح وإرشــاد عــن أدب اســتيفاء الحقــوق ،أمــا
أن نُعطــي صاحــب الحــق درسـاً فــي التربيــة المدنيــة ،وأدب التخاطــب
دون مســاعدته لنيــل حقــه ،أو إخبــاره أنــه صاحــب حــق علــى األقــل
فمثاليــة زائــدة!
أمــا أن نــأكل حــق إنســان لســوء أســلوبه ،فنجعــل هــذه مقابــل تلــك،
ـت مطالــب أن تدفــع مــا عليـ َ
ـك
فهــذا ليــس مــن اإلســام فــي شــيء ،أنـ َ
ـت مطالبـاً أن تربــي النــاس!
ولسـ َ
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غي ْر عتبة بابك!
ِّ

تـ َ
الســام بأمـ ٍـر مــن اهلل ســبحانه زوجتــه هاجــر
ـرك إبراهيــم عليــه َّ
ـت حادثــة
الســام فــي مكــة ،ثــم كانـ ْ
وابنهــا ال َّرضيــع إســماعيل عليــه َّ
مــاء زمــزم الشــهيرة ،وســا َق اهلل ســبحانه قبيلــة جرهــم لتُؤنســهم،
الســام بينهــم ،وتعلَّـ َم العرب َّيــة منهــم ،ثــم ز َّوجــوه
وشـ َّ
ـب إســماعيل عليــه َّ
الســام
امــرأة منهــم ،ثــم
ْ
ماتــت أُمنــا هاجــر ،وجــا َء إبراهيــم عليــه َّ
الســام ،فســأ َل
ينظـ ُر مــا حـ َّـل بهــم ،وذهـ َ
ـب إلــى بيـ ِـت إســماعيل عليــه َّ
حصــل معيشــتنا .ثــم ســألَها
زوجتــه عنــه ،فقالــت :خــر َج يبتغــي لنا/يُ ِّ
ـت :نحــن فــي شـ ٍّر ،نحــن فــي ِضيـ ٍـق ِ
ِ
وشـ َّـدة،
عــن حالِهــم
ومعاشــهم ،فقالـ ْ
ـذت تشــكو إليــه وهــي ال تعلــم مــن هــو.
وأخـ ْ
الســام ،وقولــي لــه يُغ ِّيــر
فقــال لهــا :إذا جــا َء زوجـ ِـك فاقرئــي عليــه َّ
عتبـ َة بابــه!
الســام ،كأ َّنــه شــع َر بشــيءٍ فســأل
فلمــا جــاء إســماعيل عليــه َّ
زوجتــه :هــل جاءكــم مــن أحــد؟
َ
عنــك
فقالــت :نعــم ،جاءنــا شــي ٌخ أوصافــه كــذا وكــذا ،فســألنا
ْ
فقــر ِ
ــدة!
فأخبرتــه ،وســألني كيــف عيشــنا فأخب ْرتُــ ُه أننــا فــي ٍ
وش َّ
ِ
أوصاك بشيء؟
فقال لها :وهل
الســام ،ويقــول َ
َ
لــك غ ِّيــ ْر
فقالــت :نعــم ،أم َرنــي أن أقــرأ
عليــك َّ
َ
بابــك!
عتبــة
قالَ :
ِ
ذاك أبي ،وقد أم َرني أن أُطلِّ ِ
بأهلك!
قك ،الحقي
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الســام زوجــة ابنــه فــي عرضهــا ،معاذ اهلل،
لــم يَعِ ـ ْ
ـب إبراهيــم عليــه َّ
ص ـ ْم مــن ال ُكفــر!
ثــم َّ
إن بيــوت األنبيــاء معصومــة مــن هــذا وإن لــم تُ ْع َ

ـوح ولـ ٍ
الســام الــواردة فــي القــرآن هــي
ـوط عليهمــا َّ
ـي نـ ٍ
وخيانــة زوجتـ ْ
ـاب عليهــا كثــرة
خيانــة العقيــدة والكفــر ال خيانــة الفِ ــراش! ولكنــه عـ َ
نقهــا وشــكواها وقِ لــة رضاهــا ،فالمــرأة كثيــرة الشــكوى والتب ـ ُّرم مــن
الدهــر ،والرجــال كذلــك!
أمــور الــرزق نائبــة مــن نوائــب َّ
الســام لــم يَ َّد ِخــر جهــداً لتأميــن قــوت أهلــه
إســماعيل عليــه َّ
ـت خــرج يبتغــي لنــا ،ولكنهــا امــرأة َش ـ َغلَها
باعتــراف زوجتــه التــي قالـ ْ
النظــر إلــى مــا فــي أيــدي النــاس عــن النظـ ِـر إلــى مــا فــي يدهــا فــأدى
ذلــك إلــى كفــران النعمــة ،لهــذا أمــره أن يُطلِّقهــا!
وكذلــك أمــ َر ُعمــر بــن الخطــاب ابنــه أن يُطلِّــ َق زوجتــه فامتثــ َل
ألمــره.
وجــا َء رجـ ٌل إلــى اإلمــام أحمــد يســأله فــي أمــر أبيــه الــذي أمــره أن
يُطلِّــق زوجتــه ،فســأله :هــل تعيــب عليهــا شــيئاً فــي دينهــا؟
فقال :ال.
فقال له :فال تُطلِّقها!
الســام ،و ُعمــر بــن الخطــاب رضــي
فقــال :ولكــن إبراهيــم عليــه َّ
اهلل عنــه أمــرا ابنيهمــا بطــاق زوجتيهمــا ففعــا.
فقــال لــه :إن كان أبـ َ
الســام وعمــر بــن الخطاب
ـوك كإبراهيــم عليــه َّ
فطلِّقها!
خُ الصــة الــكالم أن االبــن ليــس مأمــوراً بطــاقِ زوجتــه إن كان
دينهــا حســناً ،وليــس مــن البِــ ِّر طاعــة األبويــن فــي خــراب البيــوت،
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وخســارة امــرأة صالحــة ،علــى أن بِــ َّر اآلبــاء واألمهــات واجــب وإن
كرهــا الزوجــة!
هــذه الدنيــا دار امتحــان ،والــرز ُق مــن امتحانــات اهلل فــي الدنيــا،
وعلينــا رجــاالً ونســا ًء أن نتــأ َّدب مــع اهلل ،ونرضــى بأقــداره ،دون تــرك
أســباب الــرزق ،واإلقبــال علــى المِ هــن واألعمــال ،وال ِّرضــا عــن قســمة
اهلل غنــى ،والســخط فقــر آخــر ،وعلــى األهــل أن يتقــوا اهلل وال يســعوا
فــي خــراب بيــوت أبنائهــم!
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ثب ْت عتبة بابك!
ِّ

الســام لزيــارة ابنــه إســماعيل عليــه
بعدمــا جــاء إبراهيــم عليــه َّ
فأكثــرت
الســام فلــم يجــده ،ووجــد زوجتــه ،وســألَها عــن حالِهــم،
ْ
َّ
مــن الشــكوى مــن ِضيــق الــرزق ،فأم ـ َره بطالقِ هــا ،فامتثــل ألمــر أبيــه
الســام مــر ًة أخــرى
كمــا تحدثنــا المــرة الماضيــة ،عــا َد إبراهيــم عليــه َّ
لزيــار ِة ابنــه ،فلــم يجــده أيضــاً ،ولكنــه وجــ َد زوجتــه الجديــدة التــي
تز َّوجهــا بعــد طــاق األولــى ،فســألها عنــه ،فقالــت :خــر َج يبتغــي لنــا/
أي يبحــث لنــا عــن رزق.
قال :كيف أنتم؟ وكيف عيشكم؟
وأثنت على ا ِ
هلل خيراً.
وس َعة،
فقالت :نحن
ٍ
ْ
ْ
بخير َ
فقال :ما طعامكم؟
فقالت :اللحم.
فقال :ما شرابكم؟
فقالت :الماء.
فقــال :اللهــم بــارك لهــم فــي اللحــم والمــاء! ولــم يكــن لهــم مــن
طعــام غيــره وإال لــكان دعــا لهــم بالبركــة فيــه!
الســام وقولــي لــه:
ثــم قــال لهــا :فــإذا جــا َء زوجـ ِـك فاقرئــي عليــه َّ
ـت عتبـ َة بابـ َ
ـك!
ث ِّبـ ْ
السالم قال لها :هل أتاكم من أحد؟
فلما جاء إسماعيل عليه َّ
وأثنــت عليــه ،وســألني
فقالــت :نعــم ،أتانــا شــيخ حســن الهيئــة،
ْ
ْ
َ
عنــك فأخبرتــه ،وســألني عــن عيشــنا فأخبرتــه أننــا بخيــر!
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ِ
أوصاك بشيء؟
فقال :فهل
َ
َ
ويأمرك أن تُث ِّبت عتبة بابك!
عليك السالم
قالت :نعم ،هو يقرأ
ْ
فقالَ :
ِ
ذاك أبيِ ،
أمسكك!
وأنت العتبة ،وقد أمرني أن
الســام هــو إســماعيل عليــه الســام مــع زوجتــه
إســماعيل عليــه َّ
األولــى والثانيــة ،ليــس لــه مــن طعــام غيــر مــا يصطاده بقوســه ونشــابه،
ـي ﷺ علــى أصحابــه
فقــد كان مــن أمهــر النــاس بالرمــي ،وقــد مـ َّر النبـ ُّ
وهــم يتدربــون علــى الرمــي فقــال :ارمــوا بنــي إســماعيل فــإن أباكــم كان
رامي ـاً! ولكــن الفــارق هــو نظــرة كل مــن الزوجتيــن إلــى الــرزق الــذي
حصلــه زوجهــا ،األولــى ُمتب ِّرمــة ُمتسـ ِّ
ـخطة ،والثانيــة قانعــة راضيــة،
يُ ِّ
هــذا ألن الغنــى إنمــا مصــدره مــا فــي قلــب المــرء ال مــا فــي جيبــه!
واألولــى امــرأة فاضحــة هاتكــة لألســرار ،تنشــر أمــور بيتهــا،
وتشــكو زوجهــا ،والثانيــة امــرأة ســاترة حافظــة لألســرار شــاكرة للنعــم،
ـرت وحمــدت اهلل
ـدت ضيقـاً صبـ ْ
ـدت خيــراً حمــدت اهلل وإن وجـ ْ
إن وجـ ْ
كذلــك!
فتمســك بهــا
كنــوز الدنيــا
المــرأةُ الصالحــ ُة القانعــ ُة كنــ ٌز مــن
ِ
َّ
بأســنانك وأظفــارك ،واغفــر لهــا مــا يكــون منهــا نظيــر صبرهــا
ـت كامـ ً
ا لتطلــب منهــا
ـت لسـ َ
ورضاهــا ،فــا أحــد يخلــو مــن خطــأ ،وأنـ َ
الكمــال ،ولكــن ثمــة صفــات تغفــر كل مــا عداهــا ،فــا تتــرك كثيــر خيــر
ألجــل قليــل شــر ،فنحــن لســنا أنبيــاء!
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وعلــى األهــل إن رأوا فــي كِ نتهــم صبــراً ورضــى ،وحســن خُ ل ُ ٍــق
وعقــل ،أن يمدحوهــا أمــام ابنهــم ،وأن يأمــروه بالحفــاظ عليهــا فهــذا
خلــق األنبيــاء ،ومــا يُقــال فــي الكِ نــة يُقــال فــي الصهــر أيض ـاً!
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رن من المعروف شيئ ًا!
تحق َّ
وال ِ

جــاء ســليم بــن جابــر الهجيمــي إلــى النبـ ِّـي ﷺ وقــال لــه :يــا رســول
اهلل ِ
أوصنــي.
فقــال لــه :عليـ َ
ـك باتقــاء اهلل ،وال تحقِ ـ َر َّن مــن المعــروف شــيئاً ولــو
ووجهك منبسـ ٌ
َ
أن تُ ْفـ ِـر َغ مــن دلـ ِـو َك فــي إنــاءِ ال ُمســتقي ،وتُكلِّـ َم أخـ َ
ـط
ـاك
إليــه ،وإيــاك وإســبال اإلزار ،فإنهــا مــن ال ُمخيلــة وال يُحبهــا اهلل.
ـرك بشــيءٍ يعلمــه فيـ َ
وإن امــرؤ ع َّيـ َ
ـك فــا تُع ِّيــره بشــيء تعلمــه فيــه،
دعــه يكــون وبالــه عليــه ،وأجــره لـ َ
تسـ َّب َّن شــيئاً!
ـك .وال ُ
سببت بعده داب ًة وال إنساناً!
يقو ُل جابر فما
ُ
ـنة تُدخلـ َ
ال تحقِ ـ َر َّن مــن المعــروف شــيئاً ،فإنـ َ
ـك ال تــدري أي حسـ ٍ
ـك
الجنَّة!
َ
ســيارتك لتعبــ َر قطــة الطريــق معــروف ،وأن تُمســك
أن تُوقــف
بيــد عجــوز تعبــر بهــا الطريــق معــروف ،وأن تجـ َّر قعيــداً علــى كرســيه
ُعطــي عامــ ً
ا قــارورة مــاءٍ معــروف ،وأن تحمــل عــن
معــروف ،وأن ت
َ
رجـ ٍـل مسـ ٍـن كيس ـاً يُتعبــه معــروف ،وأن تصلــح بيــن زوجيــن معــروف،
وأن تتغاضــى عــن زوجتــك معــروف ،وأن تصفــح عــن أوالدك معــروف،
وأن تُهــدي إلــى جــارك شــيئاً معــروف ،وأن تُعيــن مريضـاً فــي عالجــه
معــروف ،المعــروف ال نهايــة لــهُّ ،
والط ـ ُرق إلــى الخالــق بعــدد أنفــاس
ـش!
ـرت أمامــه الطــرق فلــم يمـ ِ
ـس مــن كثـ ْ
الخالئــق ،فيــا تعـ َ
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أحســنت وإن
وال تجعــل النــاس معيــاراً ألخالقــك إن أحســنوا
َ
ـأت ،فلــو قابلنــا اإلســاءة باإلســاءة فمتــى تنتهــي اإلســاءة؟!
أســاؤوا أسـ َ
ثمــة خُ ل ـ ٌق نبي ـ ٌل اســمه التر ُّفــع ،أن ال تســمح ألحـ ٍـد أن يُنزلـ َ
ـك إلــى
ـس عليـ َ
ـدال تُدعــى إليــه،
ـك أن تخـ َ
ـوض فــي كل جـ ٍ
مســتوى أخالقــه ،ليـ َ
ٍ
أغلــب معــارك الحيــاة
معركــة تُفتــح أمامــك،
وال أن تُشــارك فــي كل
ُ
ـرت ،وفيهــا مــرارة
اليوميــة تافهــة ،ليــس فيهــا لــذة النصــر وإن انتصـ َ
ـت ،عندمــا نتخلَّــى عــن أخالقنــا لنقابــل الــذي تخلَّــى
الهزيمــة إن ُه ِزمـ َ
عــن أخالقــه فبــم نختلــف نحــن عنــه غيــر أنــه هــو الــذي كان البــادئ؟!
ـت طريقـاً
العاقــل ال يــرى لنفســه ثمنـاً إال الجنــة ،وكل قضيــة ليسـ ْ
ـت ال ُمنتصــر مهمــا كانــت النتائــج ،ومــا زاد اهلل
الج َّنــةِ دعهــا ،وأنـ َ
إلــى َ
عبــداً بعفـ ٍـو إال عــزاً!
ـب
ـب الحــقِّ ُمنتص ـ ٌر نهايــة المطــاف ،وصاحـ ُ
واأليــا ُم تــدو ُر وصاحـ ُ
ـوب ،هــذه هــي ُســنة اهلل تعالــى فــي النــاس ،األيــدي التــي
الباطــلِ مغلـ ٌ
الســام بدراهــم معــدودة هــي التــي امتـ َّـد ْت إليــه
باعـ ْ
ـت يوســف عليــه َّ
ـب الصدقــة منــه!
تطلـ ُ
والذيــن رمــوا النبـ َّـي ﷺ بالجنــون والكــذب وقفــوا نهايــة المطــاف
يســترحمونه قائليــن :أخ كريــم ،وابــن ٍأخ كريــم!
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علي!
ِا ْمحها يا َّ

ـي ﷺ لل ُعمــرة قبــل فتــح مكــة ،فمن َعتْـ ُه ُقريــش مــن البيـ ِـت
جــا َء النبـ ُّ
ـلت
الحديبيــة ،وأرسـ ْ
صلــح ُ
الحــرام ،وبعــد أخـ ٍـذ و َر ٍّد ومفاوضــات ،كان ُ
ُقريـ ُ
الصلــح نيابــة عنهــا ،وبعــد
ـش ســهي َل بــن عمــرو ســفيراً لهــا ليُو ِّقــع ُ

ـب هذا
ـي ﷺ علـ َّـي بــن أبــي طالــب أن يكتـ َ
االتفــاق علــى البنــود ،أمـ َر النبـ ُّ
ـي بنــو َد االتفــاق فــإذا فيــه:
االتفــاق ليتــم التوقيــع عليــه .فكتـ َ
ـب علـ ُّ
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم ،فقــال ســهيل بــن عمــرو :ال نعـ ُ
ـرف هــذا
ـي ﷺ عليـاً أن يكت َبهــا هكــذا .ثــم
وإنمــا اُكتـ ْ
ـب باســمك اللهــم ،فأمـ َر النبـ ُّ
أكمـ َل يقــرأ هــذا مــا اتفـ َق عليــه محمــد رســول اهلل وســهيل بــن عمــرو.
فقــال ســهيل :لــو نعلـ ُم أنـ َ
ـك رســول اهلل مــا صددنــاك عــن البيــت،
ـب محمــد بــن عبــد اهلل!
ولكــن اكتـ ْ
واكتب محمد بن عبد اهلل.
ِعلي :اِمحها يا علي
فقال
ْ
النبي ﷺ ل ٍّ
ُّ
علي :وا ِ
هلل ال أمحوها أبداً يا رسول اهلل!
فقال ُّ
علــي أن يَ ُد َّلــ ُه عليهــا ألنــه ال يقــرأ ،فد َّلــه
النبــي ﷺ مــن
فطلــب
َ
ٍّ
ُّ
الصلــح!
عليهــا فمحاهــا بيــده الشــريفة ،وتــ َّم ُ

علــي وال تُ َعــ ُّد عصيانــاً
ُســج ُل فــي مناقــب
وهــذه الحادثــة إنمــا ت َّ
ٍّ

النبــي ﷺ ،وإنمــا هــي
يعصــي أمــ َر
علــي أن
ألمــر ال ُّنبُــوة ،وحاشــا
ِ
ِّ
َ
ٌّ
الحرقــة والغيــرة علــى ديــن اهللِ!
ـي ﷺ فأمــر أبــا
ومث ـ ُل هــذا مــا كان مــن أبــي بكــر يــوم مـ َ
ـرض النبـ ُّ
ـي ﷺ المســجد عندمــا شــعر
بكــر أن يُصلِّـ َ
ـي بالنــاس ،وحيــن دخـ َل النبـ ُّ
253

بتحســن وشــقَّ الصفــوف ليصــل للصــف األول ،واستشــع َر بــه أبــو بكــر،
ُّ
ـت مكانــه إمامـاً ،فأبــى
تراجـ َع ليتــرك اإلمامــة للنبـ ِّـي ﷺ ،فأمــره أن يثبـ َ
وتراجــع ،ول ّمــا ســأله بعدهــا :مــا منعـ َ
ـت إذ أمرتــك؟
ـك أن تثبـ َ
فقال :ما كان البن أبي قحافة أن يُصلي بين يدي رسول اهلل ﷺ!

الجلوس فــي المقعد
ـب ُ
األب مــن ابنــه ُ
وفــي الحيــاة العامــة ،قــد يطلـ ُ
األمامــي ،فيرفــض االبــن ويُصـ ُّر أن يركــب أبــوه فيــه ،وهــذا ليــس مــن
ـض ناب ـ ٌع مــن
رفــض أمــر األب ،علــى العكــس هــو مــن ال ِبــر ،فهــذا رفـ ٌ
الحــب والتبجيــل ،والمعنــى واضــح جلــي ال يحتــاج إلــى مزيــد توضيــح!
ُ
في اِمحها يا علي دروس عظيمة يجب على األ ُ َّمة أن تتعلَّ َمها:
 .1فيهــا التجــاوز عــن األمــور الصغيــرة والشــكليات لحســاب
المضمــون!
 .2عدم إضاعة الوقت في الجدال العقيم واالهتمام بالنتائج!
ِ
 .3ال بأس بخسارةٍ
استراتيجي!
فوز
لحظ َّي ٍة ألجل ٍ
ٍّ
 .4التراج ـ ُع إلــى الــوراء قــد يكــون أحيان ـاً ضروري ـاً للقفــز بعيــداً
إلــى األمــام!
أحوجنــا لثقافــة
 .6التجاه ـ ُل والتجــاو ُز مــن ِش ـ َي ِم ال ُعظمــاء ومــا
َ
التجــاوز مــع األقربــاء واألصدقــاء قبــل األعــداء!
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قراءة ابن أم عبد!

جــا َء رج ـ ٌل إلــى ُعمــر بــن الخطــاب فقــال :إنــي جئتـ َ
ـك مــن عنــد

رجــل يُملــي المصاحــف عــن ظهــر قلــب!
ٍ
ويحك ُ
َ
انظ ْر ما تقول!
وغضب ،وقال له:
ففز َع عمر
َ
فقال :ما جئتك إال بالحقِّ .
فقال له عمر :من هو؟

فقال :عبد اهلل بن مسعود.
فقــال :مــا أعل ـ ُم أحــداً أحــقّ بذلــك منــه ،وســأحدثك عــن ذلــك،
إ ّنــا ســهرنا ليل ـ ًة فــي بيـ ِـت أبــي بكـ ٍـر فــي بعــض مــا يكــون مــن حاجــة
النبـ ِّـيﷺ ،ثــم خرجنــا ورســول اهلل ﷺ يمشــي بينــي وبيــن أبــي بكــر،

فلمــا وصلنــا إلــى المســجد إذا رجــل يقــرأ ،فوقـ َ
ـي ﷺ يســتم ُع
ـف النبـ ُّ
ـت/أي تأخــر الوقــت فهيا نمضي،
إليــه ،فقلـ ُ
ـت لــه :يــا رســول اهلل ،أعتمـ ْ
فغمزنــي بيــده يعنــي اُس ـ ُك ْت.

ـي ﷺ:
فقــرأَ ،ورك ـ َع ،وســج َد ،وجلـ َ
ـس يدعــو ويســتغفر ،فقــال النبـ ُّ
َسـ ْل تُ ْعـ َ
ـط .ثــم قــال :مــن سـ َّره أن يقــرأ القــرآن رطبـاً كمــا أُنـ ِـز َل فليقــرأ
قــراءة ابــن أم عبــد!

ـت
ـت أنــا وأبــو بكــر أنــه عبــد اهلل بــن مســعود ،فلمــا أصبحـ ُ
فعلمـ ُ
ـت إليــه ألبشــره ،فقــال لــي :سـ َ
ـبقك بهــا أبــو بكــر!
وذهبـ ُ
خير قط إال سبقني!
وما
بكر إلى ٍ
سابقت أبا ٍ
ُ
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َّ
الشــاهد فــي القصــة كيــف كان الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم
ـال مــا ثــرا ًء
يُح ُّبــون الخيــر لبعضهــم ،ويــرون فــي تفــوق أحدهــم فــي مجـ ٍ
لهــم جميعـاً ،فاألمــر عندهــم تكامــل ال تنافــس ،فــا يشــعرون بالغيــرة
ـوغ أحدهــم ،وال تضيــق صدروهــم بثنــاء النبـ ِّـي ﷺ علــى
والحســد مــن نُبـ ِ
ـت
أحدهــم ،كانــوا يُحبــون الخيــر للنــاس كمــا يُحبونــه ألنفســهم ،كانـ ْ
صدورهــم ســليمة ،وقلوبهــم طيبــة ،وهــا أبــو بكــر وعمــر يتســابقان
أيهمــا يُخبــر ابــن مســعود بالبُشــرى!
نجــا ُح النــاس ليــس فشـ ً
ـك ،وغنا ُهــم ليــس فقــراً لـ َ
ا لـ َ
ـك ،وســعادتُهم
ـك ،نَــقِّ قلبـ َ
ـت تعاسـ ًة لـ َ
ـك ،عـ ِّوده الخيــر ومحبــة النــاس ،علِّمــه أن
ليسـ ْ
يفــر َح لفرحهــم ،ويحــزن لحزنهــم ،ســامة الصــدر أقصــر طــرق الجنــة!
الســام ال ينقــل إال الخبــر
ُكــن رســول خيــر ،ك ُهدهــد ُســليمان عليــه َّ
الصحيح،
السالم ُّ
تزف خبر انتهاء الطوفان،
وكحمامة نوح عليه َّ
امش بين الناس بالخير،
ِ
قيلت عنه في غيابه،
احمِ ْل كلمة حلوة إلنسان
ْ

واكت ْم الكالم السيىء،
تمش بالنميمة بين الناس ،فتكون رسوالً إلبليس.
وال ِ
إن فالناً شتمك
جاء رج ٌل إلى وهب بن منبه وقال لهَّ :
فقال له :أما وج َد الشيطان رسوالً غيرك!
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معك ٌ
َ
يرد عنك!
ملك ُّ

ـي ﷺ جالــس ،فلــم يـ ُر َّد أبــو بكــر
شــت َم رجـ ٌل أبــا بكـ ٍـر الصديــق والنبـ ُّ
ويتبسـ ُم .فلمــا زاد
ـب
علــى ال َّر ُجــل بشــيءٍ  ،فجعـ َل ذلــك النبـ َّـي ﷺ يعجـ ُ
َّ

ـض قولــهِ ،
فغضــب
ـتائم والوقاحــةِ  ،ر َّد عليــه أبــو بكــر بعـ َ
ال َّر ُجـ ُل فــي الشـ ِ
ـي ﷺ وقــا َم ،فلحقــه أبــو بكــر فقــال لــه :يــا رســول اهلل كان يشــتمني
النبـ ُّ

ـت.
ـس ،فل َّمــا
رددت عليــه بعـ َ
ُ
ـت وقمـ َ
ـض قولــه ،غضبـ َ
وأنـ َ
ـت جالـ ٌ
ـك ي ـ ُر ُّد عنـ َ
ـي ﷺ« :إنــه كان معـ َ
ـك ملـ ٌ
رددت
ـك ،فلمــا
َ
فقــال لــه النبـ ُّ

ـض قولــه ،وق ـ َع الشــيطا ُن ،ولــم أ ُك ـ ْن ألقع ـ َد مــع الشــيطان»!
عليــه بعـ َ
ثــم قــال« :يــا أبــا بكــر ثــاثٌ ُكلُّ ُهـ َّـن حــقُّ  :مــا مــن عبـ ٍـد ُظلــم بمظلمـ ٍـة
فيغضــي عنها/يتجاهلهــا هلل ،إال أعـ َّز اهلل بهــا نصــره ،ومــا فتـ َح رجـ ٌل
بــاب ِ
ـاب
عط َّيـ ٍـة يُريـ ُد بهــا صلـ ًة إال زاده اهلل بهــا كثــر ًة ،ومــا فتـ َح رجـ ٌل بـ َ

مسـ ٍ
ـألة يُريـ ُد بهــا كثــر ًة إال زاده اهلل عـ َّز وجـ َّـل بهــا قِ لَّـ ًة»!

تدعــه ينجــح
إذا فشـ َ
ـلت فــي رفـ ِـع أحـ ٍـد إلــى مســتوى أخالقــك فــا ْ
ـارب خسيسـاً بســاحه
فــي إنزالــك إلــى مســتوى أخالقــه! عندمــا تُحـ ُ

تتســاوى معــه ،وإن ر َّد البــذاء ِة بالبــذاء ِة بــذاءةٌ أيضــاً ،ولــو أن كل
صاحــب فضـ ٍـل نــزل إلــى مســتوى سـ ٍ
ـفيه جــاء يُباريــه لــم يبـ َق علــى هــذه
ـب فضــل!
ِ
األرض صاحـ ُ
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ـب إلــى مــارك تويــن قولــه »:إيـ َ
ـاك أن تُجــادل الســفهاء،
ممــا يُنسـ ُ
ســيُنزلونك إلــى ُمســتواهم الدنــيء ،ثــم يهزمونــك بفــارقِ ِ
الخبــرة!»
ويقــو ُل اإلنكليــ ُز فــي مثلهــم الشــعبي :ال تُصــارع الخنزيــر فــي
ـت ،ويســتمت َع هــو ،ألن القــذارة أســلوب حياتــه!
الوحــل ،فستتس ـ َخ أنـ َ
ـوض كل معركـ ٍـة تُفتــح أمامــك ،وال أن تشــترك
ـس عليـ ِـك أن تخـ َ
ليـ َ
فــي كل جــدال تُدعــى إليــه ،ثمــة معــارك النصــر الوحيــد فيهــا أن ال
تخوضهــا منــذ البدايــة!
وتغــاض فــإن التجاهــل مــن خُ لــق األنبيــاء ﴿ ﯧ
تجاهــ ْل
َ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ﴾
ويقو ُل اإلمام أحمد :تسعة أعشار العافية في التغا ُفل!
ويقول اإلمام الشافعي :الك ِّيس العاقل هو الفطن ال ُمتغابي!
استمد أبو تمام بيته الشهير فقال:
ومن قول الشافعي،
َّ
ٍ
بســـيد فـــي قومه
الغبي
ليـــس
َ
ُّ
لكـــن ســـ ِّيد قومـــه ال ُمتغابـــي!
َّ
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ما َ
ير؟!
فعل النُ َغ ُ

كان ألنــس بــن مالــك خــادم النبـ ِّـي ﷺ أ ٌخ صغيــر يُك َّنــى «أبــو عميــر»،
وكان مــن عــادة العــرب أن تُكنــي أوالدهــا منــذ الصغــر ،ومنهــم مــن كان
يُك ِّنــي البنــات أيض ـاً و ُهـ َّـن صغيــرات! وكان ألبــي ُعميــر طائــر صغيــر
ـي ﷺ إذا جــاء إلــى بيـ ِـت أبــي طلحــة
يُالعبــه اســمه النُغيــر .وكان النبـ ُّ
ـب الطفـ َل الصغيـ َر قائـ ً
ا لــه :أبــا
ـس ابــن مالـ ٍـك فــي بيتــه ،العـ َ
ليــزور أنـ َ
ُعميــر مــا فعـ َل النُ َغيـ ُر!
كان مــن عــاد ِة النبـ ِّـي ﷺ أن يــزو َر الصحابــة فــي بيوتهــم ،وهــذا مــن
تواضعــهِ ،
وحرصــه علــى اإللفــة ،وجبــر الخواطــر ،ومــا زال التــزاور
بيــن النــاس محمــوداً بضوابــط ،وهــي أال تــزور النــاس كثيــراً حتــى
ال يَ َملُّــوا منــك وحديــث « ُز ْر ِغبــاً تــزدد حبــاً» فــإن كان ال يصــح عــن
النبـ ِّـي ﷺ فإنــه صحي ـ ٌح بالتجربــةِ ال ُمعاشــةِ  ،ف ـ ُز ْر أحبابــك وأقربــاءك
ـاس مشــاغل وكثيــر الزيــارة ال
وأصدقــاءك ولكــن ال ت ُك ـ ْن لصق ـ ًة فللنـ ِ
أن َالزيــارة أجمــل مــا تكــون مــن األثريــاء وال ُمتن ِّفذيــن
بُـ َّـد أن يُ َمـ َّـل ،علــى ّ
للفُقــراء والمســاكين فــي بيوتهــم فهــذا لــه أثــر طيــب علــى نفســيةِ
الزائــر حيــث يُبقيــه فــي دائــرة التواضــع ويُبعــ ُده عــن الكِ بــر ،وعلــى
ِ
ـزار ومــا يَلح ُقــه مــن جبـ ِـر خاطــره ،وجبــر الخواطــر عبــادة!
نفســيةِ ال ُمـ ِ
َ
عليــك أن تكــون ج ِّديــاً علــى الــدوام ،ثقافتــك وعلمــك
ليــس
َ
ومركــزك ال تنقــص بتواضعــك ولينــك ومالطفتــك ،علــى العكــس تمامـاً
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ُ
وانظ ـ ْر
مــا يُنقــص منهــا هــو أن تتعام ـ َل مــع الجميــع بعقليــة واحــدة،
ـف النبـ ِّـي ﷺ ولينــه كيــف يُمــازح صبيـاً صغيــراً ،ويُحدثــه ببسـ ٍ
ِلل ُ ْطـ ِ
ـاطة
وبلغـ ٍـة يفهمهــا ،وعــن أمـ ٍـر يهتــم بــه وهــو أكثــر النــاس همـاً ومســؤولية،
وليــس فــي تاريــخ البشــرية مــن وظيفــة أصعــب مــن وظائــف األنبيــاء!
ـك بأمـ ٍـر تــراه تافهـاً ،مــا لـ َ
قــد تتحــدث زوجتــك معـ َ
ـت ولطبخــةِ
ـك أنـ َ
الغــدِ  ،أو لمســحوقِ الغســيلِ الــذي ال يُ ِّ
نظـ ُ
ـف جيــداً ،أو لمــدى مناســبة
ـك أن تُبــدي اهتمام ـاً وتُعطــي رأيـ َ
لــون الســتائر للغرفــة ،ولكــن عليـ َ
ـك
كأن األمــر يعنيــك ،وكأنــه قضيــة مفصليــة مــن قضايــا األُ َّمــة الشــائكة،
وأي تصـ ُّرف غيــر هــذا هــو حماقــة!
أحيانـاً علــى اإلنســان أن ينــز َل بإرادتــه إلــى أدنــى مسـ ِ
ـتويات العقــلِ
ليصـ َل إلــى أعلــى مســتويات القلــب عنــد اآلخريــن!
الغِ نــى الــذي ال يُزينــه التواضــع هــو فقــ ٌر آخــر ،والعِ لــ ُم الــذي ال
يجعلــك قريبـاً مــن النــاس هــو جهـ ٌل آخــر ،شــهادتك وثروتــك ومركــزك
ـدك أمــا أخالقـ َ
هــذه أشــياء لـ َ
ـك وحـ َ
ـك فهــي للنــاس!
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ِس ْج ُن المؤمن وجنَّ ُة الكافر!

