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ــواد  ــات وامل ــة املعلوم ــوى جهدهــا لضــان دق ــة التق ــذل مجل ــؤولية: تب ــالء املس إخ
املنشــورة عــر منصاتهــا، والتــي هــي نتــاج ســعي كاتبهــا إىل إبــداء وجهــة نظــره انطالقــا مــن أســس 

الجاعــة اإلســالمية األحمديــة التــي ال ميلــك حــق متثيلهــا ســوى ســيدنا املســيح املوعــود واإلمــام 

املهــدي )عليــه الصــالة والســالم( ومــن بعــده خلفائــه األطهــار حــًرا، فتحظــى املــادة باملوافقــة 

عــى النــر بقــدر مــا يوفَّــق كاتبهــا للبحــث والتمحيــص، إال أن مجلــة التقــوى ال تقــدم أي ضــان 

ــح أو ضمنــي حــول مــا تنــره مــن مــواد، وإن كانــت تســعى بنفســها للتأكــد مــن دقتهــا.  رصي

ــل الجاعــة  لــذا فــإن أي خطــأ قــد يصــدر مــن الكاتــب فهــو عــى مســؤوليته الشــخصية، وال تَُحمَّ

اإلســالمية األحمديــة أو إدارة »التقــوى« تَِبَعاتــه.
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بـــدأت سلســـلة العلـــوم اإلنســـانية بالوحـــي اإللهـــي، 
ـــا  ـــن عموًم ـــأى عـــن الدي ـــم املعـــارص ين ـــن أخـــذ العل ول
ـــا  ـــا نشـــهد تقارًب ـــا، إال أنن ـــرة الوحـــي خصوًص وعـــن فك
اآلن بـــن املعـــارف اللدنيـــة واملكتشـــفات العرصيـــة، 
ــاًدا  ونتوقـــع أن يصـــر هـــذا التقـــارب املنشـــود اتحـ
ألبعـــد الحـــدود، وكـــا بـــدأ اللـــه العلـــم بالوحـــي، 

يعيـــده أيًضـــا إىل الوحـــي.
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منــذ أن بــرأ البــاري اإلنســانية، وهــي ماضيــة ُقدًمــا يف ســبيلها 
قِّــي. وكمــا هــي حــال الوليــد الرضيــع، ال يناســبه  حنــو التـََعلُّــم والتَّ
ســوى طعــام واحــد ُمتمثــل يف لــن األم، كذلــك يف املراحــل املبكــرة 
مــن عمــر اإلنســانية مل يكــن مثــة فــرق أو متييــز بــن املعــارف الدينيــة 
ومتطلباهتــا مــن جانــب، والعلــوم الدنيويــة ونواجتهــا مــن جانــب آخر، 
ا نظــرًا  ــَمعريف برمتــه يف تلــك العصــور ضئيــًا جــدًّ إذ كان احملتــوى الـ
إىل عمــر اإلنســانية الـــُمبكر يف ذلــك الوقــت.. كانــت املعرفــة كاًّ 
واحــًدا ال يتجــزأ، متاًمــا كلــن األم ابلنســبة للرضيــع. لقــد كان الديــن 
"ُمتمثــًا يف الوحــي اإلهلــي والرســاالت الســماوية" مبثابــة ذلــك اللــن 
الســائغ، وهــو مــا َعوَّلــت عليــه البشــرية املبكــرة يف فــكِّ َشــفرة الكــون 
لــِـحلِّ ألغــاز البيئــة احمليطــة هبــا مبــا يناســب عقليــة القــوم آنــذاك، فقــدم 
الديــن لإلنســان تفســرات ُمرِضيَــة للظواهــر الكونيــة احمليطــة، كالــرق 
والرعــد، والــزالزل، والراكــن، واألعاصــر واخلســوف والكســوف، 

واألوبئــة، واملــوت، والــوالدة، وغرهــا مــن الظواهــر األخــرى.
طبيعيــة..  أمــوٌر  أهنــا  ليثبــت  ذلــك  بعــد  احلديــث  العلــم  أتــى  مث 
مثــل الرعــد والــرق، هــي جمــرد شــحنات كهرابئيــة، اختــذت صــورة 

العلميــة  التفســرات  تلــك  مثــل  لقــد كانــت  وصوتيــة.  ضوئيــة 
احلديــث  العلــم  مشــاهر  مــن  عــدًدا كبــرًا  دفــع  مــا  احلقيقيــة 
ابتــوا  ألهنــم  ذلــك  هللا،  إىل  الكــون  أصــل  إرجــاع  عــدم  إىل 
ــا  عمَّ شــافًيا  جــوااًب  مــا  يوًمــا  ســيعطيهم  العلــم  أبن  قناعــة  علــى 
بوجــود  إمياهنــم  فكــرة  عــن  النظــر  بغــض  اآلن،  إدراكــه  ميكــن  ال 

 هللا من عدمه، فكانت هذه بؤرة الكارثة.. 
إن اإلنسان يف كل عصر يسعى إلجياد هدف ومعىن حلياته، وقد 
رأى الفيلســوف اإلغريقي "أانكســاجوراس" أن اإلنســان مشــغوف 
ابلتطلــع حنــو الكــون مــن حولــه، وظــل رأيــه هــذا قائًمــا قــرواًن بعــد 
عصر »أرسطو«، مث أخذ يف التاشي متاًما بعد انتشار املسيحية، 
حيث شــاعت النظرة إىل العلم كأمر عبثي زائل، فالتكيز يف تلك 
احلقبــة كان علــى كل مــا خيــص األمــور الروحيــة فقــط، وهــذا القــول 
ليــس بدافــع التعصــب ضــد املســيحية، ال مســح هللا، فهــو ليــس 
قولنــا أو قــول أي مــن املســلمن، بــل هــو شــهادة أوروبيــة علــى 
لســان أســتاذ الفلســفة الطبيعيــة »برنولــف كانيتشــايدر«، وهــو مل 
يقــل هــذا بدافــع التعصــب قطًعــا.. لقــد كانــت وجهــة النظــر تلــك 
الــي أصلهــا انتشــار املســيحية يف العــامل القــدمي ُمؤذنــة ببدايــة حقبــة 
العصــور املظلمــة يف العــامل املســيحي - مــع حتفظنــا علــى تســميتها 
ابلعصــور املظلمــة - فقــد كانــت عصــورًا ذهبيــة يف مشــرق العــامل، 
حيــث ســطعت مشــس احلضــارة اإلســامية مبكتشــفاهتا وخمتعاهتــا 
وإرثهــا املــادي والفكــري الــذي ظلــت أورواب تنهــل منــه قــرواًن حــى 

اســتوت علــى ســاقيها مــع بدايــة عصــر النهضــة األوروبيــة. 
ومقارنــة مبــا أحدثــه االنتشــار املســيحي يف العــامل القــدمي، ندهــش 
مــن أثــر انتشــار اإلســام، ومــا ترتــب علــى هــذا االنتشــار مــن تغــر 
اتم مــن النقيــض إىل النقيــض، َتغــر كان ِمــن مظاهــره أن حتولــت 
بيئــة الصحــراء إىل جنــة علــم وروحانيــة كفــت العــامل القــدمي مؤونتــه 
مــن الــزاد العلمــي والفكــري واحلضــاري قرابــة تســعة قــرون أو أكثــر. 
لقــد بــدأ غــرس هــذه اجلنــة الــوارف ببــذور الصحابــة األوائــل، والــي 
بذرهتــا يــد النبــوة، مث رعتهــا يــد اخلافــة بعــد ذلــك. وقــد ذكــر بعــض 
احملققــن أن عــدد صحابــة رســول هللا  بلــغ 114000، وال 

اإِلْسالُم َوَمَباِدُئ 
الِعْلِم الَحِديِث.. 

 التْوِفيُق َوالتْوِثيُق

        التقوى                أغسطس    22021 

﴿؟؟

كلمة التقوى

ِمــْن ﴿﴾ يـَْبــَدأُ  الَعــاملَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  يف 
! » ُهنَــا َها «”



نشــك يف أهنــم مجيًعــا قــد اقتبســوا مــن علــم النبــوة، غــر أن بعضهــم 
قــد تفــرغ للعلــم فعرفــوا بعلمــاء الصحابــة، وهــم ُكثــر إذا مــا قُــورن 
مــن  مــن خلــوا  مــن أصحــاب وحواريــي  نظرائهــم  بعــدد  عددهــم 
النبيــن. فأمــا عــن الصحابــة العلمــاء مــن أمــة ســيد اخللــق حممــد 
املصطفــى  فقــد ذكــرت الــرواايت أمســاء طائفــة منهــم، فعــن أيب 

: ســعيد اخلــدري قــال: قــال رســول هللا
عمــُر،  هللِا  ديــِن  يف  وأقواهــم  بكــٍر،  أبــو  هبــا  األمَّــِة  هــذه  »أرحــُم 

حيــاًء  وأصدقهــم  علــيٌّ،  وأقضاهــم  زيــٌد،  وأفرضهــم 
عثمــاُن، وأمــُن األمَّــِة أبــو عبيــدَة، وأقرؤهــم ُأيَبُّ، 

وأبــو هريــرَة وعــاٌء مــن العلــِم، وســلماُن ِعْلــٌم 
ال يُــدرُك، ومعــاٌذ أعلــُم النــاِس حبــاِل هللِا 
وحراِمــه، ومــا أظلَّــِت اخلضــراُء وال أقلَّــِت 
الغــراُء أو البطحــاُء مــن ذي هلجــٍة أصــدَق 

مــن أيب ذرٍّ.« )1( 
أن  بفكــرة  الزعــم  إىل  تدعــوان  أمــور كثــرة 

اإلســام كان بوابــة العــامل إىل عصــر العلــم احلديــث، 
قاطبــة إبجــراء  العلــم  متيــز يف رأي مؤرخــي  الــذي  العصــر  هــذا 

التوثيــق العلمــي وحتقيــق نســبة النصــوص إىل أصحاهبــا، والقــراءة 
أن  عرفنــا  مــا  إذا  الدهشــة  ســتغمران  واملتــون،  للمصــادر  النقديــة 
أول مــن ســلك مســلك التوثيــق العلمــي كان واحــًدا مــن صحابــة 
النــي ، إنــه الصحــايب ُأيب بــن كعــب  والــذي كان أول مــن 
كتــب الوحــي لرســول هللا  بعــد قدومــه إىل املدينــة، ويف ذلــك 
الوقــت مل تكــن فكــرة التوثيــق لتخطــر علــى ابل أحــد، ومــا كان 
ُيكتــب اســم الكاتــب يف آخــر الكتــاب يف ذلــك الزمــن، الّلهــم إال 

مــا كان خُيتــم بــه رســائل امللــوك والــوالة، فــأول مــن كتــب يف آخــر 
الكتــاب »وكتــب فــان« هــو ُأيب بــن كعــب، وبعــده بــدأ اآلخــرون 
أيًضــا يقلدونــه، فــراج هــذا الفعــل احملمــود، الــذي نــرى أنــه بدايــة 
إجــراء التوثيــق العلمــي الــذي تســر عليــه كــرى املؤسســات العلميــة 
يف عصــران الراهــن، حــى وإن كان ملفكــري الغــرب ومقلديهــم مــن 

املشــارقة رأي خمتلــف. 
قــارئ التقــوى العزيــز، هنــدي إليــك هــذا العــدد، أغســطس/ آب 
2021 حفيًّــا أبجمــاد احلضــارة اإلســامية، بــدًءا مــن 
الكــرام،  وصحبــه    اخلــامت  النــي  نبــوة  عصــر 
املســيح  خليفــة  حضــرة  هبــم  احتفــى  الذيــن 
سلســلة  يف  العزيــز(  بنصــره  تعــاىل  هللا  )أيــده  اخلامــس 
وخنــص  البدريــن،  الصحابــة  عــن  خطبــه 
 ، ابلذكــر هــا هنــا حضــرة ُأيب بــن كعــب
الــذي أســلفنا احلديــث عنــه كونــه رائــد إجــراء 
بــل  اإلســامي،  التاريــخ  يف  العلمــي  التوثيــق 
واإلنســاين. يلــي ذلــك ابقــة مــن املقــاالت أبقــام خنبــة 
مــن الكتــاب تناولــوا فيهــا فكــرة العاقــة بــن العلــم والديــن، واملنجــز 

املســلمون.  الــذي خلفــه  احلضــاري 
ندعــو هللا تعــاىل أن جيعــل كل كلمــة ُســطرت يف هــذا العــدد وكل 
بفضلــه  اليانعــة  مثارهــا  يرينــا  وأن  الكــرمي،  لوجهــه  خالصــة  عــدد 

آمــن.  وُجــوده، 

----
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ِمــْن  يـَْبــَدأُ  الَعــاملَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  يف 
! » ُهنَــا َها «”

”
ندهــش مــن أثــر انتشــار اإلســام، ومــا ترتــب عــى هــذا االنتشــار مــن تغــر تــام مــن النقيــض 

إىل النقيــض، تَغــر كان ِمــن مظاهــره أن تحولــت بيئــة الصحــراء إىل جنــة علــم وروحانيــة كفــت 

العــامل القديــم مؤونتــه مــن الــزاد العلمــي والفكــري والحضــاري قرابــة تســعة قــرون أو أكــر. 

         الحضارة اإلنسانية
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

”

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئييس من إضافة أرسة »التقوى«

مجمع البحرين ودخول 

الحوت للبحر الثاني

َــَذ َســِبيَلُه ِف  ــا بـََلغَــا َمَْمــَع بـَْيِنِهَمــا َنِســَيا ُحوتـَُهَمــا فَاتَّ ﴿فـََلمَّ
اْلَبْحــِر َســَرًب﴾ )الكهــف 62(

شرح الكلمات:  
منــه  الكبــر  يف  غلَــب  وقــد  الســمك،  احلــوت  ُحــوت: 

)األقــرب(.
األرض؛  حتــت  احلفــُر  ؛  الوحشــيِّ ُجْحــُر  ــَرُب:  السَّ َســَراًب: 
القنــاُة خيــرج منهــا املــاُء. والسَّــَرب أيًضــا مصــدُر ســِرب يســَرب 

يقــال ســرِبت املــزادُة َســَراًب: ســالْت وجــَرْت )األقــرب(.

التفسري:
اعلــم أنــه قــد ورد يف ُكتــب علــم التعبــر عــن احلــوت: »رمبــا 
املتعبديــن«  ومســجد  الصاحلــن  معبــد  علــى  رؤيتُــه  دلّــت 

احلــوت(. األانم: كلمــة  )تعطــر 
يتضــح مــن هــذه اآليــة واآليتــن التاليتــن أن عامــة جممــع 
البحريــن الــي أُوتَِيهــا موســى  هــي غيــاب احلــوت عنــد 
وصوله إىل اجملمع. فاملراد من قوله تعاىل ﴿َنِســَيا ُحوتـَُهَما﴾ 
ومســاجد  الصاحلــن  معابــُد  عنــده  ختــرج  الــذي  املقــام  أن 
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”

”
العابديــن ِمــن أيــدي هــؤالء هــو جممــع البحريــن.. أي املقــام 
الــذي تنتهــي إليــه السلســلة املوســوية وتبتــدئ منــه السلســلة 

احملمديــة. 
كــم هــو واضــح وجلــيٌّ هــذا املعــىن، أعــي عنــد ظهــور نــّي 
ــزع الصــاح والعبــادة احلقيقيــة مــن األمــة القدميــة،  جديــد يُنـ
وينتقــان إىل قــوم النــّي اجلديــد. ويشــر هــذا الكشــف إىل 
هــذا، حيــث أخــر هللا تعــاىل أنــه بعــد ظهــور حممــد رســول 
هللا  إمنــا تُقبَــل العبــادات مــن األمــة احملمديــة وحدهــا، ولــن 
حتظــى عبــاداُت بــي إســرائيل ُأمَّــِة موســى ابلقبــول عنــد هللا 
تعــاىل، وســتندثر آاثر العبــادة احلقيقيــة والصــاح والــورع يف 

أفــراد األمــة املوســوية.
 فقولــه تعــاىل ﴿َنِســَيا ُحوتـَُهَمــا﴾ يعــي أن األمــة اإلســرائيلية 
اخلالصــة - أي قــوم موســى - ســتخلو مــن العبــادة احلقيقيــة 
والتقــوى احلقيقيــة قبــل جمــيء جممــع البحريــن بزمــن طويــل، 
ولــن تبقــى العبــادة والصــاح إال يف أمــة ميكــن أن تدعــى 
قوًمــا ملوســى ولفتــاه مًعــا، أو بتعبــر آخــر: عنــد ظهــور املســيح 
 ستوجد العبادة احلقيقية يف املسيحين فحسب، بينما 

ســُيحَرم منهــا ابقــي بــي إســرائيل. 
ولكــن مبــا أن عيســى هــو أحــد أنبيــاء السلســلة املوســوية، 

فُحوتــه ابلتــايل هــو حــوت موســى، لــذا فقولـــه تعــاىل ﴿َنِســَيا 
ُحوتـَُهَمــا﴾ تتضمــن أيًضــا اإلشــارَة إىل أنــه حــى النصــارى- 
سينســون   - مًعــا  النبيــن  هذيــن  إىل  ينتمــون  الذيــن  وهــم 
حوهتــم عنــد جممــع البحريــن.. أي ســُيحرمون هــم اآلخــرون 

مــن العبــادة احلقيقيــة والتقــوى عنــد ذلــك املقــام. 
تؤكــد هــذه اآليــة أيًضــا كــون هــذا الســفر كشــًفا، ألن جممــع 
البحريــن املــادي ليــس مــن الصعــب معرفتــه عنــد املــرور بــه، 
وال ميكــن أن يتجــاوزه املــارُّ دون أن ينتبــه لــه، كمــا أن معرفتــه 
ال حتتــاج إىل عامــة مــن حــوت أو غــره. فــا شــك إذن أن 
جممــع البحريــن هــذا روحــاين يُعــَرف ابآلاثر والعامــات إذ ال 
يوجــد لــه عامــة ماديــة يُعــرف هبــا، بــل وإن النــاس يف ذلــك 
الوقــت يكونــون معارضــن ومكذبــن، وال يقَبلــون أن جممــع 
البحريــن قــد أتــى.. أي ال يقَبلــون أن عهــد النــّي الســابق قــد 
انتهــى وعهــد النــّي اجلديــد قــد ابتــدأ. إن العامــة الــي يُعــَرف 
هبــا هــذا األمــر هــي فقــدان العبــادة والصــاح يف قــوم النــّي 
الســابق. عندمــا يــرى أولــو األلبــاب هــذا الفــرق البــّن أعــي 
حــن يــرون أن هللا تعــاىل ال يقيــم لعبــادات القــوم األول وزاًن، 
ويقبــل عبــادات القــوم الثــاين ويســتجيب أدعيتهــم، يدركــون 

أن جممــع البحريــن قــد جــاء. 