ُ
قاضــي القضــاة،
منصــب
الحافــظ ابــن حجــر المقدســي
شــغ َل
َ
َ
فمـ َّر فــي طريقــه إلــى دار القضــاء بالســوق فــي موكــب عظيــم ،وهيئــة
جميلــة ،يقتضيهــا هــذا المنصــب الــذي يُعتبــر بمقيــاس زماننــا جامعـاً
بيــن وزيــر العــدل ورئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا! فاقتحـ َم موكبــه
ـودي فقيـ ٍـر ،ثيابــه ُملطخــة بالزيــت ،وهيئتــه ر َّثــة ،فأمسـ َ
ـك
بائــع زيـ ٍـت يهـ ٍّ
بلجــام فــرس ابــن حجــر وقــال لــه :يــا شــيخ اإلســام ،تزعـ ُم أن نبيكــم
ـت فيــه ،وأي
وجنــة الكافــر» فــأي ســجن أنـ َ
قــال« :الدنيــا ِســجن المؤمــن َ
جنـ ٍـة أنــا فيهــا؟!
فقــال لــه ابــن حجــر :أنــا بالنســبة لمــا أعـ َّـده اهلل لــي فــي اآلخــرة
ـت بالنســبة لمــا أعـ َّـده اهلل لـ َ
ـك فــي
مــن نعيــم كأنــي اآلن فــي ِســجن ،وأنـ َ
اآلخــرة مــن العــذاب كأنــك فــي َج َّنــة!
فأســل َم اليهــودي مــن فــوره ،والقصــة رواهــا المنــاوي فــي فيــض
القديــر.
وقــول ابــن حجــر هــذا هــو أحــد التفســيرات الجميلــة لهــذا الحديث
النبــوي الشــريف ،علــى أننــا لــو نظرنــا إلــى حيــاة المؤمنيــن لوجدنــا
معنــى آخــر وهــو أن حــدود اهلل تُكبلهــم ،فالمؤمــن يُقيــده الحــال
والحــرام!
تتزيــن أمامــه الشــهوات التــي يميــل إليها بفطرته ونزعته اإلنســانية
فــا يُقــدم عليهــا ألن روحــه مكبلــة بقيــد التقوى!
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ويســه ُل عليــه جمـ ُع المــال مــن الحــرام ،فيبحــث عــن الحــال الــذي
قــد يكــون أصعــب بكثيــر مــن الحــرام ألن يديــه ُمكبلتــان بقيــد خشــية
اهلل!
والعبــادات قيــ ٌد كذلــك وفيهــا مشــقة ،فصــاةُ الفجــر شــاقة،
ُ
والصيــا ُم ُمتعــب ،والح ـ ُّج ُمضـ ٍـن ،وكلم ـ ُة الحــق خطــرة ،والمــا ُل عزيــز،
ـض
والعِ ف ـ ُة تحتــاج إلــى ُمجاهــدة ،واألمان ـ ُة أصعــب مــن الخيانــة ،وغـ ُّ
ـس أ َّمــارة بالســوء ،وطريـ ُق الجنــة شــائكة
البصــر ِخــاف الهــوى ،والنفـ ُ

بينمــا طريــق النــار ُمع َّبــدة!

علــى المقلــب اآلخــر تجـ ُد الكافــر حـ ًّرا طلي ًقــا! ال آيــة تزجــره عــن
ال ِّربــا ،وال ســورة المطففيــن تضبــط ميزانــه ،وآداب ســورة الحجــرات
ال تدخــل ضمــن حســاباته ،ال وضــوء بالمــاء البــارد ،وال صــاة فجــر
تُوقظــه مــن أحلــى لحظــات نومــه ،وال صيــام يقطــع عليــه طعامــه
وشــهوته ،أحاديــث ِبــر الوالديــن ليســت فــي منظومتــه ،واإلحســان إلــى
الجــار ُمجــرد عــادة اجتماعيــة محمــودة إن فعلهــا كان بــه وإن لــم
يفعلهــا فــا قانــون يُحاســبه علــى تركهــا!
ويــا لقيــد اإليمــان مــا أجملــه ،ويــا النفــات الغرائــز مــا أتعســه،
ـس مــن حـ َّر َر نفســه مــن
فهنيئـاً لمــن عــاش ســجنه برضــى ربــه ،ويــا تعـ َ
قيــد خالقــه فق ّيــد نفســه بقيــد شــهوته!
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أمسيت راضي ًا عنه!
اللهم إني
ُ
َّ

كان عبــد ا ِ
هلل بــن عبــد نهــم المزنــي يتــو ُق إلــى اإلســام ولكـ َّـن قومــه
ض َّيقــوا عليــه ومنعــوه ،ولمــا علمــوا إصــراره أخــذوا منــه كل شــيءٍ
إال ٍ
بجاد/كســاء غليــظ عليــه ليضمنــوا بقــاءه عندهــم ،ولكــن هــذا لــم
ممــا يتــو ُق لــه قلبــه ،فغافلَهــم وخــر َج ليــس عليــه إال بجــاده ،فلمــا
يمنعــه َّ
ـرب مــن المدينــة شــقَّ بجــاده فجعلَــه قطعتيــن كمالبــس اإلحــرام،
اقتـ َ
فا َّتــز َر بواحــدة وارتــدى األخــرى ،ودخـ َل علــى النبـ ِّـي ﷺ ُمعلِنـاً إســامه،
ـب منــذ تلــك اللحظــة بــذي البجاديــن!
ولُ ِّقـ َ

ـاءت غــزوة تبــوك ،وخــر َج ذو البجاديــن مــع النبـ ِّـي ﷺ فــي أبعــدِ
وجـ ْ
وأصعـ ِـب غزواتــه ،وبقيــة القصــة يرويهــا لنــا عبــد اهلل بــن مســعود قال:
ـت شــعل ًة مــن نـ ٍـار
ـت فــي جــوف الليــل فــي غــزوة تبــوك ،فرأيـ ُ
قمـ ُ
فذهبــت ُ
أنظــ ُر مــا الخبــر ،فــإذا ذو البجاديــن
فــي ناحيــة العســكر،
ُ
قــد مــات ،وإذا هــم قــد حفــروا لــه قبــره ،ورســول اهلل ﷺ فــي ُحفرتــه،
وأبــو بكــر وعمــر يُناوالنــه إيــاه ليضعــه فــي قبــره وهــو يقــول :أَ ْدنِيــا إلـ َّـي
أخاكمــا!
فلمــا وض َعــه فــي قبــره بيديــه َّ
ـيت
الشــريفتين قــال :اللهـ َّم إنــي أمسـ ُ
ـارض عنــه!
راضيـاً عنــه ،فـ َ
كنــت صاحــب
عندهــا قــال ابــن مســعود فــي نفســه :يــا ليتنــي
ُ
الحفــرة!
ُ
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ص َد َق مع ا ِ
هلل أبل َ َغ ُه اهلل ُمراده!
من َ
رب العــز ِة يــوم خلــق الســماوات واألرض ال يتغ َّيــر
هــذا قانــو ٌن َسـنَّه ُّ
الســاعة!
وال يتبـ َّـدل حتــى قيــام َّ
خر َج ذو البجادين تاركاً الدنيا كلها وراءه ال يُري ُد إال اهلل ورســوله،
ـي ﷺ يض ُعـ ُه فــي
فكانــت ُمكافــاة نهايــة الخدمــة علــى قــدر النيــة! النبـ ُّ
قبــره بيديــه ويُغ ِل ـ ُق ملـ َّ
ـيت
ـف قضيتــه بشــهادة ودعــاء :اللهــم إنــي أمسـ ُ
ـارض عنــه!
راضيـاً عنــه ،فـ َ
وأبــو بكــر وعمــر همــا اللــذان نــاواله للنبـ ِّـي ﷺ ،أي مكافــأة هــذه
يــا ذا البجاديــن أن تكــون آخــر األيــدي التــي تلمســك فــي الدنيــا أيــدي
النبــي ﷺ وأبــي بكــر وعمــر؟!
صعــب وشــا ٌق وطويــل ،ليــس المهــم أن تصــل،
الطريــ ُق إلــى اهلل
ٌ
المهــم أن تمــوت علــى الطريــق ،فهــذا بحــ ِّد ذاتِــهِ وصــول!
نفسـ َ
ـوم ال ُمســلمين وإنمــا ستُســأل عــن ِ
ـك ،عــن
لــن تُس ـ َأ َل عــن عمـ ِ
ـك ومعامال ِتـ َ
ـك ،وأخالقِ ـ َ
ـواك ،عــن صدقا ِتـ َ
ورعـ َ
عباد ِتـ َ
ـك وتقـ َ
ـك ،عــن ِ
ـك،
ـك ،عــن بنا ِتـ َ
عــن بي ِتـ َ
ـك وحجابِهــن ،وعــن أوالدِ ِك وصالتِهــم ،هــذه هــي
وإن مــن عـ َ
ـات عليــه!
قضيتــك ،وهــذه هــي طريقــكَّ ،
ـاش علــى شــيءٍ مـ َ
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فغفر اهلل لها!
َ

أقــرب إلــى
حــدثَ مــر ًة أصحابَــه ُمحــاوالً أن يُخب َرهــم أن الجنَّــ َة
َّ
ُ
رأت كلب ـاً فــي يــوم
أحدهــم مــن ِشــراك نعلــه ،فقــال« :إن امــرأ ًة بَغي ـاً ْ
ُ
فخلعــت موقهــا/
ببئــر ،قــد أدلــ َع لســانه مــن العطــش،
حــار
يطــوف ٍ
ْ
ـت لــه بــه المــاء فغف ـ َر اهلل لهــا»!
حذاءهــا فنزعـ ْ
مــا أرحــم هــذا الـ َّرب الــذي يغفـ ُر لزانيـ ٍـة بشــربةِ مــاءٍ ســقتْها لكلـ ٍـب
قــد أصابَــه العطــش! فاعملــوا ،وال تســتصغروا عمـ ً
ا فلعـ َّـل بــه الج َّنــة
وأحدنــا ال يــدري!
أن الجنَّــة فــي شــربةِ مــاءٍ
مــا
كانــت هــذه المــرأة الزانيــة تعلــ ُم َّ
ْ
تُق ِّد ُمهــا لهــذا الكلــب الــذي شـ َ
ـارف علــى الهـ ِ
ـاك مــن شــد ِة العطــش!
جانــب الطريــق،
وال كان الرجــ ُل الــذي مــ َّر بغصــنِ شــجرةٍ علــى
ِ
نحيـ َّن هــذا عــن طريــقِ ال ُمســلمين ال يُؤذيهــم ،يَعلـ ُم
فقــال فــي نفســه أل ُ ّ
َ
ــؤذي
أن اهلل ســيغفر لــه كل ذنوبــه بقطعِ ــه لهــذا ال ُغصــنِ
َّ
خــوف أن يُ َ
ال ُمســلمين!
وال كان الرجـ ُل الــذي مـ َّر بطريـ ٍـق فوجـ َد عنــد حاف ِتــه غصـ َن شـ ٍ
ـوك
فأخــره ،يعـ ُ
َّ
ـرف أن اهلل ســيغفر لــه ذنوبــه بفعل ِتــه البســيطةِ تلــك!
أن الجن ـ َة
ـي ﷺ ،ليُخبرنــا َّ
هــذه النمــاذ ُج الثالثــة َّ
حدثنــا عنهــا النبـ ُّ
قريب ـ ٌة جــداً ،وأن َ
اهلل ُســبحانه ســري ُع الرضــا واس ـ ُع المغفــرة ،يكفــي
ـدرك فيــراه
أن ينظـ َر إلــى قلبــك فيــرى الرحمـ َة فيــه ،ويَ َّط ِلـ َع علــى صـ ِ
ـب الخيـ ِـر للنــاس!
وحـ ِّ
خالي ـاً مــن كل حقــد ،مليئ ـاً بالمحبــة ُ
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ولــو تأملنــا هــذه النمــاذج الثالثــة لوج ْدنــا أن المشـ َ
ـترك بينهــا هــو
ـاب مــن يــرى هــذا الخيــر!
فعـ ُل الخيـ ِـر ألجــل وجــه اهلل فقــط ،وفــي غيـ ِ
الج َّنــة ،فكيــف بالــذي يســقي قلبـاً قــد
التــي سـ ْ
ـقت كلبـاً أدخلهــا اهلل َ
ج َّف َفــه الحــز ُن ،وأضنــاهُ األلـ ُم ،ونخـ َره الخــذال ُن والوجع؟!
والــذي أزال غصــ َن شــجرةٍ مــن طريــق ال ُمســلمين أدخلــه اهلل
الجنــة ،فكيــف بالــذي يُزيــ ُل مــن أمامهــم األفــكا َر الســام َة ،والبِــ َد َع،
ـادات الباليــة ،واألعـ َ
والعـ ِ
ـراف التــي مــا أنــزل اهلل بهــا مــن ُســلطان؟!
ٍ
شــوك كــي ال يجــرح أحــد قدمــه بــه أدخلَــه
والــذي أزا َل غصــ َن
اهلل الجنــة ،فكيــف بالــذي يُزي ـ ُل أشـ َ
ـواك الحاجــةِ فيُســاع ُد الفقيــر،
ـاج المريــض ،وأشــواك الفقــد فيُعــزي
وأشــواك األلــم فيمشــي فــي عـ ِ
ويُســاه ُم فــي تكاليــف الدفــن ،وأشــواك الديــون فيدف ـ ُع عــن ُم ْع ِسـ ٍـر،
ويُقي ـ ُم ُمتع ِّثــراً؟!
قريب ـ ٌة هــي الجنــة ،قريب ـ ٌة جــداً ،يكفــي أن تعم ـ َل وينظ ـ َر اهللُ إلــى
قلبــك فيــرى أنــك ال تُري ـ ُد بهــذا العمــل ســواه.
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الصدقة!
أخشى أن تكون من تمر َّ

أخـ َذ الحسـ ُن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا وهــو طفــل صغيــر تمــر ًة
ِرم
مــن تمــر َّ
ـيﷺ :كِ ـ ْخ كِ ـخْ ،ا ِ
الصدقــة فجعلهــا فــي فمــه ،فقــال لــه النبـ ُّ
الصدقــة!
بهــا ،أمــا علمـ َ
ـت أ َّنــا ال نــأك ُل َّ
ـي ﷺ يم ـ ُّر بالطريــق فيج ـ ُد التمــرة ُملقــاة علــى األرض،
وكان النبـ ُّ
فيقــول :لــو أنــي أخشــى أن تكــون مــن تمــر الصدقــة ألكلتهــا!
وم ـ َّر عبــد اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا بالطريــق فوج ـ َد تمــر ًة
فأخذهــا ،ومســحها ،وأكلهــا!
مــن أوصـ ِ
ـاف النبـ ِّـي ﷺ فــي التــوراة واإلنجيــل قبــل تحريفهمــا أنــه
وتــي بطعــام
يقبــل الهديــة وال يــأكل الصدقــة ،وكان بعــد بعثتــه إذا أ ُ َ
ســأ َل عنــه :أهديــة أم صدقــة؟
فإن قيل :صدقة ،قال ألصحابه :كلوا! ولم يأكل معهم.
جلس فأكل معهم.
وإن قيل :هدية،
َ
النبــي ﷺ وال آل بيتــه األطهــارُ ،حكــم
فالصدقــة إذاً ال يأكلهــا
ُّ
خــاص مــن دون المســلمين.
ـي ﷺ علــى تربيــة األوالد علــى أحــكام اإلســام وهــم
حـ َ
ـرص النبـ ُّ
صــارت هــذه األحــكام جــزءاً مــن تركيبتهــم
صغــار ،حتــى إذا كبــروا
ْ
وشــخصيتهم ،فهــا هــو يُعلِّـ ُم الحسـ َن ُحكمـاً شــرعياً :أ َّنــا ال نــأكل مــال
الصدقــة ،ويُعلِّـ ُم صبيـاً آخــر :يــا غــام سـ ِّم اهلل و ُك ْل بيمينــك و ُك ْل ممــا
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يليــك! ويُعلــم صبيـاً آخــر عقيدتــه :احفــظ اهلل يحفظــك ،احفــظ اهلل
تجــده تجاهــك…
ومــا يقولــه البعــض مــن اتركــوا األطفــال يعيشــون حياتهــم
وطفولتهــم ،جهــل بالتربيــة ،ثــم أال يُعلِّــ ُم هــؤالء أوالدهــم أصــوات
الحيوانــات ،والحــروف ،والقــراءة والكتابــة فــي ســن مبكــرة ،فلمــاذا
ال يتركونهــم يعيشــون طفولتهــم ،أم أن الديــن وحــده ض ـ ّد الطفولــة؟!
النبــي ﷺ احتــرام النعمــة ،وفــي رأس ال ِّنعــم الطعــام!
يُعلِّ ُمنــا
ُّ
فلــم ي ُهــن عليــه أن تُرمــى تمــرة ولــوال خشــيته مــن أن تكــون مــن تمــر
الصدقــة ألكلهــا ،وعمـ ً
بســنته أكل عبــد اهلل بــن عمــر التمــرة ال ُملقــاة
ا ُ
علــى األرض ألنــه ليــس مــن بيــت النبــوة وال ضيــر إن كانــت مــن تمــر
الصدقــة.
النبــي ﷺ أن تذهــب تمــرةٌ هــدراً فهــل
فــإن كان لــم ي ُهــ ْن علــى
ِّ
ســيهون عليــه مــا نُلقيــه مــن طعــام فــي ســلة ال ُمهمــات؟
اطبخوا على قدر حاجتكم فليس في األمر بُخ ً
ال أبداً،
كانت الطبخة كبيرة فلم ال تُؤكل في اليوم الثاني،
ثم وإن
ْ
أو تُحفظ في الثالجة ليوم آخر،
أو أن تُعطــى لفقيــر ومحتــاج فبطــون المســاكين أولــى بهــا مــن
ســال القمامــة!
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هذه رحمة!

ألن ابنهــا
النبــي ﷺ
زينــب ابنــة
أرســلت
تطلــب حضــوره عندهــا َّ
ْ
ُ
ُ
ِّ
الصغيــر يُحتضــر.
هلل مــا أخــذ ،ولــه مــا أعطــىٌّ ،
إن ِ
وكل عنــده
فأرس ـ َل إليهــا يقــولَّ :
بأجــل مس ـ ّمى ،فلتصبــري ولتحتســبي.
ـلت إليــه مجــدداً ت ِ
ُقسـ ُم عليــه أن يأتيَهــا ،فقــا َم ومعــه جماعــة
فأرسـ ْ
ـت عينــاه
مــن أصحابــهِ ،
فجــيء لــه بالصبـ ِّـي ،وأنفاســه تتقطــع ،ففاضـ ْ
بالبُــكاء!
فقال له سعد بن ُعبادة :يا رسول ا ِ
هلل ما هذا؟
ـوب عبــاده ،إنمــا يرح ـ ُم
فقــال لــه :هــذه رحمــة جعلَهــا اهللُ فــي قلـ ِ
اهلل مــن عبــاده ال ُّرحمــاء!
األب مــن بعــد ا ِ
هلل ســند ،والفتــاةُ ال تســتغني عــن أبيهــا ولــو صــار
ُ
لهــا زوج وأوالد.
ـت فــي أحــد ،فتف َّقــدوا بناتِكــم بعــد الــزواج،
لــأب نكهــة أخــرى ليسـ ْ
شــاركو ُه َّن لحظــات الفــرح ،وال تُف ِّوتــوا أبــداً
ــن فــي بيوتهــن،
ِ
زورو ُه َّ
الحــزن ،إن البنــت الصغيــرة التــي عندهــا صــوت أبيهــا فــي
لحظــات ُ
البيــت أكثــر أمن ـاً مــن كل أقفــال العالــم ال تســتغني عــن هــذا األمــان
حيــن تكبــر ،فتذ َّكــروا يــا معشــر اآلبــاء نحــن نُــز ِّوج بناتنــا وال نتخلَّــص
منهـ ّـن!
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ـدر اهلل تعالــى ،علــى
البــكاءُ عنــد الفقــدِ ال يتعــارض مــع الرضــا بقـ ِ
ـاعر،
ـذب النفـ ِ
ـب المشـ ِ
العكــس تمامـاً فال ُمؤمــن عـ ُ
ـس ،رقيـ ُق القلـ ِـب ،ط ِّيـ ُ
ـي ﷺ يبكــي
ومــن الطبيعــي أن يبكــي إذا مــا فقـ َد عزيــزاً ،وهــا هــو النبـ ُّ
ـار ابــن ابنتــه وهــو ســيد الرجــال ،وســيد الراضيــن
لمــا رأى مــن احتضـ ِ
ـدر اهلل ،فــا تنظــروا إلــى البــكاء علــى أنــه ضعــف ،البــكاء مريــح
بقـ ِ
ـت
للنفــس عنــد المصائــب ،بعكــس الكتمــان الــذي يخنـ ُق النفــس ،ويكبـ ُ
الــروح ،وهــذا ليــس مــن مواطــن المكابــرة!
وفي هذا يقول امرؤ القيس:
وإن شـــفائي َعبـــرةٌ مهراقـــة
دارس من معول؟
رس ٍم ٍ
فهل عند ْ
وأجمل منه ما حكاه ال ُمح ِّدث والفقيه أبو بكر بن عياش ،قال:
ورددت البــكاء
ـرت لهــا،
ُ
ـت وأنــا شــاب إذا أصابتنــي ُمصيبــة تص َّبـ ُ
كنـ ُ
رأيــت يومــاً
عــن نفســي ،فــكان ذلــك يُوج ُعنــي ويزي ُدنــي ألمــاً ،حتــى
ُ
أعرابي ـاً واقف ـاً وقــد اجتمــع النــاس حولــه يُ ِ
نشــد:
خليلي عوجا من صدور ال َّرواحلِ
َّ
بجمهور ُحزوى وابكيا في المنازلِ
َّ
مع يُ ْعقِ ُب راح ًة
لعل انحـــدا َر َّ
الد ِ
نجي البالبل
من الوجدِ أو يشفي َّ
فسألت عنه فقيل :هذا هو الشاعر ذو الرمة.
ُ
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فكنت أبكي منها فأج ُد راحة،
فأصابتني بعد ذلك مصائب،
ُ
وأقــول فــي نفســيُ :ســبحان اهلل ،مــا أبصــر هــذا األعرابــي ومــا
أعلمــه!
علــى أن بــكاء العيــن والقلــب ممتلــئ رضـ ًـى وتســليماً شــيء ،والنواح،
ورفــع الصــوت ،وشــقّ الثيــاب وشـ ّد الشــعر شــيء آخــر ،فهــذا وجــه مــن
الســخط علــى قــدر اهلل!
وجــوه َّ
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َد ِع النَّ اقة!

فأعرابــي
حجــة الــوداع ،أمــا الحــدث
المــكان عرفــة ،والزمــان َّ
ٌّ
َّ
ويتخطى
يســأ ُل عــن النبـ ِّـي ﷺَ ،فأُخ ِبـ َر أنــه ذاك الرجــل علــى الناقــة...
ـي حشــد الصحابــة ،ثــم يحــو ُل بعضهــم بينــه وبيــن النبــي ﷺ
األعرابـ ُّ
يخشــون أن يُوقفــه عــن مســيره ،ولكنــه قــال لهــم :دعــوا الرجــل!
فدنــا األعرابــي حتــى أمسـ َ
ـك بخطــام الناقــة ،ونظـ َر إلــى النبــي ﷺ،
ـت عينـ َّـي فــي رأســه ألرى مــا رأى! فقــال لــه النبــي ﷺ :مــا تُريــد؟
وليـ َ
فقــال :يــا رســول اهلل ،شــيئان أســألك عنهمــا :أخبرنــي بمــا يُقربنــي
مــن الجنــة ومــا يُباعدنــي مــن النــار!
فنظــر النبــي ﷺ إلــى أصحابــه وقــال :لقــد ُوفِ ـ َق إلــى الخيــر فــي
ســؤاله.
ثــم قــال لألعرابــي :اُعبــدِ َ
اهلل وال تشــرك بــه شــيئاً مــن األوثــان،
وصـ ْم رمضــانِ ،
وصـ ْل
وأَقـ ِـم الصــاة المكتوبــة وأ ِّد الــزكاة المفروضــةُ ،
رحمــك.
فقــال األعرابــي :والــذي نفســي بيــده ال أزيــد علــى هــذه األوامــر
ـص منهــا شــيئاً.
شــيئاً ،وال أنقـ ُ
استوفيتَ ،د ِع الناقة!
النبي ﷺ :لقد
فقال له
َ
ُّ
تمســك هــذا الرجــل
فلمــا مضــى األعرابــي ،قــال
النبــي ﷺ :إن َّ
ُّ
ـب مســروراً أن يــرى رجـ ً
ا مــن أهــل
بمــا أُمِ ـ َر بــه دخـ َل الجنــة ،ومــن أحـ َّ
الجنــة يحــرص علــى دخولهــا ويســعى مــن أجلهــا فلينظــر إلــى هــذا!
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اُنظــ ْر إلــى تواضــع النبــي ﷺ ،ال حشــم وال خــدم ،وال تــاج وال
صولجــان ،وال موكــب ملكــي ،لدرجــة أنــه كان ال يتم َّيــز عــن أصحابــه
بلبــاس أو عالمــة ،وكان مــن ال يعرفــه ال يعــرف أنــه هــو إال إذا ُد َّل
عليــه ،ومــا عرفــه األعرابــي إال بعــد أن ســأل عــن صفاتــه ،ولقــد تكـ َّرر
كثيــراً فــي الســيرة أن يأتــي األعرابــي مــن الباديــة والنبــي ﷺ فــي
أصحابــه ،فيدخــل ويقــول :أيكــم محمــد؟!
إن هــذا الديــن ليــس ضــد التج ُّمــل وال الثيــاب الحســنة ،وال ضــد
َّ
حســ َن المســل ُم موضــع نظــر النــاس إليــه ،ولكنــه قبــل التج ُّمــل
أن يُ ِّ
وتحســين الثيــاب وتحســين موضــوع نظــر النــاس يُنــادي بإصــاح
القلــب الــذي هــو موضــع نظــر اهلل تعالــى!
هذا تواضع المظهر،
ُ
ـي
أمــا اآلن
فانظـ ْر إلــى تواضــع الســلوك ،إنــه بالمفهــوم الدينــي نبـ ُّ
هــذه األمــة ،وبالمفهــوم السياســي رئيــس الدولــة ،ولكنــه يقــول :دعــوا
الرجــل! ويســم ُح لــه باالقتــراب وإمســاك زمــام الناقــة ،ويُجيبــه عمــا
ســأل!
وبعضنــا إذا جلــس خلــف مكتبــه الفاخــر تعالــى علــى النــاس كأنــه
مديــر المجموعــة الشمســية ال كوكــب األرض فحســب!
ثـ ّم اُنظـ ْر إلــى تواضــع ال ُمعلــم ،لقــد ُو ِّفـ َق الرجــل فــي ســؤاله ،فيُثنــي
ــي ألصحابــه مفــاده« :اهتمــوا
علــى الســؤال خيــراً ،إنــه
ٌّ
حــض خفِ ٌ
بآخرتكــم»!
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ثمــة حقيقــة تغيــب عنــا اليــوم ،أال وهــي أن إصــاح الديــن يُــؤدي
إلــى إصــاح الدنيــا ،بينمــا نحــن اليــوم نريــ ُد أن نُصلــح الدنيــا ثــم
نلتفــت لشــأن الديــن ،نهتــم بمــا وعدنــا اهلل إيــاه ،أكثــر ممــا نهتــم بمــا
افترضــه علينــا!
فــرض علينــا العبــادة وتكفَّــل لنــا
فعلــى ســبيل المثــال إن اهلل
َ
ـت
ـت دكانــي وذهبـ ُ
بالــرزق ،ثــم تجــد مــن يســألك :لنفتــرض أنــي أغلقـ ُ
للمســجد وقــت الصــاة ،أليــس مــن ال ُمحتمــل أن يأتــي الزبــون وال
يجدنــي فيذهــب إلــى غيــري؟! وهــذا ســؤال مشــروع لمــن يعتقــد أن
الــدكان تــرزق ،أمــا مــن يعتقــد أن اهلل هــو الــرازق ،وأن الــدكان ليــس
إال باب ـاً للــرزق ،فيمضــي إلــى مــا أُمــر بــه وكلــه يقيــن أنــه ســيحصل
علــى مــا ُوعــد بــه!
وصـ ْم وتصـ َّـدقِ ،
وصـ ْل
ثــم إن الج ّنــة قريبــة ســهلة ،ال تُشـ ِـرك ،صـ ِّل ُ
رحمـ َ
ـك ،والســام!
ليس تقلي ً
الصدقة ،وال قيام الليل ،وال صيام النَّفل،
ال من شأن َّ
علــى العكــس تمامــاً ،فمــا زال العبــد يتقــ َّرب إلــى اهلل بالنوافــل
حتــى يُحبــه،
ولكــن ال بُـ َّـد أن يُفهــم أنــه مــا تقـ َّرب عبــد إلــى اهلل بمثل مــا افترضه
عليه،
بمعنــى أن قطــرة عــرق علــى جبينــك فــي صــاة الظهــر فــي نهــار
وأنــت ذاهــب إلــى المســجد خيــر مــن دموعــك فــي صــاة
رمضــان
َ
التراويــح ،ألن األولــى فريضــة والثانيــة نافلــة،
الحسنيين!
ويا لحظ من جمع بين ُ
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َّ
جلست في بيت أبيك وأمك؟!
فهل
َ

رج ـ ً
ا يُقــا ُل لــه ابــن اللُّتْ ِب َّيــة لجمــع أمــوال زكا ِة
ـي ﷺ ُ
اســتعم َل النبـ ُّ
بنــي ُســليم ،فل ّمــا عــاد بأمــوال الــزكاة إلــى النبـ ِّـي ﷺ قــال :هــذا مالكــم،
وهــذا أُهــدِ َي إلـ َّـي!
ـك وأمـ َ
ـت فــي بيـ ِـت أبيـ َ
ِ
ـك
ـي ﷺ ،فقــال لــه :فهـ َّـا جلسـ َ
فغضـ َ
ـب النبـ ُّ
ـك هديتـ َ
حتــى تأتيـ َ
ـت صادقـاً!
ـك إن كنـ َ
صعِ ــ َد المنبــر ،فحمــ َد اهلل وأثنــى عليــه ،ثــم قــال :أمــا بعــد،
ثــم َ
فإنــي أســتعم ُل ال َّر ُج ـ َل منكــم علــى العمــل م ّمــا والنــي اهلل ،فيأتينــي
ـس فــي بيـ ِـت أبيــه
فيقــول :هــذا مالكــم ،وهــذا أُهــدِ َي إلـ َّـي! أفــا جلـ َ
هلل ال يأخــذ أحـ ٌد منكــم شــيئاً بغيـ ِـر ح ِّقــهِ
وأمــه حتــى تأتيــه هديتــه؟! وا ِ
لقــي اهلل يحملــه يــوم القيامــةَ ،ف َ َ
فــن أحــداً منكــم لقــي اهلل
إال
ل ِ
عر َّ
َ
يحم ـ ُل بعيــراً لــه ُرغــاء ،أو بقــر ًة لهــا خــوار ،أو شــا ًة تيعر/تصيــح .ثــم
ـت؟!
رفــع يديــه حتــى ُر َ
ؤي بيــاض إبطيــه وقــال :الله ـ َّم هــل بلَّغـ ُ
ِــي بــه ال ُمســلمون اليــوم كثــرة ال ِّرشــى ،يســمونها بغيــر
ممــا ابتُل َ
أســمائها! فهــذا يُســميها :هديــة ،واآلخــر يُس ـ ِّميها :إكرام َّيــة ،والثالــث
يســميها :جبــران خاطــر ،والرابــع يُســ َّميهاَ :كــ َرم!
ليــس للموظــف إال راتبــه ،وأي شــيء يأخــذه مــن ال ُمراجعيــن ،ولــو
ـحت وغلــول!
دون طلـ ٍـب منــه فهــو ُسـ ٌ
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عمــل
النبــي ﷺ قــال :مــن اســتعملناه علــى
وروى أبــو داود أن
ٍ
َّ
فرزقنــاه رزقاً/راتبــه ،فمــا أخ ـ َذ بعــد ذلــك فهــو غلــول! وروى اإلمــام
أحمــد فــي مســنده ،عــن النبـ ِّـي ﷺ أنــه قــال :هدايــا ال ُعمــال غلــول!
ـي ﷺ الهديــة ،وكان
الهديـ ُة أمـ ٌر ُمحبـ ٌ
ـب بيــن النــاس ،وقــد قبـ َل النبـ ُّ
يُكافــئ عليهــا ،ويُكثــر أن يُهــدي النــاس ،ولكــن األمــر ُمختلــف فــي
الوظائــف العامــة ،ومــا فيــه مصالــح ومعامــات ،حيــث يخــر ُج مــن بــاب
الهديــة ويدخ ـ ُل فــي بــاب الرشــوة!
فالهديــة فــي هــذه األحــوال إنمــا تُهــدى لل ُمحابــاةِ ،وتسـ ِ
ـور،
ـليك األمـ ِ
ـات التجاريــةِ
وربمــا أ َّدت ال ُمحابــاةُ إلــى الغــش خصوصـاً فــي ال ُمناقصـ ِ
حيــث غالب ـاً مــا ترســو علــى الــذي دفــع البراطيــل وال ِّرشــى ،ولــو كان
هــذا ال ُموظــف فــي غيــر وظيفتــه مــا أعطــاه ال ُمراجــع ال درهم ـاً وال
دينــاراً ،وإنمــا أعطــاه لمنصبــه الــذي هــو فيــه وليــس لشــخصه!
وأســوأ ُ
األنــواع هــو َ
ذاك الــذي َشــغِ ل منصبــاً عامــاً ،فيأتيــه
ِ
يســ َر أمــره ،ومــن لــم
المواطنــون بمعامالتهــم ،فمــن دفــ َع لــه رشــوة َّ
يدفــ ْع أهمــ َل لــه معاملتــه ،ويتــذر ُع أن الراتــب الحكومــي ال يكفــي،
ـت تعـ ُ
ـرف
وهــذه حجــة واهيــة إلماتــة الضميـ ِـر واستســاغةِ الحــرام ،أنـ َ
مقــدار راتبـ َ
ـت إلــى الوظيفــة فإمــا أن تقبلهــا أو ترفضهــا،
تقدمـ َ
ـك حيــن َّ

أمــا رفــع قيمــة راتبــك مــن جيــوب المراجعيــن فهــو مــال حــرام ،وأ ّيمــا
ـت مــن حــرام فالنــار أ ْولــى بــه!
لحـ ٍـم نبـ َ
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«فال ُ
وه َّن»!
تعض ُل ُ

ـي الجليـ ُل معقــل بــن يســار أختــه لرجـ ٍـل مــن األنصــار،
ز َّو َج الصحابـ ُ
َ
ـت عدتهــا
فحــدثَ بيــن الرجــل وزوجتــه خــاف فطلَّقهــا ،فلمــا
انقضـ ْ
جــا َء زوجهــا ليخطبهــا مــن أخيهــا مــر ًة أخــرى…
فقلــت لــه :ز َّوجتُ َ
ــك،
ويُكمــ ُل معقــل بــن يســار القصــة فيقــول:
ُ
وفرش ـت َُك/أي ســاع ْدت َُك فــي جهازهــا ،وأكرمتُـ َ
ْ
ـت
ـك فطلَّقتهــا ثــم جئـ َ

ـك أبــداً! وكان رجـ ً
ترج ُــع إليـ َ
تخطبهــا ،ال وا ِ
ـت
هلل ال ِ
ا ال بــأس بــه وكانـ ْ
أُختــي تُري ـ ُد الرجــوع إليــه.
النبــي ﷺ وقــال :يــا معقــل بــن يســار إن اهلل أنــزل
إلــي
فأرســ َل َّ
ُّ

َ
فيــك قرآنــاً :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧَ﴾.
فقال له معقل :أُز ِّو ُجها له يا رسول اهلل!

المؤمـ ُن يجــب أن يكــون و َّقافـاً عنــد أوامـ ِـر اهلل ،فعندما أمر اهلل تعالى

ـت بذلــك ،وافـ َق
األهــل أن ال يمنعــوا ابنتهــم مــن الــزواج بطليقهــا إن رغبـ ْ
علــى الفــور امتثــاالً لألمــر اإللهــي ،وتنــاز َل عــن رفضــه الجــازم الســابق،

فــا ت ُكـ ْن عنيــداً خصوصـاً إذا مــا تعلَّـ َق األمــر بأمـ ِـر اهلل ســبحانه.
أُمِ ْرنَــا بالعــدل عنــد الخصــام ،فبالرغــم مــن أن معقــل بــن يســار
ُمنزعــج مــن طــاق أُختــه ،و ُمتضايــق مــن صهــره ألنــه ســاع َده فــي أمـ ِـر
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ـدى إيجابيـاً عنــده ،إال أنــه يشــهد لــه أنــه كان
الــزواج فلــم يلـ َق هــذا صـ ً
رجــ ً
ا ال بــأس بــه ،فــا تــد ْع ســاعة الخصومــة تقــودك إلــى نكــرانِ
فضائــلِ اآلخريــن!
ـب األهــلِ إذا وقــع الخــاف بيــن الزوجيــن أن يدفعــوا باتجــاه
واجـ ُ
الصلــح :المــرأة لزوجهــا ،والــزوج المرأتــه ،إن رغبــا بالعــودة بعــد وقــوع
ُ
الطــاق البائــن وانقضــاء العِ ــدة ،وهــذا يلزمــه مهــر وعقــد جديديــن،
ِ
لبعضهمــا وهــي علــى ذمتــه وقــد حــدث
فمــن بــاب أ ْولــى أن يعــودا
ِ
لبعضهــم قِ لـ ُة فقـ ٍـه للحيــاة،
األزواج
بينهمــا خــاف ،والعِ نــا ُد فــي عــود ِة
ِ
ٍ
إدراك لمخاطــر الطــاق ،وجهـ ٌل بالحيــاة الزوجيــة التــي ال تخلــو
وعــد ُم
أساسـاً مــن خــاف!
ـب علــى الــزوج
اإلحســا ُن إلــى الزوجــة ،ومعاملتُهــا بالمعــروف واجـ ٌ
ـب ُمضاعفـاً إن
وإن لــم يُعاونــه أهلهــا فــي أمــر زواجهــا ،ويُصبـ ُح الواجـ ُ
ألن النبيــل يُقـ ِّد ُر المعــروف ،ويتح َّيـ ُن الفرصــة
أحســنوا إليــه وعاونــوهَّ ،
لِــ َر ِّده ،والحيــاة الزوجيــة الكريمــة للبنــت فــي بيــت زوجهــا فرصــة
ســانحة ِل ـ َر ِّد المعــروف ف َأ ْح ِس ـ ْن اســتغاللها!
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الجمل؟!
لمن هذا َ

ـاس مــن األنصــار فــإذا فيــه َجمـ ٌل ،فلمــا
ـي ﷺ بســتاناً ألُنـ ٍ
دخـ َل النبـ ُّ
ـي ﷺ ومسـ َح علــى
رأى النبـ َّـي ﷺ حـ َّـن و َذر َفـ ْ
ـت عينــاه! فاقتـ َ
ـرب منــه النبـ ُّ
ـكت
رأســه حتــى سـ َ
ثم قال :لمن هذا الجمل؟
فجاء فتى من األنصار ،فقال :لي يا رسول اهلل!
فقــال لــه« :أفــا تتقــي َ
اهلل فــي هــذه البهيمــة التــي ملَّــ َك َك اهلل
إلــي أنــك تُج ِّوعــه وتدئبه/تتعبــه!
إياهــا ،فإنــه شــكا َّ

البشــري ُة التــي ت ِ
ُحاض ـ ُر اليــوم فينــا فــي حقــوق اإلنســان ُك َّنــا قبــل
ألـ ٍـف وأربعمئــة ســنة نُ ِ
حاضـ ُر فيهــا فــي حقــوق الحيــوان! يــوم التزمنــا
ـت لــه الدماء واألمــوال واألوقات،
بديننــا فهــا َن ألجلــه كل شــيءٍ ،
ورخصـ ْ
َ
حكمنــا العالــم كلــه بالعــدلِ و ُقدنــا دفــة البشــرية ،ويــوم ف َّرطنــا فيــه
صرنــا فــي ذيــلِ الحضــار ِة وتخلَّفْنــا عــن الركــب ،ولــن يصلـ َح آخــر هــذه
ُ
األمــة إال بمــا صلــح بــه أولــه :كتــاب اهلل وســنة رســوله!
ـب عبــاده إليــه هــم
َّ
ـب أســماء اهلل إليــه هــو الرحمــن ،وأحـ َّ
إن أحـ َّ
والــدواب والشــجر!
البشــر
ال ُّرحمــاء ،ال ُّرحمــاء علــى
ِ
ِ
وإن مــن أجمــل األرزاق التــي يســو ُقها اهلل إلــى عبــده هــو ليــن
القلــب علــى المخلوقــات ،ألن مــن ال يَرحــم ال يُرحــم!
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ـي ﷺ أن يجــو َع الجمــل فــا يأخــذ ّ
حظــه مــن الطعــام،
لــم يـ َ
ـرض النبـ ُّ
ـب ويُحم ـ َل عليــه مــا ال يُطيــق ،هــذا الديــن الــذي رفــع أتباعــه
وأن يتعـ َ
إلــى أعلــى مراتــب اإلنســانية ح َّثهــم علــى الرحمــةِ بالحيــوان فمــا بالــك
بالناس!
ـت النــار فــي هــرةٍ
ـي ﷺ عــن المــرأة التــي دخلـ ُ
وحيــن يُح ِّدثُنــا النبـ ُّ
ـت ،فــا هــي أطعمتهــا وال هــي تركتهــا تــأك ُل مــن
حبس ـتْها حتــى ماتـ ْ
َ
ـت
خشــاش األرضَ ،ف ِليُعلِّمنــا احتــرام األرواح واألنفــس حتــى ولــو كانـ ْ
للبهائــم!
فاشــتد عليــه
وحيــن يُح ِّدثُنــا عــن الرجــل الــذي كان يمشــي،
َّ
العطــش ،فنــز َل بئــراً
فشــرب منهــا ثــم خــر َج فــإذا هــو
بكلــب يلهــثُ
ٍ
َ
ويــأك ُل التــراب النــدي الرطــب مــن العطــش ،فقــا َل فــي نفســه لقــد بلـ َغ
هــذا مثــل الــذي بلـ َغ بــي ،فمــأ خُ فَّه/حــذاءه ثــم أمســكه بفمــه وصعـ َد
حتــى ســقى الكلــب ،فشــك َر اهلل لــه وغف ـ َر لــهِ ،ليُعلِّمنــا أن مــن عام ـ َل
المخلوقــات بصفـ ٍـة عاملــه اهلل بهــا ،مــن َر ِحـ َم ُر ِحـ َم ،ومــن قســا ُعوقِ ــب!
رجــ ً
ــب العفــو
روى
ا يُ ِح ُّ
الذهبــي أن مســعود الهمذانــي كان ُ
ُّ
والصفــح ،وكان يُ ِّ
رغــب بــه ،ويدعــو إليــه ،وإذا جــاءه مــن يعتــذِ ُر منــه،
عفــا عنــه وقــال لــه :الماضــي ال يُذكــر!
توفي مسعود ،و ُرئِي في المنام ،فقيل له :ما فع َل اهلل بك؟
فقــال :أوقفنــي بيــن يديــه وقــال لــي :الماضــي ال يُذكــر! خــذوه إلــى
الجنَّة!
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أمك ثم أمك!

جــاء رج ـ ٌل إلــى النبـ ِّـي ﷺ فقــال :يــا رســول اهلل ،مــن أحــقُّ النــاس

بحســن صحابتــي يعنــي صحبتــي؟
قال :أمك.
قال :ثم َم ْن؟
قال :أمك.

قال :ثم َم ْن؟
قال :أمك.

قال :ثم َم ْن؟
قال :أبوك!

وجــاء رج ـ ٌل قــد قت ـ َل نفس ـاً إلــى عبــد اهلل بــن عبــاس ،فقــال لــه:
هــل للقاتــلِ مــن توبــة؟

فقال له :أمك ح َّية؟
فقال :ال.

فقال له ابن عباس :أَك ِث ْر من االستغفار!

ـب ال َّر ُجــل ،ســأله تلميــذه عطــاء بــن يســار :يــا ابــن عــم
فلمــا ذهـ َ
َ
رأيتــك ســألته عــن أمــه!
رســول اهلل
أحب إلى اهلل من ِب ِّر الوالدة!
فقال :ما أعل ُم شيئاً ُّ
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ال أحــد أوفــى مــن اهلل ،ولح ِّبــه للوفــاء أمر ب ِبـ ِّر الوالدين ،وخصوصاً

األم ،وذلــك ألنهــا فــي أصــلِ خلقتهــا أضعــف مــن الرجــل فــي بنيتهــا
الجســدية ،وتحمـ ُل وهنـاً علــى وهــن ،ورغــم ذلــك تُعطــي أكثــر!
تعويض
وألن غالــب النســاء إنمــا يتزوجــن فــي غيــر أهلهـ َّـن ،وال ِبـ ُّر بهــا
ٌ
عــن غربتهــا عــن أهلهــا ،وهــذه نقطــة ح ّبــذا لــو ينتبه إليهــا األزواج!
األُمهات ُه َّن اللواتي صنع َن لنا أبطال هذه األُ َّمة!
ـت أم اإلمــام أحمــد تُوقظــه فــي ليالــي بغــداد البــاردة ،فتُدفــئ
كانـ ْ
ليتوضــأ ،ثــم تصحبــه إلــى المســجد لصــاة الفجــر ليُصلــي،
لــه المــاء
ّ
فلمــا كبـ َر حفـ َ
ـظ اهللُ بــه اإلســام يــوم فتنــة
ثــم ترجــع بــه إلــى البيــتَّ ،
المعتزلــة والقــول بخلــقِ القــرآن!
ونشــأ البُخــاري يتيمـاً فــي حجـ ِـر أمــه ،فر َّبتــه أحســن تربيــة ،وحثتــه
ـتد عــوده
علــى طلــب العلــم ،وسـ
ـت عليــه ،حتــى اشـ َّ
ْ
ـافرت معــه ،وأنفقـ ْ
وفتـ َح اهلل عليــه بصحيـ ِـح البُخــاري!
ـت أمــه الــزواج لتربيتــه،
ومـ َ
ـات أبــو الشــافعي وهــو صغيــر ،فرفضـ ْ
ـاءت إلــى مكــة حفاظـاً علــى نســبه الشــريف
ـت أهلهــا فــي غــزة وجـ ْ
وتركـ ْ
ـت ترعــاه حتــى أقـ َّر اهلل عينهــا ورأتــه
ألنــه كان مــن أهــل البيــت ،وبقيـ ْ
كالشــمس للدنيــا
كمــا يقــول عنــه اإلمــام أحمــد :كان الشــافعي
ِ
وكالعافيــةِ للنــاس!
ـات أبــو ســفيان الثــوري وهــو صغيــر ،فــأرا َد أن يعمــل ليُعيلهــا،
ومـ َ
ـت تغـ ِـز ُل وتُنفِ ـ ُق
ـت لــه :ال ،اُطلُـ ِـب العلـ َم وأنــا أكفيــك بمغزلــي! وبقيـ ْ
فقالـ ْ
عليــه وعلــى نفســها حتــى صــار َعلَمـاً مــن أعــام المســلمين!
فالزموا أقدام أمهاتكم ،فث َّم الجنة!
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مثل عجوز بني إسرائيل!

ـي ﷺ يوم ـاً فــي ضيافــة أعرابـ ٍّـي فأكرمــه ،وعندمــا ه ـ َّم
نــز َل النبـ ُّ
بالرحيــل عنــه قــال لــه :يــا أعرابــي ائْتنــا .يريـ ُد أن يــر َّد إليــه معروفــه،
فهكــذا كان يحفـ ُ
ـظ المعــروف وال ينســاه!
ثــم إن األعرابــي لــم تطـ ْل بــه المــدة حتــى جــاءه ،فقــال لــه النبــيﷺ:
يــا أعرابــي َســلني حاجتك
فقال :ناقة نركبها ،وأعن ٌز يحلبها أهلي!
أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟!
فقال له النبي ﷺ:
َ
فقال أصحابه :يا رسول اهلل ،وما عجوز بني إسرائيل!
فحدثهــم أن يوســف عليــه الســام كان قــد أوصــى قومــه إذا خرجوا
َّ
مــن مصــر أن يحملــوه معهــم ليُدفــن فــي األرض المقدســة ،ول ّمــا أعل َـ َم
موســى عليــه الســام بنــي إســرائيل أن وقــت الخــروج مــن مصــر قــد
حــان ،أخبــروه بوصيــة أخيــه يوســف ،فســألهم أيــن يقــع قبــره ليُن ِّفــذوا
وصيتــه .فأخبــروه أن ال أحــد يعــرف مكانــه إال امــرأة عجــوز طاعنــة
فــي الســن ،فطلــب منهــا موســى عليــه الســام أن تدلــه علــى مكانــه،
ـت أن تُخبــره حتــى يعدهــا بأنهــا ســتكون رفيقتــه فــي الجنــة!
فرفضـ ْ
فرفــض ألنــه ال يملــك إدخــال النــاس الجنــة أو النــار ،فأوحــى اهلل
َ
تعالــى إليــه أن ِ
طلبــت! فأعطاهــا موســى عليــه الســام
أعطهــا مــا
ْ
طلبهــا ،فدلتهــم علــى مســتنقع ،وقالــت ج ِّففــوا مــاءه فتحتــه قبر يوســف
عليــه الســام! فجففــوا المــاء وأخرجــوا ُجثمــان يوســف عليــه الســام
ون َّفــذوا وصيتــه!
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ُ
وانظـ ْر لتواضعــه ،صعــد إلــى الســماء الســابعة ،وبلــغ مبلغاً لــم يبلغه
مخلــوق مــن قبــل ،ولكنــه عندمــا عــاد إلــى األرض بقــي ُمتواضعـاً ،ينــزل
فــي خيمــة أعرابــي ال يعرفــه أحــد ،ويحفــظ لــه معروفــه ،ويطلــب منــه
أن يأتيــه ليُكافئــه ،فمــا بالنــا نحــن إذا امتلـ َ
ـك أحدنــا ســيارة فارهــة
تمختَ ـ َر بيــن النــاس تمختُــر قــارون فــي أهــل مصــر ،وإذا حــاز علــى
شــهادة ُعليــا ظـ َّـن نفســه أحــد كتبــة الوحــي ،فتعالــى علــى النــاس وعبـ َد
لقبــه ،والويــل ثــم الويــل لمــن نــاداه باســمه ُمجـ َّرداً مــن لقــب دكتــور ،أو
بــاش مهنــدس ،تواضعــوا فمــا نحــن إال مــن تــراب وإلــى تــراب نصيــر!
الدنيــا جســر عبــور إلــى اآلخــرة فــا تجعلهــا ه َّمــك ،وقــد انزعــج
ـي ﷺ مــن األعرابــي وقــد فت ـ َح لــه بــاب الطلــب ،فــإذا بــه يطلــب
النبـ ُّ
ناق ـ ًة وأعنُــزاً!
العمــل شــيء مشــروع ،وال شــيء فــي تحصيــل المــال ،والعيــب أن
يكــون اإلنســان عالــة ،ولكــن ثمــة فــرق بيــن أن تكــون الدنيــا فــي يــدك
وبيــن أن تكــون فــي قلبــك ،ف ُكــن عجــوز بنــي إســرائيل فــي همتهــا ال
األعرابــي فــي تفاهــةِ طلبــه!
األعمار بيد اهلل ،وقد كثُر موت الفجأة ،فاكت ُْب وصيتك!
يرحــل األب الثــري فــا يــدري أوالده مــا لــه ومــا عليــه ،وربمــا
تشــاجروا فيمــا بينهــم علــى اإلرث ،كل واحــد يُريــد أن يحصــل علــى
المزيــد مــن حــق إخوتــه ،فتتف ـ َّرق العائلــة ،ويتشــتت األوالد ،وينقطــع
الرحــم!
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ـس البشــرية طماعــة ،فــا تتــرك أوالدك خلفــك
المــا ُل عزيــز ،والنفـ ُ
فــي ســاحة حــرب،
هــذا يوســف عليــه الســام قــد أوصــى لمئــات الســنوات بعــد موته،
وليــس فــي وصيتــه تركــة وال درهــم وال دينــار ،وال شــيء م ّمــا يتنــازع
فيــه النــاس ،فلمــاذا ال نُوصــي نحــن حفظ ـاً لحقــوق الورثــة ،وحفظ ـاً
لمالــك ،وكــم مــن ميــت مــات فجــاء أحدهــم يقــول كان لــي عليــه مــال،
وال َو َرثــة بيــن ناريــنَ ،ديْــن قــد يكــون مزعومــاً فيخســروا بعــض مــا
ورثــوه ،أو َديْــن صحيــح قــد ال يُعطونــه صاحبــه فيحمــل الميــت وزره!
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َ
حضرت الصالة معنا؟!
َهلْ

جــاء رجـ ٌل إلــى النبـ ِّـي ﷺ فقــال :يــا رســول اهلل ،ق َّبل ْ ُت امــرأ ًة دون أن
ـب منهــا -أي مــا يكــون مــن التقبيــل والضــم واللمــس دون الزنــا-
أُصيـ َ
ـئت!
فهــا أنــا ،فاقـ ِ
ـض فـ َّـي مــا شـ َ
َ ُ
نفس َك!
فقال له ُعمر بن الخطاب :لقد
سترك اهلل فلو ست ْر َت َ
ـيﷺ
ـي ﷺ شــيئاً ،إذ أُقيمـ ْ
ـت الصــاة ،فلمــا انتهــى النبـ ُّ
فلــم ي ُقــل النبـ ُّ
ـرت الصــاة معنا؟
مــن الصــاة دعــا ال َّرجــل وقــال لــه :هــل حضـ َ
فقال :نعم
ـي ﷺ :قــد غفـ َر اهللُ لـ َ
ـك ،وأنــزل فيــك قرآنـاً ﴿ﮩ
فقــال لــه النبـ ُّ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ﴾
نبي اهلل هذا له خاصة؟
فقال رج ٌل من القوم :يا َّ
النبي ﷺ :لجميع أمتي كلُّهم!
فقال
ُّ

بالطبــع هــذا الحديــث ال يُفهــم منــه أنــه ال عليكــم ق ِّبلــوا وعانقــوا
دون الزنــا فــا بــأس إن الصــاة تُك ِّفــر هــذا! وإنمــا المقصــود أنــه إذا
الفــأس فــي الــرأس
غلبتْ ُكــم الشــهوات ،وز َّيــ َن لكــم الشــيطان ووقــ َع
ُ
فبــاب اهلل مفتــوح ال يُســ ُّد ،والحســن ُة تمحــو الســيئة بفضــلِ اهلل
ـت ضــوءاً أخضـ َر :أن
ـوع المحظـ ِ
ـور وليسـ ْ
وكرمِ ــه ،وهــذه فتــوى بعــد وقـ ِ
ارتكبــه ثــم ص ـ ِّل!
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جــا َء رجـ ٌل إلــى ابــن عبــاس يســأله هــل للقاتــل مــن توبــة ،فقــال لــه:
نعم .
ـس جــا َء رج ـ ٌل آخــر وســألَه هــل للقاتــل مــن
ـس المجلـ ِ
ثــم فــي نفـ ِ
توبــة ،فقــال لــه :ال!
ـت فيــه ال َّنــدم واالنكســار
فلمــا ُسـ ِئ َل عــن هــذا قــال :أمــا األول فرأيـ ُ
ـت لــه نعــم لـ َ
ـك توبــة.
ـت أنــه قــد قتـ َل ،فقلـ ُ
فعلمـ ُ
ـت أنــه
ـت فيــه عالمــات الغضـ ِـب والشـ ِ
ـرور ،فعلمـ ُ
وأمــا الثانــي فرأيـ ُ
ـت لــه ال توبــة لــك!
ـب ليقتــل فقلـ ُ
أرا َد أن يذهـ َ
ُ
ُ
نفس َك!
وانظ ْر لفِ قْهِ ُعمر ،لقد ست َر َك اهلل فلو ست ْر َت َ
هــذا الديــن ال يُوجــد فيــه كهنــة ورهبــان واعتــراف ،د ْع معاصيـ َ
ـك
ـك مــا دا َم اهلل قــد أرخــى عليـ َ
بينــك وبيــن اهلل ،وال تفضـ ْح نفسـ َ
ـاب
ـك ثيـ َ
ســتره ،إن النــاس تفضـ ُح وال تعــذر ،واهلل يعــذ ُر ويســتر!
الذنب فرحم ُة ا ِ
هلل أعظم منه،
مهما َع ُظ َم
ُ
بســقيا كلـ ٍـب عطشــان لهــو
وإن الــذي غفــر لبغـ ِّـي بنــي إســرائيل ُ
أرحــم بمــن دونهــا،
ِ
فزاح ْمها
ـص مــن معصيـ ٍـة
تسـت َِط ْع أن تتخلـ َ
والمعادلـ ُة ســهلة ،إذا لــم ْ
بالطاعات!
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ولو ِب ِش ِّق تمرة!

ـي ﷺ جالسـاً بيــن أصحابــه ،فجــاءه قــو ٌم مــن ُم َ
ضر/قبيلــة
كان النبـ ُّ

عربيــةُ ،حفــاةٌ ،ثيابهــم باليــة ،فتم َّع َر/تغ َّيــ َر وجهــه ِل َمــا رأى بهــم مــن
الفقــر ،فدخـ َل بيتــه ثــم خــرج ،فأمـ َر بــا ًال فــأ َّذنَ ،وأقــام ،فصلَّــى ،ثــم

خطــب وحــثَّ علــى الصدقــة فقــال﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
َ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾
تصـ َّـد َق رج ـ ٌل مــن دينــاره ،مــن درهمــه ،مــن ثوبــه ،مــن صــاع بُـ ِّره/

قمحــه ،مــن صــاع تمــره ،حتــى قــال :ولــو ب ِِشــقِّ تمــرة!