تؤكــد هــذه اآليــة أيًضــا كــون هــذا الســفر كشــًفا، ألن مجمــع البحريــن املــادي ليــس مــن 

الصعــب معرفتــه عنــد املــرور بــه، وال ميكــن أن يتجــاوزه املــارُّ دون أن ينتبــه لــه، كــا 

أن معرفتــه ال تحتــاج إىل عامــة مــن حــوت أو غــره. فــا شــك إذن أن مجمــع البحريــن 

ــا... ــرف به ــة يُع ــة مادي ــه عام ــد ل ــات إذ ال يوج ــار والعام ــرَف باآلث ــاين يُع ــذا روح ه
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”

وقــد أشــر إىل هــذا املوضــوع أبلفــاظ واضحــة يف موضــع آخــر 
ــٌد َرُســوُل اللَِّ  مــن القــرآن اجمليــد حيــث قــال هللا تعــاىل: ﴿حُمَمَّ
ــا  ًع ــْم تـَرَاُهــْم رُكَّ ــاِر ُرَحَــاُء بـَيـْنـَُه ــى اْلُكفَّ اُء َعَل ــُه َأِشــدَّ َوالَِّذيــَن َمَع
ُســجًَّدا يـَبـْتـَُغوَن َفْضًا ِمَن اللَِّ َوِرْضَوااًن ِســيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم 
ِمــْن أَثَــِر السُّــُجوِد َذلِــَك َمثـَُلُهــْم يف التَـّــْورَاِة..﴾ )الفتــح: 30(.  
بواســطة  أخــر  أنــه كان  جليًّــا  هنــا  تعــاىل  هللا  صــرَّح  لقــد 
موســى  أن مــن آايت صــدق حممــد  ومجاعتــه أن 
آاثر وجوههــم ســتدل علــى أن ســجودهم وعباداهتــم مقبولــة 
لــدى هللا تعــاىل، ولكــن عبــادة خصومهــم مرفوضــة، وال تبــدو 

آاثر فضلــه تعــاىل يف وجوههــم. 
وبنــاء علــى هــذه اآليــة أرى أن هــذا الســفر الروحــاين ملوســى 
 كان مذكــورًا يف التــوراة، ولكــن اليهــود كدأهبــم حمــوا أثــره 
لكونــه ضربــة قاضيــة عليهــم. ولكــن بقــي ذكــره يف روايتهــم 
بصــورة  األخــرى  يف كتبهــم  مســجًَّا  فنجــده  الســماعية، 

مشــوهة. 
كمــا يتضــح أيًضــا مــن اآليــة الــي حنــن بصــدد تفســرها أن 
السلســلة املوســوية كانــت مبثابــة حلقــة للسلســلة احملمديــة، 
ألن فقــدان عامــة جممــع البحريــن يف العــامل الظاهــري يــدل 
يبــدو  ال  حبيــث  ســيلتقيان  البحريــن كاان  هذيــن  أن  علــى 
للرائــي أهنمــا حبــران، بــل يبــدو البحــر الثــاين جــزًءا مــن البحــر 
األول، وكأن ماء البحر األول دخل يف البحر الثاين بشكل 
بينهمــا  جممــع  يُعــَرف  حــى  متقابلــن  حَبريــن  معــه  يعــودا  مل 

بعامــة معينــة.

ِمــْن  َلِقينَــا  َلَقــْد  ِلَفتَــاُه آتِنَــا غَــَداَءَن  قَــاَل  َجــاَوزَا  ــا  ﴿فـََلمَّ
)63 )الكهــف  َنَصبًــا﴾  َهــَذا  َســَفِرَن 

شرح الكلمات:

غداءان: الغداُء طعاُم الُغْدوِة )األقرب(.
َنَصًبا: النصُب التَعُب )املفردات(.

التفسري:
اعلــم أنــه ليــس مــن الضــروري أن نــؤول كل جــزء مــن أجــزاء 
الكشــف، إذ قــد يــرى اإلنســان يف الكشــف أمــورًا تكمــل 
مشــاهده ولكنهــا ليســت حباجــة لتأويــل وتعبــر. مثــًا إذا 
رأى املــرء يف الــرؤاي منظــر املــوت، ورأى معــه مــكااًن مــا، فــا 
حيتــاج ذلــك املــكان إىل تعبــر، إمنــا املنظــر الــذي ُيســتدل منــه 
علــى مــوت أحــد يقتضــي التعبــَر. ومــع ذلــك فــإن تعبــر مثــل 
هــذه األماكــن قــد يســاعد علــى فهــم املوضــوع، لذلــك أريــد 

أن أفســر الغــداء املذكــور هنــا أيًضــا حســب علــم التعبــر.
التعــب والنصــب  يــدل علــى  الــرؤاي  الغــداء يف  إن طلــب   
يتَعــب«  فإنــه  غــداًء  يطلــب  أنــه  رأى  »َمــن  ورد:  حيــث 
جممــع  أييت  ملــا  أنــه  اآليــة  فتعــي  الغــداء(.  األانم:  )تعطــر 
البحريــن أي أييت زمــُن رســول هللا .. فــا تنتفــع منــه أمــة 
موســى وعيســى عليهما الســام - علًما أن موســى وعيســى 
يف هــذا الكشــف إمنــا ميثّــان أمتهمــا، إذ مل جيــدا زمــن حممــد 
 - بــل ستســتمر يف كفرهــا وال تــرح مســافرة، دون أن 
تقبــل أن زمــن دينهــا قــد انتهــى؛ مث بعــد ســفر طويــل تشــعر 
النــّي  يظهــر  مل  ملَ  ابلغــة:  حــرة  وتقــول يف  شــديد،  بتعــب 
الكامــل الــذي ُوعــدان بظهــوره؟ مث بعــد عنائهــا الطويــل تقــول 
يف نفســها: ألســنا علــى خطــأ؟ فلعــل ذلــك النــّي يكــون قــد 

ظهــر، ولكنــا ُحرمنــا اإلميــاَن بــه!؟

﴿قَــاَل َأرَأَيْــَت ِإْذ َأَويـَْنــا ِإَل الصَّْخــَرِة فَــِإّنِ َنِســيُت اْلـُـوَت 
ِف  َســِبيَلُه  َــَذ  َواتَّ َأذُْكــَرُه  َأْن  ــْيطَاُن  الشَّ ِإلَّ  أَْنَســانِيُه  َوَمــا 

اْلَبْحــِر َعَجبًــا﴾ )الكهــف 64(
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” ”

” شرح الكلمات:
علــم  ويف  )األقــرب(.  الصُّْلــُب  العظيــُم  احلجــُر  الصخــرُة: 
التعبــر الصخــرُة »تــدّل علــى القبــح مــن الفجــور« )تعطــر 
األانم: كلمــة الصخــرة(.. أي أنــه إذا رأى أحــد الصخــرة يف 

املنــام فاملــراد أن الرائــي يُبتلــى أبقبــح الفســق والفجــور. 

التفسري:
ونظرًا إىل أتويل الصخرة فإن قوله ﴿ِإْذ أََويـَْنا ِإىَل الصَّْخَرِة﴾ 
ســيعي أننــا ملــا ابُتلينــا ابلفســق والفجــور.. واملــراد أن الذيــن 
ينتســبون لــكا النبيــن موســى وعيســى عليهمــا الســام - 
وهــم النصــارى - حــن يقعــون يف هــوة الفســق والفجــور، 
فــذاك هــو زمــان جممــع البحريــن.. أي الزمــن الــذي ســيظهر 
فيــه حممــد رســول هللا ، ألن األنبيــاء ال يرَســلون إال عنــد 

ــي الفســق والفجــور بــن النــاس. تفشِّ
الــذي  الزمــن  أن  مــن  ابلرغــم  أنــه  املذكــور  املنظــر  فتأويــل   
ســيعّم فيــه الفســاد والفجــور بــن األمــة املســيحية هــو زمــن 
لــن يدركــوا  ظهــور حممــد رســول هللا ، إال أن النصــارى 
ذلــك إال بعــد زمــن طويــل، وبعــد َنَصِبهــم يف الســفر املضــي، 

فــوات األوان. وإخفاقهــم يف جهودهــم؛ فيتأســفون علــى 
ويــزداد هــذا املفهــوم جــاًء بقولــه تعــاىل ﴿َوَمــا أَْنَســانِيُه ِإالَّ 

الشَّْيطَاُن﴾.. أي سيقول املسيحيون يف أنفسهم: ما َحَرَمنا 
مــن معرفــة حممــد  إال وســاوس الشــيطان وهواجســه، إذ 
مــا دمنــا قــد رأينــا أن عباداتنــا مل تعــد تــؤيت مثارهــا، وأننــا قــد 
انغمســنا يف الفســق والفجــور، فلِــَم مل نــدرك حينهــا أن مقــام 
جممــع البحريــن قــد جــاء، وأن هللا تعــاىل قــد خَذلنــا، وأن 
ــذ ســبيَله  عهــد النــّي املوعــود قــد بــدأ؟ ذلــك أن قولــه ﴿واختَّ
يف البحــر َعَجبًــا﴾ إشــارة إىل عجبهــم مــن َخطَئهــم، وأنــه 
كيــف خــرَج احلــوت مــن أيديهــم ودَخــل يف البحــر الثــاين، 
وبقينــا  املســلمن،  إىل  العبــادة  مثــرات  انتقلــت  أي كيــف 

حمرومــن منهــا. 
الواقعــة كشــًفا،  هــذه  علــى كــون  يــدل  أيًضــا  املنظــر  هــذا 
وإال مل تكــن هنــاك حاجــة جلعــل احلــوت احلقيقــي عامــة 
ملعرفــة جممــع البحريــن الظاهــري. وإن قلنــا أهنمــا كاان ميشــيان 
إايه  لنســياهنما  يكــن  فلــم  الظاهــري،  احلــوت  إىل  انظَريــن 
جمــال. هــل رأيتــم يف الدنيــا مثــًا أن رجــًا يســافر يف ســيارة، 
مث بعــد قطــع مســافة طويلــة ينســى أنــه يركــب ســيارة، ويبــدأ 
الســفر علــى األقــدام دون أن يــدري، مث يتذكــر بعــد برهــة 
من الزمان أنه كان يســافر يف ســيارة؟! إًذا فما داما ميشــيان 
انظَريــن إىل احلــوت فلــم يكــن هلمــا أن خيطـُـَوا خطــوة واحــدة 

مــن دون النظــر إليــه، وابلتــايل يســتحيل أن ينســياه. 

ــه الفســاد  ــذي ســيعّم في ــه بالرغــم مــن أن الزمــن ال ــل املنظــر املذكــور أن فتأوي

ــه ، إال أن  ــد رســول الل ــور محم ــن ظه ــة املســيحية هــو زم ــن األم والفجــور ب

النصــارى لــن يدركــوا ذلــك إال بعــد زمن طويــل، وبعد نََصِبهــم يف الســفر املضني.... 

ــْيطَاُن﴾.. أي  ــانِيُه إِالَّ الشَّ ــا أَنَْس ــاىل ﴿َوَم ــه تع ــاًء بقول ــوم ج ــذا املفه ــزداد ه وي

ــا مــن معرفــة محمــد  إال وســاوس  ســيقول املســيحيون يف أنفســهم: مــا َحرََمن

الشــيطان وهواجســه، إذ مــا دمنــا قــد رأينــا أن عباداتنــا مل تعــد تــؤيت مثارهــا...



        التقوى                أغسطس    82021 

﴾﴿

َعـــْن أُمِّ َســـَلَمَة َأنَّ النَّـــِيَّ  َكاَن يـَُقـــوُل ِإَذا َصلَّـــى الصُّْبـــَح ِحـــَن ُيَســـلُِّم:  " اللَُّهـــمَّ ِإينّ َأْســـأَُلَك 

ِعْلًمـــا اَنِفًعـــا، َورِْزقًـــا طَيِّبًـــا، َوَعَمـــًا ُمتـََقبَّـــًا.  "   )ســـنن بـــن ماجـــة، كتـــاب إقامـــة الصاة والســـنة فيها(

ُ َلُه  َعْن  َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُســـوُل اللَِّ : "َمْن َســـَلَك َطرِيًقا يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َســـهََّل اللَّ

َطرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة ." )ســـنن التمذي، كتاب العلم عن رســـول هللا(

َعـــْن  أَنَـــٍس قَـــاَل: قَـــاَل َرُســـوُل اللَِّ : "ِإنَّ لِـــُكلِّ ِديـــٍن ُخُلًقا َوُخُلُق اإِلْســـَاِم احْلََياُء.  "   )ســـنن 

بـــن ماجة، كتـــاب الزهد(

يُن النَِّصيَحُة." قـُْلَنا: ِلَمْن؟  َعـــْن  َأيب رُقـَيَّـــَة مَتِيـــِم بْـــِن أَْوٍس الـــدَّارِيِّ  َأنَّ النَِّيَّ  قَـــاَل: "الدِّ

ِة اْلُمْســـِلِمَن َوَعامَِّتِهْم." )صحيح مســـلم، كتاب اإلميان( ، َوِلِكَتاِبِه، َوِلَرُســـولِِه، َوأِلَِئمَّ قَاَل: "للَِِّ

َعْن  أيب ُهَريـَْرَة قَاَل:  َكاَن َرُســـوُل اللَِّ  يـَُقوُل: "اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اأْلَْرَبِع: ِمْن ِعْلٍم 

اَل يـَنـَْفُع، َوِمْن قـَْلٍب اَل خَيَْشـــُع، َوِمْن نـَْفٍس اَل َتْشـــَبُع، َوِمْن ُدَعاٍء اَل ُيْســـَمُع." )ســـنن النســـائي، 
كتاب االستعاذة(

"أحاديث نبوية شريفة ف أخالق "املسلم"
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 سيدن مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز
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فالاصـــل أن الذنـــوب كثـــرت يف هـــذا الزمـــان مـــع تـــرك احليـــاء، بل هـــي أُدخلـــْت يف العقائد 
واآلراء، وجاهـــَر النـــاُس هبـــا وصـــار الزمـــن كالليلة الليـــاء. وعلى ذلك ترى القســـوس ُيِضّلون 
النـــاس أبغلوطـــات يف حتريـــر وبيـــان، ويعِرضـــون علـــى النـــاس أمواهلـــم وبنـــااًت من أهـــل صلبان، 
ويرّغبوهنـــم يف مّلتهـــم بَعقـــار وِعْقيـــان، ويزيّنـــون ُحرّيـَّتهـــم يف أعينهـــم ويســـُقوهنم مـــن ألطـــِف 
ُمدامـــة، فـــرى املرتـــّدون أن الصـــوم والصـــاة والعّفة كانت عليهم كغرامة... ولذلك اشـــتّدت 
الضـــرورة إىل بعـــث احَلَكـــِم مـــن الرحـــن، وكان ذلـــك وعـــٌد مـــن هللا املنّـــان، فـــإن القـــوم جعلـــوا 
القـــرآن ِعِضـــَن، واّدعـــى بعضهـــم أهنـــم مـــن احملّدثن، ومشّـــروا عـــن ِذراَعيهم لتخطئـــة املقلِّدين، 
وقـــوم آخـــرون يقولـــون إن اإلســـام قـــد بطُـــل يف هـــذا الزمان َشـــْرُعه، وجتّدَد َضْرُعـــه، وقالوا ما 
هـــو إال كَســـَمِر البارحـــة، وليـــس كَمْرَهـــِم القروح بل كاألشـــياء القارحة. وقـــد بّثوا تلك اآلراء، 
ونثّـــوا هـــذه األهـــواء. فانظـــر كيـــف متـــاَدى اعتيـــاُص املســـر، وســـَرْت هـــذه العقيـــدة يف أكثـــر 
النـــاس مـــن الفقـــر واألمـــر، وصـــارت الشـــريعة كبئـــر معطَّلـــٍة وِمصٍر حصيٍد يف أعـــن احلكام، 
فـــا حُيـــَرُز َجـــىَن ُعوِدهـــا كما هو حقُّها ِمن ُدَول اإلســـام... ال يراعـــون العدل عند املكافاة، 
وال مييلـــون مـــن الــــَمصاّف إىل املصافـــاة. ال يعلمـــون شـــرائط أرابب األمـــر والسياســـة، ومـــا 
أُعطـــوا حظًـّــا مـــن الفراســـة. يقولـــون إان حنـــن املســـلمون، ويعملـــون على رغم وصااي اإلســـام 
وال خيافـــون. يداومـــون علـــى الِســـَر الـــي تُبايِـــُن الـــورَع والتقـــاة، وال يبالـــون الصـــوم وال يقربـــون 
الصاة. ال أيخذون سبل العدل عند رؤية عثرات الناس، وال حيُزمون عند تطلُّب الــــَمثالب 

ـــعاة الذيـــن هـــم كاخلّناس.   )لـُـــجة النـــور ص 43 و44( ويّتكئـــون علـــى السُّ

"َجَعُلوا الُقْرآَن ِعِضنَي"
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لـــه،  شــريك  ل  وحــده  إل هللا  إلــه  أّل  أشــهد 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  حممــًدا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ بهلل مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بْســِم هللا 
 * اْلَعاَلمــنَي  َربِّ  اْلَْمــُد هلل   * الرَّحيــم  الرَّمْحَــن 
َك نـَْعبُــُد  يــن * إيَّ الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يــَـْوم الدِّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعنُي * اْهــدَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

آمــني.  الضَّالِّــني﴾.  َول  َعَلْيِهــْم 

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

 نسب ُأيب بن كعب ونعته
الصحــايب اآلخــر الــذي أتنــاول ذكــره هــو ُأيب بــن كعــب 
. كان مــن األنصــار مــن بــي معاويــة أحــد بطــون 
بنــت  صهيلــة  وأمــه  قيــس  بــن  والــده كعــب  اخلــزرج. 
األســود. لــه كنيتــان أحدمهــا أبــو املنــذر ومســاه هبــا النــي 
الطفيــل ومســاه هبــا عمــر  بســبب  أبــو   والثانيــة 

ابنــه الطفيــل.
وكان  القامــة،  متوســط  أي  دحداًحــا  رجــًا  ُأيّب  كان 
أبيــض الــرأس واللحيــة ومل يكــن يغــر شــيبه ابلتخضيــب، 
فلــم يكــن خيضــب رأســه وال حليتــه. وقــد شــهد ُأيب بــن 

كعــب العقبــة الثانيــة مــع ســبعن شــخًصا. 