ِصــ َّرةٍ
كادت كفــه تعجــ ُز عــن حملِهــا
ْ
فجــاء رجــ ٌل مــن األنصــار ب ُ
َ
النبــي ﷺ ،ثــم تتابــع النــاس حتــى صــا َر فــي
فوض َعهــا بيــن يــدي
ِّ
المســجد كومــان مــن طعـ ٍـام وثيــاب ،فتهلَّـ َل وجـ ُه النبـ ِّـي ﷺ كأنــه فلقــة
لمــا رأى هــذا التكافــل والتراحــم بيــن المســلمين ،ثــم وقــف وقــال
قمــر َّ
الصدقــة وقلَّــده النــاس« :مــن
ُمثني ـاً علــى األنصــاري الــذي بــدأ فــي َّ
َسـ َّـن فــي اإلســام ُسـ َّن ًة حســن ًة فلــه أج ُرهــا وأجـ ُر مــن عمـ َل بهــا بعــده
ـص مــن أجورهــم شــيء ،ومــن سـ َّـن فــي اإلســام ُسـ َّن ًة
مــن غيــر أن ينقـ َ
ـص
ســيئ ًة كان عليــه ِوزرهــا ِ
ووزر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقـ َ
أوزارهــم شــيء»!
مــن
ِ
ال ُمســلمون أُمــ ٌة واحــدةٌ مــن دون النــاس ،وعائلــ ٌة واحــدةٌ أبوهــم
الســنَّةُ ،
قويُّ ُهــم
يشــ ُّد بعضهــم أزر بعــض ،يســاع ُد ِ
القــرآن وأمهــم ُّ
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ضعي َفهــم ،ويُطعِ ـ ُم غن ُّيهــم فقي َرهــم ،ويُ ِ
رشـ ُد ُمهتديهــم ضالهــم ،ويُقيــم
بعضهــم لحــزنِ
ـض ،ويحــز ُن ُ
قائ ُمهــم ُمتع ِّث َرهــم ،يفــر ُح ُ
بعضهــم لفــرح بعـ ٍ
بعضهــم بنصـ ِـر ُمجاهـ ٍـد فــي بـ ٍ
ـاد بعيــدة عنــه
بعــض ،يتهل ـ ُل وينتشــي ُ
كأن النَّصــر نصــره وهــو كذلــك فع ـ ً
بعضهــم لمشــهدِ طفـ ٍـل
ا ،ويغت ـ ُّم ُ
ـرام كأن الطفــل طفلــه وهــو كذلــك فعـ ً
ا!
تحــت الــركام قتلتْـ ُه يـ ُد اإلجـ ِ
مــن َسـ َّـن فــي اإلســام ُسـ َّن ًة حســنة ،أي مــا ينف ُع النــاس وال يتعارض
مــع َّ
ـت لتُضيـ َ
ـف
الشــريعة! وهــذا يشــمل الدنيــا ال الديــن ،وإال مــن أنـ َ
لل ِّديــن جديــداً وقــد قــال ربنــا قبــل ألـ ٍـف وأربعمئة ســنة ﴿ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ﴾
ُك ْن األول في الخير َ
ولك أج ُر من قلَّدك!
َخ ِّفـ ْ
ـف المهـ َر علــى خاطــب ابنتــك بعــد أن غــا ،و ُكـ ْن قــدوة للنــاس،
ولـ َ
ـك أجـ ُر مــن قلَّـ َ
ـدك!
اِبــدأْ مشــروع صدقــة ،بــادِ ْر بفكــرة طيبــةُ ،ق ـ ْم بحملـ ٍـة لســد ديــن،

ـب لنفســه يص ُغـ ُر ،والــذي
وأخــرى لعــاج مريــض ،اإلنســان الــذي يطلـ ُ
ـب لغيــره يكبُ ـ ُر ويرتفــع ،ف ُك ـ ْن مفتاح ـاً للخيــر!
يطلـ ُ
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تصدقوا عليه!
َّ

ال ُّدنيــا إِقبــا ٌل وإِدبــار ،أغنيــاءُ اليــوم قــد يصبحــون فقــراء الغــد،
وفقــراء اليــوم قــد يصبحــون أغنيــاء الغــد ،صحيــح اليــوم قــد يمــرض،
ومريــض اليــوم قــد يشــفى ،القــوي ال يبقــى قويـاً ،والضعيــف ال يبقــى
ضعيفـاً ،هكــذا خلـ َق اهلل الحيــاة درسـاً بلي ًغــا نتعلـ ُم منــه أنــه ال يبقــى
علــى مــا هــو إال هــو!
ونحــن فــي الفقــر والغِ نــى ،فــي الصحــة والمــرض ،فــي إقبــال الدنيا
وإدبارهــا فــي امتحــان ،واهلل ســبحانه ُ
ينظـ ُر إلينــا ما نصنــع ،والمالئكة
ـي ﷺ هــذه األُ َّمــة علــى التراحــم والتكافــل ،علَّ َمنــا
تكتــب! وقــد ر َّبــى النبـ ُّ
أن نــزور المريــض ،وأن نُشـ ِّيع الم ِّيــت ،ونُعـزِّي الفاقــد ،ونُقيــم ال ُمتع ِّثــر،
ونـ َّ
ـدل التائــه ،ونجبــر المكســور ،ونُط ِّيــب الخاطر!
ـب رجـ ٌل فــي عهــد النبــيﷺ
يُح ِّدثنــا أبــو ســعيد الخــدري ،قــال :أُصيـ َ
«تصدقــوا عليــه»!
فــي ثمـ ٍـار ابتاعهــا ،فكثُـ َر َديْنُــه ،فقــال النبــي ﷺ:
َّ
َّاس عليه ،فلم يبلُغ َ
ذلك وفا َء َديْنه.
َّ
فتصدق الن ُ
فقــال رســول اهلل ﷺ لغرمائــه« :خُ ــذوا مــا وجدتــم ،وليــس لكــم إال
ذلــك»!
درس عظيـ ٌم فــي الجبــر والتراحــم ،أرا َد إذا وقــع المســل ُم أن يجـ َد
ٌ
ـت
يــداً تُقيمــه ،ال أن يصبــح حالــه علــى قــول المثــل :البقــرة إذا وقعـ ْ
كثُــر ذ َّباحوهــا!
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ـض غيــر قــادر علــى تأميــن تكاليــف العمليــة
كل يــوم نســمع عــن مريـ ٍ
تصدقنــا و ُقلنــا :اللهــم ليــس مِ نـ ًة علــى عبــدك وإنمــا
الجراحيــة ،فهــل
َّ
ُشــك ٌر لـ َ
ُ
وبالشــكر تــدوم النِعــم ،واهلل أعــدل وأرحــم من
ـك علــى العافيــة!
أن يــراك تســاعد إنســاناً فــي عالجــه ثــم يبتليــك بمرضــه ،ص ِّدقنــي
ـت تشــتري نفسـ َ
ـك مــن ا ِ
هلل بهــذه الصدقــة!
أنـ َ

تصدقنــا و ُقلنــا:
الديْــن ،فهــل
َّ
كل يــوم نســم ُع عــن إنســان كثُــر عليــه َّ
لــك َ
اللهــم ليــس ريــا ًء وال ُســمعة ولكــن ُشــكراً َ
أنــك جعلتنــي عبــدك
ال ُمعطــي ال عبــدك اآلخــذ! واهللُ أعــدل وأرحــم مــن أن يــراك تُســاعد
إنســاناً فــي َديْ ِنــه ،تمـ ُّد يــدك بالصدقــة تعطيهــا ثــم يجعلــك تمـ ُّد يــدك
لتأخُ ذهــا ،ص ِّدقنــي أنــت تشــتري نفسـ َ
ـك مــن اهلل ،الي ـ ُد التــي تُعطــي
الصدقــة ُمســتحيل أن تمتــد يوم ـاً لتطلــب صدق ـ ًة!
واُنظــر لرحمــة هــذا الديــن وســماحته ،يقــول لغرمائــه ،ليــس لكــم
إال مــا وجدتــم!
ـي ﷺ علــى بيــت الرجــل المديــون ،ولــم يبِعــه فــي
لــم يحجــر النبـ ُّ
ُ
يعــرف
مــزاد علنــي ،ويُلقــي بأُســرته فــي الطريــق ،القانــون الــذي ال
ال َّرحمــة قانــون غيــر جديــر باالحتــرام ولــو حكــ َم الدنيــا كلهــا!

ـب الــذي أعطــى المــال َديْنـاً ،ولــم يســترده!
وقــد يســأل ســائل مــا ذنـ ُ

بســؤال آخــر :هــل الدنيــا دار
واجــ ُه
ٍ
وهــذا ســؤال وجيــه ومنطقــي ،يُ َ
جــزاء أم دار عمــل؟! دار زراعــة أم دار حصــاد؟!
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دمــت تُؤمــن أنهــا دار عمــل والجــزاء عنــد اهلل ،ودار زراعــة
مــا
َ
الديْــن
والحصــاد عنــد اهلل ،فتنــازل عــن بعــض حقــك للــذي غلبــه َّ
ِ
وأبشــ ْر بهــذه:

روى مســلم فــي صحيحــه مــن حديــث حذيفــة قــال :قــال رســول
اهلل ﷺ :أ ُ َتــي اهللُ ٍ
ـت
بعبــد مــن عبــاده آتــاه اهللُ مــاالً فقــال :مــاذا عملـ َ
فــي الدنيــا؟ فقــال :يــا رب آتيتنــي مالـ َ
ـت أُبايــع النــاس وكان مــن
ـك ،فكنـ ُ
أتيس ـ ُر علــى الموســر ،وأ ُ ِ
ِ
المعس ـ َر .فقــال
نظ ـ ُر
خُ لقــي الجــواز ،فكنـ ُ
ـت َّ
اهلل تعالــى :أنــا أحــقُّ بذلــك منــك ،تجــاوزوا عــن عبــدي!
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ما َ
لك يا عمرو؟!

ـب عمــرو بــن العــاص نــو َر اإلســام ،فخــر َج مــن
وأخيــراً أبص ـ َر قلـ ُ
ـي
مكــة يُري ـ ُد المدينــة ليُســلم بيــن يــدي النبـ ِّـي ﷺ ،وفــي الطريــق لقـ َ
خالــد بــن الوليــد فــإذا بــه يُريـ ُد المدينــة ليُســلم ،داهيــة قريــش وقائــد
فرســانها سيُســلمان فــي يــوم واحــد ،يــا لهــذا الديــن الــذي يفتــ ُح
القلــوب قبــل ال ُم ـ ُدن ،ويســتولي علــى األفئــد ِة قبــل الجــدران!
للنبي ﷺ :اُبْ ُسـ ْ
ـط
ول ّمــا وصـ َل عمــرو بــن العــاص إلــى المســجد قــال
ِّ
يمينــك ألُبايعك!
َ
قبض يده!
النبي ﷺ يمينه ،ولكن عمرو
فبسط
َ
ُّ
النبي ﷺ :ما َ
لك يا عمرو؟
فقال له
ُّ
َ
أشترط!
أردت أن
قال:
ُ
ُ
تشترط ماذا؟
النبي ﷺ:
فقال له
ُّ
قال :أن يُغف َر لي!
علمت أن اإلسالم يهدِ ُم ما كان قبله!
فقال له :أما
َ
ُك ُّل ٍ
توبة هي إسال ٌم من جديد!
َ
ِ
ذنبك مهما كان،
تستعظ ْم
ف َأق ِب ْل على اهلل وال
ذنــب أكبــر مــن ِّ
الشــرك ،الزنــا والســرقة وأكل الربــا،
ال يُوجــد
ٌ
كلهــا علــى ِع َظمِ هــا أصغــر مــن ِّ
الشــرك ،ومــع هــذا إذا تـ َ
ـرك ال ُمشـ ُ
ـرك
ِشــر َكه وأقب ـ َل إلــى ا ِ
ـاب أَ ْولَــى
هلل بقلبــه غف ـ َر لــه مــا كان منــه ،ومــن بـ ٍ
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ـت كبيــرة فــي
أنــه ُســبحانه يغفِ ـ ُر للمســلم العاصــي معاصيــه مهمــا كانـ ْ
ـرت ذنــوب النــاس ،فمغفــرة ا ِ
هلل تعالــى أكبــر منهــا!
عينــه ،فمهمــا كبـ ْ
ويُشت َر ُط للتوبة شروطاً ثالثة:
األول اإلقال ُع الفوري عن َّ
الذنب.
ـدم العــودة ولــو ضعـ َ
ـف العبــد وعــاد
والثانــي ال َّنــدم والعــز ُم علــى عـ ِ
ـب األحاديــث النبويــة إلــى قلبــي ذاك الــذي يقــول
فليُجــدد توبتــه ،وأحـ ُّ
ـي ﷺ« :مــا مــن عبـ ٍـد مؤمـ ٍـن إال ولــه ذنــب يعتــاده الفينــة بعــد
فيــه النبـ ُّ
ذنــب هــو مقيــ ٌم عليــه ال يُفارقــه حتــى يُفــارق الدنيــا ،إن
الفينــة ،أو
ٌ
المؤمــن خُ ِل ـ َق ُمفتن ـاً تواب ـاً نســياً إذا ُذ ِّك ـ َر ذك ـ َر»!
ـت المعصيــة
وأمــا الشــرط الثالــث فهــو إعــادة حقــوق العبــاد إن كانـ ْ
فــي أكلِ مــالِ إنســان ،أو غص ِبــه قطعــة أرض ،أو ظلمِ ــه فــي ميــراث!
ـب إلــى اهلل ألـ َ
ـت فــي اليــوم ألـ َ
ـف مــرة ،ال يُري ـ ُد
لــو أذنبـ َ
ـف مــرة تُـ ْ
ـأس مــن رحمــةِ اهلل ،فإيــاك
الشــيطان مــن العبــد أكثــر مــن أن يجعلَــه ييـ ُ
أن تيــأس!
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أطلقوا ثمامة!

ـاءت برجـ ٍـل ال يعرفــون مــن
ـي ﷺ َسـ ِـري ًة ناحيــة نجــد ،فجـ ْ
بعــثَ النبـ ُّ
ـي ﷺ :أتــدرون مــن أس ـ ْرتُم؟ هــذا ثمامــة بــن
هــو حتــى قــال لهــم النبـ ُّ
أثــال ســيد أهــل اليمامــة فأحســنوا إســاره!
ـي ﷺ يُ ِ
ـام
رس ـ ُل إليــه مــن طعـ ِ
فحبســوه ُقــرب المســجد ،وكان النبـ ُّ
أهلــه إذا أكلــوا ،ولكــن ذلــك لــم يُر ِّق ـ ْق قلــب ثمامــة!
َ
عندك يا ثمامة؟
النبي ﷺ وقال له :ماذا
فجا َءهُ
ُّ
فقــال لــه :عنــدي خيــر يــا ُمحمــد! إن تَقتـ ْل تَقتـ ْل ذا دم ،أي أن وراءه
مــن ســيأخذ بثــأره ،وإن تُنعِ ــم تُنعِ ــم علــى شــاكر ،أي أنــه وفـ ّـي ال ينســى
فسـ ْل تُعـ َ
ـئت!
ـط منــه مــا شـ َ
المعــروف ،وإن كنـ َ
ـت تريـ ُد المــا َل َ
وعلــى مــدى يوميــن كان الحــوار ذاتــه يــدو ُر بينهمــا ،إلــى أن قــا َل
ـي ﷺ فــي اليــوم الرابــع :أطلقــوا ثمامــة!
النبـ ُّ
فانطل ـ َق ثمامــة إلــى نخـ ٍـل قريـ ٍـب مــن المســجد ،فاغتســل ،وعــاد،
وقــال للنبـ ِّـي ﷺ :أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأشــهد أنــك رســول اهلل!
ثــم قــال لــه :يــا ُمحمــد ،وا ِ
أبغــض
هلل مــا كان علــى األرض وجــه
َ
إلـ َّـي مــن وجهـ َ
ـك ،فقــد أصبـ َح وجهــك أحــب الوجــوه إلـ َّـي! َّ
وإن خيلــك َ
أخذتنــي وأنــا أري ـ ُد ال ُعمــرة ،فمــاذا تــرى؟
َّ
ـت ُقريــش
ـي ﷺ وأمـ َره أن يعتمـ َر ،فلمــا َقــدِ َم مكــة وعلمـ ْ
فبشـ َره النبـ ُّ
ـوت؟!
بإســامه ،قالــوا لــه :صبـ َ
هلل ال يأتيكــم مــن اليمامــةِ
ـلمت مــع محمـ ٍـد ﷺ ،وال وا ِ
فقــال :بــل أسـ ُ
ـي ﷺ!
حبــة قمــح حتــى يــأذ َن فيهــا النبـ ُّ
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وحســ َن إســامه ،ونفــ َع اهلل بــه اإلســام كثيــراً،
وأســل َم ثمامــة،
ُ
وقــا َم بعــد وفــاة النبـ ِّـي ﷺ مقام ـاً حميــداً حيــن ارتـ َّـد ْت اليمامــة مــع
بالنــاس ينها ُهــم عــن الــ ِّردة ،ومــا زال هكــذا حتــى
فخطــب
ُمســيلمة
ِ
َ
جــاء معــه ثالثــة آالف قاتلــوا فــي جيــش المســلمين ضــد ال ُمرت ِّديــن!
النبي ُل يُك ِّبلُه المعروف!
إلــي فقــد ق َّيدنــي!
وكان األحنــف بــن قيــس يقــول :مــن أحســ َن َّ
فق ِّيــدوا النــاس بالمعــروف ،فــإن وقــع فــي أهلــه فهــم أهلــه ومــن وقــع
ـت أهلــه!
فــي غيــر أهلــه فأنـ َ
اإلحســا ُن إلــى الــذي بينــك وبينــه عــداوة إنمــا يجــب أن يكــون عــن
قــوةٍ وإال صــا َر هــذا اإلحســان ُذالً وخوفـاً!
أال وإن ثمــة مواقــف ال يصلُــح فيهــا اإلحســان كأن يحتــ ُّل عــد ٌّو
أرض َ
ــك ،فاإلحســا ُن إليــه دِ ياثــة وقِ لــة مــروءة ِ
َ
وخيانــة مهمــا غلَّفوهــا
ٍ
ٍ
كالســام!
جميلــة
بعبــارات
َّ
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ِل ُي َص ِّل أحدكم نشاطه!

النبــي ﷺ المســجد ،فــإذا َحبْــ ٌل ممــدود بيــن ســاريتين/
دخــل
ُّ
عموديــن مــن ســواري المســجد ،فقــال :مــا هــذا؟
فتــرت
كســلت أو
فقالــوا :هــذا لزينــب ،تُصلــي مــن الليــل ،فــإذا
ْ
ْ

أمســكت بــه!
ْ

فقــالُ :حلُّوهُ /ف ُّكــوه ،ليُصــ ِّل أحدكــم نشــاطه ،فــإذا كســ َل أو فتــ َر
فليق ُعــ ْد!
ال شـ َّ
ـب ألُمنــا زينــب بنــت جحـ ٍـش هــذا الحــرص علــى
ـك أنــه يُحسـ ُ

قيــام الليــل حتــى لــو أنهكهــا التعــب ،ولكــن صاحــب الشــريعة الســمحاء
ـت عليــه مــن قبــل
يُخبرنــا بهــذا الحديــث عــن مضمــون آيــة أ ُ ِ
نزلـ ْ
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

ـي ﷺ منــا أن نُقبــل علــى اهلل صــا ًة وصيام ـاً وصدق ـ ًة
يُري ـ ُد النبـ ُّ
وعمــ ً
ا للخيــر بمقــدار مــا نســتطيع ،وبأريحيــة ،دون مشــقة وضــرر

ألنفســنا!

ـي
صحيــح أننــا لــو ُقمنــا العمــر كلــه علــى ســجادة الصــاة فلــن نفـ َ
اهلل حقــه ،ولــو أمضينــا العمــر كلــه صيامـاً فهــذا ليــس كثيــراً علــى اهلل،
ولكــن اهلل ُســبحانه يحفــل بنــا ،ويهتــم ألمرنــا ،ومــن رحمتــه بنــا جعــل
ـب أن نأخــذ بهــا.
فــي دينــه ُرخصـاً يُ ِحـ ُّ
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فالُمســافر فــي رمضــان فــي خيــار بيــن أن يصــو َم وأن يُفطــر ،وقــد
غــزا الصحابــة مــع النبـ ِّـي ﷺ ،فــكان منهــم مــن اختــار أن يصــوم ،ومنهم
مــن اختــار أن يُفطــر ،فلــم يُثــنِ علــى الصائــم ،ولــم يُ َو ِّبــخ المفطــر ،لقــد
تـ َ
ـرك األمــر لــكل واحــد منهــم أن يُقـ ِّدر أمــوره وطاقتــه واحتمالــه ،ولكنه
قــا َل فــي مناســبة أخــرى :ليــس مــن ال ِبــر الصيــام فــي الســفر!
كذلـ َ
ـك َّ
ـص اهلل تعالــى لل ُمســافر أن يجمــع بيــن الصلــوات ،وأن
رخـ َ
يقصــر إن شــاء ،هدي ـ ًة منــه ورحم ـ ًة ســبحانه علــى عبــاده ،وأعجبنــي
جــواب ابــن تيميــة فــي الفتــاوى علــى ســؤال :أيهمــا أعلــى أجــراً مــن
ص ـ َر الصــاة فــي الســفر أو مــن أتمهــا؟
َق َ
قصـ َر
فقــال :كالهمــا علــى خيــر ،وسـ ْ
ـقطت عنــه الفريضــة ،أمــا مــن َ
السـنَّة
الصــاة فأعلــى أجــراً ألنــه قــام بالفريضــة وأصاب ُّ

الفكرةُ من هذا كله أن هذا الدين يُؤخذ بعقل وليس بعاطفة،
فمــن أخبــره األطبــاء أن فــي صيامــه خطــر علــى حياتــه فليــس لــه
أن يصــوم فــي رمضــان مــع النــاس،
ممــا لــه دواء يقضــي مــا أفطــر بعــد أن يصـ َّـح ،وإن
فــإن كان مرضــه َّ
كان مرضــه مزمنـاً ال شــفاء منــه فــاهلل رحيــم!
وقــد شــر َع دفــع فديــة الصيــام ﴿ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ﴾
وعليه قِ س باقي العبادات!
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إنما ُبعثتم ُم َي ِّسرين!

أعرابي
ـي ﷺ جالــس فــي المســجد مــع أصحابه إذ دخـ َل
ُّ
بينمــا النبـ ُّ
فقــال :اللهـ َّم ارحمنــي ومحمــداً ،وال ترحــم معنا أحداً!
قت واسعاً!
فقال له
تحج ْر َت/ض َّي َ
النبي ﷺ :لقد َّ
ُّ
فلــم يلبــث األعرابــي طوي ـ ً
ا حتــى قــام يبــو ُل فــي زاويــة مــن زوايــا

ـي ﷺ :ال تزرمــوه/ال
المســجد فهــر َع إليــه الصحابــة ينهونــه ،فقــال النبـ ُّ
تقطعــوا عليــه بولــه ،دعــوه!

ـي ﷺ إلــى مــكان بــول األعرابــي،
فلمــا انتهــى األعرابــي ،أشــا َر النبـ ُّ
أهريقوا/ص ُّبــوا عليــه دلــواً مــن المــاء!
وقــال:
ُ
ثــم قــال لهــم يُعلمهــم درس ـاً عظيم ـاً مــن دروس الدعــوة إلــى اهلل:

إنمــا بُعثتــم ُميَ ِّســرين ولــم تُبعثــوا ُم َع ِّســرين!
الدرس األول:

ـي ﷺ قــول
ال تقبــل مديح ـاً فيــه ُمخالفــة للشــرع ،فلــم يـ َ
ـرض النبـ ُّ
األعرابــي :اللهــم ارحمنــي ومحمــداً وال ترحــم معنــا أحــداً! وأخبــره أن
رحمــة اهلل واســعة وال يحــق ألحــد أن يُضيقهــا!
ودخــل ابــن هانــئ األندلســي علــى الحاجــب المنصــور فــي األندلــس
وقــال له:
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شـــئت ال ما شـــاءت األقدار
ما
َ

فأنـــت الواحـــد القها ُر
فاحكـــم
َ
النبـــي محمـــ ٌد
أنـــت
وكأنمـــا
َ
ُّ
وكأنمـــا أنصـــارك األنصـــا ُر
فأمــر الحاجــب المنصــور بجلــده ،وقــال لــه :وا ِ
هلل ال تُســاكنني فــي
أرض واحــدة ،ونفــاه إلــى المغــرب!
الدرس الثاني:
اإلنســان ابــن بيئتــه وطبعــه ومألوفــه ،وهــذا أعرابــي اعتــاد حيــث
ـي ﷺ ،وتعام َل مع الموضوع
أدركتــه حاجتــه أن يقضيهــا ،فتر َّفـ َق به النبـ ُّ
ـزان ،فــي حيــن أنــه كان يُــؤ ِّدب أصحابــه علــى
علــى ُقبحــه بهــدوءٍ واتـ ٍ
هفواتهــم ألنهــم تر ّبــوا ونضجــوا علــى يديــه ،تمامــاً كمــا نــزع خاتــم
الذهــب مــن يــد رجــل مــن األنصــار ورمــاه أرضـاً وقــال :يعمـ ُد أحدكــم
إلــى جمــرة مــن نــار فيجعلهــا فــي يــده!
فتفهموا طباع الناس وعاداتهم وأنتم تتعاملون معهم!
الدرس الثالث:
َّ
أخف األضرار،
العاق ُل يُق ِّدر العواقب ،ويختار
لقــد أمرهــم أن ال يقطعــوا علــى األعرابــي بولــه ،ألن فــي هــذا
ــس قــدراً أكبــر مــن
ــس ثيابــه ،ثــم َّ
ضــر ًرا عليــه ،ولــو فعلــوا ّ
نج َ
لنج َ

المســجد ،وهــذا مبــدأ عظيــم مــن مبــادئ الدعــوة إلــى اهلل :يجــب أن
ال يــؤدي رفــع الضــرر إلــى ضــرر أكبــر منــه!
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الدرس الرابع:
عسرين!
إنما بُعِ ثتم ُم َي ِّسرين ،ولم تُبعثوا ُم ِّ
يفتــح بالليــنِ قلوبـاً ال تُفتــح بالســيف ،ويهــدي بالرفــق أقواماً
َّ
إن اهلل ُ
مــا كانــوا ليهتــدوا ِّ
بالشـ َّـدة والعنف!
العاصــي إن لــم يجــد فــي الداعيــة ُحبـاً وشــفقة فمــا الذي ســيدفعه
لتــرك معصيتــه ،فكثيــراً مــا تــؤدي الموعظــة القاســية إلــى االســتمرار
فــي المعصيــة عنــاداً ،ووظيفتنــا أن نأتــي بالنــاس إلــى اهلل ،ونضــع
أقدامهــم علــى الطريــق ،ال أن نقــف بينهــم وبينــه!
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رجلين!
شهادة ُخزيمة بشهادة ُ

فطلب
ـي ﷺ فرسـاً مــن أعرابــي ،ولــم يكــن يحمـ ُل مــاالً،
َ
اشــترى النبـ ُّ
ـي ﷺ إلــى
منــه أن يتبعــه بالفــرس حتــى يُحضــر لــه المــال ،فأســر َع النبـ ُّ
ـض النــاس يســألون عــن ســعر الفــرس
بيتــه وأبطــأ األعرابــي ،فــكان بعـ ُ
وال يعلمــون أن النبـ َّـي ﷺ قــد اشــتراه ،ولمــا ُدفِ ــع لألعرابــي ســع ٌر أعلــى
مــن الــذي اتف ـ َق عليــه مــع النبـ ِّـي ﷺ ،فنــادى علــى النبـ ِّـي ﷺ ليُخيــره
بيــن أن يدفـ َع حســب الســعر الجديــد أو يبيعــه لغيــره!
أوليس قد ابتعته َ
منك؟
النبي ﷺ:
فقال له
َ
ُّ
فقال األعرابي :ال وا ِ
هلل ما بعتك إياه!
النبي ﷺ :بلى ،قد ابتعته َ
منك!
فقال
ُّ
فاجتمــع َالنــاس ينظــرون هــذا الجــدال ،وقــال األعرابــي :هــل مــن
ـاهد يشــه ُد أنــي قــد بعتـ َ
شـ ٍ
ـك إيــاه!
فقال خُ زيمة بن ثابت :أنا أشه ُد أن رسول اهلل ﷺ قد اشتراه!
ولم يكن خُ زيمة شاهداً على البيع،
النبي ﷺ قول َة ال ُمستغربِ :ب َم تشهد؟
فقال له
ُّ
الســماء
فقــال :بتصديقــك يــا رســول اهلل ،أأصدقــك فــي خبــر َّ
وأكذبــك فــي خبــر األرض؟!
النبي ﷺ :شهادة خُ زيمة بشهادة رجلين!
فقال
ُّ
وعندمــا ُجم ـ َع المِ صحـ ُ
ـف فــي عهــد أبــي بكــر ،كان زيــد بــن ثابــت
ال يكتــب اآليــة إال بشــهادة رجليــن ســمعاها مــن فــم رســول اهلل ﷺ،
302

وعندمــا وص ـ َل إلــى ســورة األحــزاب عل ـ َم أن هنــاك آيــة ســمعها مــن

النبـ ِّـي ولكنــه نســيها ،فجــاء خُ زيمــة وقــال لــه :اآلية هــي ﴿ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

النبــي ﷺ
قــال زيــد :شــهادة خُ زيمــة بشــهادة رجليــن كمــا قــال
ُّ
وكتبهــا فــي المصحــف ،ونحــن نتلوهــا إلــى يــوم القيامــة!
أمرنــا اهلل ســبحانه أن نكتــب العقــود حفظـاً وضمانـاً للحقــوق ،حــق
المشــتري وحــق البائــع ،حــق الدائــن وحــق المديــن ،حــق العامــل وحــق
رب العمــل ،ولكــن علينــا أن نعلــم أن اإلنســان الــذي ال تربطــه كلمتــه
لــن يربطــه شــيء!

ـب النــاس أن الدنيــا شــطارة ،وأن جمــع المــال عبقريــة بغــض
يحسـ ُ
النظــر عــن الوســيلة التــي نســلكها لذلــك ،تمامــاً كاألعرابــي الــذي
تراجــع فــي بيعــه ،وحنــث بصفقــة ت ّمــت بعــد أن وج ـ َد مــن يدفــع لــه
ســعراً أعلــى،
يذهب فكيف بالحرام؟!
الناس أن الحالل نهاية المطاف
يغف ُل
ُ
ُ
ـال ُجمــع
ثــم إن هنــاك شــيء اســمه البركــة نزعــه اهلل مــن كل مـ ٍ
بالحلــف الــكاذب ،والغــدر ،وإخــاف الوعــد ،ثــم بعــد هــذا هنــاك مــوت
وآخــرة وحســاب ،فلننتبــه!
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الصدر!
سليم َّ

إن أ َّول
ـي ﷺ جالسـاً بيــن أصحابــه فــي المســجد ،فقــالَّ :
كان النبـ ُّ
مــن يدخــل مــن هــذا البــاب رجـ ٌل مــن أهــل الجنــة ،فدخـ َل عبــد اهلل بــن
َســام ،فقــام إليــه بعضهــم فأخبــروه بذلــك ،ثــم قالــوا :أخ ِب ْرنــا بأوثــق
عمـ ٍـل فــي نفســك ترجــو بــه الجنــة؟

فقــال :إنــي لضعيــف ،وإن أوثــق مــا أرجــو بــه اهلل ســامة الصــدر،

وتــرك مــا ال يعنينــي!
الســام،
وعبـ ُد اهلل بــن َســام صحابـ ٌّـي جليــل ،مــن ُذريــة يُوســف عليــه َّ
كان حبــراً مــن أحبــار بنــي إســرائيل ،جــا َء يومـاً إلــى النبـ ِّـي ﷺ وقــال لــه:
إنــي ســائلك عــن ثـ ٍ
ـاث ال يعلمهــا إال نبــي :مــا أول أشــراط الســاعة؟ ومــا

أول مــا يــأكل أهــل الجنــة؟ ومــن أيــن يشــبه الولــد أبــاه وأمــه؟
بهــن جبريــل آنفــاً! أمــا أول أشــراط
فقــال لــه
النبــي ﷺ :أخبَ َرنــي َّ
ُّ

الســاعة فنــا ٌر تخــر ُج مــن المشــرقِ تحشــ ُر النــاس إلــى المغــرب ،وأول
مــا يــأكل أهــل الجنــة فزيــادةُ كبــد الحــوت ،وأمــا ّ
الشــبه ،فــإذا ســب َق مــاءُ
الرجــل نــز َع الولــد إلــى أبيــه ،وإذا ســب َق مــاءُ المــرأة نــز َع الولــد إلــى أمــه!
فقال له :أشه ُد أنك رسول اهلل!

وفيــه نــزل آيتــان مــن القــرآن﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
304

و﴿ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ﴾
َّ
ـباب
والشــاه ُد أن ســامة الصــدر مــن األحقــادِ والضغائــنِ مــن أسـ ِ
ـدر جنـ ٌة فــي الدنيا قبل اآلخرة ،فاإلنســا ُن
دخــولِ الجنــة! وســام ُة الصـ ِ
الــذي يمـ ُ
ـأ قلبــه الحقــد والحســد والكراهيــة ،إنســا ٌن ال يجــد طعــم

الســعادة مــع أحــد ،وال يجــد الســعادة معــه أحــد!

اإلنســا ُن الممتلـ ُئ بالحســدِ لــن يجـ َد لــذ ًة فــي ال ِّنعــم التــي بيــن يديــه

ألنــه ُمنشــغل بتجـ ُّر ِع مــرارة ُمراقبــة ال ِنّعــم التــي فــي أيــدي النــاس!

ـب أحــداً ،بــل
واإلنســان المنشــغل بالكراهيــة ليــس لديــه وقــت ليُحـ َّ

قــد تجــده يكــره نفســه!

ـب عبــده قلبـاً طيبـاً رقيقـاً ال مــكان
َّ
وإن مــن أعظــم أرزاق اهلل أن يهـ َ

ـوب األنبيــاء ،فمــن
فيــه لحقـ ٍـد أو حسـ ٍـد أو انتقـ ٍـام ،وهكــذا كانـ ْ
ـت قلـ ُ
ـي هــذا القلــب فليُحافــظ عليــه وال يُل ِّوثــه ،فــإن فيــه شــيئاً مــن نُبُـ َّوة!
أُوتـ َ
ـرص علــى
ـرص اإلنســان علــى نقــاءِ قلبــه هــو ،عليــه أن يحـ َ
وكمــا يحـ ُ
ـب الــذي أخط ـ ْأ َت
نقــاءِ قلــب غيــره ،فــإذا أخط ـ ْأ َت اعتــذر ،لتُط ِّه ـ َر قلـ َ
معــه ،وإذا أخط ـ َأ معـ َ
ـك أح ـ ٌد فســامِ ْح ،فش ـ ُّر مــا يُمــأ بــه القلــب هــو

الحقــد!
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ـاس ،وال ت ُقـ ْل ل ُفــان
ـاس أخبــاراً ســيئة عــن النـ ِ
كذلــك ال تحمــل للنـ ِ
إن فالنـاً قــال فيــك كــذا وكــذا ،فــإن هــذا فــوق أنــه نميمــة إال أنــه يمــأ
قلــوب النــاس بالحقــدِ والكراهيــةِ علــى ِ
بعضهــم.
ـاس علــى نقــاء قلبــه ،فــكان يقــول:
ـرص النـ ِ
ـي ﷺ أحـ َ
وقــد كان النبـ ُّ
ـب أن أخــر َج
ال يُبلِّغنــي أحـ ٌد مــن أصحابــي عــن أحـ ٍـد شــيئاً ،فإنــي أُحـ ُّ
الصــدر!
إليكــم وأنــا ســليم َّ
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ِا ْصنعوا آلل جعفر طعام ًا!

َ
جعفـ ٌر ،ومــا
ـيﷺ:
أدراك مــا جعفــر؟! إ َّنــه الرجــل الــذي قــال لــه النبـ ُّ
ـبهت َخلقِ ــي وخُ لقــي»! إ َّنــه المجــد مــن طرفيــه! إنــه الوســيم الل ِبــق،
«أَشـ َ
الفصي ـ ُح الداهيــة الــذي كان رئيــس ال ُمهاجريــن إلــى الحبشــة ،وعن ـ َد
النجاشــي هــز َم عمــرو بــن العــاص داهيــة ُقريــش وســفيرها!
إنــه الحبيــب األثيــر علــى قلــب النبــي ﷺ ،فقــد صـ َ
ـادف عودتــه مــن
ـت أدري بأيهمــا أ ُ َسـ ُّر،
الحبشــة وقـ َ
ـي ﷺ« :لسـ ُ
ـت فتــح خيبــر ،فقــال النبـ ُّ
بفتــح خيبــر أم بقــدوم جعفــر»!
إنــه الفــارس المغــوار ،وقائــد جيــش ال ُمســلمين بعــد زيــد بــن حارثــة
ترج ـ َل شــهيداً جامع ـاً المجــد كلــه ،مجــد
يــوم ُمؤتــة ،ثُ ـ َّم مــا لبــثَ أن َّ
الصحبــة ومجــد الشــهادة وقــد أبدلــه اهلل بذراعيــه
الهجــرة ومجــد ُّ
المقطوعتيــن فــي مؤتــة جناحيــن يطيــر بهمــا فــي الجنــة!
ـي ﷺ ينقـ ُل للمســلمين وقائــع المعركــة،
أمــا فــي المدينــة ،فــكان النبـ ُّ
ويرثــي قــادة جيشــه واحــداً بعــد اآلخــر ،إلــى أن أخبرهــم بميالد ســيف
س حتــى اليــوم فــي
اهلل المســلول الــذي نفَّــذ انســحاباً مــا زال يُــد َّر ُ
الكليــات العســكرية!
ـي ﷺ للنــاس :اِصنعــوا آللِ
بكــى النــاس يومــذاك أحبتهــم ،فقــال النبـ ُّ
جعفـ َر طعامـاً ،فإنــه قــد جاءهــم مــا يشــغلهم!
مــا أرقــاه مــن نبــي ،ومــا أعظمــه مــن ديــن :اصنعــوا آلل جعفــر
طعامــاً!
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الدنيــا هــذه دار فقــد ،اليــوم نُــو ِّد ُع وغــداً نُـ َو َّدع ،واليــوم نَحمِ ـ ُل وغــداً

نُحمـ ُل ،ولكــن هــذا الديــن ديــن رحمــة فــي الرخــاء والشــدة ،ديــن تكافــل
ورحمــة ومواســاة ،وال شــيء يرحــم جــرح الفقــد أكثــر مــن وقــوف الناس
إلــى جانــب بعضهــم ً
بعضــا وتراحمهم!
ـي ﷺ أن نصن ـ َع آلل الفقيــد طعام ـاً ،ألن مــا نــز َل بهــم
يُعلِّمنــا النبـ ُّ
مــن الحــزن يشــغلهم عــن االهتمــام بهــذه األمــور ،والحيــاة سـ ٌ
ـلف و َديْــن!
صن ـ َع لنــا النــاس طعام ـاً ذات فقــد ،وصنعنــا لهــم مثــل مــا صنعــوا
أن األمــر أبعــد مــن طعــام ولُقمــة فــي المعــدة،
لنــا لحظــة فقدهــم ،علــى َّ
إنــه تربيتــة علــى القلــب المكلــوم ،ومســح علــى الصــدر المحــزون!
و ُك ُّل مــا يُخفــف عــن أهــل الفقيــد يدخــل فــي قــول النبــي ﷺ:
اِصنعــوا آلل جعفــر طعامــاً!
ِّ
لحظ َ
ــك لــو
قــد ال يملــك أهــل الفقيــد داراً واســعة للعــزاء فيــا
َ
دارك!
فتحــت لهــم
َ
وقــد ال يملـ ُ
ـاهمت
ـك أهــل الفقيــد تكاليــف العــزاء فيــا لحظــك لــو سـ
َ
معهم!
وقــد ال يملـ ُ
ـرض
ـك أهــل الفقيــد ســداد ديــن عليــه ،أو تكاليــف مـ ٍ
ـات فيــه ،فيــا ِّ
لحظـ َ
ـنت إلــى الحـ ِّـي
ـك وقــد سـ
مـ َ
ـاهمت معهــم ،فأحسـ َ
َ
والميــت!
َ
فاقــك فــي
ومــا أجمــل قــول ابــن القيــم :الديــن كلــه خُ لــق ،فمــن
َ
فاقــك فــي الديــن!
الخُ لــق
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َص َد َق َسلمان!

النبــي ﷺ إلــى المدينــة آخــى بيــن المهاجريــن
عندمــا جــا َء
ُّ
واألنصــار ،وكان ممــن آخــى بينهــم أبــو الــدرداء وســلمان الفارســي،
وفــي أحــدِ األيــام جــا َء ســلمان لزيــار ِة أبــي الــدرداء فــي بيتــه ،فــرأى أم
أن خطب ـاً مــا قــد حــدث ،فســألها :مــا
الــدرداء فــي حالـ ٍـة رثـ ٍـة ،فظـ َّـن َّ
شــأنك يــا أم الــدرداء؟
ـت :أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة فــي الدنيــا! تريـ ُد أن
فقالـ ْ
ألن أبــا الــدرداء ُمنشــغ ٌل بالعبــادة ،ص ـ َّوا ٌم
ـت نفســها َّ
تقــول أنهــا أهملـ ْ
ض عنهــا!
ـار ،ق ـ َّوا ٌم فــي الليــلِ ُ ،معـ ِـر ٌ
فــي النهـ ِ
ودخــل ســلمان علــى أبــي الــدرداء ،ولمــا ُو ِضـ َع الطعــام ،لــم يمـ َّـد أبــو
الــدرداء يــده .فقــال لــه ســلمانُ :ك ْل!
فقال :إني صائم!
فقال سلمان :ما أنا بآكل حتى تأكل!
فــأك َل أبــو الــدرداء وفـ َّ
ـك صيامــه ،فلمــا كان الليــل أراد أبــو الــدرداء
أن يقــو َم ليُصلــي ،فقــال لــه ســلمان :نَـ ْم! فنــام أبــو الــدرداء.
فلمــا انقضــى وقــت عــاود أبــو الــدرداء القيــام ليُصلــي ،فقــال لــه
ســلمان :نَـ ْم! فنــام أبــو الــدرداء! فلمــا كان ثلــث الليــل اآلخــر ،قــال لــه
إن لربــك عليـ َ
ـك
صلَّيَــا مع ـاً ثــم قــال لــه ســلمانَّ :
ســلمان :اآلن ُق ـ ْم! َف َ
ِك/زوجتــك عليـ َ
ـك حقـاً ،وألهل َ
ـك عليـ َ
حقـاً ،ولنفسـ َ
ـك حقـاً ،فأعـ ِ
ـط ُك َّل
ذي حــقٍّ حقــه.
فحدثــه بالــذي كان بينهمــا ،فقــال
فأتــى أبــو الــدرداء إلــى النبـ ِّـي ﷺ َّ
صـ َد َق َســلمان!
ـي ﷺَ :
لــه النبـ ُّ
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ِ
ـتحضرات تجميــلِ المــرأة الحيــاء،
الحيــاءُ مــن اإليمــان ،وأجمـ ُل مسـ
ض
عــر ٌ
ومــا أجمــل أم الــدرداء إذ تســتخدم الكنايــة ،فلــم تَقُــ ْل هــو ُم ِ
ـت ليــس ل ـ ُه حاجــة
عنــي لهــذا أنــا رثــة الثيــاب والمظهــر ،وإنمــا قالـ ْ
فــي الدنيــا!
إن زوجــي صــ َّوام
وجــاءت امــرأةٌ إلــى ُعمــر بــن الخطــاب تقــولّ :
ْ
ـت تُعي ُدهــا ومــن حيــاء كنايتهــا لــم ينتبــه
قـ َّوام ،فقــال :نِعــم الرجــل! فظلَّـ ْ
ُعمــر لمقصدهــا رغــم ذكائــه المعــروف ،حتــى قــال لــه محمــد بــن
مســلمة :إنمــا تشــكو لـ َ
ـك ُمباعــدة زوجهــا لهــا فــي الفِ ــراش!
مطلــوب ،وأُنمــوذج أبــي الــدرداء رغــم أنــه أخطــأ
ال ُموازنــ ُة أمــ ٌر
ٌ
ـرض ،فنحــن نعيـ ُ
ـش اليــوم تفريط ـاً ســلبياً وهــو
التص ـ ُّرف إال أنــه انقـ َ
اإلقبــا ُل علــى الدنيــا حـ َّـد نســيان اآلخــرة ،عكــس إقبــال أبــي الــدرداء
حــد نســيان الدنيــا! وكالهمــا خطــأ فــادح ،وخــاف
علــى اآلخــرة َّ
َّ
والس ـنَّة ،فالمســل ُم يعم ـ ُل لآلخــرة لكنــه ال ينســى أنــه يعيـ ُ
ـش
الشــريعة ُّ
فــي الدنيــا!
البيوت أسرا ٌر ،واألمو ُر تحتاج إلى حكمة في مثل هذه األمور،
ُ
ض عنهــا زوجهــا
وأخطــأت أم الــدرداء بإهمــال نفســها حيــن أعـ َر َ
ألن هــذا يزيــده إعراضـاً،
َّ
والحكي ُم من يعم ُل على ح ِّل المشاكل وال يزيد من تفا ُقمها،
ـدركا أن لــكل واحـ ٍـد منهمــا حــق نيــل
وعلــى الــزوج والزوجــة أن يُـ ِ
رغبتــه الطبيعيــة،
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ومــا كان الــزواج إال للمســاعدة علــى العِ َّفــة ،واإلقبــال علــى الدنيــا
واآلخــرة بنفســية ُمرتاحــة،
فه ِّونوا على بعضكم الطريق!
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َأ ْبلي و َأ ْخ ِلقي!

واشــتد عليهــم العــذاب،
ضاقــت مكــة علــى ال ُمســلمين،
عندمــا
َّ
ْ
ـي ﷺ بالهجــرة إلــى الحبشــة علَّهــم يجــدون عنــد الغريــب
أم َرهــم النبـ ُّ
ظــن
رأفــ ًة لــم يجدوهــا عنــد القريــب ،وكان النجاشــي عنــد ُحســن ِّ
النبـ ِّـي ﷺ بــه ،حيــث قــال عنــه :اذهبــوا إلــى الحبشــة فــإن فيهــا ملــكاً
ال يُظلــم عنــده أحــد!
وكان ممــن هاجـ َر إلــى الحبشــة ســعيد بــن العــاص وزوجتــه أُميمــة
ٍ
ببنــت أســمياها «أَ َمــة» ولكنهــا
بنــت خلــف الخزاعيــة وهنــاك ُرزقــا
الســيَر بكنيتهــا فــكان يُقــال لهــا أم خالــد وهــي
اشــتهرت فــي ُكتــب ِّ
طفلــة رضيعــة.
وعــاد األبــوان وابنتهمــا إلــى المدينــة بعــد الهجــرة فــي أول وفـ ٍـد
عــا َد مــن ال ُمهاجريــن إلــى الحبشــةِ  ،و َو َّد َعهــم النجاشــي يومهــا وقــال
ـت أم خالــد مــن الذيــن
لهــمِ :
الســام .وكانـ ْ
أقرئــوا رســول اهلل ﷺ منــي َّ
أبلغــوا النبـ َّـي ﷺ ســام النجاشــي رغــم ِصغــر ســنها!
وجــاءُ ســعي ُد بــن العــاص برفقــةِ ابنتــه أم خالــد لزيــار ِة النبـ ِّـي ﷺ
ـس ثوب ـاً جمي ـ ً
ا ،فقــال لهــا ُممازح ـاً كعادتــه مــع األطفــال:
وكانـ ْ
ـت تلبـ ُ
َس ـنَ ْه َس ـنَ ْه وهــي كلمــة حبشــية تعنــي جميلــة!
تلعــب بخاتــم النبــوة
وأخــذت
فأمســكت أم خالــد يــده الشــريفة
ْ
ْ
ُ
وتُحر ُكــه فــي إصبعــه ،فنهرهــا أبوهــا وزجرهــا لتتوقــف ،فقــال لــه
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ـي ﷺ :دعهــا! ثــم مسـ َح بيــده الشــريفة علــى أم خالــد وقــال :أَبْ ِلــي
النبـ ُّ
وأَخْ لِقــي ،ثــم أَبْ ِلــي وأَخْ لِقــي ،ثــم أَبْ ِلــي وأَخْ لِقــي!
وأَبْ ِلــي وأَخْ لِقــي بمعنــى البســي الثيــاب حتــى تهتــرئ ثــم جدديهــا،
ويقابلهــا قولنــا العامــي لمــن لبــس ثوب ـاً فندعــو لــه« :تهــري وتُجــدد»،
ـت أم خالــد ببركــةِ دعا ِئــهِ أكثــر مــن
والمعنــى دعــاء بطــول العمــر ،وعاشـ ْ
مئـ ٍـة وعشــرين ســنة!

كانــت مــن بــاب
النبــي ﷺ مــع الطفلــة أم خالــد بالحبشــية
كال ُم
ْ
ِّ
ـرت هنــاك ،وواضـ ٌح مــا فيهــا
ـدت وترعـ ْ
ال ُمداعبــة وال ُمالطفــة ،حيــث ُو ِلـ ْ
مــن التح ُّبــب والتق ـ ُّرب ،وال يُســتدل بــه علــى جــواز مــا يفعلــه أدعيــاء
الثقافــة والتبعيــة للغــرب مــن قومهــا حيــث يضعــون كلمــة إنكليزيــة أو
بــاب التباهــي ،وهــذا إن َّ
دل
فرنســية بيــن كل كلمتيــن عربيتيــن مــن ِ
ٍ
ونفســية تشــعر بالدونيــة وتحــاول
ثقافــي،
انهــزام
فإنمــا يــ ُد ُّل علــى
ٍّ
ٍ
بهــذا أن ترحــم دونيتهــا ،وهــي فــوق هــذا فيهــا نــوع مــن التعالــي
خصوصــاً إذا كان الــكالم مــع العــوام!
ُ
وانبســاط
بــاب مــن أبــواب إكــرام آبائهــم،
مالطفــ ُة األطفــالِ
ٌ
ورفــض زجــر أبيهــا
النبــيﷺ ألم خالــد حتــى تر َكهــا تلعــب بخاتمــه،
ُ
ِّ
لهــا ،إنمــا هــو رحمــة بالطفلــة وإكــرام ألبيهــا ،فــإذا جـ َ
ـاءك ضيــف ومعــه
صغيــر الطفــه ،اِطب ـ ْع علــى رأســه قبلــة ،و ُق ـ ْل لــه كلمــة حلــوة ،أَ ِ
عطــه
قطعــة ســكاكر ،فهــذا يُســعد األب قبــل أن يُســعد الطفــل ،وهــو بــاب
عظيــم مــن أبــواب التحبــب بيــن النــاس!
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أخيس بالعهد!
إني ال
ُ

كان أبــو رافـ ٍـع قِ بطي ـاً يديــن بالنصرانيــة ،فأرس ـلَتْه ُقريــش موفــداً

كانــت تجــري
األمــور السياســيةِ التــي
النبــي ﷺ لبعــض
منهــا إلــى
ِ
ْ
ِّ
بينهمــا قبــل فتــح مكــة ،فلمــا وص ـ َل أبــو رافـ ٍـع إلــى المدينــة المنــورة،
وعــ َر َف اإلســام عــن
ورأى أخــاق
النبــي ﷺ وأخــاق الصحابــةَ ،
ِّ
ُقــرب ،ق ـ َّر َر أن يُســلم ،فقــال للنبـ ِّـي ﷺ :يــا رســول اهلل ،إنــي وا ِ
هلل ال
أرج ـ ُع إليهــم أبــداً!
أحبــس
أخيس/أُخلــف بالعهــد ،وال
النبــي ﷺ« :إنــي ال
فقــال لــه
ُ
ُ
ُّ
ِرج ـ ْع إليهــم ،فــإن
البُ ْر َد/جمــع بريــد وهــو الرســول والموفــد ،ولكــن ا ِ
نفسـ َ
نفســك الــذي فــي ِ
كان فــي ِ
ـك اآلن فارج ـ ْع إلـ َّـي!
فعــاد أبــو رافـ ٍـع إلــى مكــة ،وأبلـ َغ ُقريشـاً بــر ِّد النبـ ِّـي ﷺ بمــا أرســلته
إليــه ،ثــم عــاد إلــى المدينــةِ فأســلم!

وكواليس الحديث كالتالي:
كانــت األعــراف السياســية تقضــي أن ال ُّرســل التــي تكــون بيــن
ْ
الملــوك ال ُمتنازعيــن وبيــن القبائــلِ المتناحــر ِة أنهــا ال تُقتــل وال تُحبــس
ٍ
طــرف إلــى
مهمــا كان مضمــون الرســالة ،ولــو حــوى تهديــداً مــن
ٍ
رافــع أن
طــرف ،فمــا علــى الرســولِ إال البــاغ! وعندمــا أراد أبــو
ٍ
يُســل َم ،وأن ال يرجــع إلــى ُقريــش ،وهــو باألســاس قــد جــا َء رســوالً
ـي ﷺ هــذا األمــر ،ألنــه يخــرق األعراف
منهــا إلــى النبـ ِّـيﷺ ،رفـ َ
ـض النبـ ُّ
َ
تعــارف عليهــا النــاس ،وقــد
الدبلوماســية ،والعــادات الحميــدة التــي
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ـس موفدهــا إليــه فتُؤخـ ُذ عليــه بيــن
ـي أن تقــو َل ُقريــش أنــه قــد حبـ َ
خشـ َ
العــرب غــدر ًة رغــم أن أبــا رافـ ٍـع اختــا َر اإلســام والمكــوث رغب ـ ًة منــه
واقتناع ـاً ،فأم ـ َره أن يرج ـ َع إلــى ُقريــش باألمـ ِـر الــذي جــاء بــه ،فــإن
بقــي راغبــاً فــي اإلســام عــا َد إلــى المدينــة المنــورة وأســلم ،وهــذا
َ
الــذي كان!
ـي بالعهــد الــذي يتع َّهـ ُد بــه فقــال:
أمـ َر اهلل ُســبحانه المســلم أن يفـ َ
أن مــن
﴿ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ وعلَّمنــا
النبــي ﷺ َّ
ُّ
آيــات ال ُمنافــق أنــه إذا وعـ َد أخلــف!
ـت علــى ِّ
الشــرك إال أن النبـ َّـي ﷺ لــم يخلـ ْ
ـف
ورغــم أن ُقريش ـاً كانـ ْ
إن العهــد يجــب أن يُراعــى مــع الكافــر كمــا يُراعــى
عهــده معهــا ،لذلــك َّ
مــع المســلم!
ُ
لذلــك ِ
تربط ُهــم
ـدر كلمتــك ،فــإن النبــاء
أوف بعهــدك ،و ُكــن علــى قـ ِ
النبــي ﷺ
ألســنتهم ال العقــود التــي يُوقعونهــا فقــط ،وقــد أخبرنــا
ُّ
غــادر لــواء يــوم
أن اهلل تعالــى يكــره الغــدر والغادريــن فقــال« :لــكل
ٍ
القيامــة ،يُقــال :هــذه غــدرة فــان»!
لــواء أي عالمــة يشــتهر بهــا فــي النــاس ،وكان مــن عــادة العــرب فــي
ـب للغــادر لــوا ًء فــي األســواق والمحافــل للتشــهير
َنصـ ُ
الجاهليــة أنهــا ت ُ
به !
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أتحبه ألمك؟!

النبي ﷺ وقال له :يا رسول اهلل اِئذن لي بالزنا!
شاب إلى
جاء
ٌ
ِّ
فزجـ َره مــن كان جالسـاً معــه ،ولكــن النبــي ﷺ لــم يَـ ِـز ْد علــى أن قــا َل

لــه :اُد ُن منــي!

وجلس ،قال له :أتح ُّبه ألمك؟
فل َّما دنا منه
َ

فقال الشاب :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك!

قال :وال الناس يُح ُّبونه ألمهاتهم ،أفتح ُّبه البنتك؟

فقال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك!
قال :وال الناس يُح ُّبونه لبناتِهم ،أفتح ُّبه ألُختك؟
َ
فداءك!
فقال :ال واهلل ،جعلني اهلل

قال :وال الناس يُح ُّبونه ألخواتِهم ،أفتُح ُّبه لعمتك؟
َ
فداءك!
فقال :ال واهلل ،جعلني اهلل
قال :وال الناس يُح ُّبونه لعماتهم ،أفتح ُّبه لخالتك؟
َ
فداءك!
فقال :ال واهلل ،جعلني اهلل
النبــي ﷺ :وال النــاس يُح ُّبونــه لخاالتِهــم! ثــم وضــ َع يــده
فقــال
ُّ
ـاب وقــال :اللهــم اغف ـ ْر ذن َبــه ،وط ِّه ـ ْر قل َبــه،
ـدر الشـ ِ
الشــريفة علــى صـ ِ
فرجــه.
ِّ
وحصــ ْن َ

الشاب من يومها بدعاءِ
يلتفت لشيء!
النبي ﷺ ولم
فثبت
َ
ْ
ُ
ِّ
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ـلوب أوالً وأخيــراً هــو الــذي يفتـ ُح بــإذن اهلل قلــوب النــاس إلــى
األسـ ُ
ـب الشــاب مــن النبـ ِّـي ﷺ لــو كان بينــه وبيــن النبــي ﷺ لــكان
الحــق ،مطلـ ُ
ـب اإلذن بالزنــا علــى المــأ!
وقاحـ ًة ،فكيــف وقــد جــاء يطلـ ُ
ـتعرت فيــه الشــهوة
ولكــن الرحمــة ال ُمهــداة فهـ َم أن الشــاب قــد اسـ ْ
ليســت كمــا هــي فــي آخــره ،وهــو مدفــو ٌع
وهــي فــي ُمقتبــلِ العمــر
ْ
بالغريــز ِة وليــس بالفجــور ،وهــذا مــا يجــب أن نتفهمــه فــي أهــل
المعاصــي مــن ال ُمســلمين!
والقلــب
وبعــد أن نتفه َمــه تأتــي ال ُمحاججــة بالمنطــقِ  ،والهــدوءِ ،
ِ
القلــب
وإن اهلل ُســبحانه يفتــ ُح
الل ِّيــنِ  ،واللســانِ
ِ
العــذب ،واإلشــفاقِ َّ
َ
ِ
بالســيف القاطــع!
باللســان الليــن وال يفتحــه
ك ُّل مــا تري ـ ُد أن تقــو َم بــه تجــاه اآلخريــن قِ ْس ـ ُه علــى نفســك ،فــإذا
ـك فعلـ َ
ترضــه لـ َ
رضيتَــه لـ َ
ـك فأ ْم ِسـ ْ
ـك فاصنعــه مــع النــاس ،وإذا لــم َ
ـك،
وإن مــن العــدل أن يرضــى اإلنســان للنــاس مــا يرضــاه لنفســه ،وأن
َّ
ـض لهــم مــا يرفضــه لنفســه!
يرفـ َ
العالق ـ ُة التــي ال ترضاهــا ألهــلِ بي ِتــك فــا ت ُق ـ ْم بمثلهــا مــع أهــل
بيــت آخــر!
تــرض أن
والكلمــ ُة التــي ال ترضــى أن تســم َعها مــن غيــرك فــا
َ
تُســمِ َعها لغيــرك!
وعـ ْ
ِ
ـش حياتــك كلهــا علــى مبــدأٍ واحـ ٍـد تســلم :أ ِّد للنــاس مــا تُحــب
أن يُؤ ُّدونــه إليــك!
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الصدقة!
أجر القرابة
ُ
ُ
وأجر َّ

ــن علــى الصدقــة ،فقــال:
خطــب
النبــي ﷺ فــي النســاء ،وح َّث ُه َّ
َ
ُّ
«تصدقــ َن يــا معشــر النــاس ولــو مــن ُح ِل ِّي ُكــن».
َّ
وكان بيــن النســاء زينــب زوجــة عبــد ا ِ
فرجعــت
هلل بــن مســعود،
ْ
وقالــت لــهَ :
النبــي ﷺ قــد أم َرنــا
إنــك رجــل فقيــر ،وإن
إلــى بيتِهــا
ْ
َّ
بالصدقــة ،فأ ِتــهِ فاســأله أيســعني أن أض ـ َع صدقتــي فيـ َ
ـك وفــي بنــي
ٍأخ لــي يتامــى ،وإال صرفتهــا إلــى غيركــم.
فقال لها :بل ائتيه ِ
أنت!
ـاءت تســأ ُل
ـت فــإذا امــرأة مــن األنصــار ببـ ِ
ـاب النبـ ِّـي ﷺ جـ ْ
فانطلقـ ْ
فقرعتــا البــاب ،فخــر َج إليهمــا بــال بــن ربــاح ،فقالتــا:
نفــس الســؤال،
َ
أن امرأتيــن بالبــاب تســأالنك أتُجـ ُ
ـزئ الصدقــة عنهمــا
ُق ـ ْل للنبـ ِّـي ﷺ َّ
أزواجهِ مــا ،وعلــى أيتـ ٍـام فــي حجورهمــا؟ وال تخبــره مــن نحــن.
علــى
ِ
النبي ﷺ فأخ ِب ْره ،فقال له :من هما؟
فدخل بالل على
ِّ
فقال :امرأة من األنصار وزينب
أي الزَّيانب؟
فقال
النبي ﷺُّ :
ُّ
فقال :امرأة عبد اهلل بن مسعود
الصدقة»!
فقال له
النبي ﷺ« :لهما أجران :أجر ال َقرابة ،وأج ُر َّ
ُّ

إن فــي جعــلِ الــزكا ِة والصدقــةِ فــي األقــارب أجــران ،أجــر العبــادة
َّ
وأجــر صلــة الرحــم ،بشــرط أن ال يكــون دافــع الــزكاة ممــن هــو مأمــو ٌر
باإلنفــاقِ علــى مــن أعطــاه!
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ـي زكاة مالهــا لزوجهــا الفقيــر ،وليــس
بمعنــى أنــه للزوجــة أن تُعطـ َ
ـب الــزوج علــى زوجتــه! كذلــك ال يُعطــي
لــه أن يُعط َيهــا ألن النفقـ َة واجـ ُ
األب أوال َده مــن الــزكاة والعكــس ،فهــي ال تُدفــع لألصــول والفــروع! إال
ُ
فــي حــاالت ضيقــة وليســت هــذه السلســلة مخصصــة للفقــه للتوســع
بهــا!
ِ
واألخــوات
لألعمــام واألخــوالِ واإلخــو ِة
ولكــن تُعطــى الــزكاة
ِ
ليســت واجبــة علــى هــؤالء!
وأوالدِ هــم ألن النفقــة
ْ
ـرام اإلســام للمــرأة أنــه جع ـ َل مالَهــا لهــا فليــس للــزوج أن
مــن إكـ ِ
يأخــ َذ منهــا ولــو درهمــاً
بغيــر ِرضاهــا ،علــى أن البيــوت إنمــا تقــو ُم
ِ
أتعــس البيــوت هــي تلــك التــي
بالمعــروف ،وقــد شــاه ْدنا عيانــاً أن
َ
يتعام ـ ُل فيهــا األزواج علــى مبــدأ هــذا لــي وهــذا لــك! غيــر أن الحــقَّ
حــقّ ومــال الزوجــة لهــا!
يُستحس ـ ُن إن كان الســؤال الــذي يســأله المــرءُ للشــيخ أو المفتــي
حرجــاً أن يُخفــي هويتــه ،بــكل بســاطة يمكنــك أن تســأل الشــيخ
ُم ِ
ـرف رجـ ً
الســؤال علــى أنــه لغيــرك ،فتســتخدم التوريــة ،كأن تقــول أعـ ُ
ا
فعــل كــذا ،فمــا الحكــم؟ أو إن رجـ ً
ا لديــه مــال ويُريـ ُد أن يصن ـ َع كــذا
ـت
فمــا الحكــم؟ علــى أنــه يجــوز لل ُمفتــي أن يســأ َل عــن الشــخص إن كانـ ْ
ـتوجب ذلــك ،كأن يســأل المــرأةُ التــي تُري ـ ُد أن تتصـ َّـد َق
القضي ـ ُة تسـ
ُ
زوجهــا إن كان زوجهــا فقيــراً ألن الفقــر شــرط فــي االســتحقاق،
علــى ِ
ويــا لــه مــن دِ يــن ،ويــا لهــا مــن شــريعة!
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بنخلة في الجنة!
ٍ

تجــاو َر أنصاريــان فــي أرضيــن لهمــا ،وكان ألحدِ همــا نخلــة داخلــة
فــي أرض جــاره ،فــأرا َد الجــا ُر أن يُقيـ َم جــداراً ،والجــدار لــن يســتقي َم
حتــى تكــون النخلــة مــن ضمــن نخلــه ،فجــا َء إلــى النبـ ِّـي ﷺ وقــال لــه:
لفــان نخلــة ،وأنــا أُقيــ ُم حائطــي بهــا ،ف ْأمــره أن
ٍ
يــا رســول اهلل إن
يُعطينــي إياهــا حتــى أُقيــم حائطــي!
ٍ
النبي ﷺ للجارِ :
الجنَّة!
أعطها إياه
فقال
بنخلة في َ
ُّ
فرفض أن يفعل!
َ
وكان أبــو الدحــداح شـ ِ
ـس
ـاهداً علــى الحادثــة ،فلمــا انفـ َّ
ـض المجلـ ُ
ـب إلــى الرجــلِ وقــال لــه :بِعنــي نخلتـ َ
ـك هــذه ببســتاني! ف َق ِب ـ َل!
ذهـ َ
وجــاء أبــو الدحــداح إلــى النبـ ِّـي ﷺ وقــال لــه :يــا رســول اهلل ،إنــي
ـت النخل ـ َة ببســتاني ،فاجعلهــا لــه ،فقــد أعطيتُـ َ
ـك إياهــا!
قــد ابتعـ ُ
ذق/غصــن راح ألبــي الدحــداح فــي
فقــال
النبــي ﷺ :كــم مــن ِع ٍ
ُّ
الجنــة!
فأتــى أبــو الدحــداح بســتانه وامرأتــه فيــه فقــال :يــا أم الدحــداح
أخرجــي مــن البســتان فقــد بعتــه بنخلـ ٍـة فــي الجنــة!
فقالت له :رب َح البيع!
ْ
هنــاك شــيء أجمــل مــن مفهــوم الحــق والواجــب والقانــون أال
وهــو اإلحســان ،وهــو أرقــى أشــكال التعامــل بيــن النــاس ،صحي ـ ٌح أن
الحــق حــق ،والواجــب ال يُســتغنى عنــه ،والقانــون ال بُـ َّـد أن يســو َد ليتـ َّم
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بــه العــدل ،ولكــن يبقــى اإلحســان أنبــل صفــات النــاس ،قــد يُعطيـ َ
ـك
ـرض عليـ َ
ـك اإلحســان أن تتنــاز َل عنــه فــا تزهـ ْد أن
القانــون حقـاً ويفـ ُ
حســناً ،ولــو كان هــذا الجــار نبي ـ ً
تكــو َن ُم ِ
ـي
ا مــا اضط ـ َّر جــاره أن يأتـ َ
ـض بينهمــا األمــر ،ولــو كان فيــه شــيء مــن فهــم وفِ قه
إلــى النبـ ِّـي ﷺ ليفـ َّ
ـس النــاس!
مــا رفـ َ
ـض نخل ـ ًة فــي الجنــة ولكــن مــا أتعـ َ
بــا َع أبــو الدحــداح بســتانه بنخلـ ٍـة فــي الجنــة ومــا دفعــه إلــى هــذا
إال ألنــه يعلــم أن حبيبــه ال ينط ـ ُق عــن الهــوى ،ولعلـ َ
ـت
ـك تقــو ُل لــو كنـ ُ
ـت مثلمــا فعـ َل تصديقـاً لوعــدِ النبـ ِّـي ﷺ ،إال
مــكان أبــي الدحــداح لفعلـ ُ
ـص مــا ٌل
ـي ﷺ قــال« :مــا نقـ َ
أنــك كل يـ ٍ
ـوم مــكان أبــي الدحــداح ،فالنبـ ُّ
مــن صدقــة» ف ُك ـ ْن أبــا الدحــداح!
ك ِّذ ْب المنطق وآمِ ْن بالغيب والوعد الحق،
الما ُل ينقص هذا ما تقولُه ال ُمشاهدة،
َ
نفسك عن البركة التي يطرحها فيما تبقى؟!
سألت
ولكن هل
َ
ـرض الــذي لــم تمرضــه وكان سـيُكلفك
ـألت نفســك عــن المـ ِ
هــل سـ َ
أكثــر مــن صدقتــك ولكــن اهلل ســبحانه دفعــه عنـ َ
ـك بصدق ِتــك هــذه؟!
مــن عامــ َل اهلل باألســباب عاملــه باألســباب ،ومــن عامــ َل اهلل
باليقيــن عا َملَــ ُه بال ُمعجــزات!
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حتى ال ُّلقمة!