  ثبت أبمساء كتبة الوحي للنيب
القــراءة والكتابــة قبــل اإلســام وبعــد  كان أيّب يعــرف 
 . إســامه تشــرف بكتابــة الوحــي النــازل علــى النــي
آخــى النــي  بــن ُأيب وطلحــة بــن عبيــد هللا، ويف روايــة 

أنــه  آخــى بينــه وبــن ســعيد بــن زيــد.
لقد ورد عنه أن هللا تعاىل أمر رســول هللا  أن يســمع 

أبيًّــا القــرآن. وقــال النــي : أقــرأ أمــي ُأيّب. 
وهلــذا الســبب ورد عنــه أنــه كان عالـــًما ابلقــرآن الكــرمي، 

وســتأيت رواايت أخــرى حــول هــذا املوضــوع. 
: يقول املصلح املوعود

كان ُأيّب بــن كعــب  أحــد األربعــة الذيــن قــال النــي 
ــرَّاء األمــة أي َمــن أراد أن يتعلــم القــرآن   عنهــم أهنــم قـُ

فليتعلــْم ِمــن هــؤالء.
: مث يقول املصلح املوعود

إن كتبــة الوحــي الذيــن كان الرســول  يســتخدمهم يف 
كتابــة القــرآن الكــرمي قــد ثبــت مــن التاريــخ مخســة عشــر 

َواِقُع الِعْلِم َوالتْعِليِم
ِفي َفْجِر اإِلْسالِم

 ِمن النَظِر ِفي ِسيَرِة أََحِد َكَتَبِة الَوْحِي
 َحْضَرُة أُبَيٍّ بِن َكْعٍب

خطبة  الجمعة التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد
أيده اهلل تعالى بنصره العزيز

  ــدي ــام المه ــود واإلم ــيح الموع ــس للمس ــة الخام الخليف
ــا ــورد بريطاني ــاد تلف ــالم آب ــارك، إس ــجد مب ــي مس ــخ 2020/10/16م  ف بتاري
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امسًــا هلــؤالء، وهــم: 
 1. زيد بن اثبت
 2.ُأيّب بن كعب

 3. عبد هللا بن سعد بن أيب الّسرح
 4. الزبر بن العّوام

 5. خالد بن سعيد بن العاص
 6. أابن بن سعيد بن العاص
 7. حنظلة بن الربيع األسدي
 8. ُمعيقيب بن أيب فاطمة
 9. عبد هللا بن األرقم الزهري
 10. ُشرحبيل بن حسنة
 11. عبد هللا بن رواحة
 12. أبو بكر الصديق

 13. عمر بن اخلطاب
 14. عثمان بن عفان
 15. وعلّي بن أيب طالب

القــرآين،  الوحــي  مــن  آايت    الرســول  تلقــى  وكلمــا 
كان يســتدعي أحــد هــؤالء، وميليــه بنفســه نــص الوحــي 

الــذي تلقــاه.

ــار، وواقــع العلــم والتعليــم ف  األســاتذة األربعــة الكب
اإلســالم

اختــار  قــد    النــي  : كان  املوعــود  املصلــح  قــال 
القــرآن  حبفــظ  يقومــون  فكانــوا  املعلمــن،  مــن  مجاعــة 
اجمليــد حتــت إشــرافه  شــخصيًّا، مث بعــد ذلــك كانــوا 
يقومــون بتعليــم اآلخريــن. وقــد دّرب األربعــة الذيــن كان 
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عملهــم أن يتعلمــوا القــرآن علــى يــد النــي  مث يعلمــوه 
اآلخريــن بدورهــم. مث كانــت هنــاك مجاعــة مــن الصحابــة 

حتــت إشــرافهم تعلــم النــاَس القــرآن الكــرمي.
وأمساء هؤالء األساتذة األربعة الكبار كالتايل:

 1. عبد هللا بن مسعود
 2. سامل موىل أيب ُحذيفة
 3. ُمعاذ بن جبل
 4. ُأيّب بن كعب

كان عبــد هللا بــن مســعود عامــًا وكان ســامل مــوىل أيب 
ُحذيفــة عبــًدا حُمــّررًا، ومهــا مــن املهاجريــن، أمــا ُمعــاذ بــن 
جبــل وُأيّب بــن كعــب مــن األنصــار فــكاان مــن زعمــاء 
أهــل املدينــة. وهــذا يــدل علــى أن الرســول   قــد عــّن 
معلمــي القــرآن مــن خمتلــف الشــرائح االجتماعيــة، وقــد 
يقــول: »خــذوا  الرســول  كان  ورد يف احلديــث أن 
اْلُقــْرآَن ِمــْن أَْربـََعــٍة ِمــْن َعْبــِد اللَِّ بْــِن َمْســُعوٍد، َوَســاملٍِ َمــْوىَل 

ــٍل« . ــِن َجَب ــاِذ ْب ــِن َكْعــٍب َوُمَع ــَة َوُأيبَِّ ْب َأيب ُحَذيـَْف
  لقــد تعلــم هــؤالء األربعــة القــرآن اجمليــد مــن الرســول
مباشــرة أو صحَُّحــوا قراءهتــم حتــت إشــرافه، ولكــن كان 
الذيــن كانــوا  أيًضــا  الصحابــة غرهــم  مــن  عــدد  هنــاك 
يتعلمــون مــن النــي  مباشــرة أجــزاء كثــرة مــن القــرآن 

الكــرمي.
: ِإنَّ اللََّ  َعــْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك  قَــاَل النَّــِيُّ  أِلُيبٍَّ
أََمــَرين َأْن أَقـْــَرأَ َعَلْيــَك ﴿ملَْ َيُكــْن الَِّذيــَن َكَفــُروا ِمــْن َأْهــِل 
ــْم، فـََبَكــى ُأيّب. ــاَل : نـََع ــاَل: َومَسَّــاين؟ َق ــاِب﴾. َق اْلِكَت
هــذه روايــة البخــاري وهنــاك روايــة أخــرى ورد فيهــا: َعــْن 
أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك َأنَّ نَــِيَّ اللَِّ  قَــاَل أِلُيبَِّ بْــِن َكْعــٍب: 
ُ مَسَّــاين لَــَك؟  ِإنَّ اللََّ أََمــَرين َأْن أُْقرِئَــَك اْلُقــْرآَن. قَــاَل: أَاللَّ
قَــاَل: نـََعــْم. قَــاَل: َوقَــْد ذُِكــْرُت ِعْنــَد َربِّ اْلَعاَلِمــَن؟ قَــاَل: 

نـََعــْم. َفَذَرفَــْت َعيـْنَــاُه. )صحيــح البخــاري، كتــاب تفســر 
القــرآن(

الواقعــة  هــذه  تفصيــل    املوعــود  املصلــح  لقــد ذكــر 
فقــال: بكلماتــه 

ــا نـََزلَــْت ﴿ملَْ َيُكــِن الَِّذيــَن  وعــن َأيب َحبَّــَة اْلبَــْدرّي قَــاَل: َلمَّ
َكَفــُروا..﴾ ِإىَل آِخرَِهــا قَــاَل ِجْرِيــُل أي أنــه أوصلــي أمــر 
هللا تعــاىل وهــو: "ِإنَّ َربَّــَك أَيُْمــُرَك َأْن تـُْقرِئـََهــا أُبـَيًّــا. فـََقــاَل 
أمــر هللا  أبلغــي  أََمــَرين أي  ِجْرِيــَل  ِإنَّ   : أِلُيبٍَّ   النَّــِيُّ 
ــوَرَة. قَــاَل ُأيَبٌّ: َوقَــْد ذُِكــْرُت  تعــاىل َأْن أُْقرِئَــَك َهــِذِه السُّ
؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل: فـََبَكى ُأيَبٌّ فرًحا." عنده اَي َرُسوَل اللَِّ

لقــد أحيــا عمــر الفــاروق بعــد رســول هللا  ذكــرى هــذه 
اجلملــة مــرات عديــدة، ففــي إحــدى املــرات قــال علــى 

منــر املســجد النبــوي: أقــرأ القــراء أيب بــن كعــب.
  عمــر  خطــب  الشــام  إىل  الشــهر  ســفره  أثنــاء  مث 
ابجلابيــة -وهــي قريــة يف منطقــة دمشــق- فقــال: مــن 
أراد القــرآن فليــأت أبيًّــا، أي مــن يريــد أن يتعلــم القــرآن 

فليــأت أبيًّــا.
عــن أَنَــس بْــن َمالِــٍك  قــال: مَجَــَع اْلُقــْرآَن َعَلــى َعْهــِد 
النَّــِيِّ  أَْربـََعــٌة ُكلُُّهــْم ِمــْن اأْلَْنَصــاِر ُأيَبُّ بْــُن َكْعــٍب َوُمَعــاُذ 

بْــُن َجبَــٍل َوَزيْــُد بْــُن اَثبِــٍت َوأَبـُـو َزيْــٍد. رواه البخــاري. 
بــن األنصــار كان  املوعــود : »ومــن  املصلــح  قــال 
القــرآن  ُحّفــاظ  مــن  أبهنــم  ُعرفــوا  الذيــن  أولئــك  أيًضــا 

ــِه  ــِد اللَّـ ــْن َعْبـ ــٍة ِمـ ــْن أَْربََعـ ــرْآَن ِمـ "خـــذوا الُْقـ

ُحَذيَْفـــَة  أَِب  َمـــْوىَل  َوَســـالٍِم  َمْســـُعوٍد،  بْـــِن 

َجَبـــٍل«. بْـــِن  َوُمَعـــاِذ  كَْعـــٍب  بْـــِن  َوأَُبِّ 

”
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اجمليــد وهــم: عبــادة بــن الصامــت، ُمعــاذ بــن جبــل، جممــع 
بــن حارثــة، فضالــة بــن ُعبْيــد، َمســَلمة بــن خُملّــد، أبــو 
الــدرداء، أبــو زيــد، زيــد بــن اثبــت، أيب بــن كعــب، ســعد 

بــن عبــادة، أم ورقــة. )التفســر الوســيط( 
قــال النــي : »أرحــم أمــي أبمــي أبــو بكــر، وأشــدهم 
يف ديــن هللا عمــر، )أي هــو متمســك ابملبــادئ بشــدة( 
واحلــرام  ابحلــال  وأعلمهــم  عثمــان،  حيــاء  وأصدقهــم 
معــاذ بــن جبــل، وأفرضهــم زيــد بــن اثبــت، وأقرؤهــم أيب 
أبــو  بــن كعــب، ولــكل أمــة أمــن، وأمــن هــذه األمــة 

عبيــدة بــن اجلــراح.« )ســنن ابــن ماجــه(

أيبُّ بن كعب، وأول توثيق للكتابة ف التاريخ
كان أول مــن كتــب الوحــي لرســول هللا  بعــد 

مــا  بــن كعــب.  املدينــة أيبُّ  قدومــه إىل 
كان ُيكتــب يف آخــر الكتــاب أو 

ذلــك  الكاتــب يف  اســم  القــرآن 
يف  مــن كتــب  وأول  الزمــن، 
آخــر الكتــاب »وكتــب فــان« 
وبعــده  بــن كعــب،  أيب  هــو 
بــدأ اآلخــرون أيًضــا يقلدونــه، 

مل يكــن هــذا الطريــق يف البدايــة 
ولكــن حــن بــدأ ُأيب بــن كعــب كتابــة 

امســه يف آخــر الوحــي ليــدل علــى الكاتــب 
الطريــق.  هــذا  راج 

حفــظ أيّب كل حــرف للقــرآن الكــرمي مــن فــم الرســول 
نظــرًا  بوجــه خــاص  بتعليمــه  يهتــم    النــي   وكان 
إىل شــوقه. كان رعــب النبــوة مينــع كبــار الصحابــة مــن 
الســؤال ولكــن أُبيًّــا  كان يســأله مــا شــاء بــا خجــل، 

بــل كان  العلــم ومل يكــن يســأل عبثًــا  وذلــك رغبــًة يف 
يســأل كمــا ينبغــي الســؤال يف دائــرة األدب مراعيًــا مقــام 
النبــوة إال أنــه مل يكــن خيجــل مــن الســؤال. ونظــرًا إىل 
شــوقه كان النــي  يف بعــض األحيــان يشــرح لــه مــن 

عنــد نفســه أيًضــا بغــر ســؤاله. 
بــن  آيــة، أيب  فــتك  النــي  الفجــر  ذات مــرة صلــى 
بــل يف وســطها،  كعــب مل حيضــر يف بدايــة الصــاة 
فلمــا أهنــى النــي صاتــه ســأل النــاَس: أيكــم 
أخــذ علــيَّ شــيًئا مــن قــراءيت؟ مث قــال: 
أيف القــوم ُأيّب بــن كعــب؟ وكان قــد  
حضــر الصــاة يف الركعــة الثانيــة 
الــي نســي فيهــا النــي  قــراءة 
 ، ُأيب  مسعهــا  وقــد  آيــة، 
وحــن أهنــى ُأيب صاتــه قــال: اي 
رســول هللا، إنــك مل تقــرأ آيــة كــذا 
فهل ُنســخت أو نســيتها؟ فقال الني 
: نســيُتها. مث قــال: قــد علمــت إن كان 
أحــد،  هــو. )مســند  أنــت  فإنــك  علــّي  أحــد أخذهــا 

 ) كتــاب مســند األنصــار
َفَدَخــَل  اْلَمْســِجِد  قَــاَل: ُكْنــُت يف  بْــِن َكْعــٍب  ُأيبَِّ  َعــْن 
َرُجــٌل ُيَصلِّــي فـََقــَرأَ قِــرَاَءًة أَْنَكْرتـَُهــا َعَلْيــِه، مُثَّ َدَخــَل آَخــُر 
ــا َقَضيـْنَــا الصَّــَاَة  فـََقــَرأَ قِــرَاَءًة ِســَوى قـَــرَاَءِة َصاِحبِــِه، فـََلمَّ

ــرى  ــه  ذك ــد رســول الل ــاروق بع ــر الف ــا عم ــد أحي لق

هــذه الجملــة مــرات عديــدة، ففــي إحــدى املــرات قــال 

”عــى منــر املســجد النبــوي: أقــرأ القــراء أب بــن كعــب.



        التقوى                أغسطس    142021 

﴾﴿

َهــَذا  ِإنَّ  فـَُقْلــُت:   ، هللِا  َرُســوِل  َعلَــى  يًعــا  َدَخْلنَــا مجَِ
ــرَاَءِة  ــَرأَ ِســَوى ِق ــِه َوَدَخــَل آَخــُر فـََق ــا َعَلْي ــرَاَءًة أَْنَكْرتـَُه ـَـَرأَ ِق قـ
  ُّــَن النَّــِي َقــرَآ َفَحسَّ َصاِحِبــِه، فََأَمَرمهَُــا َرُســوُل هللِا  فـَ
ِإْذ  َواَل  التَّْكِذيــِب  ِمــْن  نـَْفِســي  يف  َفَســَقَط  َشــْأنـَُهَما، 
ُكْنــُت يف اجْلَاِهِليَّــِة. )كان أيّب خطّأمهــا وحــن أقــّر النــي 
 بصحة قراءهتما شعر ُأيّب خبجل لدرجة مل يشعر هبا 
ــا رََأى َرُســوُل هللِا  َمــا قَــْد َغِشــَيِي )أي  يف حياتــه( فـََلمَّ
ظهــر اخلجــل يف وجهــي( َضــَرَب يف َصــْدرِي َفِفْضــُت 

هللِا  ِإىَل  أَْنظُــُر  َــا  وََكَأمنَّ َعَرقًــا 
َعــزَّ َوَجــلَّ فـََرقًــا، فـََقــاَل يل: 
اقـْــَرْأ  َأْن  ِإيَلَّ  أُْرِســَل  ُأيَبُّ،  اَي 
اْلُقــْرآَن َعلَــى َحــْرٍف فــَـَرَدْدُت 
ِإلَْيــِه َأْن َهــوِّْن َعلَــى أُمَّــِي فــَـَردَّ 
ِإيَلَّ الثَّانَِيَة اقـَْرْأُه َعَلى َحْرفـَْنِ 
ــِه َأْن َهــوِّْن َعَلــى  ـَـَرَدْدُت ِإلَْي فـ
اقـْــَرْأُه  الثَّالِثَــَة  ِإيَلَّ  فـَــَردَّ  أُمَّــِي 
فـَلَــَك  َأْحــُرٍف  َســبـَْعِة  َعلَــى 

بِــُكلِّ َردٍَّة َرَدْدُتَكَهــا َمْســأََلٌة َتْســأَلُِنيَها، )أي قــال جريــل 
للنــي : ميكنــك أن تســأل وتطلــب شــيئا مقابــل كل 
مــرة رددت إيّل( فـَُقْلــُت اللَُّهــمَّ اْغِفــْر أِلُمَّــِي، اللَُّهــمَّ اْغِفــْر 
اخْلَْلــُق ُكلُُّهــْم  ِإيَلَّ  يـَْرَغــُب  لِيـَــْوٍم  الثَّالِثَــَة  ــْرُت  َوَأخَّ أِلُمَّــِي، 

صــاة  مســلم، كتــاب  )صحيــح   . ِإبـْرَاِهيــُم  َحــىَّ 
وقصرهــا(  املســافرين 

يتبــن كمــال أيّب بــن كعــب يف قــراءة القــرآن الكــرمي مــن 
هــذا األمــر أن النــي  نفســه كان يقــرأ القــرآن علــى 
أيّب، ففي العام الذي تُويفَّ فيه رســول هللا  قرأ القرآن 
علــى ُأيب وقــال: أمــرين جريــل أن أقــرأ عليــك القــرآن، 

 . ُأيب القــرآن علــى    النــي فقــرأ 
رجــًا  يُقــرئ    النــي  عهــد  يف  بــن كعــب  ُأيب  كان 
قــرأ  إذا  فــكان  فارســيًّا 
عليــه: إن شــجرة الزقــوم 
قــال:  األثيــم.  طعــام 
طعــام اليتيــم. )ألنــه كان 
ال يســتطيع لفــظ األثيــم 
فــكان  بشــكل صحيــح 
يقــول اليتيــم بــدل األثيــم 
ممــا كان أيّب قلًقــا كيــف 
  يعّلمــه( فمــّر بــه النــي
طعــام  لــه:  قــل  وقــال:  عنــده  وقــف  قلًقــا  رآه  وحــن 
الظــامل. فقاهلــا ففصحــت هبــا لســانه، فقــال: اي أيب قــوِّم 
األحاديــث(  )جامــع  مأجــور.  فإنــك  وعّلمــه  لســانه 

مــرة قــرأ رســوُل هللِا  يـَــْوَم اجْلُُمَعــِة ســورة بــراءة، كان 

 وأول مــن كتــب يف آخــر الكتــاب »وكتــب فــان« هــو أب بــن كعــب، وبعــده بــدأ 

أُب  بــدأ  البدايــة ولكــن حــن  الطريــق يف  يكــن هــذا  يقلدونــه، مل  أيًضــا  اآلخــرون 

بــن كعــب كتابــة اســمه يف آخــر الوحــي ليــدل عــى الكاتــب راج هــذا الطريــق. 