ـرض ســعد بــن أبــي وقــاص فــي مكــة عــام حجــة الــوداع مرض ـاً
مـ َ
ـي ﷺ يعــو ُده ،فقــال لــه
شــديداً حتــى ظـ َّـن أنــه سـ ُ
ـيموت منــه ،وجــاءه النبـ ُّ

ـال،
ســعد :يــا رســول اهلل قــد بل ـ َغ بــي مــن الوجــع مــا تــرى ،وأنــا ذو مـ ٍ
وال يرثنــي إال ابنـ ٌة واحــدة لــي ،أفأتصـ َّـدق بثُلثــي مالــي؟
النبي ﷺ :ال
فقال له
ُّ
فأتصد ُق بنصفه؟
قال:
َّ
فقال له :ال
فقال سعد :بالثُلث؟
ـي ﷺ :بالثُلُـ ِـث يــا ســعد ،والثلــثُ كثيــر ،إنـ َ
ـك أن تــذ َر
فقــال لــه النبـ ُّ
ورثت َ
ولســت
َــك أغنيــاء خيــ ٌر مــن أن تَ َذ َرهــم عالــ ًة يتكفَّفــون النــاس،
ْ
ب ُمنفـ ٍـق نفق ـ ًة تبتغــي بهــا وجــه اهلل إال آجـ َ
ـرك اهلل بهــا ،حتــى اللُّقمــة
تجعلُهــا فــي فــم امرأتــك!
يتــرك لهــم مــاالً
َ
مــن َهــ ْد ِي النُّبُــ َّوة أن يُف ِّكــ َر المــرءُ بورثَتِــه ،وأن
الدهــر بعــده ،فالدنيــا ُمتقلبــة ،وال ي ُؤمــن
نوائــب
يســتعينون بــه علــى
ِ
ِ
ـال لمــن بعــده
جانبهــا ،ولكــن هــذا ال يعنــي أن يعم ـ َل اإلنســا ُن جامــع مـ ٍ
وينســى نفســه مــن ال ِبـ ِّر والصدقــةِ واإلنفــاقِ فــي وجــو ِه الخيـ ِـر ،حتــى إذا
تصدقــوا عنــي بكــذا ،واجعلــوا لــي صدقـ ًة
حضـ َره المــوت قــال لورثتــه،
َّ
جاري ـ ًة بكــذا ،امـ ْ
ـك بنفسـ َ
ـأ صحيفتـ َ
ـت ،وســا ِب ْق إلــى اهلل
ـك ،تصـ َّـد ْق أنـ َ
ـب عليــه وحـ َ
ـدك!
بمــا آتــاك ،ال تجمــع المــال ثــم تتركــه لهــم وتُحاسـ ُ
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ال ِّني ُة تجع ُل العادات عبادات! فاج َع ْل نواياك دوماً هلل!
الطعــا ُم الــذي تشــتريه ألُســرتك ال تربطــه بمفهــوم الواجــب ولكــن
ـس فيــه األجــر ،ففــي كل كبـ ٍـد رطبـ ٍـة صدقــة!
تحسـ ْ
والمــا ُل الــذي تُعطيــه لوالديــك ال تربطــه بمفهــوم الواجــب ،وكــي ال
ـس فيــه ال ِبــر ،تقـ َّر ْب بــه
يقــول النــاس أنــك ال تُنفـ ُق علــى أبويــك ،تحسـ ْ
إلــى اهلل ،ور ِّتــل بهــدوء ﴿ﮝ ﮞﮟ﴾!
ـوس
ـت مولــوداً ال تربطهــا بمفهــوم الطقـ ِ
زيــارةُ أختــك التــي وضعـ ْ
االجتماعيــةِ والواجبـ ِ
ـس بهــا ِصلــة الرحــم ،وتذك ـ ْر
ـات األُســرية ،تحسـ ْ
كيــف أن ال َّر ِحــم مربوطــة بالعــرش مــن وصلهــا وصلَــه اهلل ومــن قط َعهــا
قطعــه اهلل!
طبـ ُق الطعــام الــذي تُهديــه إلــى الجــار ال تربطــه بمفهــوم المبادلــة،
ـس فيــه
وطبــق بطبــق ،وهــذا مــا يفعلــه النــاس منــذ قِ ــدم الدهــر ،تحسـ ْ
ـت أنــه سـيُو ِّرثه!
مــا زال جبريــل يُوصــي بالجــار حتــى ظننـ ُ
تتشــابه أعمــال النــاس وتختلــف نواياهــم ،فاجعــل اهلل دوم ـاً فــي
نيتــك!
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أشهد على جور!
فإني ال
ُ

ســألت أبــاه
أن أمــه عمــرة بنــت رواحــة
عــن النُّعمــان بــن بشــير َّ
ْ
بعــض الموهبــة مــن ما ِلــهِ لــه ،فماطلَهــا فــي ذلــك ســنة ،ثــم بــدا لــه أن
يُوافــق.
وهبت البني!
النبي ﷺ على ما
فقالت له :ال أرضى حتى تُشهد
َ
ْ
َّ
فأخــذ أبــي بيــدي وأنــا يومئـ ٍـذ ُغــام ،فأتــى النبـ َّـي ﷺ فقــال :يــا
ـت رواحــة أعج َبهــا أن أُشــه َد َك علــى الــذي
رســول اهلل َّ
إن أم هــذا بنـ َ
ـت البنِهــا.
وهبـ ُ
النبي ﷺ :يا بشيرَ ،
ألك ول ٌد سوى هذا؟
فقال له
ُّ
قال :نعم
َ
البنك هذا؟
وهبت
وهبت لهم مثل الذي
فقال له :أ ُكلُّهم
َ
َ
قال :ال
النبي ﷺ :فال تُشهِ دني إذاً ،فإني ال أشه ُد على جور!
فقال له
ُّ
ُ
األب أو األ ُم ولــداً أكثــر مــن ٍ
يملــك
ولــد ،فاإلنســان ال
حــب ُ
قــد يُ ُّ
الحــب ،ولكنــه ليــس معــذوراً أن يُم ِّي َز
زمــام قلبــه ،وهــو معــذو ٌر فــي هــذا ُ
ألن هــذا مــن ُ
فــي ال ُمعاملــةِ واألُعطيـ ِ
الظلــم أوالً ،وألنــه
ـات بيــن األوالدَّ ،
يُوغــر صــدور اإلخــوة بالكراهيــة علــى ِ
بعضهِ ــم البعــض!
األوال ُد أذكيــاءٌ جــداً فــي مالحظــةِ اختــالِ ميــزان التعامــل ،وهــذا
شــيء يغفــل عنــه األبــوان!
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الســام وهــي تضــع شــقيقه بنياميــن ،فمــا َل
ماتـ ْ
ـت أم يُوســف عليــه َّ
الســام َّ
كل الميــل إلــى الصغيريــن اليتيميــن شــفق ًة أن
يعقــوب عليــه َّ
ال أم لهمــا ،وتعلَّـ َق قلبــه بيُوســف عليــه الســام أيمــا تعلُّــق ،وكان هــذا
ســبباً فــي كراهيــة إخو ِتــهِ لــه!
وأن تآ ُم َرهــم عليــه
أن ُجر َمهــم معــه قبيــ ٌح وغيــر مبــررَّ ،
صحيــ ٌح َّ
ـص
ال يُبــرره ميــل يعقــوب عليــه الســام إليــه ،إال َّ
أن اهلل ســبحانه يقـ ُّ
علينــا قصصهــم لنتعلَّــم منهــا ،ونأخــذ الــدروس والعِ بــر ،فاتقــوا اهلل
ـبب التمييـ ِـز فــي ال ُمعاملــةِ
فــي أوالدِ كــم وال تجعلــوا منهــم أعــدا ًء بسـ ِ
واألُعطيــات!
ِ
الــدم والقرابــةِ ال
رابــط
بســبب
إن المواريــث جعلَهــا اهلل تعالــى
ِ
َّ
ِ
ِ
رابــط المحبــةِ والهــوى!
بســبب
ِ
بمعنــى أن الــذي يجعــل الولــد مســتحقاً لميــراث أبيــه هــو أنــه ابنــه
صلبــه ،ال ألنــه يُحبــه ،وعليــه فليــس لــأب أن يحــر َم أحــداً مــن
ومــن ُ
أوالده مــن الميـ ِ
ـي أحــداً علــى حســاب أحــد!
ـراث أو أن يُحابـ َ
قــد يكــون لــأب ابنتــان واحــدة لهــا زوج فقيــر واألخــرى لهــا زوج
ـص ُمســاعد ًة بســيط ًة لل ُمحتاجــةِ دون الغنيــة فــا بــأس
خصـ َ
غنــي ،وإذا َّ
علــى أن يجعـ َل هــذا ِســراً مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبي ً
ال ليَ ُســد البــاب
فــي وجــه الشــيطان ،وكذلــك فــي شــأن األوالد ولكــن أن ال يعدل بســبب
حبــه ألحـ ٍـد أكثــر مــن أحــد فهــذا عيــن الجــور والظلــم الــذي رفــض
ـيﷺ أن يشــه َد عليــه!
النبـ ُّ
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اآلن يا عمر

ـي ﷺ ماشــياً فــي جماعـ ٍـة مــن أصحا ِبــه وهــو ُممســك بيــدِ
كان النبـ ُّ
ُعمــر بــن الخطــاب ،فقــال لــه ُعمــر :يــا رســول اهلل ،وا ِ
ـب
هلل ألنـ َ
ـت أحـ ّ
إلـ َّـي مــن كل شــيءٍ إال مــن نفســي!
ـي ﷺ :ال والــذي نفســي بيــده ،حتــى أكــون أحــب إليـ َ
ـك
فقــال لــه النبـ ُّ
من نفســك!
فقال له ُعمر :فإنه اآلن وا ِ
إلي من نفسي!
هلل َ
ألنت أحب َّ
النبي ﷺ :اآلن يا ُعمر!
فقال له
ُّ
النبــي ﷺ« :ال يُؤمــن أحدكــم حتــى أكــون
أنــس قــال :قــال
وعــن ٍ
ُّ
والنــاس أجمعيــن».
أحــب إليــه مــن والــدِ ِه وولــدِ ِه
ِ
َّ
وســأ َل رجــ ٌل أســ َد بــن الفُــرات عــن معنــى هــذا الحديــث ،فقــال
ـت تفديــه
ـي ﷺ بيــن أظ ُه ِرنــا َف ُقـ ِّر َب ليُقتــل ،أكنـ َ
لــه :أرأيـ َ
ـت لــو كان النبـ ُّ
بنفســك؟
قال :نعم
أكنت تفديه بولدك؟
قال:
َ
قال :نعم
فأنت ُمؤمن!
صدقت
قال له :إن
َ
َ
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أن للمحبة أمارات ثالث:
على َّ
ـب لي ُكــون لـ َ
األولــى :أن تتذك ـ َر فضلَــه عليـ َ
ـك ديــن تعب ـ ُد
ـك وكــم تعـ َ
اهلل بــه ،أن تتذكـ َره ليلـ َة نُــزولِ ال َوحـ ِـي وهــو يرتجـ ُ
ـف مــن َه ْولِ المشــهد،
وأن تتذكـ َره وقومــه يُحاصرونــه فــي ِشــعب أبــي طالــب ،ويضعــون علــى
والــكاذب والمجنــون ،أن
بالســاحر
رأســه ســلى الجــزور ،وينعتونــه
ِ
ِ
تتذك ـ َره فــي الطائــف يُرجــم ،وفــي الهجــرة ُمختبئ ـاً فــي الغــار ،ويــوم
أ ُ ُحــد ينـ ُ
ـجوا نبيهــم! أن تتذك ـ َره
ـزف دم ـاً ويقــول :كيــف يُفل ـ ُح قــوم شـ ُّ
يربـ ُ
دسـتْ ُه لـ ُه
ـط حجــراً علــى بطنــه مــن ُ
الجــوع ،ويعتصـ ُر ألمـاً مــن سـ ٍّم َّ
اليهوديــة فــي فخــذِ الشــاة!
الثانيــة :أن تُكث ـ َر مــن الصــا ِة عليــه قائم ـاً وقاعــداً وعلــى جنبــك،
فــإن ال ُمحــب يُكثـ ُر مــن ذِ كـ ِـر محبوبــه ،فاشــغ ْل لســانَك وقلبَــك بالصــا ِة
عليــه فإنهــا كفايــة الهــم وغفــران الذنــب!
الحــب هــو االقتــداء ،فاجع ـ ْل محبتــك لــه
الثالثــة :إن أروع أشــكال ُ
ـف علــى زوجتــك ألنــه َع َطـ َ
ســلوكاًِ ،
ِ
اعطـ ْ
ـارك ألنــه
ـف،
وأحسـ ْن إلــى جـ ِ
للضعفــاء ألنــه ت َ
ِــس المســاكين ألنــه
أحســ َن ،وتواضــ ْع ُّ
َ
َواضــع ،وجال ْ
ـس ،وسـ ِ
ـاع َد ،و ُكـ ْن ل ِّينـاً ألنــه النَ ،وحنونـاً ألنــه
ـاع ْد الفقيــر ألنــه َسـ َ
َجالَـ َ
ـب!
حـ َّـن ،و ُم ِح َّب ـاً للخيـ ِـر ألنــه أحـ َّ
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ال يصلح فيها شيء من كالم النَّ اس!

ٍ
عهــد باإلســام ،فجــاء
الســلمي حديــث
كان ُمعاويــة بــن الحكــم ُّ
ـف مــع النــاس خلـ َ
ـت الصــاة ،ووقـ َ
ـف النبـ ِّـي ﷺ،
إلــى المســجد ،وأُقيمـ ْ
ـس رجـ ٌل مــن القــوم ،فقــال لــه ُمعاويــة:
وبينمــا ُهــم فــي الصــاة إذ عطـ َ
يرحمـ َ
ـك اهلل!
فجع َل الناس كأنهم يلتفِ تون إليه من غريب فِ علته!

إلي؟
فقال :ثكلتني أمي ،ما شأنكم تنظرون َّ

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم أي اُس ُك ْت!

انتهــت الصــاة،
فســكت ،فلمــا
ففهمــت مرادهــم
قــال ُمعاويــة:
ُّ
ُ
ْ
ـت معلمـاً قبلــه وال بعــده
ـي ﷺ ،بأبــي هــو وأمــي مــا رأيـ ُ
اقتـ َ
ـرب منــي النبـ ُّ

أحســن تعليم ـاً منــه ،وا ِ
هلل مــا نه َرنــي وال ضربَنــي وال شــت َمني ،وإنمــا
«إن هــذه الصــاة ال يصلــح فيهــا شــيء مــن كالم النــاس ،إنمــا
قــال لــيَّ :
هــو التســبيح ،والتكبيــر ،وقــراءة القــرآن»!

َ
األســلوب أو ًال ،ألن
معــك ،وحجتــك دامغــة،
مهمــا كان الحــقُّ
ُ
األســلوب الخشــن يُن ِّفــر النــاس ولــو كان مضمــون الــكالم صوابــاً!
إن األســلوب الفــج القاســي يبنــي جــداراً بينــك وبيــن النــاس بحيــث

أنهــم ال يعــودون يتق َّبلــون التفكيــر فــي فِ كر ِتـ َ
ـك أساسـاً ،وهــذه حقيقــة

أق َّرهــا القــرآن الكريــم ،ألــم يقــل اهلل تعالــى لِنب ِّيــه الكريــم﴿ :ﭙ

ﭨ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾.
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بأصــح فكــرة فــي تاريــخ البشــرية أال وهــي التوحيــد،
لقــد جــاء
ِّ
ٍ
مهمــة أال وهــي إيصــال
ٍ
وأصــدقِ
مضمــون أال وهــو اإلســام ،وأنبــلِ
الخلــق إلــى اهلل ،ورغــم هــذا يُخبـ ُره ربــه أن كل هــذا لــم ي ُكـ ْن ليتحقــق
لــوال لِي ِنــه ورحم ِتــه ورقــةِ قلبــه.
ـت فكرتُـ َ
ـك صائبـ ًة لــن تكــون أصــوب مــن فكــرة التوحيــد،
فمهمــا كانـ ْ
ومهمــا كان مضمونُـ َ
ـك صادقـاً لــن يكــون أصــدق مــن اإلســام ،ومهمــا
كان قصــ ُد َك نبيــ ً
ا فلــن يكــون أنبــل مــن إيصــالِ الخلــقِ إلــى ر ِّبهــم،
وبهــذا كلــه كان األســلوب قبــل المضمــون!
النص ـ ُح ال يســتغني عــن اللُّطــف ،فــإذا اســتغنى عنــه صــار هجــا ًء
ولــم ي ُع ـ ْد نُصح ـاً!
أي نُصـ ٍـح فــي أن تقــو َل لتـ ِ
ـارك الصــاة أنــت كافــر وســوف تتعـ َّـذب
ُّ
فــي قبــرك وتدخــل النــار؟!
وأي نُصـ ٍـح فــي أن تقــو َل للســافرة لمــاذا أنـ ِـت رخيصــة ينظــر إليــك
ُّ
ودب ،ومــاذا تفرقيــن عــن الغانيــات!
ـب َّ
مــن هـ َّ
ـت كالدابــة ال هـ َّم لـ َ
وأي نُصـ ٍـح فــي أن تقــو َل لتـ ِ
ـك إال
ـارك الصيــام أنـ َ
ُّ
ـت الطعــام ألجــل ربك!
ـت إنســاناً لتركـ َ
بطنــك ،لــو كنـ َ
نعــم علينــا أن نُنك ـ َر ال ُمنك ـ َر ،وأن ندع ـ َو ال ُعصــاةَ ،وأن نُب ِّي ـ َن الحــقَّ
للنــاس ،ولكــن ال ندعــو إلــى اهلل إال بمــا يُرضــي اهلل.
فــي زمــن المنصــور صــد َر مــن بعــض نصــارى الشــام تمـ ُّرد ،فــأرا َد
أن يهــد َم كل كنائــس النصــارى فــي بــاد الشــام ،فقــال لــه اإلمــام
ــب اهلل!
األوزاعــي :يــا أميــر المؤمنيــن ال
تغضــب هلل بمــا يُغ ِْض ُ
ْ
الغضب هلل له أدب وضوابط!
أرأيت حتى
َ
َ
329

َ
يمنعك مني؟
من

ـي ﷺ ناحيــة نجــد ،وفــي طريــق عود ِتــهِ أدركتْ ـ ُه شــمس
غــزا النبـ ُّ
واد كثيــر َّ
الشــجر ،فأعطــى أمـ َره للصحابــة أن يسـ ِ
الظهيــرة فــي ٍ
ـتظلُّوا
ويســتريحوا قلي ـ ً
ا ،فتف َّرقــوا كل منهــم فــي مــكان ،وتركــوا لــه شــجر ًة
ظليلــة وابتعــدوا عنــه كــي يســتريح…
فعلَّــق ســيفه ونــام ،فجــاء رجــل مــن ال ُمشــركين وأخــ َذ ســيفه،
النبــي ﷺ ،فقــال لــه المشــرك :أال
وأخرجــه مــن غمــده ،واســتيقظ
ُّ
تخافنــي؟!
النبي ﷺ :ال!
فقال
ُّ
قال :فمن يمنعك مني؟
قال :اهلل!
َ
الس ُ
النبــي ﷺ ،وقــال لــه :فمــن
ــيف مــن يــده! فأخــذه
فســقط َّ
ُّ

يمنعــك منــي؟!
فقالُ :ك ْن خي َر ٍ
آخذ!
النبي ﷺ :تشه ُد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل؟
فقال له
ُّ
قــال :ال ،ولكنــي أ ُ
َ
َ
قــوم
عاهــدك أن ال
أقاتلــك ،وال أكــو ُن مــع ٍ
يقاتلونــك!
النبي ﷺ ذلك ،وخلَّى سبيله.
فقب َل منه
ُّ
فأتى ال َّر ُج ُل أصحابه ،فقال :جئتكم من عند خير الناس!
َّ
الش ِ
النبــي ﷺ َقبِــ َل مــن الرجــل الحيــاد ،أن
ــاه ُد فــي القصــة أن
َّ
ال يكــون معــه وال يكــون عليــه ،وهــذه حكمــ ٌة عظيمــ ٌة فــي السياســة
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خصوصــاً والحيــاة عمومــاً مفا ُدهــا :إذا لــم تســتط ْع أن تجعــ َل مــن
شــخص صديقــاً َ
لــك فليــس بالضــرورة أن تجعلــه عــدواً!
ٍ
لألســف ال يقبــل النــاس فــي أيامنــا مســاف َة الحيــاد هــذه،
ـت ضــدي! وهــذا مــن
ويتص َّرفــون علــى مبــدأ :إذا لــم ت ُك ـ ْن معــي فأنـ َ
أتفــه مبــادئ النــاس!
ـاف بيــن صديقيــن ،فتجـ ُد صديقـاً لكليهمــا يُحافـ ُ
يقـ ُع خـ ٌ
ـظ علــى
الــود معهمــا ،فــا يقــف فــي صــف هــذا وال صــف ذاك ،ويُحــاول قــدر
المســتطاع أن يُعيـ َد األمــور بينهمــا إلــى مجاريهــا ،فــإذا فشــل اســتم َّر
علــى صداقــة االثنيــن ،فــا يرضــى أحدهمــا بذلــك ويُخبــره أن عليــه
ـي ﷺ قــد قبـ َل الحيــاد
أن يختــا َر بينهمــا ،إمــا أنــا أو هــو! فــإذا كان النبـ ُّ
فــي قضيــة شـ ٍ
ـت حتــى
ـرك وإيمـ ٍ
ـان مــن رجــل رفـ َ
ـض أن يُؤمــن ،فمــن أنـ َ
ال تقبــل ِ
الحيــاد فــي قضيـ ٍـة مــن توافــه الدنيــا هــي فــي الغالــب خــاف
فــي وجهــات النظــر ،أو علــى شــيء مــن المــال ،أو ربمــا بســبب قيـ ٍـل
وقــال!
ٌ
خالف زوجي،
ويق ُع
فتقـ ُ
ـف عائلــة الزوجــة كلهــا مــع ابنتهــم ويُعاملــون صهرهــم كأنــه
ـب فــي النــاس «أنــا ربكــم األعلــى»! وتقــف عائلــة الــزوج
فرعــون يخطـ ُ
ـت النُبُ ـ َّوة!
كلهــا مــع ابنهــم ويُعاملــون كنتهــم كأنهــا ســجاح إذ ا َّدعـ ْ
لمــاذا علينــا أن نتعام ـ َل مــع كل مشــاكل الحيــاة علــى أنهــا حــرب
بيــن خنــدق الباطــل وخنــدق الحــق؟!
ـروب ليــس لنــا فيهــا ناقــة وال
لمــاذا علينــا أن نكــون جنــوداً فــي حـ ٍ
جمــل؟!
ولماذا ال نفهم أن الذي ليس معي ليس ضدي؟!
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اللهم َ
سارق وزانية!
الحمد على
لك
ُ
ٍ
َّ

ـار األ ّوليــن،
ـص علــى أصحابــه مــن أخبـ ِ
ـي ﷺ يُكث ـ ُر أن يَ ُقـ َّ
كان النبـ ُّ

فحدثهــم مــر ًة عــن رجـ ٍـل نــوى أن يتصــد َق بصدقـ ٍـة ،فوضعهــا فــي يــد
َّ
ـارق ،فصــار النــاس يقولــون :تُص ـ ِّدق الليلــة علــى ســارق!
سـ ٍ

ٍ
بصدقــة ،فوضعهــا فــي يــد
يتصــد َق
وفــي اليــوم التالــي عــز َم أن
َّ

ٍ
زانيــة ،فصــا َر النــاس يقولــون :تُصــ ِّدق الليلــة علــى زانيــة!

وفــي اليــوم الثالــث عــز َم أن يتصـ َّـد َق بصدقـ ٍـة ،فوضعهــا فــي يــد

غنـ ٍّـي ،فصــار النــاس يقولــون :تُص ـ ِّدق الليلــة علــى غنــي!
فقال :اللهم َ
سارق ،وعلى ٍ
غني!
لك الحم ُد على
ٍ
زانية ،وعلى ٍّ

ونــام تلــك الليلــة ،فــرأى رؤيــا ،وقِ يــل لــه فيهــا :أمــا صدقتــك علــى
ـارق فلعلَّــه أن يســتعِ َّف عــن ســرقته ،وأمــا الزانيــة فلعلَّهــا أن تســتعِ َّف
سـ ٍ
ـي فلعلَّــه يعتبـ ُر فينفـ ُق ممــا أعطــاه اهلل!
عــن ِزناهــا ،وأمــا الغنـ ُّ

الظن ،إذا وقــف الطائ ُع مع
ـاس مجبولــون علــى ســوء
ِّ
لألســف إن النـ َ

العاصــي ســيقولون لــو لــم يكــن مثلــه لمــا وقـ َ
ـف معــه ،قِ لــة سيُحســنون
الظـ َّـن ويقولــون إنــه يُحــاو ُل أن يأخـ َذ بيــده إلــى اهلل!

ِ
وقفــت الملتزمــة مــع غافلــة ،ســيقولون عمــا قليــل ســتُصبح
وإذا
بحســنِ الخُ لُــقِ
مثلهــا ،قِ لــة سيُحســنون الظـ َّـن ويقولــون أنهــا تُ َع ِّب ـ ُد لهــا ُ
طريق ـاً إلــى اهلل!
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ـب عنــده يســتعطيه لنفســه،
إذا زا َر الداعي ـ ُة تاجــراً ،ســيقولون ذهـ َ
يحثُّــه علــى الــزكاة والصدقــة،
قِ لــة سيُحســنون
َّ
الظــن ويقولــون إنــه ُ
ٍ
ـتعجلة لفقير!
ويُخبــره عــن بيـ ٍـت ُمتع ِّفـ ٍـف يكفلــه ،أو عمليـ ٍـة جراحيـ ٍـة مسـ
إن ســوء الظـ ِّـن ال يُعطــي حقيقــة المظنــون بــه وإنمــا يُعطــي حقيقــة
َّ
الظــان! كل إنســان أفــكاره وظنونــه علــى مقاســه ،فــا تحكــ ْم علــى
اآلخريــن مــن كالمِ هــم عــن أنفســهم وإنمــا مــن كالمهــم عــن اآلخريــن!