”



15

ففــي  الســورة،  هبــذه  يعلــم  َذرٍّ ال  أَبُــو  أَْو  ْرَداِء  الــدَّ أَبُــو 
َمــَى أُْنزِلَــْت  أثنــاء اخلطبــة غمــز أيّب بــن كعــب فـََقــاَل: 
َهــِذِه السُّــوَرُة ِإيّنِ ملَْ َأمْسَْعَهــا ِإالَّ اآْلَن، فََأَشــاَر ِإلَْيــِه ُأيب َأْن 
ــا اْنَصَرفُــوا قَــاَل َســأَْلُتَك َمــَى أُْنزِلَــْت َهــِذِه  اْســُكْت. فـََلمَّ
ــوَرُة فـَلَــْم خُتْــِرْين، فـََقــاَل ُأيَبٌّ لَْيــَس لَــَك ِمــْن َصَاتِــَك  السُّ
اْليـَــْوَم ِإالَّ َمــا َلغَــْوَت. َفَذَهــَب ِإىَل َرُســوِل هللِا  َفذََكــَر 
 : َذلِــَك لَــُه َوَأْخبــَـَرُه اِبلَّــِذي قَــاَل ُأيَبٌّ، فـََقــاَل َرُســوُل هللِا
ابــن ماجــه، كتــاب إقامــة الصــاة  َصــَدَق ُأيَبٌّ. )ســنن 
والســنة فيهــا( أي كان ينبغــي أال تتكلــم أثنــاء اخلطبــة. 
أاب  : اي  قــال رســول هللا  قــال:  بــن كعــب  ُأيب  عــن 
املنــذر، أتــدري أي آيــة مــن كتــاب هللا معــك أعظــم؟ 
قــال ُأيب: قلــُت هللا ورســوله أعلــم، قــال )مــرة أخــرى(: اي 
أاب املنــذر، أتــدري أي آيــة مــن كتــاب هللا معــك أعظــم؟ 
قــال:  القيــوم«  إلــه إال هــو احلــي  قــال: قلــت »هللا ال 
فضــرب يف صــدري وقــال: وهللا لِيهنــك العلــُم أاب املنــذر. 
)صحيــح مســلم، كتــاب صــاة املســافرين وقصرهــا( أي 

أقــّر جبوابــه وأحبَّــه. 

النهي عن السرتزاق بتعليم القرآن
يف العهــد النبــوي املبــارك عّلــم أيب بــن كعــب طفيــل بــن 
  عمرو الدوســي القرآن فأهداه قوًســا، فغدا إىل الني

متقلدهــا، فقــال لــه النــي : مــن ســّلحك هــذه القــوس 
اي ُأيّب؟ قــال: أهــداين تلميــذ يل أقرأتــه القــرآن، فقــال لــه 
رســول هللا : أرجعــه وال أتخــذ مثــل هــذه اهلــدااي يف 
املســتقبل. فقــال: اي رســول هللا، إان أنكل مــن طعامهــم. 
فقــال: أمــا طعــاٌم صنــع لغــرك فحضرتــه فــا أبس أن 
أتكلــه، وأّمــا مــا ُصنــع لــك فإنــك إن أكلتــه فإمنــا أتكل 
خباقــك. )املعجــم األوســط للطــراين( وكذلــك أهــداه 
تلميــذ آخــر ثــواًب وحــدث الشــيء نفســه فاجتنــب ُأيّب 
مــن هــذه األمــور كليــة. أي ينبغــي عــدم أخــذ أي هديــة 

مقابــل تعليــم القــرآن الكــرمي. 
عندمــا كان أهــل الشــام يتعلمــون منــه القــرآن الكــرمي، 
هلــم  ويدفعــون  املدينــة،  مــن ُكتّــاب  يســتكتبون  كانــوا 
األجــر إبشــراكهم يف طعامهــم، أي كانــت أجــرة مــا كتبــوا 
هلــم مــا أيكلــون معهــم، ولكــن ُأيب  مــا كان يقبــل 
دعــوة أهــل الشــام للطعــام. وذات مــرة ســأله ســيدان عمــر 
رضــي هللا عنهمــا: كيــف وجــدت طعــام أهــل الشــام؟ 

فقــال: إين ال آكل عندهــم، بــل آكل مــن بيــي.

 جهاده مع النيب
شــهد ُأيّب بــن كعــب  بــدرًا وُأُحــًدا واخلنــدق وســائر 

 . الغــزوات مــع النــي

  اللــه  رســول  إن  وأقــارب:  لعشــريت  وُقــْل  ســامي،  املســلمن  إخــويت  بلّــْغ 

أفضــل أمانــة ربانيــة عندنــا، وقــد دافعنــا عنهــا بأرواحنــا، وهــا إنــا نُســلم هــذه 

األمانــة. هــذه  عــن  الــذود  يف  تقــرصوا  أن  فحــذار  ونرحــل،  اآلن  لكــم  ”األمانــة 
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ُرِمــَي ُأيَبُّ بْــُن َكْعــٍب يـَــْوَم ُأُحــٍد ِبَســْهٍم فََأَصــاَب َأْكَحلَــُه 
)واألكحــل عــرق يف البــدن يوصــل الــدم إىل الــرأس ومــا 
وراء الصــدر واليديــن والرجلــن وغرهــا(، فََأرســل إليــه 
النَّــِيُّ  طبيبًــا فقطــع َأْكَحلــه وكــوى عليــه. وهنــاك واقعــة 
مــن غــزوة ُأحــد وقــد ذكرهُتــا مــن قبــل، وأذكرهــا هنــا أيًضــا 

ابختصــار. 
بــن كعــب  النــي  أُليب  قــال  يــوم ُأحــد  القتــال  بعــد 
 اذهــب واحبــث عــن اجلرحــى. فخــرج يبحــث حــى 
وصــل إىل ســعد بــن الربيــع ، وكان بــه جــراح شــديدة 
ويلتقــط أنفاســه األخــرة. فقــال لــه ُأيب إن شــئت بعثــت 
وقــال    ســعد  فتبســم  أقاربــك؟  إىل  برســالة  معــي 
كنــت أنتظــر أن ميــر يب مســلم فأبعــث معــه برســالي. مث 
قــال: ضــع يــدك يف يــدي تعــدين أنــك ســتبّلغ رســالي 
بلّــْغ  هــي:  هبــا،  بعــث  الــي  الرســالة  هــي  ومــا  حتًمــا. 
إخــويت املســلمن ســامي، وقُــْل لعشــريت وأقــاريب: إن 
رســول هللا  أفضــل أمانــة رابنيــة عنــدان، وقــد دافعنــا 
عنهــا أبرواحنــا، وهــا إان ُنَســلِّم هــذه األمانــة لكــم اآلن 
ونرحــل، فحــذار أن تقصــروا يف الــذود عــن هــذه األمانــة.

تعيني النيب  له على مجع الصدقات
اهلجريــة  التاســعة  الســنة  يف  الــزكاة  فرضــت  عندمــا 
أرســل النــي  ُعمالــه إىل خمتلــف أحنــاء اجلزيــرة جللــب 
الصدقــات، وجعــل ُأيب بــن كعــب عامــًا علــى صدقــات 
مــرة ذهــب ُأيب  إىل  بلــي وبــي ســعد. وذات  بــي 
قريــة، وجــاء واحــد مــن أهلهــا بــكل مواشــيه ليختــار منهــا 
ُأيّب مــا يشــاء زكاًة منــه. فاختــار ُأيب  ِحقًّــا )أي مــا 
ُعمــره ســنتان مــن أوالد اإلبــل(، فقــال لــه املتصــّدق مــا 
الفائــدة يف أْخــذ هــذا، إنــه ال حُيلَــب وال يُرَكــب، فُخــْذ 

هــذه الناقــة القويــة الشــابة إن شــئت. فقــال ُأيب  لــن 
 ، أفعــل ذلــك، ألن هــذا يتنــاىف مــع أوامــر الرســول
فاألفضــل أن أتيت معــي إىل املدينــة الــي ليســت ببعيــدة 
مــن هنــا، لنســأل النــي  ونعمــل أبمــره. فرضــي الرجــل 
وجــاء بناقتــه إىل املدينــة مــع أيب بــن كعــب ، وقــص 
النــي   فقــال : إن كنــت تريــد أن  قصتــه علــى 
تعطــي هــذه الناقــة الكبــرة عــن رضــا فنقبلهــا، وســوف 
جيزيــك هللا عليهــا. فقــدم الرجــل انقتــه للنــي  ورجــع.

 
اشرتاكه  ف مهمة مجع القرآن

علــى  العمــل  بــدأ    بكــر  أيب  ســيدان  عهــد  يف   
تدويــن القــرآن الكــرمي وترتيبــه وُعهــدت هــذه اخلدمــة إىل 
مجاعــة مــن الصحابــة حتــت رايســة ُأيب بــن كعــب رضــي 
هللا عنهــم، فــكان يقــرأ عليهــم كلمــات القــرآن الكــرمي 
فيكتبوهنــا. كانــت هــذه اجلماعــة أهــل علــم ورأي، فــكان 
قــول  فلمــا كتبــوا  بعــض اآلايت،  يــدور حــول  النقــاش 
ُ قـُُلوبـَُهــْم أِبَنَـُّهــْم قـَــْوٌم  هللا تعــاىل ﴿مُثَّ اْنَصَرفُــوا َصــَرَف اللَّ
اَل يـَْفَقُهــوَن﴾، قالــوا إن هــذه اآليــة آخــر مــا نــزل. فقــال 
ُأيب : كا، بــل قــد نزلــت بعدهــا آيتــان قــد عّلمنيهمــا 
رســول هللا ، فهمــا آخــر مــا نــزل، أمــا هــذه فكانــت 

قبلهمــا. 
َســنَّ ســيُدان عمــر  يف خافتــه مئــات األمــور املفيــدة، 
ومنهــا إقامــة جملــس الشــورى. )فنظــام الشــورى أُقيــم يف 
عهــد عمــر ( وكان هــذا اجمللــس يضــم كبــار األنصــار 

واملهاجريــن، وكان ُأيب بــن كعــب  ميثّــل فيــه اخلــزرَج. 
قــال رجــل يقــال لــه جابــر بــن الزبــر طلبــُت حاجــة إىل 
الثيــاب والشــعر، فقــال  أبيــض  عمــر وإىل جنبــه رجــل 
الرجل: إن الدنيا فيها باغنا، وزادان إىل اآلخرة، وفيها 
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أعمالنــا الــي جنــزى هبــا يف اآلخــرة. فقلــت: َمــن هــذا اي 
أمــر املؤمنــن؟ قــال: هــذا ســيد املســلمن ُأيب بــن كعــب.
 َعــْن َعْبــِد الرَّْحَــِن بْــِن َعْبــٍد اْلَقــارِيِّ أَنَّــُه قَــاَل: َخَرْجــُت َمــَع 
ــًة يف َرَمَضــاَن ِإىَل اْلَمْســِجِد،  ــِن اخلَْطَّــاِب  لَيـَْل ُعَمــَر ْب

لِنـَْفِســِه  الرَُّجــُل  ُيَصلِّــي  ُمتـََفّرِقُــوَن  أَْوزَاٌع  النَّــاُس  فَــِإَذا 
َوُيَصلِّــي الرَُّجــُل فـَُيَصلِّــي ِبَصَاتِــِه الرَّْهــُط. 

مَجَْعــُت  لَــْو  أََرى  ِإيّنِ  ُعَمــُر:  فـََقــاَل 
َهــُؤاَلِء َعَلــى قَــارٍِئ َواِحــٍد لَــَكاَن 

أَْمَثَل، مُثَّ َعَزَم، َفَجَمَعُهْم َعَلى 
أي كانــوا  بْــِن َكْعــٍب.  ُأيبَِّ 

يصلّــون النوافــل ابلليــل.

دوره  ف روايــة أحاديــث 
النــيب  واســتنباط املســائل 

الفقهيــة مــن القــرآن
مــن كبــار    بــن كعــب  ُأيب   كان 

عــدًدا كبــرًا    النــي  مــن  مسعــوا  الذيــن  الصحابــة 
مــن أحاديثــه، لــذا كان كثــر مــن الصلحــاء تاميــذه يف 
درس احلديــث، فــكان أكثــر مــن حيضــر درســه الصحابــة 
يســمعون منــه أحاديــث الرســول . وكان ممــن يســتفيد 

منــه يف علــم احلديــث: عمــر بــن اخلطــاب، أبــو أيــوب 
وأبــو  هريــرة،  وأبــو  الصامــت،  بــن  عبــادة  األنصــاري، 
بــن  هللا  وعبــد  مالــك،  بــن  وأنــس  األشــعري،  موســى 
عبــاس، ســهل بــن ســعد، ظلمــان بــن ثرديــة، رضــوان هللا 

وأمجعــن. عليهــم 
املدينــة  إىل  عبــادة  بــن  قيــس  جــاء   
مل  فقــال:  الصحابــة،  للقــاء 
أجــد أحــًدا أفضــل مــن ُأيب 
ذات   . كعــب  بــن 
صــاة  موعــد  يــوم كان 
حضــورًا،  النــاس  وكان 
وكان عمــر بينهــم رضــي 
هنــاك  وكان  عنهــم،  هللا 
يف  النــاس  لتعليــم  حاجــة 
  أمــر مــن األمــور، فقــام ُأيب
بعــد انتهــاء الصــاة وبّلغهــم أحاديــث 
رســول هللا ، فكانــوا يصغــون إليــه وكأن علــى 
رؤوســهم الطــر. وبرؤيــة هــذا أتثــر قيــس مــن مكانــة ُأيب 

. لعظيمــة ا
املســائل  اســتنباط  جييــد    بــن كعــب  ُأيب  وكان    

كانــت فكــرة ِملــِك األرض غالبــة عليــه يف البدايــة ولذلــك رفــض عــرض 

عمــر  مــن قبــل، ولكــن فيــا بعــد غلــب وظهــر مــا كان يتحــى بــه 

  مــن صــاح وتقــوى وغــرة للديــن، واحــرام للخافــة، فقــال لعمــر

ــا إذ فعلــَت هــذا فــإين  بعــد أن صمــت عمــر وقــال لــن آخــذ دارك: أمَّ

”قــد تصدقــُت بهــا عــى املســلمن أوّســع بهــا عليهــم يف مســجدهم. 

”
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الفقهيــة مــن القــرآن الكــرمي. جــاءت امــرأة إىل عمــر بــن 
اخلطــاب  فقالــت: إين وضعــُت بعــد وفــاة زوجــي قبــل 
انقضــاء العــدة )أي األايم الــي علــّي االنتظــار فيهــا وهــي 
أربعــة أشــهر وعشــرة أايم، فهــل يكفيــي مــا قضيــت مــن 
العــدة أم علــّي املزيــد مــن االنتظــار رغــم وضــع احلمــل( 
فقــال عمــر : أنــت آلخــِر األجلــن، أي عليــك أن 
تكملــي أايم عــدة األرملــة رغــم وضــع احلمــل. فخرجــْت 
مــن عنــد عمــر  ومــرت أُبيب بــن كعــب وأخرتــه عــن 
لــه:  وقــويل  عمــر  إيل  اذهــي  فقــال:   ، عمــر  فتــوى 
قــد حللــِت، وال حاجــة  يقــول يل:  بــن كعــب  ُأيب  إن 
للعــدة اآلن، فــإْن ســألك عــي فــإين هــا هنــا، وميكنــك 
قــال  مــا  فأخرتــه    عمــر  إىل  فذهبــت  تدعيــي.  أن 
ُأيب. فقــال: ادعيــه. فجــاء ُأيّب إىل عمــر رضــي هللا عنهمــا 

تقــول؟  مــا  أيــن أخــذَت  ِمــن  لــه عمــر:  فقــال 
فقــال ُأيب: مــن القــرآن الكــرمي، وقــرأ قــول 

هللا تعــاىل ﴿َوأُواَلُت اأْلَْحَــاِل َأَجُلُهــنَّ 
)الطــاق:  َحَْلُهــنَّ﴾  َيَضْعــَن  َأْن 
5(، فاحلامــل املتــوىف عنهــا زوُجهــا 
عّدهُتــا أيًضــا أن تضــع حلهــا. وقــد 
مسعــُت ذلــك مــن النــي . فقــال 

عمــر للمــرأة: امسعــي مــا تســمعن، 
أي عليــك أن تعملــي مبــا يقــول ُأيب.