أنفســهم ُقضــا ًة
نصبــوا
مشــكل ُة كثيــر مــن المســلمين اليــوم أنهــم َّ
َ
بينمــا أرادهــم اهلل ُدعــا ًة!
عقليـ ُة القاضــي تجعلــك تقــول يــا لــه مــن فاجـ ٍـر ال يُصلِّــي ،وعقليـ ُة
وأصافحــه ،وأُهديــه كتابــاً أو
الداعيــةِ تجعلــك تقــول سأبتســ ُم لــه،
ُ
محاضــر ًة ،ولــن أتر َكــه حتــى أراه فــي المســجد!
ٍ
مفتونة
عقليـ ُة القاضــي تجعلـ ِـك تقوليــن يــا لهــا مــن ســافرةٍ متب ِّرجـ ٍـة
بالموضــة واألزيــاء ،وعقليـ ُة الداعيــةِ تجعلـ ِـك تقوليــن يــا لهــذا الجمــال

لــو صانــه الحجــاب ،وتجعليــن األمــر ُمهِ متــك ،حديــثٌ حلــ ٌو عابــ ٌر،
ِرق ـ ٌة فــي المعاملــة ،موعظ ـ ٌة خفيف ـ ٌة ،وال تملــي منهــا حتــى تُشــاهدي
الحجــاب يُزينهــا!
الدهــر األخــذ بيــد ال ُعصــاة إلــى
وظيف ـ ُة األنبيــاءِ كانــت علــى مــر َّ
اهلل ،فهنيئـ ًـا لــكل مــن فيــه شــيء مــن نُبُ ـ َّوة!
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الصدمة األولى!
عند َّ
مـر النبــي ﷺ بامــرأةٍ تبكــي عنــد قبــر ابنهــا ،فقــال لهــا :اتقــي َ
اهلل
َّ
ُّ
واصبــري!
َ
فقالت له وهي ال تعرفهَ :
فإنك لم ت َُص ْب بمصيبتي!
إليك عني
ْ
فتركها ومضى ،فم َّر بها رج ٌل فقال لها :هذا رسول اهلل ﷺ!
فقالت :وا ِ
هلل ما عرفته!
ْ
ـت أنــه النبــي ﷺ خجـ ً
ا
فأصابَهــا مــن الكـ ِ
لمــا علمـ ْ
ـرب مــا أصابَهــا َّ
ـت بيتــه ،وقالــت لــه :يــا رســول اهلل لــم أعرفــك!
منــه ومهابــة ،فأتـ ْ
الصدمة األولى»!
الصب ُر عند َّ
فقال« :إنما َّ
وقــال ابــن حجــر فــي رائعتــه فتــح البــاري :المعنــى أن الصبـ َر الــذي
يُحمـ ُد عليــه صاحبــه مــا كان عنـ َد ُمفاجــأة المصيبــة ،بخــاف مــا بعــد
ذلــك فإنــه علــى األيــام يســلو ،ولذلــك قيــل :كل شــيءٍ يبــدأ ُ صغيــراً ثــم
يكبُـ ُر إال ال ُمصيبــة ،فإنهــا تبــدأ ُ كبيــر ًة ثــم تص ُغــر.
وا ُ ُ
ألدب النبـ ِّـي ﷺ كيــف تف َّهــم نفســية المــرأة المصابــة ِب َف ْقــدِ
نظـ ْر ِ
ابنِهــا ،فعلــى فظاظــةِ جوابهــا لــم يُجادلْهــا ،ولــم يــر َّد عليهــا ،وإنمــا
درس بليـ ٌغ لنــا فــي تح ُّمــلِ الشــخص الــذي ينــزل
تركهــا ومضــى ،وهــذا ٌ
ـرض أو فقـ ٍـر ُمفاجـ ٍـئ ،فنجــده علــى غيـ ِـر مــا
بــه مصــاب مــن فقـ ٍـد أو مـ ٍ
اعتدنــا أن نج ـ َده فــي ظروفــه العاديــة ،فاإلنســان خُ ِل ـ َق هلوع ـاً ،فــا
ـوم مســألة شــخصية،
تعتبــروا كل جــواب مــن مصـ ٍ
ـاب أو فاقـ ٍـد أو مكلـ ٍ
تف َّهمــوا حالتــه النفســية وتذ َّكــروا أن خي ـ َر النــاس أعذرهــم للنــاس!
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هــذه الدنيــا دا ُر ٍ
فقــد باألســاس ،مــا جا َءهــا أحــد إال غاد َرهــا،
األنبيــاءُ والفجــرةُ ،الحــكا ُم والمحكومــون ،الفقــراءُ واألغنيــاءُ ،ال ُعلمــاءُ
ـاب المـ ِ
ـوت أليــم ،إال
والجهــاءُ ،وصحيـ ٌح أن فقـ َد األحبــةِ غربــة ،و ُمصـ َ
ُ
أن الرضــا ب َق ـ َد ِر ا ِ
هلل بلســم ،وبيــوت الحمــد فــي الجنــة ال تُبنــى لغيـ ِـر
الذيــن سـلَّموا أمرهــم هلل ســاعة الفقــد ،وأعظــم الصبــر مــا كان عنــد
الصدمــة األولــى!
ال عليـ َ
ـك بالناصــح مــا دامــت النصيحــة صواب ـاً! مــن النــاس مــن
ـض الحــق ممــن يكرهــه ،وهــذا مــن َغل َ َبــةِ
يقبـ ُل الخطــأ ممــن يُحبــه ويرفـ ُ
ـاب الحكمــةِ والعقــل ،فــا ت ُكـ ْن كالمــرأة فــي هــذه القصــة
الهــوى ،وغيـ ِ
ـت أول األمــر نصيحــة فيهــا حــق ألنهــا لــم تعـ ْ
َ
ـرف الناصــح!
رفضـ ْ

ٍ
ذات ٍ
جــارح ألحــد،
بــكالم
ــت
فقــد
إذا
أفســدت َ
َ
ومصيبــة ،فتف َّو ْه َ
ٍ
ٍ
ـت هــذه
فبــاد ْر بإصــاح مــا أفســدت ،فهــذا مــن خُ لُــق النُبــاء ،وقــد كانـ ْ
المــرأة نبيلــة حقـاً حيــن جــاءت ُمعتــذر ًة تُصلــح مــا أفسـ َدتْه ،وهــذا مــن
خُ لُــقِ األنبيــاء ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾
وكان قد رماها ساعة غضب!
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برسول اهلل!
وترجعون
َ
ِ

ــيءٍ أصابَــه ،فقســ َم
كان
ِّ
للنبــي ﷺ مــا ٌل كثيــ ٌر حصــ َل عليــه مــن َف ْ
المــا َل بيــن ُقريـ ٍـش وبيــن قبائــل العــرب ،ولــم يُعـ ِ
ـط األنصــار منــه شــيئاً!
فأزعجهــم ذلــك ،فجــا َء إليــه ســيدهم ســعد بــن عبــادة وقــال لــه :يــا
َ
رســول اهلل إن األنصــار قــد وجــدوا عليـ َ
ـك فــي ِ
ـيءِ
أنفســهم مــن هــذا ال َفـ ْ
الــذي قســمته فــي قومــك وفــي قبائــل العــرب ولــم تُعطهــم منــه شــيئاً!
أنت من َ
ذلك يا سعد؟ أي ما رأيك؟
فقال له
النبي ﷺ :فأي َن َ
ُّ
فقال :إنما أنا رج ٌل من قومي! أي أقول بقولهم.
َ
قومك.
النبي ﷺ :فاجم ْع لي
فقال له
ُّ
النبــي ﷺ وقــال لــه :قــد
فخــر َج ســع ٌد فجمــ َع األنصــار ،ثــم أتــى
َّ
اجتمعــوا َ
لــك يــا رســول اهلل.
فأتاهــم ،وقــال لهــم :أمــا وا ِ
هلل لــو شــئتم لقُلتــم فصدقتــم ،أتيتَنــا
فصدقنــاك ،ومخــذوالً فنصرنــاك ،وطريــداً فآوينــاك ،وعائ ـ ً
كذب ـاً
ُم َّ
ا
َّ
فأغنينــاك! أ َو َج ْدتُــ ْم فــي أنف ُِســكم يــا معشــر األنصــار فــي لُ ٍ
عاعــة/
ـت بهــا قومـاً ليُســلموا ووكلْتُكــم إلــى إســامِ كم؟!
حقيـ ٍـر مــن الدنيــا تأ َّلفـ ُ
ـاس بالشــا ِة والبعيــر
أفــا ترضــو َن يــا معشــر األنصـ ِ
ـار أن يذهـ َ
ـب النـ ُ
ـس محمـ ٍـد بيــده
وترجعــون برســولِ اهلل ﷺ فــي ِرحالكــم؟! فوالــذي نفـ ُ
ـاس ِشــعباً/طريقاً
ـت امــرأً مــن األنصــار ،ولــو سـ َ
لــوال الهجــرة لكنـ ُ
ـلك النـ ُ
وسـ ِ
ـعب األنصــار!
ـلكت األنصــا ُر ِشــعباً لسـ ُ
ـلكت ِشـ َ
اللهم ارحم األنصار ،وأبناء األنصار ،وأبناء أبناء األنصار!
ابتلــت لِحا ُهــم ،وقالــوا :رضينــا برســولِ اهلل قســماً
فبكــوا حتــى
ْ
وحظــاً!
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ـب النــاس أكثــر منهــم،
ـاس وحــر َم األنصــا َر ،ال ألنــه يُحـ ُّ
أعطــى النـ َ
بــل ليتأ ّلـ َ
أن
ـف قلــوب النــاس ،ويأتــي بهــم إلــى اإلســام ،وألنــه يعــرف َّ
ـوب األنصــار كالجبــال الرواســي ،فلمــا أخــذوا علــى
اإلســام فــي قلـ ِ
خاطرهــم ب َّيــن لهــم ســبب فعل ِتــه فرضــوا.
ِ
ـاس هــم النــاس يُحبــون العطــاء ،وأن ال يســتثنيهم أحــد ،ولكــن
النـ ُ
ـان حيــن ال تفعــل مثلــه مــع مــن تُحبــه
ـبب تخصيصــك لفـ ٍ
ب ِّيـ ْن دومـاً سـ َ
ـير
أكثــر مــن الــذي أعطيتــه ،فاإلنســان مفطــور علــى ســوءِ الظــن ،وتفسـ ِ
األمــور علــى غيــر مــا هــي ،فــا تتـ ْ
ـدر أحــد!
ـرك مالمـ ًة فــي صـ ِ
ُفسـ َر عطايــا ا ِ
فســر األنصــا ُر أول األمــر
وإيــاك أن ت ِّ
هلل للنــاس كمــا َّ
ـت مــن هــو أغنــى منــك ،وأكثــر صحــة
عطــا َء النبـ ِّـي ﷺ للنــاس ،إذا رأيـ َ
وأوالداً ،وأوســع داراً علــى أنــه يُحبــه أكثــر منــك ،إن اهلل ســبحانه
ـب ويكــره مــن عبــاده ،ولكنــه ال يُعطــي اإليمــان
يُعطــي الدنيــا لمــن يُحـ ُّ
َّإل لمــن يُح ُّبــه!
ـت تريـ ُد أن تعــرف الذيــن يُحبهــم اهلل أكثــر منــك ،فهــم أولئــك
إذا كنـ َ
الذيــن أَذِ َن لهــم أن يعبــدوه ويُطيعــوه أكثــر منــك!
الذيــن يُحبهــم اهلل أكثــر منــك ليســوا أولئــك الذيــن راتبهــم أعلــى
ـت
ـت نائــم،
وتصدقــوا وأنـ َ
مــن راتبــك ،وإنمــا الذيــن قامــوا للفجــر وأنـ َ
َّ
ِ
وحجــوا
وأنــت ســافرة،
وتحجبــ َن
وأنــت عــاق،
تكنــز ،وبــ ُّروا آباءهــم
َ
َّ
ُّ
ـت تقــو ُل غــداً أح ـ ُّج وغــداً أعتمــر!
وأنـ َ
كان موســى عليــه الســام أحــب إلــى ا ِ
هلل مــن قــارون ،رغــم أنــه
أعطــى لقــارون مــاالً لــم يُعطــه ألحـ ٍـد مــن خلقــه ،لقــد أعطــى عبــده
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الــذي يكرهــه المــال ،ولكنــه أعطــى عبــده الــذي يُح ُّبــه اإليمــان!
َ
ـي العبــد المــال واإليمــان معـاً ،ولكــن
صحيـ ٌح أن اهلل قــاد ٌر أن يُعطـ َ
ـت فــي حضــر ِة قضــاءِ
هــذه الدنيــا دار امتحــان ال دار جــزاء ،فتــأ َّدب أنـ َ
ا ِ
ـدره!
هلل وقـ ِ
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مما في أيدي الناس!
اإلياس ّ

النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل ِ
أوصني وأ ْو ِج ْز
جاء رج ٌل إلى
ِّ
فقــال لــه« :عليــك باإليــاس ممــا فــي أيــدي النــاس فإنــه الغِ نــى،
وإيــاك والطمــع فإنــه ال َفق ـ ُر الحاضــر ،وص ـ ِّل صالتـ َ
ـت ُم ـ َو ِّدع،
ـك وأنـ َ
وإيـ َ
ـاك ومــا يُعتــذ ُر منــه»!
ـي ﷺ الغِ نــى فــي أن يرضــى اإلنســان عمــا قســمه اهلل لــه،
جعـ َل النبـ ُّ
ـي بــه ،ويحمـ َد اهلل عليــه ،وجعـ َل الفقـ َر فــي النظــر إلــى مــا فــي
ويكتفـ َ
ـرك فــي قلبـ َ
ـاك وفقـ َ
أيــدي النــاس! إن غنـ َ
ـك كيــف يشــع ُر ،وفــي عينــك
كيــف ُ
تنظــر!
اإلنســا ُن الــذي ُ
ينظـ ُر إلــى مــا يملكــه اآلخــرون لــن يستشــع َر قيمــة
مــا يملـ ُ
ـك أبــداً ،لــو جـ َّر َب اإلنســان أن ينظـ َر إلــى مــا فــي يــده ،ويســتمت َع
بــه ،لــن يكــون لديــه الوقــت ليحســد النــاس علــى أوتــوا ،ومــا أَ ْو َر َد
إبليــس المهالــك إال الحســد ،فحيــن أســج َد اهللُ تعالــى آلدم عليــه
ـاس
ـس﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾! وكثي ـ ٌر مــن النـ ِ
الســام مالئكتَــه ،قــال إبليـ ُ
يعيشــون وفــق مبــدأ إبليــس ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ﴾!

إذا م ـ َّر أحدهــم بالبيـ ِـت الجميــل قــال فــي نفســه لــو أنــه لــي ،وإذا
مـ َّر بالســيارة الفارهــة قــال فــي نفســه بـ َم هــو خيـ ٌر منــي لتكــون لــه؟!
مثل هذا لن يسع َد ولو َ
ملك ما َل قارون ،ألن َفقره في قلبِه!
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اإلنســان الــذي ُ
ينظـ ُر إلــى راتبــه نظــرةَ رضــى ،ويستشــع ُر نعمـ َة ا ِ
هلل
فيــه ،كيــف يســت ُر حاجتــه ،ويكفيــه ســؤال النــاس ،غنـ ٌّـي ولــو أتــى آخــر
الشــهر ولــم يبـ َق مــن راتبــه شــيء!
والــذي ُ
ــان مــاذا اشــترى ،وإلــى عــ ّ
َ
ملــك
ان مــاذا
ينظــ ُر إلــى ُف ٍ
سـ ُ
ـوت فقيــراً ،فغنــى اإلنســان ليــس فــي جيبــه وإنمــا
ـيعيش فقيــراً ،ويمـ ُ
فــي قل ِبــه!
ـت ُم ـ َو ِّدع ،تخ َّي ـ ْل كل صــاةٍ علــى أنهــا صالتـ َ
وص ـ ِّل صالتـ َ
ـك
ـك وأنـ َ
َ
األخيــرة ،وبعدهــا س ـتُح َم ُل إلــى قبــرك ،وعلــى هــذا األســاس صلِّهــا،
اســتحض ْر فيهــا قلبـ َ
ـت فــي حضــر ِة الملــك ،وال تســتعج ْل بهــا
ـك فأنـ َ
َ
ٌ
واقــف بيــن يــدي
أنــت
خــوف أن تفوتَــك حاجــة مــن حوائــج الدنيــاَ ،
ـي الحاجـ ِ
ـات ،أتتركــه لتعتمـ َد علــى نفســك فــي قضــاءِ حاجتــك؟!
قاضـ َ
استشــع ْر اآليــات وتد َّب ْرهــا ،تلـ َّـذ ْذ بالفاتحــة ،بالحمــدِ الــذي ُحــرم
كثيــر مــن النــاس أن يُناجــوه بــه ،بالرحمــةِ كيــف أَذِ َن َ
َ
تقــف
لــك أن
لتعبــده ،بمالــك يــوم الديــن الــذي ترجــو ثوابــه وتخــاف عقابــه ،بإيــاك
نعبُــد وإيــاك نســتعين ،باللجــوءِ إلــى ِغنــاه مــن َفقــرك ،وإلــى قوتــه مــن
ضعفــك ،بإهدنــا الصـ َ
ـت تتأمــل الكــون
ـراط ال ُمســتقيم ،تد َّب ْرهــا ،وأنـ َ
والحجــر وال ُملحديــن،
والشــجر
البقــر
مــن حولــك ،تذ َّكــ ْر عابــدي
ِ
ِ
ِ
ـتعر ُ
ـي ﷺ
والذيــن ح َّرفــوا أديانهــم ،وقتهــا فقــط سـ ِ
ف لمــاذا كان النبـ ُّ
يقــول لبــالِ :أرحنــا بهــا يــا بــال!
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وإياك وما يُعتذ ُر منه!
ـك لسـ َ
ـك عليـ َ
أمسـ ْ
ِ
ـانك ،ال تكــن أهوج ـاً ،تُقيــم الدنيــا وال تُقعِ دهــا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جارحــة ثــم تأتــي
ولكلمــة
قاســية،
فعــل
موقــف
ألجــل
عابــر ،ولــرد ِة ٍ
ٍ
بعدهــا تعتــذ ُر وتتأســف..
االعتــذا ُر خُ لُــ ٌق نبيــ ٌل ال شــك ،ولكــن الكلمــة الجارحــة كإدخــالِ
ـت المســمار بعــد ذلــك فــإن أثــر
مسـ ٍ
ـمار فــي الخشــب ،حتــى لــو نزعـ َ
الثقــب فــي الخشــب ســوف يبقــى ماثـ ً
ا للعيــان ،وهكــذا هــو أثــر الكلمة
ـوب النــاس!
الجارحــة فــي قلـ ِ
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الر ُجل!
ِن َ
عم َّ

كان عبــ ُد اهلل بــن ُعمــر بــن الخطــاب شــاباً
أعــزب ينــا ُم فــي
َ
قصهــا علــى
المســجد ،وكان ال َّر ُجــ ُل مــن الصحابــةِ إذا رأى الرؤيــا َّ
النبـ ِّـي ﷺ ،فتم َّنــى عبــد اهلل أن يــرى رؤيــا ليقُصهــا علــى النبـ ِّـي ﷺ.
وذات ليلــة وهــو نائــم رأى فــي منامــه أن ملكيــن أخــذاه وذهبــا بــه إلــى

ـار فــإذا هــي مطويــة كطـ ِّـي البئــر ،وفيهــا نــاس قــد عرفهــم ،فجعــل
النـ ِ
هلل مــن النــار ،أعــوذ بــا ِ
يقــول :أعــوذ بــا ِ
هلل مــن النــار! ثــم اســتيقظ مــن

نومــه!

فقصتهــا حفص ُة
ـص رؤيــاه علــى أُختــه حفصــةَّ ،
ولمــا كان َّ
الصبــاح قـ َّ
علــى النبـ ِّـي ﷺ ،فقــال« :نِعـ َم ال َّر ُجـ ُل عبــد اهلل لــو كان يقــوم الليل»!
ْ
يترك عب ُد اهلل بن ُعمر القيا َم حتى مات!
فلم

ـي ﷺ ألصحابــه« :نِعـ َم ال َّر ُجـ ُل خُ ريــم األســدي لــوال طــول
وقــال النبـ ُّ

ُجمته/شــعره وإسبال إزاره»!
فبل ـ َغ ذلــك خُ زيم ـاً ،فأخــذ علــى الفــور شــفر ًة وقطــع ُج َّمتَــه إلــى

أذنيــه ،ورفــع إزاره إلــى أنصــاف ســاقيه!

ـي ﷺ نِعـ َم ال َّر ُجـ ُل ُفــان لــو يفعــل
كان يكفــي أحدهــم أن يقــول النبـ ُّ

كــذا وكــذا ،فــكان علــى الفــور يلتــزم األمــر وال يتركــه مــا دام علــى قيــد
الحياة!
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يقــو ُم عبـ ُد اهلل بــن ُعمــر الليـ َل طــوال عمــره ،ويقطـ ُع خُ ريـ ٌم ُج َّمتَــه
ويرف ـ ُع إزا َره ،وقيــا ُم الليــلِ نافل ـ ٌة ،وإصــا ُح َّ
الش ـ ْع ِر شــأ ٌن مــن شــؤون
المظهــر ،فقــط ألن النبـ َّـي ﷺ تم َّنــى فع ـ ً
ا!
فهل فعلنا نحن الفرائض فقط ألنه تمنى؟!
هــل حاس ـبْنا أوالدنــا علــى الصــا ِة كمــا نُحاســبهم علــى الــدروس
وعالمـ ِ
ـات االمتحانــات؟!
رهــن بالجــ ِّد واالجتهــادِ
هــل أم ْرنــا بناتنــا بالحجــاب كمــا نأ ُم َّ
والتحصيــلِ فــي المــدارس؟!
هــل ب َر ْرنــا آباءنــا وأمهاتِنــا ألن األب أوســط أبــواب الجنــة ،وألن
الجنــة تحــت أقــدام األمهــات؟!
هــل وصلْنــا أرحامنــا ألن ال َّر ِحــ َم ُمعلقــ ٌة بالعــرش فمــن وصلهــا
وصلــه اهلل ومــن قطعهــا قطعــه اهلل؟!
ـار حتــى
هــل أحسـنَّا إلــى جيراننــا ألن جبريــل مــا زال يُوصــي بالجـ ِ
ـي ﷺ أنــه سـيُو ِّرثه؟!
ظـ َّـن النبـ ُّ
تخ َّيلــوا أن النبـ َّـي ﷺ جــاء إلــى بيــت أحدكــم فجــأة ،تُــرى مــا الــذي
سـيُعجبه إذا شــاهده ،ومــا الــذي سـيُزعجه!
ثابــروا علــى مــا تظنــون أنــه س ـيُعجبه ،وأصلِحــوا مــا تظنــون أنــه
س ـيُزعجه ،هكــذا فقــط يســتحق أح ُدنــا نِع ـ َم ال َّر ُج ـ ُل ،ونِع ـ َم المــرأة!
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يا أنجشة :رفق ًا بالقوارير!

ـام
فلمــا كان فــي بعـ ِ
ـي ﷺ بنســائهَّ ،
ـض الطريــق ،أوك َل لغـ ٍ
حـ َّـج النبـ ُّ
بهــن ،فأســر َع ،فقــال لــه
لــه اســمه أنجشــة قيــادة القافلــة ،فســا َق َّ
النبــيﷺ :يــا أنجشــة ،رفق ـاً بالقواريــر!
ُّ
وبينمــا هــم يســيرون إذ بـ َ
ـت
ـرك جمـ ُل أ ُ ِّمنــا صفيــة بــن ُحيــي ،فجعلـ ْ
َ
بذلــك ،فجعــ َل يمســ ُح دموعهــا
النبــي ﷺ حيــن أُخبِــ َر
تبكــي ،فجــاء
ُّ
بيــده!

أن رجـ ً
ألن جملهــا تو َّقــف عن المســير
ا غيــره رأى زوجتــه تبكــي َّ
لــو َّ
لربمــا عنَّفهــا ،وصــرخ فيهــا قائــ ً
ولكــن
لســبب تافــه؟!
ا :أتبكيــن
ٍ
َّ
الرحمــة ال ُمهــداة رغــم أنــه كان يكفيــه أن يُط ِّيــب خاطرهــا بكلمــة،
ولكنــه ال يزهــد بتمــام الخُ لُــق ،لهــذا مسـ َح دموعهــا بيــده ،وكأنــه يقــول
لهــا :دموعـ ِـك غاليــة يــا صفيــة!
المشــاعر ،يبكيــ َن عنــد أصغــر
متقلبــات
عاطفيــات،
ِ
ُ
ٌ
النســاءُ
األزمــات ،وقــد تشــع ُر إحدا ُهـ َّـن بالضيــق فتبكــي لســبب ال تعرفــه حتــى
هــي!
هــذا شــيءٌ علــى الرجــالِ فهمــه ،والتعامــل معــه بجديــة تامــة،
وكأن هنــاك ُمشــكلة حقـاً ،وأي تصـ ُّرف غيــر
والتصـ ُّرف باهتمــام بالــغ
َّ
ذلــك هــو بــاب ل ُمشــكلة حق ـاً!
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أحياناً ال تُري ُد المرأة أكثر من أن تُريها أنك تهتم!
ـت حيـ َن تعــو ُد مــن العمــلِ وتشــكو إليــك هـ ّم األوالد ،وعملهــا فــي
أنـ َ
ـرف جيداً
ـك مشــكل ًة ،وال تُطالبـ َ
البيــت ،هــي ال تطــرح لـ َ
ـك بحـ ٍّـل ،هــي تعـ ُ
وأن هــذا بيتهــا وعليهــا
أن هــؤالء أوالدهــا وعليهــا أن تَصب ـ َر عليهــمَّ ،
ـي باهتمــام ،وتُمسـ َ
أن تهت ـ َّم بــه ،ولكنهــا تري ـ ُد منـ َ
ـك يدهــا
ـك أن تُصغـ َ
وتُخ ِب َرهــا أنهــا امــرأة عظيمــة ،وأنـ َ
ـتطعت أن
ـت مكانهــا مــا اسـ
َ
ـك لــو كنـ َ
تقــو َم بمــا تقــوم هــي بــه ،هــذا ســيجعلها ُممتلئــة رضـ ًـى!
أمــا األزواج الذيــن ال يعرفــون عال َم النســاءِ فسـيُبادر أحدهم ليقول
ِ
ِ
وحــدك مــن تعمليــن ،أنــا أيضــاً أعمــل خــارج البيــت
لســت
بغلظــة:
ِ
أوالدك ،المــرأة التــي ال تُريــد
ـب كثيــراً ،ثــم هــذا بيتـ ِـك وهــؤالء
وأتعـ ُ
أن تربــي وال ت ِّ
ُنظــف كان عليهــا أن تبقــى فــي بيــت أهلهــا! ص ِّدقونــي
المــرأة تتكل ـ ُم عــن األشــياء الحياتيــة العاديــة كأنهــا مشــاكل عظيمــة،
وكل مــا يُردنــه أن تســتمعوا باهتمـ ٍـام كأن األمــر مشــكل ًة عظيمــة!
ـض ال
المــرأةُ حيــن تتحــدثُ عــن مشــاكلها فهــي فــي الغالــب تُفضفِ ـ ُ
تطالبـ َ
ـك بحـ ٍّـل!
ـرف أنــه ال حـ َّـل لديـ َ
أساسـاً هــي تعـ ُ
ـت
ـك لهــذا األمــر ،وإال لتصرفـ ْ
بطريقــة أخــرى!
ضيـ ُق مســاحةِ البيـ ِـت ،قلـ ُة المصـ ِ
ـروف ،األثــاثُ الــذي يحتــاج بعضه
إلــى تغييــر ،هــي تعــرف تمامـاً أنــه واقـ ٌع وعليهــا أن تتعايـ َ
ـش معــه ،وكل
مــا تُريـ ُده منـ َ
ـك أن تُشــع َرها أنــك بقربهــا ،وتشـ ُع َر بهــا!
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وليستظ َّل!
ِ

يخطــب فــي النــاس ،إذ رأى رجــ ً
ا قائمــاً فــي
النبــي ﷺ
بينمــا
ُ
ُّ
َّ
الشــمس ،فســأ َل عنــه ،فقيــل لــه :هــذا أبــو إســرائيل-هذه ُكنيتــه،

واســمه يُ َسـيْر وهــو رجـ ٌل مــن األنصــار -قــد نــذ َر أن يقو َم في َّ
ـمس،
الشـ ِ
وال يق ُعــ َد ،وال يتكلــ َم ،ويصــوم!
َّ
وليستظل ،وليقع ْد ،وليت َّم صومه!
النبي ﷺُ :م ُروه فليتكل ْم،
فقا َل
ُّ

ـاس فــي زماننــا كثــرة النــذور التــي مــا أنز َل اهلل
َّ
إن َّ
ـي بــه النـ ُ
ممــا ٱبتُلـ َ
ـذر أبــي إســرائيل أن يقــو َم فــي َّ
الشــمس!
بهــا مــن ُســلطان ،تمام ـاً كنـ ِ
َ
ناهيــك عــن
فليــس فــي هــذا النــذر ال طاعــة ،وال ُقربــى إلــى اهلل،
ـس ،ومــا جــاء هــذا الديــن إال إلزاحــةِ المشــقةِ ،
المشــقةِ وتعذيـ ِـب النفـ ِ
الح ـ َر ِج ،والتخفيـ ِ
ـئت فاقــرأ قولــه تعالــى
ـف عــن النــاس ،وإن شـ َ
ودفــع َ
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾
ـات والقربـ ِ
يُقب ـ ُل النــذ ُر فــي الطاعـ ِ
ـات ،كأن ينــذر المــرءُ أن يص ـ َوم

هلل إذا تحقــق لــه أمــر ،أو ُشــفِ َي لــه ولــد ،أو يتصـ َّـد َق إن قضــى اهلل
ه ّمــه ،ومــا عــدا ذلــك اســتخفاف وجهــل ،كالــذي ينــذر أن ال يحلــق
شــعره ،أو ال يســتح َّم ،أو ال يــأكل الطبــق الفالنــي ،أو ال يركــب ســيارة،

وكلهــا كمــا تــرون ليــس فيهــا مــن التقــ ُّرب ِ
هلل بشــيءُ ،مجــرد نــذور

ـرب فــي الجاهليــة!
ـذور العـ ِ
فارغــة أشــبه مــا تكــون بنُـ ِ
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بالصبــر علــى مشــقةِ الطاعــة ،فالقيــا ُم لصــاة
ــب
ِ
المســل ُم ُمطالَ ٌ
ٌّ
ــب البــدنَ ،وهــذه مشــقات تأتــي ضمــن
الفجــر
شــاق ،والصيــا ُم يُتعِ ُ
ُ
ـتيقاظ ليــس هــو المطلــوب
ـت مطلوبــة بذاتهــا ،فاالسـ
العبــادات ،وليسـ ْ
ـي فــي
وإنمــا صــاة الفجــر ،ولكننــا نســتيقظ ألننــا ال نســتطيع أن نصلـ َ
األحــام!
ـب
والجــو ُع ليــس هــو المطلــوب وإنمــا الصيــام ،ولكــن الصيــام يجلـ ُ
ـام مــن ُ
الظهــر إلــى
الجــو َع ،بمعنــى إذا تو َّقــف اإلنســان عــن تنــاولِ الطعـ ِ
ـذب
ُظهــر اليــوم التالــي تق ُّربـاً هلل ،فليــس فــي فعلــه أي تقـ ُّرب ،إنــه يُعـ ُ
نفســه فقــط ،فالتق ـ ُّرب إنمــا يكــون وف ـ َق أمـ ِـر ا ِ
هلل ال وفــق رأي العبــد
واجتهــاده!
لــم ت ُكــن المشــق ُة يوم ـاً مطلب ـاً مــن ا ِ
هلل علــى عبــاده ،علــى العكــس
تمام ـاً ،ففــي أيــام البــرد إذا ُوجــد المــاء الدافــئ فليــس تع ُّبــداً هلل أن
تتوضــأ بالمــاء البــارد ،ولكــن إذا انعــد َم المــاء الدافــئ فنِع ـ َم المشــقة
فــي المــاءِ البــارد!
ـب إلــى الحــج علــى أقدامــه فــي أيامنــا هــذه
والــذي يُقــرر أن يذهـ َ
مــع توفــر وســائلِ النقــلِ و ُقدرتــه عليهــا ،إنمــا يعتقِ ـ ُد أن اهلل يُريـ ُد منــه
ـب نفســه ،بينمــا ال يُري ـ ُد اهلل ُســبحانه منــا غيــر أداء العبــادة
أن يُتعـ َ
علــى أكمــل وجــه بأقــل تعــب!
وإذا كان أمــام اإلنســان للذهــاب إلــى المســجد طريقــان أح ُدهمــا
وجــب
قريــب ســه ٌل ُم َم َّهــ ٌد
وصعــب ،وطويــ ٌل ،وشــاقٌ ،واآلخــ ُر
َو ِعــ ٌر،
َ
ٌ
ٌ
عليــه أن يختــا َر الطريــق األســهل ألن النبـ َّـي ﷺ مــا خُ ِّيـ َر بيــن أمريــن إال
اختــار أيســرهما مــا لــم ي ُكــن إثم ـاً!
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اسق يا زُ بير!
ِ