كانــت دار العبــاس عــم الرســول  متصلــة 
املســجد،  توســيع    عمــر  وأراد  النبــوي،  ابملســجد 
ــْع هبــا يف املســجد. فقــال  فقــال للعبــاس: ِبْعــي دارك أوسِّ
العبــاس: مــا كنــُت ألفعــل ذلــك. فقــال لــه عمــر: تصــدْق 
هبــا، فقــال: ال )حيــث كان العبــاس حــرّا يف أن يفعــل مــا 

ــع املســجد مــن  يشــاء بصــدد داره(. فقــال لــه عمــر: فوسِّ
عنــدك، فتعمــل بذلــك خــرًا كبــرًا حيــث توســع املســجد 
ألمــة املســلمن بضــم بيتــك إىل املســجد. فقــال العبــاس 
، لــن أفعــل هــذا أيًضــا. فقــال لــه عمــر: البــد أن تقبــل  كاَّ
أحــد هــذه اخليــارات الثاثــة، فقــال العبــاس لــن أقبــل أايًّ 
منهــا. فاحتكمــا إىل ُأيب بــن كعــب، فقــال ُأيب لعمــر: لــك 
أن أتخــذ مــا ميلــك العبــاس مــا دام راضيًــا بذلــك وإال فــا 
حيــق لــك أخــذ مالــه. فقــال عمــر أُليب بــن كعــب: مــن 

أيــن اســتنتجَت هــذا، أمــن القــرآن أم مــن احلديــث؟ 
 فقــال أيب: مــن احلديــث وهــو أن ســليمان عليــه الســام 
عندمــا بــىن بيــت املقــدس بــىن أحــد جدرانــه، علــى أرٍض 
إىل  فأوحــى هللا  اجلــدار،  فســقط  رجــل،  ِملــَك  كانــت 
األرض. فصمــت  إال إبذن صاحــب  تـَْبنِــه  ســليمان ال 

. ســيدان عمــر
أيًضــا  فــكان    العبــاس  أمــا   
خملًصــا ووفيًّــا علــى كل حــال، 
قطــع عهــد  قــد  حيــث كان 
البيعــة مــع اخلافــة. كانــت 
غالبــة  األرض  ِملــِك  فكــرة 
ولذلــك  البدايــة  يف  عليــه 
مــن    عمــر  عــرض  رفــض 
غلــب  بعــد  فيمــا  ولكــن  قبــل، 
وظهــر مــا كان يتحلــى بــه مــن صــاح 
وتقــوى وغــرة للديــن، واحــتام للخافــة، فقــال 
لعمــر  بعــد أن صمــت عمــر وقــال لــن آخــذ دارك: 
أمَّــا إذ فعلــَت هــذا فــإين قــد تصدقــُت هبــا علــى املســلمن 

مســجدهم.  يف  عليهــم  هبــا  أوّســع 



”
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ذات مــرة أراد ســيدان عمــر  أن مينــع النــاس مــن حــج 
التمتــع، علًمــا أن احلــج ثاثــة أنــواع. لعــل بعــض الشــباب 
ال يعرفــون أن حــج التمتــع هــو أن احلجــاج يدخلــون مكــة 
البســن اإلحــرام ويعتمــرون مث حيلّــون اإلحــرام مث يلبســونه 
جمــدًدا يف الثامــن مــن ذي احلجــة وحيّجــون. والنــوع اآلخــر 
مــن احلــج هــو احلــج املفــرد الــذي يقــوم بــه احلجيــج عــادًة. 
يف  وحيجــون  يعتمــرون  احلجيــج  أن  هــو  القــران  واحلــج 
إحــرام واحــد. فحــن أراد عمــر  أن مينــع النــاس مــن 
حــج التمتــع. قــال لــه ُأيَب بــن كعــب مــا معنــاه: ال حيــق 
لــك ذلــك ألن هــذا ال جيــوز. مث أراد عمــر  ذلــك مــرة 
أخرى فمنعه ُأيب هذه املرة أيًضا قائًا إّن ذلك ال جيوز، 
  عــن إرادتــه. وبعــد فــتة أراد عمــر  فامتنــع عمــر
أن مينــع النــاس مــن ارتــداء احللــل مــن مدينــة احلــرة الــي 
تقــع يف منطقــة جنــد علــى بُعــد ثاثــة أميــال مــن الكوفــة. 
وكان الســبب وراء إرادة عمــر  ابملنــع مــن ارتدائهــا 
ــّن أن عمليــة تلوينهــا كانــت مشــوبة ابلبــول،  أنــه كان يَُظ
أو من املمكن أن بول هبيمة ما كان ُيستخدم يف عملية 
تلوينهــا. فقــال ُأيَبّ أنــك لســت خمــواًل لذلــك إذ قــد رأيــُت 

  مرتــداًي لباًســا هبــذا اللــون وقــد لبــس  رســول هللا
بنفســه حلــة تلــك املنطقــة، وقــد لبســناها حنــن أيضــا يف 
  يُعــَتض عليهــا. فســكت عمــر النــي  ومل  زمــن 

وقــال: إن كامــك صائــب.
  وذات مــرة حــدث اخلــاف يف عهــد خافــة عمــر
بينــه وبــن ُأيب بــن كعــب حــول بســتان، فبكــى ُأيب وقــال: 
هــل هــذا مــا حيــدث يف عهــدك؟ قــال عمــر : مل أقصــد 
ذلــك، ميكنــك أن حتتكــم يف األمــر إىل أي مســلم تشــاء، 
صحيــح أن هنــاك خافًــا بيــي وبينــك ولكــي ال أصــدر 
قــرارًا هنائيًّــا بــل لــك أن حتتكــم إىل أي مســلم ألين أرى 
أن رأيــي هــو األصــوب. فرّشــح ُأيَبٌّ زيــَد بــن اثبــت ليحكــم 
يف األمــر، فرضــي عمــر  وُعــرض األمــر علــى زيــد. 
امتثــل  كان عمــر  عندئــذ خليفــة املســلمن ولكنــه 
يف حمكمــة زيــد بــن اثبــت كفريــق يف القضيــة وكان ينكــر 
ــل وحــاوْل أن  مــا يّدعيــه ُأيَب فقــال لــه: لعلــك انٍس، فتأمَّ
بــّن  مث  شــيًئا.  أذكــر  وقــال: ال  مليًّــا  ُأيَب  فّكــر  تتذّكــر. 
عمــر  تفاصيــل احلــادث. ســأل زيــٌد أُبيًّــا: مــا دليلــك 
ليــس عنــدي دليــل، ميكنــك أن  قــال:  اّدعائــك؟  علــى 

كان الفــرق بــن لهجــات القــرآن أمــًرا شــائًعا يف البــاد كلهــا يف عهــد عثــان ، ونظــًرا إىل ذلــك أراد عثــان  أن 

يُنهــي هــذا االختــاف، وطلــب القــراء وســمع مــن كل واحــٍد منهــم القــراءة بنفســه، ووجــد الخــاف بــن لهجــات كلٍّ 

مــن أُب بــن كعــب وعبــد اللــه بــن عبــاس ومعــاذ بــن جبــل، فقــال مــا مفــاده: أريــد أن أجمــع املســلمن كلهــم عــى 

القــرآن بلهجــة واحــدة. كان اثنــا عــر شــخصا مــن قريــش واألنصــار يتقنــون قــراءة القــرآن، فكلّفهــم عثــان بهــذه 

املهمــة وأّمــر عليهــم أُب بــن كعــب. فــكان أب بــن كعــب يقــرأ كلــات القــرآن الكريــم ويكتبهــا زيــٌد. إنَّ نُســخ القــرآن 

 . الكريــم املتوفــرة حاليًّــا تطابــق قــراءة أُب بــن كعــب
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تســتحلف أمر املؤمنن على ذلك دون أن تســتحلفي. 
فقــال عمــر : إذا كان احللــف علــيَّ فــا مانــع عنــدي 
يف ذلــك. علــى أيــة حــال، مث صــدر احلكــم يف القضيــة. 

دوره  ف مهمة توحيد املصاحف
لقــد اختــار عثمــان بــن عفــان  اثــْي عشــر شــخًصا 
مــن قريــش واألنصــار جلمــع القــرآن الكــرمي، وكان منهــم 
ُأيب بــن كعــب وزيــد بــن اثبــت رضــي هللا عنهمــا. كان 
الفــرق بــن هلجــات القــرآن أمــرًا شــائًعا يف البــاد كلهــا يف 
  عثمــان  أراد  ذلــك  إىل  ونظــرًا   ، عثمــان  عهــد 
أن يُنهــي هــذا االختــاف، وطلــب الُقــرَّاء ومســع مــن كل 
واحــٍد منهــم القــراءة بنفســه، ووجــد اخلــاف بــن هلجــات 
كلٍّ مــن ُأيب بــن كعــب وعبــد هللا بــن عبــاس ومعــاذ بــن 
جبــل، فقــال مــا مفــاده: أريــد أن أمجــع املســلمن كلهــم 
علــى القــرآن بلهجــة واحــدة. كان اثنــا عشــر شــخصا مــن 
قريــش واألنصــار يتقنــون قــراءة القــرآن، فكّلفهــم عثمــان 
هبــذه املهمــة وأّمــر عليهــم ُأيب بــن كعــب. فــكان أيب بــن 
القــرآن الكــرمي ويكتبهــا زيــٌد. إن  كعــب يقــرأ كلمــات 
ُنســخ القــرآن الكــرمي املتوفــرة حاليًّــا تطابــق قــراءة ُأيب بــن 

 . كعــب
مــا  بــن كعــب  قلــت أليب  قــال:  بــن ضمــرة  عــي  عــن 
الغربــة  مــن  شــأنكم اي صحابــة رســول هللا  أنتيكــم 
نرجــو عندكــم اخلــر أن نســتفيده عندكــم فتهاونــون بنــا. 
فقــال ُأيب أمــا وهللا لئــن عشــُت إىل هــذه اجلمعــة ألقولــن 
قــواًل مــا أابيل اســتحييتموين أو قتلتمــوين. قــال فلمــا كان 
يــوم اجلمعــة مــن بــن األايم خرجــُت مــن منـــزيل فــإذا أهــل 
املدينــة يردنــون يف ســككها. فقلــت لبعضهــم: مــا شــأن 
النــاس قالــوا ومــا أنــَت مــن أهــل البــاد؟ قلــت ال. قــال: 

فــإن ســيد املســلمن مــات اليــوم. قلــت مــن هــو؟ قــال ُأيب 
بــن كعــب فقلــت يف نفســي: وهللا مــا رأيــت كاليــوم يف 

الســت أشــد مــا ســت هــذا الرجــل. 
)لقــد ســبق أن قــال ُأيب »ألقولــّن قــواًل... وال أدري مــاذا 
ميكــن أن تفعلــوا يب بعــده، فيبــدو أن الــراوي يقصــد مــن 
قولــه املذكــور أن هللا تعــاىل أنقــذ أُبيًّــا مــن قــول مــا كان 
راضيًــا بيانــه بطيــب خاطــره، وهللا أعلــم ابلصــواب( علــى 
أيــة حــال، يقــول الــراوي: وهللا مــا رأيــت كاليــوم يف الســت 
أشــد مــا ســت هــذا الرجــل. )أي ُأيب بــن كعــب(. وعــن 
ُأيب بــن كعــب أنــه كان يكمــل قــراءة القــرآن الكــرمي يف 

مثانيــة أايم.
كان ُأيب بــن كعــب حيــب رســول هللا  كثــرًا كمــا يتبــن 
مــن روايــة مفادهــا أن النــي  كان خيطــب إىل جــذع 
خنــل مــن أعمــدة مســجده  فلمــا ُجعــل لــه منــر وبــدأ 
صــوت  العمــود  مــن  صعــد  عليــه  جالًســا  خيطــب   
احلنــن وبــدأ يبكــي بــكاء الصــي، ومسعــه اجلالســون يف 
املســجد كلُّهــم. فجــاء النــي  إليــه ووضــع يــده عليــه 
وضمــه إىل صــدره فهــدأ اجلــذع وانقطــع الصــوت الصاعــد 
ــم املســجد يف فــتة الحقــة وُأجريــت فيــه بعــض  منــه. مث ُرمِّ
التغيــرات، فأخــذ ُأيب بــن كعــب ذلــك اجلــذع واحتفــظ 
بــه لســبب وحيــد أن النــي  كان يســتند إليــه. وظــل 
حيتفــظ بــه حــى بلــي وأكلتــه األرضــة ومــع ذلــك احتفــظ 
بــه أيب بــن كعــب ُحّبــا للنــي . تفصيــل هــذه احلــادث 
مذكــور يف صحيــح البخــاري ومســند أحــد بــن حنبــل. 
النــي  وهــم:  كان هنــاك ســتة قضــاة يف أصحــاب 
عمــر، علــي، عبــد هللا بــن مســعود، زيــد بــن اثبــت، أبــو 
بــن  . كان مســرة  بــن كعــب  األشــعري وأيب  موســى 
 ، حيتــل مكانــة مرموقــة بــن الصحابــة  جنــدب
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بــن رفعــه تكبــرًا إلقامــة الصــاة  وكان يســكت قليــًا 
وبن قراءة السورة، أي كان يسكت لرهة بعد قوله هللا 
أكــر إلقامــة الصــاة وإىل أن يبــدأ بقــراءة ســورة الفاحتــة 
فاعــتض عليــه النــاس، فكتــب إىل ُأيب بــن كعــب يســأله 
رأيــه يف األمــر، فكتــب إليــه ُأيب بــن كعــب إبجيــاز وقــال 
ــا وال ضــر يف ســكوتك  إن عملــك يطابــق الشــريعة متاًم

وإّن املعتضــن خمطئــون. 

أيب بن كعب وأحكام الُلَقَطة والضالة
خــرج ســويد بــن غفلــة بــن صوحــان وســلمان بــن ربيعــة 
واد  وهــو  العذيــب،  ســوطًا يف  ســويد  فوجــد  غــزوة  يف 
ومــورد بــي متيــم بــن القادســية واملغيســة علــى بُعــد أربعــة 
أميــال مــن القادســية. حــل ســويد الســوط فعــاب عليــه 
النــاس وطلبــوا منــه أن يرميــه لعلــه يكــون ملســلم، فقــال: 
لــن أرميــه، ألنــه مــن األفضــل أن أســتخدمه بــداًل مــن أن 
أيكلــه الذئــب. وبعــد ذلــك أبايم خــرج ســويد بنيــة احلــج 
مــرورًا ابملدينــة، فذهــب إىل ُأيب بــن كعــب وحدثــه حبــادث 
مماثــًا  حــاداًث  واجهــت  أيًضــا  أان  ُأيب:  فقــال  الســوط. 
)ســواء   . النــي  عهــد  دينــار يف  مئــة  حــن وجــدُت 
أكان ســوط أم مئــة دينــار فلكليهمــا قيمــة معينــة ومبنـــزلة 
أمانــة( فقــال النــي : عّرِفهــا حــواًل، فعرَّفُتهــا حــواًل: 
مــرور  بعــد    وقــال  حــواًل.  عّرِْفهــا  فقــال:  أتيتــه،  مث 
حولــن: احتفــظ بعــدد النقــود وعاماهتــا، وانتظــر حــوال 
آخــر، وإذا طالبــك أحــد إايهــا بذكــر عاماهتــا فأعطــه 
إايهــا وإال فهــي لــك. أي إذا وجــد أحــد شــيئا فليعلــن 
عنــه إىل عامــن وإذا جــاء أحــد بعــد ذلــك يطالبــه بذكــر 

عاماتــه فلُيعطــه. 
ذات مــرة أعلــن شــخص يف املســجد عــن شــيء كان قــد 

فقــده وكان يرفــع صوتــه ابإلعــان، فــرآه ُأيب بــن كعــب 
وســخط عليــه، فقــال املعلــن: مل أقــل فحًشــا يف املســجد. 
فقــال: هــذا صحيــح ولكــن إعانــك يف املســجد بشــيء 

دنيــوي خيالــف آداب املســجد. 

 وفاته
هناك روايتان عن وفاة أيب بن كعب ، تقول إحدامها 
أنــه تــويف يف عهــد عمــر  يف عــام 22 مــن اهلجــرة، 
وتقــول األخــرى أنــه تــويف يف عهــد عثمــان  يف عــام 
  30 مــن اهلجــرة، وهــو القــول األرجــح ألن عثمــان
، طفيــٌل  كّلفــه جبمــع القــرآن الكــرمي. كان مــن أوالد ُأيبٍّ
وحممــد، وزوجتــه أّم طفيــل مــن قبيلــة دوس. قيــل إن اســم 
 . ابنتــه أّم عمــرو. وهنــا انتهــت وقائــع أيب بــن كعــب



اليــوم  العــامل  هبــا  ميــر  الــي  أحــداٌث كاألحــداث 
إال علــى فــتات متباعــدة، وإن عايشــها جيــل مل 
تُعايْشــها أجياٌل، تلك األحداث اجلســام الي حُتول احلياة 
إىل توتــر وقلــق واضطــراب ومعــاانة موصولــة بغــر انقطــاع 
ترقــٌب  هــو  إمنــا  األفــق،  يلــوح يف  أمــل  مــن  بصيــص  وال 
الغامــض،  اجملهــول  ذلــك  قتلــى  قَتــاه  يفــوق  قاتــٌل  وفــزٌع 
أثقاهلــا،  زُلزلــت زلزاهلــا، وأخرجــت  قــد  أن األرَض  ورغــم 
التكنولوجيــا أركاهنــا وأغوارهــا، وأخــذت األرض  وعمــت 
زخرفهــا وازّينــت وظــن أهلهــا أهنــم قــادرون عليهــا، إال أن 
حًضــا نــوواًي مل يصــل بعــد إىل مرحلــة »كائــن حــي« قــد 

هــدد العــامل كلــه زعامــاٍت وشــعواًب، وأصبــح كل امــرٍئ يفــرُّ 
مــن أخيــه وأمــه وأبيــه، ويقــول: نفســي نفســي، وابت يــوم 
احلشــر مشــهًدا بعدمــا كان يف أغــوار الغيــب، ورفــع العــامل 
صاغريــن،  مستســلمن  البيضــاء  الرايــة  وعلمائــه  بعلومــه 
معلنــن ضعفهــم وإفاســهم واهنيــار كافــة تدابرهــم أمامــه.

رسالة من عامل الغيب
ال شــك أن وراء هــذه األزمــة العامليــة مــا وراءهــا، وال خيلــو 
علينــا  َخفيــت  مــن حكمــة،  العــامل  هــذا  حيــدث يف  أمــر 
إال  أنكــر،  مــن  وأنكرهــا  أقــر،  مــن  هبــا  أقــر  أم ظهــرت، 
قيــوم  العــامل حتــت تصــرف  يوقنــون أن هــذا  املتدينــن  أن 
علــى كافــة  ويســيطر  شــؤونه  تدبــر  علــى  يقــوم  مهيمــن، 
جمــرايت األمــور فيــه، ومــن ينطــق فهــو أنطقــه ومــن يســكت 
فهــو أســكته، ومــا ُقطعــت مــن لينــٍة أو تُركــت قائمــة علــى 
أصوهلا فبأمره ومشيئته، وما دام ذلك كذلك فإن جائحة 
كجائحــة كــوروان ال ختــرج عــن أن تكــون رســالة مــن عــامل 

الَوْحُي اإِلَلِهيُّ َوالِعْلُم..الَوْحُي اإِلَلِهيُّ َوالِعْلُم..

 ِصَراٌع أَْم َتَواُفٌق؟! ِصَراٌع أَْم َتَواُفٌق؟!

ال تمر

المملكة المتحدة

        التقوى                أغسطس    222021 

”
   ااألستاذة  أمة الرازق كرمايكل



الــذي تنكــره أكثريــة أهــل األرض مــن املاحــدة  الغيــب 
والادينيــن والاأدريــن ومــن لــف لفيفهــم، كأنــه حجــٌر 
أُلقــي يف بركــة مــاء راكــد فتحــرك املــاء حُمــِداًث جمموعــة مــن 
الدوائــر املتاحقــة وكأنــه ميــٌت قــد دبــت فيــه روح احليــاة، 
لعلهــم يتدبــرون ويتذكــرون، وإىل رهبــم ينيبــون، فمــن عــادة 
إذا كادوا  أهنــم عــن غيِّهــم ال يرجعــون إال  النــاس  بعــض 
يف ظلمــات البحــر احمليــط يغرقــون، ويف أعماقــه يغيبــون، 
فينــادون مذعنــن: ربِّ ارجعــون، كذلــك كان حــال فرعــون 
ملــا أدركــه الغــرق، فــَأملَّ بــه اضطــراب وقلــق، وأخــذ لســانه 
يلهــج يف ذعــر ووجــل: آمنــت بذلــك اإللــه الــذي آمــن بــه 
بنــو إســرائيل فنجاهــم مــن الغــرق، لعلــه ينجيــي كمــا جناهــم، 
هــا هــم أمــام عيــي، قــد بلغــوا شــاطئ األمــان، ال شــك أن 
رهبــم هــو الــذي أخــذ أبيديهــم إىل هنــاك، وال شــك أهنــم 
كانــوا علــى احلــق وكنــت علــى الباطــل، وأان أعــتف بذلــك 
اآلن، فلعلــه ينجيــي كمــا أجناهــم، فنجــاه هللا ببدنــه، ومل 
التوحيــد ولكــن  بكلمــة  نطــق  لســانه  بروحــه، ألن  ينّجــه 
روحــه رمبــا مل تكــن قــد اطمأنــت هبــا، فنّجــى هللا منــه مــا 

شــهد، وأمســك عنــده مــا مل يشــهد. 

فراعنة هذا الزمان
مــا أكثــر فراعنــة هــذا الزمــان، الذيــن يقولــون للنــاس: أان 

ربكــم األعلــى، ومــا أريكــم إال مــا أرى، وهــل لكــم مــن 
إلــه غــري؟ أان الــذي أطعمكــم ولــوال قمحــي مــا أكلتــم، 
أان الــذي أســقيكم وتلــك األهنــار جتــري مــن حتــي وبيــدي 
وبــّورت  الســدود  عليهــا  ألقمــت  أبيتــم  ولــو  مفاحتهــا، 
أرضكــم وافتســكم الظمــأ، مقاديركــم بيــدي، فــإن شــئت 
أحييــت وإن شــئت أمــّت. فــإذا كان فرعــون واحــٌد حباجــة 
ابلــك  فمــا  خيشــى،  أو  يتذكــر  حــى  مزلزلــة  صدمــة  إىل 
بفراعنــة كثــٍر فاقــوا حــدود اإلحصــاء والعــد يف هــذا الزمــان؟ 
أال يعــرف كل واحــد منــا فرعــواًن واحــًدا علــى األقــل فضــًا 
عــن فراعنــة كثريــن؟ فــإذا كان هللا تعــاىل قــد أحــدث مــع 
فرعــون موســى تلــك الزلزلــة الــي أيقظتــه مــن ســباته، وقلبــت 
أوراقــه  ترتيــب  يعيــد  رأًســا علــى عقــب، وجعلتــه  موازينــه 
وقناعاتــه، فلمــاذا ال تكــون تلــك الزلزلــة الــي تزلــزل العــامل 
كلــه اآلن مــن نفــس جنــس الرســالة الــي ســبق أن أرســلها 
هللا إىل فرعــون موســى؟ فكــم فينــا مــن موســى، وكــم فينــا 

مــن فراعــن!

حقيقة مقولة »الدين أفيون الشعوب«
ويف مقــال منشــور لـــ »فيليــب جونســتون« وهــو موســيقي 
أمريكــي، علــق فيــه علــى األزمــة احلاليــة النامجــة عــن جائحــة 
كــوروان فقــال: »لقــد جلــأ النــاس علــى مــر التاريــخ عنــد 

إال أن حمًضـــا نوويًـــا مل يصـــل بعـــد إىل مرحلـــة "كائـــن حي" قـــد هدد 

العـــامل كلـــه زعامـــاٍت وشـــعوبًا، وأصبـــح كل امرٍئ يفـــرُّ من أخيـــه وأمه 

وأبيـــه، ويقـــول: نفـــيس نفيس، وبات يـــوم الحر مشـــهًدا بعدمـــا كان يف 

أغـــوار الغيب، ورفـــع العامل بعلومـــه وعلائـــه الراية البيضاء مستســـلمن 

صاغريـــن، معلنـــن ضعفهـــم وإفاســـهم وانهيار كافـــة تدابرهـــم أمامه.
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ظهــور مثــل هــذه األحــداث اخلطــرة إىل إمياهنــم وتوجهــوا 
وألحبائهــم.«)1(  هلــم  حــدث  ملــا  مــا  معــىن  لفهــم  هللا  إىل 
وذلــك يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن أن األخطــار املدمــرة الــي 
هــي  ســواء  حــدٍّ  علــى  النــاس  آبحــاد  أو  ابلبشــرية  حتــدق 
يف احلقيقــة رســائل مــن هللا لرتــدع النــاس ويعيــدوا ترتيــب 
أفكارهــم ويقيمــوا عاقــة حقيقيــة مبنيــة علــى اليقــن التــام 
مــع رهبــم، وخصوًصــا أن هللا تعــاىل قــد أكــد يف كتابــه العزيــز 
أن العــذاب ال حيــل أبحــٍد إال مبــن ظلــم: ﴿َوَمــا َأَصاَبُكــْم ِمــْن 
ُمِصيبَــٍة فَِبَمــا َكَســَبْت أَْيِديُكــْم ﴾ )2( وقــال أيضــا: ﴿َفَدْمــَدَم 
َعَلْيِهــْم َربُـُّهــْم ِبَذنِْبِهــْم﴾)3( وإذا كانــت تلــك الرســائل لعقوبــة 
الظاملــن جــزاء وفاقــا، فإهنــا لغرهــم تذكــرة وعــرة، فتأخذهــم 
اخلشــية فرتدعــوا، ولقــد قــال تعــاىل يف ذلــك: ﴿َوَمــا نـُْرِســُل 

اِبآْلاَيِت ِإالَّ خَتِْويًفــا﴾)4(
 ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن: هــل تلــك العقــول 
املســتنرة ذات النزعــة العلميــة الــي اختــذت العلــم هلــا دينًــا 
اإلهلــّي  والوحــي  الديــن  مفهــوم  لقبــول  ومســتعدة  جاهــزة 
فضــًا عــن اإلميــان بوجــود هللا ذاتــه؟ ولإلجابــة عــن هــذا 
لصــاحل  يســعون  أهنــم  يّدعــون  هــؤالء  إن  نقــول:  الســؤال 
البشــرية ورقيهــا وحايتهــا مــن املهلــكات، ويّدعــون أن الديــن 
خيلــو مــن ذلــك كلــه وال يــؤدي إىل أي نتيجــة إجيابيــة علــى 
مســتوى األفراد واجملتمعات، وإمنا هو »أفيون الشــعوب«)5( 
وابلتــايل فهــو حيــث علــى الدَّعــة والكســل والتــواكل والزهــد 
يف الدنيــا، وعــدم االلتفــات إليهــا ألهنــا متعــة زائلــة وكل مــا 
فيهــا جيفــة، ويســتدلون علــى ذلــك بنصــوص مــن الكتــب 
املقدســة، أســاؤوا فهمهــا ومكــروا مكــرًا ُكبّــارًا يف توظيفهــا، 
فــإذا كان الديــن يوصــي أتباعــه بعــدم الركــون إىل الدنيــا فإنــه 
يهــدف أال تكــون منتهــى آماهلــم، ومــدار مســاعيهم، بــل 
عليهــم أن يعملــوا وجيــّدوا ولكــن ليــس للدنيــا، إمنــا لآلخــرة، 

فــإذا بــىن اإلنســان مصنًعــا فــا يكــون هدفــه كســب املــال 
وتكديســه للغــىن واإلثــراء، بــل يكــون مــن أجــل رقــّي اجملتمــع 
وخلــق جمــاالت عمــل جديــدة للقــوى والكفــاءات املتعطلــة، 
فينتعــش اجملتمــع وتســوده الطمأنينــة وتعمــه الســكينة وجيــد 
بــي  ومواســاة  هللا  عبــادة  أجــل  مــن  الــازم  املنــاخ  النــاُس 
فقــال: ﴿َوقُــِل  ذلــك  تعــاىل علــى  أكــد هللا  البشــر، ولقــد 
ُ َعَمَلُكــْم َوَرُســولُُه َواْلُمْؤِمنُــوَن َوَســتـَُردُّوَن  اْعَملُــوا َفَســيـََرى اللَّ
تـَْعَملُــون﴾ مبَــا ُكنـْتُــْم  فـَيـُنـَبُِّئُكــْم  ــَهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيــِب  َعــاملِِ  ِإىَل 
)6( وإذا كان هللا تعــاىل أيمــر ابلعمــل، ويؤكــد علــى أن مــا 

عــن هللا  هــي حتــت  أعمــال  مــن  النــاس  بــه  يقــوم  ســوف 
تعــاىل ومراقبتــه، كذلــك ســيقوم رســوله  مبعاينتهــا ومعرفــة 
يــرون  ســوف  املؤمنــون  وكذلــك  منهــا،  والفاســد  الطيــب 
تلــك األعمــال، وهنــاك تـَْبيــض وجــوٌه وتتنعــم، وتســوّد وجــوه 
أيًضــا:  الذلــة واحلســرة،  وقــال  أعمــاق  أعمــق  وهتــوي يف 
﴿َوَأْحِســنـَُواْ ِإنَّ الّلَ حيُِــبُّ اْلُمْحِســِنَن﴾)7( مبعــىن أن شــرط 
قُبــول أي عمــل عنــد هللا هــو أن يكــون حســًنا ويــؤدي إىل 
اإلحســان إىل النــاس، كذلــك أكــد الرســول  علــى أمهيــة 
إتقــان العمــل فقــال: »إن هللا  حيــب إذا عمــل أحدكــم 
عمــًا أن يتقنــه«)8(،  فكيــف لديــن يشــجع علــى النشــاط 
والعمــل هبــذا القــدر أن يُتَهــم أبنــه يلقــي ابلقــوى والقــدرات 
البشــرية يف قمامــة العجــز والكســل، ويــؤدي يف النهايــة إىل 

تــردي اجملتمعــات واحندارهــا؟ إن هــذا لظلــٌم عظيــم.

الوحي اإلهلي حقيقة أم خيال
مناســبة  وبغــر  مبناســبة  يــرددون  األداين  منكــرو  ظــل    
أن فكــرة الوحــي اإلهلــّي فكــرة خياليــة حمضــة، ليــس هلــا 
مــن  ورمبــا كانــت حيلــًة جملموعــة  نصيــب،  احلقيقــة  مــن 
البشــر األذكيــاء ليجمعــوا حوهلــم العامــة الذيــن تــروق هلــم 

        التقوى                أغسطس    242021 
”



وتســتهويهم مثــل تلــك األفــكار ليكونــوا هلــم عــواًن علــى 
حتقيــق مآرهبــم، وعلــى ذلــك فإهنــم ينكــرون أي حقيقــة 
تُــدَرك  الــي  ابملــادايت  إال  يؤمنــون  الوحــي، وال  لوجــود 
ابحلــواس وميكــن قياســها يف املختــرات، أمــا عــامل مــا وراء 
الطبيعــة فليــس لــه عندهــم أي نصيــب مــن حقيقــة، ولكــن 

مــا مــن امــرئ يف العــامل إال ولــه مــن التجــارب 
متاًمــا،  الفكــرة  تلــك  يدحــض  مــا 

بــدون  إبصــاٍر  حــدوث  مؤكــًدا 
آذان،  بــدون  ومســٍع  أعــن، 
وكذلــك حيــدث مــع النــاس 
مجيًعــا يف أحامهــم، فبــأي 
مغمــض  النائــم  يــرى  عــن 
يســمع  آذان  وأبي  العــن 

وأبي يٍد يبطش وأبي أقدام 
يســعى وهــو مســتلق يف فراشــه 

احلــال كذلــك  يرْحــه؟ وإذا كان  مل 
فكيــف يستســاغ إنــكار مســاع الوحــي دون 

وســائل ماديــة أيًضــا، أليســت الــرؤى واألحــام مــن هــذا 
القبيــل؟ ومــع ذلــك فلــو أن أحــًدا اســتيقظ مــن منامــه 
فقــص علينــا أنــه ركــب طائــرة وطــار إىل قــارة كــذا ونــزل 

األميــال وأكل كــذا  تبعــد عنــه آالف  الــي  مبدينــة كــذا 
وشــرب كــذا وقابــل مــن النــاس فــااًن الــذي مــات منــذ 
الــذي  املنــزل  أن عقــد ملكيــة  الزمــن وأخــره  مــن  عقــٍد 
تفتقــده منــذ مــدة يف املــكان الفــايّن، فمــا لبــث أن وجــده 
حيــث أخــره ابلتمــام، فــإذا مسعنــا مثــل تلــك الوقائــع فــإن 
أحــًدا منــا ال يســتنكر وقوعهــا، فمــن أّي عــامل 
أتــى ذلــك الــذي أخــره، وأبي وســيلة 

أخــره؟ 
احلســبان  يف  يوضــع  أن  ينبغــي 
ميتثــل  ال  اإلهلــي  الوحــي  أن 
وليــس  الفيــزايء،  لقوانــن 
بقوانــن  لإلثبــات  خاضًعــا 
ميكــن  ولكــن  املــاّدي،  العــامل 
احتــاد  عمليــة  أنــه  علــى  فهمــه 
روحــاين، مبعــىن أن هللا تعــاىل هــو 
يف حقيقتــه ذات قدســية طاهــرة منزهــة 
عــن العيــوب والنقائــص، فــإذا ُوجــد مــن النــاس 
مــن نــزه نفســه عــن العيــوب والنقائــص وطهرهــا حــى وصــل 
هبــا إىل مقامــات ســامية كان بينــه وبــن هللا تواصــٌل روحــاينٌّ 
إذا  لألفهــام  املعــىن  هــذا  نقــّرب  ولعلنــا  خــاص،  نــوع  مــن 

هــا هــم أمــام عينــي، قــد بلغــوا شــاطئ األمــان، ال شــك أن ربهــم هــو الــذي 

أخــذ بأيديهــم إىل هنــاك، وال شــك أنهــم كانــوا عــى الحــق وكنــت عــى الباطل، 

وأنــا أعــرف بذلــك اآلن، فلعلــه ينجينــي كــا أنجاهــم، فنجــاه اللــه ببدنــه، ومل 

ينّجــه بروحــه، ألن لســانه نطــق بكلمــة التوحيــد ولكــن روحــه رمبــا مل تكــن 

قــد اطأمنــت بهــا، فنّجــى اللــه منــه مــا شــهد، وأمســك عنــده مــا مل يشــهد. 
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قلنــا أنــه يشــبه صاحــب الــرؤاي ومــن أخــره مبوضــع ضالتــه 
املفقــودة الــذي ذكــرانه آنًفــا، ورمبــا أيَّــد هــذا املعــىن وأكــده 
قــدرة العقــل البشــرّي علــى رؤيــة األشــياء بتفاصيلهــا الدقيقــة 

أيًضــا.   بــدون أي وســيلة ماديــة 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، هــل يُقنــع اإلســام العقــول العلميــة يف 
تقييمهــا لصــدق مفهــوم الوحــي اإلهلــي؟ كيــف ميكــن بلــوغ 
اليقــن يف كــون الوحــي حقيقــة وليــس ومهًــا؟  لقــد تنــاول 
حضــرة خليفــة املســيح الثــاين ، هــذه النقــاط ابســتفاضة 
وأكــد أن الوحــي اإلهلــي ليــس مــن قبيــل التجــارب احلســية 
الزائفــة، بــل هــو جتربــة روحيــة شــديدة اخلصوصيــة، ووضــع 
أربعة معاير متيز بشكل قاطع بن الوحي اإلهلي واألوهام.

ليــس ومهًــا ألن  اإلهلــي  الوحــي  أن  قــال حضرتــه  أول: 
إذا  املثــال:  ســبيل  وعلــى  الواقــع،  يدعمهــا  ال  األوهــام 
توّهــم شــخص وجــود رجــٍل مــا يقــف يف غرفــة مظلمــة، 
فــإن حماولــة ملســه لــن تؤكــد وجــوده، ألن االقتنــاع بلمســه 
ســيكون مــن جنــس االقتنــاع برؤيتــه، وهــٌم يف وهــم،  أمــا 
الوحــي اإلهلــي فتدعمــه حــواس متعــددة، فيحصــل أحيــاانً 
الوحــي  متلقــي  حــول  هــم  مــن  التجربــة  يف  يشــتك  أن 
أو  يكــون عشــرات  أن  املســتحيل  ومــن  أيًضــا،  اإلهلــي 
الوهــم وتاعــب  عليهــم  ســيطر  قــد  األشــخاص  مئــات 

هبــم اخليــال مجيًعــا يف توقيــت واحــد، وكان حــادث رؤيــة 
انشــقاق القمــر مثــًا مــن هــذا القبيــل. 