أرض فــي أطـ ِ
ـراف المدينــةِ المنــور ِة فيهــا
كان للزبيــر بــن العــوام ٌ
أرض جـ ٍـار لــه
نخ ـ ٌل يســقيه مــن ســاقية مــاءٍ تم ـ ُّر فــي أرضــه ،ثــم فــي ِ
أن المــاء َّ
يتأخــر
ـاري الزُبيــر إلــى النبـ ِّـي ﷺ َّ
مــن األنصــار .فشــكا األنصـ ُّ
ليصلــه.
النبي للزبير :اسقِ يا زُبير ثم ِ
أرس ْل الماء إلى جارك.
فقال
ُّ
َ
عمتك؟!
أألن الزبير ابن
فغضب
األنصاري وقالَّ :
ُّ
َ
ـس المــا َء
فتل ـ َّو َن وج ـ ُه النبـ ِّـي ﷺ ،ثــم قــال :اســقِ يــا زُبيــر ،ثــم احبـ ْ
الج ـ ْد ِر!
حتــى يرجــع إلــى َ
أرض الزُبيــر أوالً ،والمنط ـ ُق وال ُعـ ُ
ـي
الســاقي ُة تم ـ ُّر فــي ِ
ـرف الزراعـ ُّ
ـقي الزبيــر نخيلــه أوالً حتــى يرتــوي ،ثــم يُرســل المــاء
يقضــي أن يسـ َ
يســقي
طلــب مــن الزُبيــر أول األمــر أن
النبــي ﷺ
إلــى جــاره ،ولكــن
َ
َ
ّ
شــيئاً يســيراً ،ثــم يُرســل المــاء إلــى جــاره ،فــإذا ســقى جــاره عــا َد
ـي ﷺ أخ ـ َذ مــن حــق ابــن ع ّمتــه الزُبيــر بخــاف
الزُبيــر وأكمــل ،فالنبـ ُّ
أن الزُبيــر س ـيُطيعه ولــو قضــى لــه
ـي األنصــاري لِعِ لْمِ ــهِ َّ
ال ُعــرف ليُرضـ َ
بحقــه ناقص ـاً تأليف ـاً للقُلــوب ،ولكــن المصيبــة هــي أن األنصــاري لــم
ـت بــه قلــة األدب أن يتَّه ـ َم النبـ َّـي ﷺ ب ُمحابــا ِة
يـ َ
ـرض رغــم هــذا ،وبلغـ ْ
بالحكـ ِـم وال ُعــرف دون ُمراعــاة للمشــاعر،
ابــن عمتــه ،عنــد ذلــك قضــى ُ
ـاض المــاءُ إلــى
ـوت فـ َ
ـقي الزبيـ ُر أرضــه كلهــا حتــى إذا ارتـ ْ
الحــقُّ أن يسـ َ
أرض األنصــاري!
ِ
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ـي ﷺ درسـاً عظيمـاً فــي فـ ِّ
ـض النزاعــات ،وهــو «الحــل
يُعلِّ ُمنــا النبـ ُّ
الوســط» الــذي يقــوم علــى األخــاق ال علــى القانــون! فالقانــو ُن واضـ ٌح

وهــو فــي صــف الزُبيــر ،ولكــن النبـ َّـي ﷺ راعــى أدب الجيــرة ،وتأليــف
القلــوب ،فأعطــى الزُبيــر بعــض حقــه ،وأعطــى األنصــاري حق ـاً ليــس
ـوب ال مــع كسـ ِـب المواقـ ِ
ـف،
لــه ،ألن ظنــه بالزُبيــر أ ّنــه مــع كسـ ِـب القلـ ِ
ولكــن بعــض النــاس علــى قــول العجائــز« :رضينــا بالبيــن والبيــن مــا
رضــي فينــا!»
فــي المشــاكل التــي تدخـ ُل بهــا َح َكمـاً ،ال بــأس أن تأخـ َذ مــن حــقِّ
مــن تعــرف دِ ينــه وكرمــه وحســن أصلــه ،لتُعطــي خصمــه لتُصلــح النــزاع
ألن اســتمرار العالقــات واإللفــة بالتنــازل ،أفضــل
وتف َّ
ُــض الخــافَّ ،
مــن قطعهــا بالقانــون ،أمــا إذا وص ـ َل األم ـ ُر لطريـ ٍـق مسـ ٍ
ـدود فليأخــذ
القانــون مجــراه!
ِ
الخصومــات بيــن النــاس،
كان فــي الجاهليــةِ رجــ ٌل يقضــي فــي
يقصدونــه مــن أرجــاءِ جزيــرة العــرب ،وكان لــه ابــن وحيــد ليــس لــه
ـوم مــن األيــام الحـ َ
ـض الحــزنِ بادي ـاً علــى
ـظ االب ـ ُن بعـ َ
غيــره ،وفــي يـ ٍ
وجــه أبيــه ،فســأله عــن الســبب ،فأخبــره أنــه حزيــن ألنــه صــا َر طاعنـاً
الســن وأن النــاس بعــد موتــه لــن تقص ـ َد بيتــه لحــل النزاعــات.
فــي ِّ
فقال له االبن :أنا أقضي بينهم مكانك!
فقال له األب :إذا جاءك كريم وبخيل في خصام ماذا تفعل؟
قال :آخذ من حصة الكريم وأُعطي البخيل وأُصل ُح بينهما.
فقال له :إذا جاءك بخيالن ماذا تفعل؟
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قال :أدف ُع من جيبي وأُصلح بينهما.
فقال له :إذا جاءك كريمان ماذا تفعل؟
فقال :يا ِ
أبت كريمان ال يحتاجان حكماً بينهما!
البيت لن يُغل َق بموتي!
األب بجواب ابنه ،وقال :هذا
ُ
فر َح ُ
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ذر ٍة من ِكبر!
مثقال َّ

ـب
ـي حكيـ ُم بــن ِحــزام مــن أشــراف ُقريــش ،وكان يطلـ ُ
كان الصحابـ ُّ
العِ لــم عنــد ُمعــاذ بــن جبــل ،رغــم أنــه أكبــر مــن معـ ٍـاذ بخمســين ســنة!
أنت تتعلَّ ُم على يد هذا الغالم؟
فقيل لهَ :
َ
أهلك الناس الكِ بر!
فقال :إنما
ـي ﷺ جالسـاً يومـاً بيــن أصحابــه،
وعــن الكِ بــر وخطورتــه ،كان النبـ ُّ
فقــال لهــم :ال يدخــل الج َّنــة مــن كان فــي قلبــه مثقــال ذ َّرةٍ مــن كِ بــر!
ـب أن يكــون ثوبــه حســناً
فقــال رجــل :يــا رســول اهللَّ ،
إن ال َّرجـ َل يُحـ ُّ
ونعلــه حســناً!
وغ ْمـ ُ
ـب الجمــال ،الكِ بَـ ُر بَ َطـ ُر الحــقِّ َ ،
ـط
فقــال لــهَّ :
إن اهلل جميـ ٌل يُحـ ُّ
الناس!
ِ

وبَ َطــ ُر الحــقِّ هــو ر ُّده وعــد ُم قبولِــه بعدمــا تب َّيــ َن وصــا َر واضحــاً
جلي ـاً!
ـارت!
ومــا أكثــر هــؤالء الذيــن يُجادلــون علــى مبــدأ عنــزة ولــو طـ ْ
يجادلُـ َ
ـك أحدهــم فــي مسـ ٍ
ـألة فقهيـ ٍـة عــن الربــا أو الميــراث وهــو بالكاد
يعــرف كيــف يتوضــأ ،فت ِ
ُحض ـ ُر لــه اآليــة ،والحديــث ،وأقــوال األئمــة،
فيقــول لـ َ
ـافعي فــي
ـك :لــم أقتنــع! وكأنــه أبــو حنيفــة فــي الــرأي ،والشـ ُّ
القيــاس ،ومالـ ٌ
ـك فــي االســتدالل ،وأحم ـ ُد فــي الترجيــح! ومــا هــو إال
الكِ بــر ،وخا ِلــف تُعــرف!
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حــزم وبيــن أحــد فقهــاء األندلــس ُمناظــرة فــي
جــرى بيــن ابــن
ٍ
ـب فيهــا ،فلمــا
مســألة ،وانفـ َّ
ـزم هــو الغالـ ُ
ـض المجلـ ُ
ـس علــى أن ابــن حـ ٍ
عــا َد إلــى بيتــه ،تذكــر كتابـاً عنــده ،فقــام يقــرأ فيــه ،فتب َّيــن لــه أن الحــقَّ
مــع الرجــل وليــس معــه ،فوضـ َع خطـاً تحــت المســألة ،فقــال لــه أحــد
تالمذتــه :مــاذا تنــوي؟
أذهب إليه غداً وأُخب ُره بصواب رأيه وخطأ رأيي!
فقال له:
ُ
كانت الغلبة َ
لك؟!
فقال له :أتفع ُل بعد أن
ْ
لذهبت!
أذهب إليه اآلن
استطعت أن
فقال ابن حزم :لو
ُ
ُ
َ
وما أكثر الكِ بر في الحياة!
الخصومــات بيــن النــاس ،ويدخــ ُل ال ُمصلحــون ،ويَتبيــن
تحصــ ُل
ُ
لل ُمخطــئ خطــأه ولكنــه يركــب رأســه! وقــد يــأكل أحدهــم حــقَّ أخيــه،
فيعــرف أنــه الظالــم ،ومــا يمنعــه أن يرجــع إال الكِ بــر!
احتقار الناس فح ِّدثْ وال حرج!
أما عن
ِ
يظـ ُّـن أحدهــم أن شــهادته ،ومالــه ،ووظيفتــه المرموقــة تجعلــه ابــن
ٍ
ــوار ،إن مــ َّر لــم يُســلِّم ،وإن ســلَّم فمــن رأس
ســت والنــاس أوالد َج ٍ

منخــاره!
العل ُم الذي ال يجعلك متواضعاً جه ٌل آخر!
وإبليس بالمناسبة من أعلم الخلق ،ولكن ما أهلكه إال الكِ بر!
َ
فقرك أمام اهلل هو فق ٌر آخر،
والما ُل الذي ال يجعلك تستشعر
وقارون بالمناسبة كان أغنى منك ولكن ما أهلكه إال الكِ بر!
تواضعوا ،فما تواضع أحد ِ
هلل إال رفعه!
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وهذه؟!
ِ

ـب إليهــا
ـب ثُمامــة الصوفــي امــرأ ًة ،فسـ ْ
ـألت عــن ِحرف ِتــهِ  ،فكتـ َ
خطـ َ
يقــو ُل:
قلـــت حرفتي
وســـائلةٍ عـــن حرفتـــي ُ

ُمقارعة األبطـــالِ في كل مأزقِ
وضربي طلى األبطالِ بالسيف معلماً
َ
إذا
الصفـــانِ تحـــت الخوافقِ
زحـــف َّ
ـب لـ َ
ـك لبــو ًة،
ـت إليــه تقــول :أنـ َ
فلمــا قـ ْ
ـرأت ِشــعره ،كتبـ ْ
ـت أسـ ٌد فاطلـ ْ
فإنــي ظب َّيـ ًة أحتــاج إلــى غــزال!
القــوي
يحســب كثيــ ٌر مــن الرجــال أن المــرأةَ يفتنهــا ال َّر ُجــ ُل
ُّ
ُ
الشــديد ،وال يعلمــون أن المــرأة ال يأســر قلبهــا إال ال ِّرفــق والليــن ،وال
ـب لربـ ِ
ـط النــاس ،رجــاالً كانــوا أم نســا ًء،
الحـ ِّ
شــيء أقــوى مــن َحبْــلِ ُ
ُشــباناً كانــوا أم ِشــيباناً!
كان للنبـ ِّـي ﷺ جــا ٌر فارسـ ٌّـي مشــهو ٌر بجــودة طعامــه ،فصن ـ َع يوم ـاً
ـي ﷺ وهــو يُشــي ُر
طعام ـاً وجــاء إلــى النبـ ِّـي ﷺ يدعــوه ،فقــال لــه النبـ ُّ
إلــى عائشــة :وهــذه؟
فقال :ال!
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أحضر!
النبي ﷺ :ال
فقال له
ُ
ُّ
وفــي م ـ َّرةٍ ثانيــة صن ـ َع طعام ـاً وجــاء إلــى النبـ ِّـي ﷺ يدعــوه ،فقــال
لــه وهــو يُشــير إلــى عائشــة :وهــذه؟
فقال :ال!
أحضر!
النبي ﷺ :ال
فقال له
ُ
ُّ
ـي طعامـاً وجــاء يدعــوه ،فقــال لــه
وفــي المــرة الثالثــة ،صنـ َع الفارسـ ُّ
وهــو يُشــي ُر إلــى عائشــة :وهــذه؟
قال :نعم!
ـي ﷺ :اآلن نعــم! وقــام هــو وعائشــة يتدافعــان حتــى
فقــال لــه النبـ ُّ
أتيــا منزلــه!
طبعــاً ال بــأس أن يكــون للــزوج حياتــه الخاصــة ،فيقبــل دعــوة
صديــق لــه ُمنفــرداً ،أو يذهــب مــع ِرفــاق العمــل فــي نُزهــة ،والمــرأة
كذلــك!
وإنمــا ال ُمشــكلة أن تُجعــل المــرأة أثاثــاً فــي البيــت ،وكأن الــزوج
يخج ـ ُل بهــا!
ُ
ـب الســيرة أنــه
وانظـ ْر ِ
ألدب النبـ ِّـي ﷺ ،ولينــه ورفقــه ،لقــد نقلـ ْ
ـت كتـ ُ
ـب مــع أصحابــه ،ولكــن المســألة هنــا
ـي كثيــراً إلــى طعــام وكان يذهـ ُ
ُد ِعـ َ
ُمختلفــة ،فالدعــوةُ مــن جـ ٍـار لــه ،وقــد ت َّمـ ْ
ـت علــى مســمع عائشــة ،ف َكـ ِـرهَ
ـب دونهــا تطييب ـاً
لخاطرهــا ،ومراعــا ًة لمشــاعرها ،لقــد حــر َم
ِ
أن يذهـ َ
نفســه مرتيــن مــن الطعــام اللذيــذ مراعــا ًة لمشــاعرها ،وال شـ َّ
ـك أنــه
بهــذا ال َّرفــض قــد امتلـ َ
ـت كــم هــي غاليــة عنــده!
ـك قلبهــا ،وعرفـ ْ
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ثمــة مواقــف صغيــرة ،التفاتــات بســيطة ،تعنــي الكثيــر للنســاء،
وهــي عند ُهـ َّـن أثمــن مــن الهدايــا والبيــت الفاخــر ،نحــن نُمتلــك مــن
الداخــل ،نُشـ ِـر ُق وننطف ـ ُئ بأثــر األفعــال فــي قلوبنــا ال بقيمــة األشــياء
مــن حولنــا ،فإيـ َ
ـاك أن تُشــعرها أنــك تخجــل بهــا!
إن مــن ال يصنــع قيم ـ ًة لزوجتــه لــن يصن ـ َع لهــا العالــم كلــه قيمــة،
ورحــم اهلل جدتــي مــا أحكمهــا حيــن كانــت تقــول :مــن قــا َل لزوجتــه يــا
ـب بهــا النــاس الكــورة!
ُعــورة لَعِ ـ َ
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سرقت!
أن فاطمة بنت محمد
لو َّ
ْ

النبــي ﷺ،
َســ َر َق ْت امــرأةٌ مــن بنــي مخــزوم ،و ُرفِ ــ َع أم ُرهــا إلــى
ِّ
ُ
والحكــم ال لبــس فيــه
واالعتــراف ســ ِّي ُد األدِ لــة،
فاعترفــت بفعلتِهــا،
ْ
ُ
فالنــص واضــ ٌح صريــح ،قطــع اليــد!
ُّ
ُ
ــت لهــذا ،فبنــو مخــزوم فخــذ عريــق مــن
قريــش
ــت
ِ
واغتم ْ
وحزنَ ْ
َّ
عمــن يشــف ُع لهــا
ُقريــش فــي الجاهليــة واإلســام ،فأخــذوا يبحثــون َّ
عنــد النبـ ِّـي ﷺ ،ثــم اتَّفقــوا أنــه ليــس لهــذا األمــر إال أُســامة بــن زيــد،
حبيــب النبــي ﷺ ،وابنــه ال ُمدلــل الــذي لــم يلــده ،وكذلــك كان أبــوه مــن
ـب أُســامة إلــى
قبــل! فجــاؤوا إلــى أُســامة وطلبــوا منــه الشــفاعة ،فذهـ َ
ـب منــه أن يعف ـ َو عنهــا فــا يُقيــم عليهــا الحـ َّـد ،فقــال
النبـ ِّـي ﷺ وطلـ َ
ـي ﷺ« :أتشــف ُع فــي حـ ٍّـد مــن حــدود ا ِ
هلل يــا أُســامة»؟ ثــم قــا َم،
لــه النبـ ُّ
فصعــ َد المنبــر وقــال« :إنمــا أُهل َ
ِــك مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا
ســر َق فيهــم َّ
الضعيــف أقامــوا عليــه
الشــريف تركــوه ،وإذا ســر َق فيهــم َّ
ـت يدهــا»!
الحـ َّـد ،وأيـ ُم اهلل ،لــو َّ
ـرقت لقطعـ ُ
أن فاطمــة بنـ ُ
ـت مح َّمـ ٍـد سـ ْ
َ
وأردت أن أجمــ َع فضائــل فاطمــة
كنــت مــن أهــل الحديــث،
لــو
ُ
ُ
ـت هــذا الحديــث أول األحاديــث فــي فضائلهــا،
رضــي اهلل عنهــا ،لجعلـ ُ
ـي ﷺ يقــول :ليــس علــى ظهــر األرض أح ـ ٌد أحــب إلـ َّـي مــن
فـ َّ
ـكأن النبـ ُّ
فاطمــة! وهــذا معنــى واضــح نســتخدمه فــي حياتنــا اليوميــة ،تخ َّيــل
س مثـ ً
ـب منــك أن ترفـ َع عالمــات طالــب
ا ،وجــاءك مــن يطلـ ُ
أنــك ُمــد ِّر ٌ
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ـت لــه :وا ِ
ـت منــي أن أرفــع عالماتــه مــا
هلل لــو َّ
راسـ ٍـب ،فقلْـ َ
أن أُمــي طل َبـ ْ
ـب إليــك مــن أمــك!
رفعتهــا ،أنـ َ
ـت بهــذا المعنــى تقــول :أنــه ال أحــد أحـ ُّ
ولكـ َّـن الحــقّ حــق!
ـوت إال بســبب ال ُمحابــاة والواســطة وعقليــة
مــا فسـ َد ْت البــا ُد والبيـ ُ
أنــا مــن طــرف فــان!
يُعل َ ـ ُن عــن الوظائــف ،فيتقـ َّـد ُم إليهــا النــاس ،مــن يســتحقُّ ومــن ال
يســتحقُّ  ،فتجــ ُد مــن يملــك الشــهادة األكاديميــة ،والكفــاءة المهنيــة،
ـدرس ويســتعِ ُّد ويُراجـ ُع ،وينجـ ُح ،ثــم يأخـ ُذ الوظيفــة غيــره الــذي أتــى
يـ ُ
مــن طــرف فــان!
توســط
وهــذه ليسـ ْ
ـت خدمــة ال لألقــل كفــاءة ،وال لل ُمتن ِّفــد الــذي َّ
لــه ،وإنمــا هــي ســرقة ِ
ـت لــه الوظيفــة،
وغــش ،ســرقة حــق إنســان كانـ ْ
وغـ ٌ
ِ
ـش لألمــة بأســرها ،فحيــن يتقلَّــد المنصــب مــن ليــس لديــه الكفــاءة
ليقــوم بــه ينعكــس هــذا علــى النــاس جميع ـاً ،و ُكلمــا كانــت الوظيفــة
أرقــى ،كان أثرهــا الســيىء أكبــر ،ألن الشــريحة التــي ســتضرر منهــا
أوســع!
ـوت الخطــوة األولــى فــي
قبــل أن تطلــب الواســطة ،تذكــر أنــك خطـ َ
ســرقةِ حــق إنســان آخــر!
فالســرقة ليســت محصــورة فــي أن تمـ َّـد يــدك لتأخــذ مــال غيــرك،
ـس لـ َ
ـرق ملتويـ ٍـة هــو ســرقة!
ـك تســعى ألخــذ ِه بطـ ٍ
كل حــقٍّ ليـ َ
َ
َ
لغيــرك تذ َّكــر أنــك
صــدرك لتكــون واســط ًة
وقبــ َل أن تَــ ُدقَّ علــى

ـوت الخطــوة األولــى فــي ِغــش النــاس ،فخدمــةِ فـ ٍ
ـرد واحـ ٍـد علــى
خطـ َ
ـت خدمــة!
حســاب أ ُ َّمــة جريمــة وليسـ ْ
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إن صالح األُمم يبدأ في أن يتو َّلى المناصب األكفأ ،بدءاً بســائقي
الباصــات العموميــة وانتهــا ًء بالــوزراء والرؤســاء! وإن انحطــاط األمــم
يبــدأ عندمــا تبدأ الواســطات والمحســوبيات!
عندما يتساوى الناس أمام القانون،
نص ُ
ف الضعيف رغم ضعفه،
حاسب القوي رغم قوته ويُ َ
يُ َ
عندما يُط َّبق مبدأ تكافؤ الفرص،
صرنا أ ُ َّمة!
فيتو َّلى من يستحق ،عندها فقط يمكن القول أننا ُ
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الخالة بمنزلة األم!

عندهــا هاجــر حمــزة بــن عبــد المطلــب إلــى المدينــة تـ َ
ـرك فــي
مكــة زوجتــه ســلمى بنــت ُعميــس وابنتــه الوحيــدة أُمامــة…
ـرض
ـت ســلمى بمـ ٍ
ْ
دارت األيــام واستشــه َد حمــزة فــي أ ُ ُحــد ،وماتـ ْ
ـت أُمامــة فــي بيـ ِ
ـي مــن بنــي هاشــم فــي مكــة.
نــز َل بهــا ،فبقِ يَـ ْ
ـوت مــن بَقِ ـ َ
جــاءت أُمامــة
النبــي ﷺ لل ُعمــرة،
الحديبيــة ،وجــاء
ْ
صلــح ُ
ول َّمــا كان ُ
ُّ
تركــض إليــه وتقــول :يــا عــم ،يــا عــم! طبعــاً هــو ابــن عمهــا ولكنهــا
عمهــا أدب ـاً منهــا فهــي فــي العاشــرة مــن عمرهــا وكان هــو قــد
نادتــه َّ
ناه ـ َز الســتين!
ولكـ َّـن زيــد بــن حارثــة ،وجعفــر بــن أبــي طالــب أراد كل منهمــا أن
يُرب َيهــا أيض ـاً فــي بيتــه ،فتنازعــوا أمرهــا عنــد النبـ ِّـي ﷺ!
فقــال علــي :أنــا أخذتُهــا أوالً ،وهــي ابنــة عمــي ،وعنــدي ابنــة رســول
اهلل ﷺ وهــي أحــقُّ بهــا!
وقــال زيــد :هــي ابنــة أخــي! يقصــد مــا كان بينــه وبيــن حمــزة مــن
الحــب واألُخُ ـ َّوة!
ُ
أن زوجتــه
وقــال جعفــر :هــي ابنــة عمــي ،وخالتهــا امرأتــي ،وذلــك َّ
هــي أســماء بنــت عميــس أخــت ســلمى بنــت عميــس والــدة أمامــة.
النبي ﷺ لجعفر ،وقال :الخالة بمنزلة األُم!
فقضى
ُّ
ـت يــا
ـبهت َخلقــي وخُ لُقــي ،وأمــا أنـ َ
ـت يــا جعفــر فأشـ َ
ثــم قــال :أمــا أنـ َ
علــي فم ِّنــي وأنــا منــك ،وأمــا أنــت يــا زيــد فأخونــا وموالنــا!
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ُ
ٌ
نشــب ،ال علــى
خــاف اســتع َر ،ونــزا ٌع
قــي الصحابــة،
َ
وٱنظــ ْر ل ُر ِّ
أرض ،وإنمــا تســابقوا إلــى الخيــرٌّ ،
كل منهــم يُري ـ ُد أن
مـ ٍ
ـال وال قطعــةِ ٍ
يَكفـ َل أُمامــة ويُر ِّبيَهــا فــي بيتــه ،بهــذه القُلــوب ســبقونا ،ولهــذه النفــوس
لصحبــة ن ِب ِّيــه!
الراقيــة اصطفاهــم اهلل ُســبحانه ُ

ُ
ـب خاطــر ال ُمتخاصميــن ،ويُذ ِّكرهــم
وٱنظ ـ ْر ألدب النُبُ ـ َّوة ،إ َّنــه يُط ِّيـ ُ
ـت بيــن صديقيــن
بصفاتهــم الجميلــة ،وبمكانتهــم فــي قلبــه ،فــإذا قضيـ َ
ـب خاطــر الــذي لــم ت ـ َر الحــقَّ معــه! ربمــا
أو قريبيــن،
فالس ـنَّة أن تُط ِّيـ َ
ُّ
ـت الحــقَّ مــع أختــك ،فــا بــأس أن تقو َل
ـت زوجتــك وأختــك ،فرأيـ َ
اختل َ َفـ ْ
لزوجتــك أنــا أحبـ ِـك ،وأنـ ِـت غاليــة عنــدي ،ولكـ َّـن الحــقُّ مــع أختــي ،أو
العكــس ،ال ت ُكــن حكمـاً فقــط ،كــن طبيــب قلــوب!
تناز ِعيــن أن تُب ِّيـ َن العِ لــة التــي ألجلهــا كان
ومــن ِ
أدب القضــاءِ بيــن ال ُم ِ
ـي بكفالــة أُمامــة ألن خالتهــا زوجتــه ،بيــان ِعلَّــة
ُ
الحكــم ،فجعف ـ ُر حظـ َ
الحكــم يُريــح النفــوس ويطــر ُد الشــكوك!
ُ

ثم هنا بيت القصيد :الخالة بمنزلة األم!
عبادة منس َّية ،ورحم ال يلتَفِ ُت الناس إليه كثيراً!
ِب ُّر الخالة من ِب ِّر األم ،فال تزهدوا بخاالتكم!
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الجذع!
َّ
حن ِ

َ
ــذع
النــاس
يخطــب فــي
النبــي ﷺ إذا أرا َد أن
كان
ِ
َ
وقــف علــى ِج ِ
ُّ
فلمــا صنعــوا لــه منبــراً ،ووقـ َ
ـف
نخلـ ٍـة كا َن فــي المســجدِ ألجــلِ هــذاَّ ،
وســمِ َع لــه أنيــن ال ُمشــتاق ،فجــا َءه
حــن ِ
يخطــب عليــه َّ
ُ
الجــذ ُع إليــهُ ،
ـي ﷺ ،ومس ـ َح عليــه بيــدِ ِه َّ
ـكت أنينُــه!
الشــريفةِ كال ُمواســي ل ـ َه فسـ َ
النبـ ُّ
ِ
الحديــث بكــى ،وقــا َل
حــدثَ بهــذا
وكا َن الحســ ُن
البصــري إذا َّ
ُّ
ـاس :يــا عبــاد اهلل ،الخشــب ُة تحـ ُّـن إلــى رســولِ اهلل ﷺ شــوقاً إليــهِ
للنـ َ
لمكانِــهِ مــن اهلل ،فأنتــم أحــقُّ أن تشــتاقوا إلــى لقائِــهِ !
منهــاج ال ّنُبُــ َّو ِة ولكــن الحنيــن ال
وإلــى هنــا تنتهــي سلســلة علــى
ِ
ينتهــي..
تحن َ
فأي َن َ
إليك؟
يدك لتمسح بها على ٍ
قلوب ُّ
َ
السالم؟
أي َن
وجهك ننظ ُر إليه ثم بعد ذلك على ال ُّدنيا ّ
فإن العطش َ
َ
إليك قد بل َغ الحناجر!
أين
صوتك نسم ُع ُه فنرتوي َّ
هلل نُ ِح ُّب َ
نُ ِح ُّب َ
ــك يــا رســول اهلل ،وا ِ
ــك ،ومــا تخلَّفنــا عنــك بإرادتِنــا
ولكنَّهــا مشــيئة اهلل ف َر ِضيْنــا بهــا!
ـار ترتجـ ُ
ـف مــن هــولِ
ـت مــن الغـ ِ
ود ْدنــا لــو كنــا فــي مكــة يــوم نزلـ َ
لنض َ
فعلــت خديجــة!
مــك كمــا
الوحــي ُ
ْ
ِ
ود ْدنــا لــو ُكنــا معـ َ
ـك يــوم الطائــف درعـاً فتُصيبنــا الحجــارة بــد َل أن
ض َّم ْدنــا ِجــراح قدميـ َ
تُصيبــك ،أو علــى األقــل ُكنــا َ
ـك بقُلوبِنــا!
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ود ْدنــا لــو ُكنــا معــك َفــي ِشــعب أبــي طالــب لنُطعمـ َ
ـك بأيدينــا فــإن
وجعنــا معـ َ
عجزنــا واسـ َ
ـك!
ـيناك ُ
ود ْدنــا لــو ُكنــا عنــد الكعبــةِ حيــن وضــ َع ابــن أبــي معيــط ســلى
َ
وأنــت ســاجد لنأكلــه بأســناننا أو علــى األقــل
رأســك
الجــزور علــى
َ
َ
عنــك!
نُعيــ ُن فاطمــة وهــي ترفــع أذاه
َ
علي في فِ ِ
َفديك!
راش َك لن
ود ْدنا لو نمنا ُكلنا مع ّ
ـاك مــع أبــي بكــر فــي هجر ِتـ َ
ود ْدنــا ُكلنــا لــو رافقنـ َ
ـك ،ل ُك َّنــا رص ْفنَــا
لـ َ
ـك الطريــق بقلوبِنــا يــا حبيــب قلوبنــا!
حناجرنــا أن
ـت فننش ـ ُد مــلء
ِ
ود ْدنــا لــو ُكنــا فــي المدينــةِ يــوم وصلـ َ
البــدر طل ـ َع علينــا!
ـك يــوم بــدر لنقــول لـ َ
ود ْدنــا لــو ُكنــا معـ َ
ـك كمــا قــا َل األنصــا ُر :وا ِ
هلل
ـت بنــا بــرك الغمــادِ لخُ ضنــاه معـ َ
ـك ومــا تخلَّـ َ
ـف منــا أحــد!
لــو خضـ َ
ود ْدنــا لــو ُكنــا معـ َ
ـك يــوم أ ُ ُحــد لنقــول لل ُّرمــاةِ :بــا ِ
هلل عليكــم ال تبرحوا
ـاع عنـ َ
ـت أُم عمــارة ،ولنمســح
ـك كمــا فعلـ ْ
أماكنكــم ،ولنستشــرس بالدفـ ِ
ـك ،أو علــى األقــل لنضمـ َ
ـك الزكــي الطاهــر الــذي ســا َل علــى وجهِ ـ َ
دمـ َ
ـك
ونُواســيك بفقــدِ عمـ َ
ـك حمــزة!
الحديبيــة لنقــول لـ َ
ود ْدنــا لــو ُكنــا معـ َ
ـك نحــن ُجنــدك فــي
ـك يــوم ُ
الســلم والحــرب!
ِّ
ـك حيــن أظهـر اهللُ
ـك يــوم فتــح مكــة فنفــرح لفرحـ َ
ود ْدنــا لــو ُكنــا معـ َ
َ
دِ ينَه!
ـاك بصو ِتـ َ
ود ْدنــا لــو ُكنــا معـ َ
ـوداع لنســمع وصايـ َ
ـك
ـك فــي حجــةِ الـ ِ
ـك :نشــه ُد أنـ َ
ونقــول لـ َ
ـت!
ـك قــد بلَّغـ َ
ـك لنبكيـ َ
ود ْدنــا لــو ُكنــا فــي المدينــةِ يــوم وفا ِتـ َ
أن فِ ـ َ
ـك ،ونُخبـ َ
ـداك
ـرك َّ
أنفســنا وآباءنــا وأمهاتنــا وأوالدنــا وأموالنا!
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ـس ال ُّدنيــا ،موعــدي معكــم
عزاؤنــا فيــك قولــك :موعــدي معكــم ليـ َ
ـوض ،وإ َّنــا لنصدقـ َ
ـك!
علــى الحـ ِ
َ
أحــب يــو َم القيامــةِ  ،وإننــا
فيــك قولــك :المــرءُ مــع مــن
وعزاؤنــا
َّ
وا ِ
هلل نُ ِح ُّب َــك!
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