اثنيًــا: األنبيــاء املصطفــْون يكونــون أذكيــاء للغايــة يفوقــون 
مــن ســواهم، وعلــى ســبيل  املثــال ســيدان حممــد ، فــإن 
اجلزيــرة العربيــة كلهــا حينــذاك، والعــامل كلــه اآلن يشــهد أنــه 
رجــل ذو قــدرات فكريــة هائلــة مــن نــوع فريــد، وال ميكــن 
يف  أنفســهم  فهــم  اجملتمعــات،  إصــاح  الوامهــن  لألفــراد 
حاجــة إىل مــن ُيصلحهــم، فــأّن لفاقــد الشــيء أن يعطيــه؟  
اثلثًــا: مــن يتلقــون الوحــي اإلهلــي هــم رجــاٌل ذوو أخــاق 
ســامية ال نظــر هلــا يف البشــر، يتميــزون ابلثبــات واالتــزان، 
يســودهم اهلــدوء وتغلــب عليهــم الســكينة، يتســمون برابطــة 
اجلــأش واإلصــرار علــى مبادئهــم، غــر متزعزعــن وال متقلبــن 
وال متناقضــن، أمــا املتومهــون فعلــى النقيــض مــن ذلــك متاًمــا. 
علــى  دائًمــا  ينتصــرون  اإلهلــي  الوحــي  متلقــي  إن  رابًعــا: 
 خــر  نــوح  ولنــا يف  املصاعــب،  أعدائهــم رغــم كافــة 
مثــال، فقــد حتــدى خصومــه، وأشــار عليهــم  أن يتحــدوا 
ضــده مجيًعــا، ويكيــدوا لــه مــا شــاؤوا مــن مكائــد، ورغــم ذلــك 
فقــد أكــد هلــم أنــه هــو املنتصــر يف النهايــة، ال لشــيء ســوى 
أن هنــاك قــوًة ُعليــا يوقــن بوجودهــا هــي الــي  أخرتــه بذلــك، 
فلو كان وامهًا فهل كان انتصاره عليهم مجيًعا وهـــًما أيًضا؟

أمـــا عـــامل مـــا وراء الطبيعـــة فليـــس له عندهـــم أي نصيـــب من حقيقـــة، ولكـــن ما من 

امـــرئ يف العـــامل إال ولـــه مـــن التجـــارب ما يدحـــض تلـــك الفكرة متاًمـــا، مؤكـــًدا حدوث 

إبصـــاٍر بدون أعن، وســـمعٍ بـــدون آذان، وكذلـــك يحدث مع النـــاس جميًعـــا يف أحامهم، 

فبـــأي عن يـــرى النائم مغمـــض العن وبـــأي آذان يســـمع وبأي يـــٍد يبطش وبـــأي أقدام 

يســـعى وهو مســـتلق يف فراشـــه مل يرْحـــه؟ وإذا كان الحال كذلـــك فكيف يستســـاغ إنكار 

ســـاع الوحـــي دون وســـائل ماديـــة أيًضا، أليســـت الـــرؤى واألحـــام من هـــذا القبيل؟
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وإننـــي أذكـــر أنه حتـــى وقـــت قريـــب كان املجتمـــع العلمـــي يناقش مـــا إذا كان 

ينبغـــي تصنيـــف "الفروســـات"  عى أنهـــا كائنات حيـــة أم ال نظـــًرا لعـــدم قدرتها 

عـــى البقـــاء عى قيـــد الحيـــاة دون دخولهـــا يف كائـــن حيٍّ آخـــر، وقد تكـــون تلك 

األحـــداث املرعبـــة التي مير بهـــا العـــامل اآلن تذكـــرًا لنا جميًعـــا بالبحث عـــن ماذ، 

ولعـــل تاريـــخ األنبيـــاء وأتباعهم يكشـــف لنـــا عن هـــذا املاذ، حيـــث كانـــوا دامئًا 

مـــن البـــاءات محفوظـــن، ومـــن النـــوازل ناجـــن، ولكافة أنـــواع املحـــن مجتازين.

أكــد اخلليفــة الثــاين  علــى أن القــدرات العقليــة تكــون يف 
أوج ازدهارهــا يف عمــر الشــباب، وكلمــا تقــدم اإلنســان يف 

العمــر كلمــا ضعفــت قدراتــه العقليــة والذكائيــة، 
ذلــك،  األنبيــاء كانــوا خــاف  ولكــن 

العقليــة  طاقاهتــم  كانــت  فقــد 
تقــوى  الذكائيــة  وقدراهتــم 

وتشــتد يوًمــا بعــد يــوم، فلــم 
اخلــرف  يصيبهــم  يكــن 
والذهــول والنســيان حــى 
نظراءهــم  أصــاب  لــو 
الــذي  فمــا  وأقراهنــم، 

منعهــم ممــا أصــاب غرَهــم؟ 
آليــة.  ذلــك  يف  إن 

ابختصــار، لقــد وصفنــا جمموعــة 
أن  ميكــن  الــي  العقانيــة  املعايــر  مــن 

يســتخدمها العلمــاء للتفريــق بــن الوحــي واألوهــام، 
ابلدعــاء  إليــه  والتوجــه  بوجــوده  واإلقــرار  هللا  معرفــة  لعــل 
يكشــف هــذا البــاء الــذي أملّ ابلعــامل ويهــدد وجــوده، وإنــي 
أذكــر أنــه حــى وقــت قريــب كان اجملتمــع العلمــي يناقــش 
أهنــا  علــى  »الفروســات«   تصنيــف  ينبغــي  إذا كان  مــا 

كائنــات حيــة أم ال نظــرًا لعــدم قدرهتــا علــى البقــاء علــى قيــد 
احليــاة دون دخوهلــا يف كائــن حــيٍّ آخــر، وقــد تكــون تلــك 
األحــداث املرعبــة الــي ميــر هبــا العــامل اآلن تذكــرًا 
لنــا مجيًعــا ابلبحــث عــن مــاذ، ولعــل 
اتريــخ األنبيــاء وأتباعهــم يكشــف 
لنــا عــن هــذا املــاذ، حيــث 
البــااي  مــن  دائًمــا  كانــوا 
النــوازل  ومــن  حمفوظــن، 
أنــواع  ولكافــة  انجــن، 

احملــن جمتازيــن.

 اهلوامش
جونســتون"،  "فيليــب   .1
الثامــن  تلغــراف يف  ديلــي  صحيفــة 
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البداية.. وحدة املعرفة
يتعــرض الديــن اليــوم وبشــكل متزايــد للســخرية وغالبًــا مــا ينظــر 
إىل مــن يتبنــون وجهــات نظــر دينيــة كنــوع مهــدد ابالنقــراض، 
إذ الفكــرة املســبقة عنهــم أهنــم يتمســكون ابلتقاليــد بــداًل مــن 
روح الديــن. بينمــا يزخــر اتريــخ العلــم ابملؤمنــن ابهلل، بــل املؤكــد 
ــأ يف تربــة  أن منظومــة العلــم احلاليــة كانــت بذرهتــا األوىل تُنشَّ
الديــن اخلصبــة،  حيــث إن »سلســلة العلــوم اإلنســانية بــدأت 
دون متييز بن املعارف الدينية والعلوم الدنيوية، وكان امُلْشَتِغُل 
هبــذا احملتــوى ككل يوصــف ابحلكمــة، فيقــال لــه كاهــن، أو 

  حكيــم، أو فيلســوف«.)1( »وأشــرقت مشــس نــي اإلســام
املعــارف  بــن  مــن إجنازاتــه أن أزال اخلصــام احلاصــل  فــكان 
الدينيــة والعلــوم الدنيويــة، بعــد أن كان النــاس قبلــه يظنــون أن 
مــن يتعلــم علوًمــا دنيويــة يفقــد الديــن. وإن النــي الكــرمي هــو 
أول مــن دعــا إىل املبــدأ القائــل أبن الديــن هــو كام هللا والعــامَل 

هــو فعــل هللا تعــاىل«.)2(

ملاذا ل نرى هللا جهرة؟!
يقــول هللا تعــاىل عــن نفســه: ﴿اَل ُتْدرُِكــُه اأْلَْبَصــاُر َوُهــَو يُــْدرُِك 
احلســية  التجربــة  إن  اخْلَبِــُر﴾..)3(  اللَِّطيــُف  َوُهــَو  اأْلَْبَصــاَر 
واملاحظــة تشــكان إحدامهــا أو كلتامهــا أبــرز أدوات املنهــج 
العلمــي، وقــد ابت مــن الـــُمَسلم بــه أكادمييًــا أن الشــيء أو 
الظاهــرة الــي تســتعصي علــى القيــاس أو املاحظــة والرصــد أو 
ــح علــى إخراجــه  املعاجلــة املباشــرة أو غــر املباشــرة فقــد اصطُِل
مــن دائــرة العلــم، وهبــذا املعيــار الناقــص مت إبعــاد كل مــا يتصــل 

متى تنتهي  القطيعة

 بين العلم والدين؟!

أحمد وائل  - مصر
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ابألمــور الغيبيــة مــن دائــرة النقــاش العلمــي، األخطــر مــن هــذا 
العلميــة  الدراســات  مــن كافــة  تعــاىل  اســم هللا  أن مت جتاهــل 
يُــرى ال ميكــن حبــال أن يكــون  مــا ال  والتارخييــة، حبجــة أن 
موجــوًدا، هــذا علــى الرغــم مــن أن القائلــن هبــذه الفكــرة الواهيــة 
هــم أنفســهم ال ميلكــون دليــًا يطمئنــون إليــه علــى عــدم وجــود 

هللا. 
إننــا بواســطة العلــم، نتفحــص مــا يعــنُّ لنــا مــن ظواهــر؛ ولكــن 
هللا تعــاىل ليــس ظاهــرة تُفحــص، ألنــه ليــس حــاداًث كخلقــه، 
فهــو تعــاىل ال ميكــن دراســته كظاهــرة، وإمنــا جُيلِّــي نفســه لبعــض 

خلقــه ممــن جيــدُّون الســر حبثًــا عنــه. 
ســبب آخــر ألجلــه يســتحيل علينــا رؤيــة هللا تعــاىل رأي العــن 
إليــه، إذ هــو عــز وجــل  فالعــن ال ميكــن أن تصــل  اجملــردة، 
تتــم عــر  للقيــاس  فبمــا أن كل حماولــة  القيــاس،  متعــاٍل عــن 
تقســيم الشــيء املــراد قياســه إىل أجزائــه املكونــة ومــن مث تعريفــه 
مبجمــوع تلــك األجــزاء، يبــن هللا هنــا أنــه ال يتألــف أصــًا مــن 
أي أجــزاء أدق أو أصغــر، حبيــث ميكــن قياســه مــن خاهلــا.)4(
وقــد اجتهــد كثــر مــن املتدينــن يف حماولــة التوفيــق بــن إمــكان 
رؤيــة هللا تعــاىل وتنزهــه عــز وجــل عــن التجســم، فذكــر مثــًا 
الدكتــور حممــد البوطــي: »علــى الرغــم مــن أن هللا تعــاىل ليــس 
جسًما وال هو متحيز يف جهة من اجلهات، فإن من املمكن 
أن ينكشــف لعبــاده انكشــاف القمــر ليلــة البــدر كمــا ورد يف 

األحاديــث الصحيحــة، وأن يــروا ذاتــه رؤيــة حقيقيــة ال شــبهة 
فيهــا، وســتحصل هــذه الرؤيــة إن شــاء هللا بــدون الشــرائط الــي 
ال بــد منهــا للرؤيــة«)5(، فليــس لعاقــل أن ينفــي كــون الرؤيــة 
حاصلــة بــدون العــن، وإال فبــم نفســر مــا نــراه يف منامنــا يف 
حــن أننــا مغمضــو العينــن؟! وقــد أوضــح حضــرة مــرزا   غــام 
أحــد، املســيح املوعــود  جانبًــا آخــر مــن هــذه املســألة 
حــن حتــدث عــن أن للمعرفــة حاســتها املخصوصــة الــي تــدَرك 
هبــا وحدهــا، فقــال حضرتــه: "... ولكــن الشــقي ال يرغــب يف 
هــذه الســبل قــط، بــل يريــد أن يصــل إىل حــق اليقــن بواســطة 
الســبل الــي مل حتددهــا ســنن هللا األزليــة يف الكــون ملعرفــة هــذه 
األمــور؛ وَمثلــه يف ذلــك كمثــل الــذي يضــع علــى عينــه قطعــة 
حلــوى مث يريــد أن يعــرف هــل هــي حلــوة أو ُمــرة، أو كالــذي 

يغلــق عينيــه ويريــد أن يســتخدم األذنــن للرؤيــة.")6(
يبــن هنــا أن اإلصــرار علــى الرؤيــة الفيســيولوجية املباشــرة هلل 
رمبــا تكــون طريقــة غــر مناســبة إلدراك وجــوده، فطبيعــة مــا 
هــو موضوعــي تتطلــب منــا يف حبثنــا وســيلة مائمــة هلــا. نعلــم 
أن لــكل مثــر احلاســة اخلاصــة واملناســبة لــه، فالضــوء يــدرك 
ابلعــن، والصــوت يــدرك ابألذن، والنعومــة واخلشــونة واحلــرارة 
والــرودة تــدرك ابجللــد والروائــح تــدرك ابألنــف والطعــوم تــدرك 
ابللســان، وليــس لعاقــل أن يصــر علــى أن يــدرك مــذاق الطعــام 
مثــا إبصبعــه، وإصــراره املتهافــت هــذا دليــل علــى أنــه يبحــث 

وبالرغــم مــن أن اللــه فــوق وســائل القيــاس املاديــة لدينــا، إال أنــه زودنــا بالوســائل 

ــاد، ولكنــه إدراك مــن نــوع  ــا كاملعت التــي تنفــع يف إدراكــه عــز وجــل، ال إدراكًا ماديً

خــاص. فإننــا نــرى أن الديــن أيًضــا يقــدم وســيلة ناجعــة للكشــف عــن وجــود اللــه 

ــن  ــة ع ــدو مختلف ــيلة تب ــك الوس ــن تل ــض، ولك ــبة للبع ــه بالنس ــا رؤيت ــاىل، ورمب تع

الوســائل املعمليــة املاديــة، متاًمــا كاختــاف الحــواس بالنســبة للمؤثــرات املختلفــة.....
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عــن الوســيلة، وال هتمــه املعرفــة ذاهتــا يف شــيء. ..إذن، فليــس 
ابلعــن وحدهــا يــرى اإلنســان.

وابلرغــم مــن أن هللا فــوق وســائل القيــاس املاديــة لدينــا، إال 
أنــه زودان ابلوســائل الــي تنفــع يف إدراكــه عــز وجــل، ال إدراًكا 
مــاداًي كاملعتــاد، ولكنــه إدراك مــن نــوع خــاص. فإننــا نــرى أن 
يقــدم وســيلة انجعــة للكشــف عــن وجــود هللا  أيًضــا  الديــن 
الوســيلة  تلــك  ولكــن  للبعــض،  ابلنســبة  رؤيتــه  ورمبــا  تعــاىل، 
تبــدو خمتلفــة عــن الوســائل املعمليــة املاديــة، متاًمــا كاختــاف 
ــه  احلــواس ابلنســبة للمؤثــرات املختلفــة، وهــذا أحــد معــاين قول
تعــاىل: ﴿اَل ُتْدرُِكــُه اأْلَْبَصــاُر َوُهــَو يـُـْدرُِك اأْلَْبَصــاَر َوُهــَو اللَِّطيــُف 
اخْلَبِــُر﴾.)7( إن هللا وحــده هــو الــذي يقيــس قدراتنــا ويظهــر 
املوعــود  املســيح  هلــا. ويوضــح  وفًقــا  مناســب  بشــكل  نفســه 
عــن  الشــائق  حديثــه  معــرض  يف  أكثــر  النقطــة  هــذه   
احلاسة الفريدة الي أُعِطَيها حضرة يعقوب ، قال سيدان 
املســيح املوعــود:  "... مث ينــال حواًســا جديــدة يــرى بســببها 
مشــاهد عــامل الغيــب. تُنــال تلــك احلــواس أبســاليب خمتلفــة، 
أحيــااًن يف حاســة البصــر وأحيــااًن يف الشــم وأخــرى يف الســمع 
كمــا قــال والــد يوســف: ﴿ِإيّنِ أَلَِجــُد رِيــَح يُوُســَف لَــْواَل َأْن 
تـَُفنِّــُدوِن﴾. املــراد مــن ذلــك هــي احلــواس اجلديــدة الــي أُعطيهــا 
يعقــوب وعلــم بســببها أن يوســف حــّي وســيقابله قريبًــا. ومل 
يســتطع اآلخــرون القريبــون منــه أن يشــموا تلــك الرائحــة ألهنــم 
مل يُعطَــوا حواًســا أُعطيهــا يعقــوب.")8( وإننــا كبشــر أصبحنــا 
ــا  نــدرك متــام اإلدراك كيــف ألعيننــا وحواســنا أن ختدعنــا! متاًم
كمــا أن مجهــور املتفرجــن علــى خدعــة ســحرية يدركــون أهنــا 
بصــري،  خــداع  أتثــر  حتــت  واقعــون  وأهنــم  ابلفعــل خدعــة، 
َــا  حــى لينطبــق عليهــم القــول الــذي حــكاه القرآن:﴿َلَقالُــوا ِإمنَّ
ُســكَِّرْت أَْبَصــاُراَن بَــْل حَنْــُن قـَــْوٌم َمْســُحوُروَن﴾)9(، وعلــى هــذا 
النحــو، فــإن تقــدمي هللا دليــًا مــاداًي حمسوًســا مباشــرًا إلثبــات 

وجــوده لــن جيــدي امللحديــن بشــيء، ألهنــم يف كل األحــوال 
ســيقولون: »إمنــا ُســكرت أبصــاران«، هــذا مــا يفســر جتلــي هللا 
ــا، مبــا  بطريقــة وشــكل فريــد مــن نوعــه يف تواصلــه، أي روحانًي
نعرفــه أيًضــا ابســم »الوحــي«. إذن فمــن وجهــة النظــر التجريبيــة 
املباشــرة، ال ميكــن للعلــم أبــًدا أن جيعــل الديــن ابلًيــا وال ميكنــه 
أبــًدا، ألن هللا يكمــن وراء قدراتنــا علــى  دحــض وجــود هللا 
املــادي وال ميكننــا أن نثــق هبــذه القــدرات لدرجــة  الكشــف 
االعتماد عليها. إذا كان هللا ال ميكن رؤيته مباشرة، فهل من 
املســتحيل معرفــة هللا كيقــن موضوعــي؟ هــل اإلميــان ابهلل إذن 
توجــه العقــاين ال ميكننــا أبــًدا التحقــق منــه أو معرفتــه حبــق؟

مبدأ السببية عقبة ف طريق اإللاد
بــدا اآلن بوضــوح أن املشــاهدة العينيــة املباشــرة هلل ليســت 
هــي الطريــق األمثــل لإلميــان بــه. إن آاثره عــز وجــل يف هــذا 
الكــون هــي مــا يضعنــا أمــام عــدد متزايــد مــن احتمــاالت 
وجــوده، هــي كل مــا هــو مطلــوب. اجلانــب الثــاين للمعرفــة 
العلميــة هــو مــا إذا كانــت هــذه »اآلاثر« علــى وجــود هللا 

قابلــة للدحــض أم ال. 
لقــد درجنــا علــى اســتعمال تعبــر »ال دخــان بــا انر« حــن 
لــكل شــيء ســبًبا. ويســتخدم املســيح  التعبــر عــن أن  نريــد 
املوعــود عليــه الســام هــذا التشــبيه لشــرح أنــواع التعــرف إىل  
هللا: علــم اليقــن، وعــن اليقــن، وحــق اليقــن، فيقــول: »... 
أشــار هللا ســبحانه وتعــاىل إىل ثاثــة أنــواع مــن العلــم )املعرفــة(،

وهــي علــم اليقــن، وعــن اليقــن، وحــق اليقــن. ميكــن إيضــاح 
ذلــك ابآليت: عندمــا ينظــر الشــخص إىل الدخــان مــن مســافة 
بعيــدة، فــإن عقلــه يتصــور أن الدخــان والنــار ال ينفصــان، 
وابلتايل عندما يكون هناك دخان، جيب أن يكون هناك انر 
أيًضــا. فهــذا هــو علــم اليقــن. مث عنــد اقتابــه يــرى بعينــه هليــب 
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النار وهذا هو عن اليقن. إذا دخل يف النار، فســيكون هذا 
هــو حــق اليقــن.«)10(

علــم  جمــال  يف  وخاصــة   - العلميــة  الظواهــر  دراســة  أدت 
الكونيــات - إىل إدراك العديــد مــن العلمــاء أن وجــود خالــق 

للكــون ليــس احتمــااًل فحســب، بــل هــو ضــرورة 
منطقيــة. قبــل اكتشــاف االنفجــار الكبــر 

كأصل هلذا الكون، كان يعتقد على 
نطــاق واســع أن الكــون كان أبــداًي 
الكــون  وأن  واملــكان  الزمــان  يف 
خالــق.  إىل  حيتــاج  ال  األبــدي 
مــع اكتشــاف »التحــول األحــر« 

الكــوين  »اإلشــعاع  و  للمجــرات 
للموجــات الصغريــة الكونيــة« )وهــو 

يف  املــادة  انفجــار  مــن  متبــٍق  صــوت 
الكــون(، ثبــت أن للكــون أصــل. تنــص حجــة 

»الــكام« الكونيــة، الــي طورهــا اإلمــام الغــزايل والاهوتيــون 
املسيحيون، على أن أي شيء أييت للوجود، ال بد أن يكون 
لــه ســبب، وأن ظهــور الكــون هــو دليــل قــوي علــى وجــود 
هللا. إذا مل يكــن هنــاك ســبب مــن غــر مســبب، لــكان للكــون 
إذا كان  الــي تســبقه.  مــن األســباب  هلــا  سلســلة ال حصــر 
هــذا هــو احلــال، ملــا وصلنــا أبــًدا إىل أصــل الكــون، ألننــا مــا 

زلنــا يف هــذا القطــار الاهنائــي مــن األســباب، دون الوصــول 
أبــًدا إىل وجهــة هنائيــة، ألنــه ال ميكــن اجتيــاز جمموعــة الهنائيــة 
مــن األحــداث املتسلســلة. وابلتــايل، فــإن وجــود »ســبب دون 

مســبب« هــو ضــرورة مطلقــة حلــدوث االنفجــار الكبــر.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا إذا كان 
هــذا الســبب دون مســبب واعيًــا أم ال. 
إذا كانــت هنــاك بدايــة ماديــة غــر 
يفســر  ال  فهــذا  للكــون،  واعيــة 
الــذي  والدقيــق  الرائــع  الضبــط 
الكــون.  جيعــل احليــاة ممكنــة يف 
علــى  الكونيــة  املــادة  فكثافــة 
ســبيل املثــال مضبوطــة بدقــة علــى 
توســع  ومعــدل  عشــرية؛  منزلــة   59
ونســبة  عشــرية؛  منزلــة   18 الكــون 
الروتــوانت إىل اإللكــتوانت يف الكــون 37 
منزلــة عشــرية؛ والثابــت الكــوين )القيمــة يف الكــون الــي حتــدد 
كثافــة الفضــاء الفــارغ( 120 منزلــة عشــرية. لــو أن الثابــت 
الكــوين، علــى ســبيل املثــال، مت ضبطــه بدقــة إىل 119 منزلــة 
عشــرية فقــط، الهنــار الكــون علــى نفســه. ال ميكــن لقانــون 
فيزايئــي ال واع معرفــة درجــة ضبــط قانــون آخــر؛ فقــط كائــن 
علــى  أمثلــة  هــذه  احلكــم.  هــذا  مثــل  يصــدر  أن  ميكــن  واع 
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ــه يتصــور أن  ــدة، فــإن عقل  "عندمــا ينظــر الشــخص إىل الدخــان مــن مســافة بعي

الدخــان والنــار ال ينفصــان، وبالتــايل عندمــا يكــون هنــاك دخــان، يجــب أن يكــون 

هنــاك نــار أيًضــا. فهــذا هــو علــم اليقــن. ثــم عنــد اقرابــه يــرى بعينــه لهيــب النــار 

”وهــذا هــو عــن اليقــن. إذا دخــل يف النــار، فســيكون هــذا هــو حــق اليقــن."

”



وصــول العلــم حتًمــا إىل اســتنتاج مفــاده وجــود مصمــم واع. 
تبــدو هــذه االســتنتاجات حــول حتميــة وجــود مصمــم أكثــر 
ماءمــًة للكنيســة أو املســجد، خبــاف املختــرات، والكثــر 

مــن العلمــاء مل يعجبهــم مــا كان يشــر إليــه العلــم. 

اإلدراك الشخصي- حق اليقني
يقــول تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا ِفينَــا لَنـَْهِديـَنَـُّهــْم ُســبـَُلَنا َوِإنَّ 
اللََّ َلَمــَع اْلُمْحِســِنَن﴾ )11( يقولــون: »ليــس أدل علــى وجــود 
ســائر خيتصــر كثــرا  قــول  هــذا  أكلهــا«،  مــن  أكثــر  احللــوى 
مــن اجلــدل، وهبــذا الصــدد تتفــوق املعــارف الروحانيــة مبراحــل 
بعيــدة علــى العلــوم التجريبيــة، إذ مــن النــادر يف العلــم أن جيــري 
العــامل اختبــاره علــى نفســه، بــل األمــر مســتحيل يف العديــد 
مــن فــروع العلــم، مثــل الفيــزايء الفلكيــة. بينمــا اإلســام ديــن 
يدعــو اجلميــع إىل البحــث عــن هللا أبنفســهم حــى يتمكنــوا مــن 
بلــوغ أعلــى مرحلــة مــن املعرفــة فيمــا يتعلــق ابهلل – وهــي اللقــاء 
التــام والكامــل مــع هللا. يشــهد املــرء يف مرحلــة »عــن اليقــن« 
آاثر هللا مــن خــال الوحــي الســماوي، أمــا يف مرحلــة »حــق 
اليقــن« يصبــح الفــرد نفســه آيــة مــن هللا لآلخريــن. إن معرفــة 
الشــخص بوجــود هللا تعــادل معرفتــه بوجــود نفســه يف هــذه 

املرحلــة، وهــو أعلــى شــكل مــن أشــكال املعرفــة. 
والقــرآن الكــرمي مل يقــف صامتًــا بشــأن الظواهــر العلميــة، وهنــاك 
النبــوءات  مــن  فالعديــد  واكتشــافه.  عملــه  جيــب  ممــا  الكثــر 
وجوانــب مــن اآلايت القرآنيــة مل تتحقــق بعــد. والقــرآن، هــذا 
دام  مــا  وأســرارًا  مثــارًا  يــؤيت  ســيظل  حبــق،  املقــدس  الكتــاب 
اجلنــس البشــري موجــوًدا، ولــذا ينبغــي أن نــدع هــذا الكتــاب 
يقــودان. مــن بــن أســراره، يتحــدث القــرآن الكــرمي عــن العســل 
كعــاج للبشــرية،  عــن اكتشــاف كواكــب أخــرى قــادرة علــى 
حضــارات  مــع  االتصــال  أو  التواصــل  عــن  احليــاة،  احتــواء 

تلــك الكواكــب،  ويشــر إىل ظواهــر أخــرى مــن هــذا القبيــل 
ستكتشــفها اإلنســانية، وهــي تفــوق حاليًــا فهمنــا.  وابلتــايل 
ال يــزال هنــاك الكثــر ممــا يســتدعي البحــث واالكتشــاف. إن 
علــى املســلمن األحديــن، الذيــن هتفــو قلوهبــم وأرواحهــم إىل 
هذا الكتاب، أن يكشــفوا عن هذه اجلوانب من حقيقته عن 
طريــق اخلــوض يف أعمــاق أســرار الطبيعــة مــن خــال البحــث 

العلمــي.
لــدى املســلمن اتريــخ طويــل وزاخــر ابلســعي العلمــي. يشــجع 
القرآن الكرمي الباحث على التأمل يف الســماء واألرض وعلى 
اليــوم يقــول  مشــاهدة آايت هللا فيهــا.  هنــاك اجتــاه فكــري 
إنــه كلمــا زادت االكتشــافات العلميــة، كلمــا زاد ختلــي النــاس 
عــن هللا. يف احلقيقــة، مــا حيصــل يف الواقــع هــو العكــس. لقــد 
عــزز تطــور االكتشــافات العلميــة وجــود إلــه حــي. مــن واجبنــا 
التبحــر يف أســرار كوننــا، حــى يشــرق وجــه هللا املنعكــس يف 

الســماء واألرض علــى قلــوب البشــر.
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       أسعد موسى أسعد عودة

أنا ال أوّدعك

بل ألتقيك

غابة من نخيل  في أعالي الّنيل

في رحيل العالم والمعّلم واإلنسان، فتحي عبد الّسالم

اطمئنــاين إىل خــر حالــك مرّتــْن، قبــل ثاثــة أســابيع 
وقبــل أســبوعْن ويومــْن مــن نبــأ الّنذيــر إذ جــاء، واي 
لغّصة قلي إذ جاء وما كان ينفع أن أفزع فيه إىل تكذيب؛ 
وقــد كان جوابــك يف املرّتــْن يقــول عنــك مــن أنــت حــّى 
وأنــت يف أحلــك ســاعاتك؛ تلعــب النَــّـْرد مــع »كــوروان«، 
يقــول عنــك مــن أنــت: كلمــة طّيبــة كشــجرة طّيبــة أصُلهــا 
اثبــت وفرُعهــا يف الّســماء تــؤيت ُأُكلهــا كّل حــن؛ فهكــذا 
األصيــل  الرّاســخ  املؤمــن  أيّهــا  اجلليــل،  أســتاذان  اي  أنــت 

مــا حولــك وكّل  لــكّل  اإلدراك  العميــق  الّنيــل،  مثــل خنيــل 
مــن حولــك، املتواضــع حــّد اخلرافــة، العــامل العاشــق واملعلّــم 
أنــت  هكــذا  احليــاة،  ونــوازل  الّدهــر  نوائــب  مــن  الّســاخر 
أيّهــا اإلنســان اجلميــل؛ وقــد كان هــذا جوابــك: »حبمــده 
الّرحــن..  العليــم  الّســميع  نعــم  ســبحانه  وتكّرمــه  ونعمتــه 
وصلنــا لقّمــة الـــُمنحىن، واآلن حالــة ميــل للهــدوء وبــداايت 
العافيــة هتــّل. وصّلــى هللا علــى نبّينــا حمّمــد وعلــى آلــه. رّكــزان 
املاحنــة  الّناجحــة  الّصاحلــة  الّصــاة حبضــور، ابلفاحتــة  علــى 
الرّاحبــة العطــرة الرّائحــة. األمــور تتحّســن واســتعملنا الرّاحــة 
واألكســجن واألدويــة والّتغذيــة. احلمــد هلل رّب العاملــن.« 
قــاع  فــن. كنّــا يف  فــن وصــران  كمــا كان جوابــك: »كنّــا 
القر. طالعن لقّمة الـمنحىن. واآلن يف قّمة املُنحىن اجليي. 
وبــدأ االســتقرار. وبشــائر هبــوط املُنحــىن حنــو اهلــدوء. احلمــد 

الديار المقّدسة

كان
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هلل رّب العاملــن. الّلهــّم صــّل علــى حمّمــد وعلــى آلــه.«
هكــذا كان جوابــك اي حبيــب الفاحتــة واي عاشــق القــرآن واي 
الّصــوت الّــذي ســيظّل يعلــو بِعلــم اإلســام. لطاملــا لَفتتــي 
ودقّتــك  العَقديّــة،  املســائل  عــرض  العلميّــة يف  منهجّيتــك 
الّســهل  وأســلوبك  الّلغويّــة،  وعذوبتــك  االصطاحيّــة، 
صاعــًدا  َجــَداًل  أحببتَــه  لطاملــا  الّــذي  اجلــَدل،  يف  املمتنــع 
والُرهــان.  احُلّجــة  إقامــة  علــى  الفطريّــة  وقدرتــك  دائًمــا، 
ونقــاء  اإلنســان  طبيعــة  فيــك  وأحببــت  أحببتــك  ولطاملــا 
ــان وصفــاء الوِجــدان وشــجاعة الفرســان  ــان وحــّب اجلِن اجلَن

اجِلْدعــان. ومهّــة 
عنــد رأس يوبيلــك املاســّي رحلــت كتلــة مــن أملــاس، هــي 

أتــت،  حيــُث  إىل  عــادت 
العــودة  هذيْــن،  وبــن 
أبنــوار  أشــّعت  واإلْتيــان، 
فأضــاءت  الّســماء 
فضــاءات الظّــام. فشــكرًا 

لــك اي فْقــدان العزيــز علــى مــن كنــت ومــا كنــت وعلــى مــن 
أنت وما أنت، وعلى أن كنت وســتظّل، دوًما، خطوة إىل 

اإلميــان. ومعــارج  اإلمــام  عتبــات  عنــد  األمــام 
املتطّفــل اجلاهــد، اآلن، يف  وأرجــو أن تصفــح عــّي، أان، 
تـََعْمُشــق قامتــك العاليــة، حمــاواًل إيفــاَءك َغْيــَض شــيٍء أو 
بعــِض شــيٍء مــن فـَْيــِض حّقــك، وأن أبثّــك شــذراٍت مــن 

حــّي لــك، لرمّبــا، أيًضــا، ألنـّـي مل تســعفَي احليــاة لفعــل ذلــك 
ــد احليــاة، وهأنــذا أرجــو أنّــك ُتســعف فمــي  وأنــت علــى قْي
احليــاة  قْيــد  قْيــد  علــى  وأنــت  ذلــك، ههنــا واآلن،  ليفعــل 

احليــاة.
دقّاُت قلِب املرِء قائلٌة له  \   إّن احلياَة دقائٌق وثواِن

فالذِّكــُر  ذكَرهــا\  موتِــَك  ]قبــَل[   \ بعــَد  لنفِســَك  فارفــْع 
لإلنســاِن ُعمــٌر اثِن. قاهلــا ابــن بلــدك، أحــد شــوقي بــك. 
ــًدا بعيــًدا،  ــًدا وبُع ــًا وســيظّل يرتفــع بـَْع وقــد ارتفــع ذكــرك قـَْب
إقــداَم عمــرٍو يف مساحــِة حــامٍت \ يف ِحْلــِم أحنــَف يف ذكاِء 

إايِس؛ اي ســّيَد النّــاِس.
نــّوَر الّل مرقــَدك وعطّــَر مشــهَدك وطّيــَب مضجَعــك وآنــَس 
ورحَــك  لــك  وغفــَر  وحشــَتك؛ 
وأكــرَم  عنــك  وعفــا  وعافــاك 

ُمدَخلَــك. ووّســَع  نـُزُلَــك 
أّمــا اآلن، وأعلــم أنّــك تســمعَي، 
الّصفــوف  يف  وأنــت  اآلن، 
األماميّــة علــى أبــواب اجلنّــة العليّــة، فأرجــو أن تتوّســط لنــا 
الّصفــوف  لنــا مــكااًن يف  لــدى احلــاّج رضــوان؛ أن حيفــظ 
اخللفيّــة هنــاك، علــى أمــل أن ُتســعفنا احليــاة اأُلخرويـّـة علــى 
أن نقــتب منــك أكثــر، وأنــت البعيــد منّــا ِحَقبًــا نورانيّــة؛ 
ال لشــيء إاّل لنســّلم عليــك ونعــود الَقْهَقــرى، إىل حيــث 

أبديّــة ســرمديّة. أزليّــة  بيننــا  املســافة 

وطّيــَب  مشــهَدك  ــَر 
ّ
وعط مرقــَدك   

ّ
الل نــّوَر 

مضجَعــك وآنــَس وحشــَتك؛ وغفــَر لــك ورحَمــك 
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 حضرة عمر بن اخلطاب
* من قال أان عامل فهو جاهل.

والســـكينة  الوقـــار  وتعلمـــوا  النـــاس  وعلِّمـــوه  العلـــم  تعلَّمـــوا   *
وتواضعـــوا ملـــن تعلمتـــم منـــه وملـــن عّلمتمـــوه، وال تكونـــوا جبـــارة 

يقـــوم جهلكـــم بعلمكـــم. فـــا  العلمـــاء 
* ليـــس العاقـــل الـــذي يعـــرف اخلـــر مـــن الشـــر، ولكنـــه الـــذي 

يعـــرف خـــر الشـــرّين.
* مـــا ندمـــت علـــى ســـكويت مـــرة، لكنـــي ندمـــت علـــى الـــكام 

مراًرا.
* العلـــم ابهلل يوجـــب اخلضـــوع واخلـــوف، وعـــدم اخلـــوف دليـــل 
علـــى تعطيـــل القلـــب مـــن املعرفـــة، واخلوف مثـــرة العلـــم، والرجاء 
مثـــرة اليقـــن، ومـــن طمع يف اجلنة اجتهـــد يف طلبها، ومن خاف 

مـــن النـــار اجتهـــد يف اهلـــرب منها.

اإلمام أمحد بن حنبل
*  ما شبَّهت الشباب إال بشيء كان يف كمِّي مث سقط. 

* إْنِو اخلر، فإنك ال تزال خبر ما نويَت اخلر. 
* النـــاس اىل العلـــم أحـــوج منهـــم إىل الطعـــام والشـــراب، ألن 
الرجـــل حيتـــاج اىل الطعـــام والشـــراب يف اليـــوم مـــرة أو مرتـــن، 

وحاجتـــه اىل العلـــم بعـــدد أنفاســـه.

اإلمام مالك بن أنس 
*  إذا ُمِنع العلم عن العامة فا خر فيه للخاصة.

* ُجـنَُّة العامل: ال أدرِي.. فإذا أغفلها؛ ُأصيبت مقاتله.
* ال يؤخذ العلم عن أربعة: ســـفيه يعلن الســـفه وإن كان أروى 
النـــاس، وصاحـــب بدعـــة يدعـــو إىل هـــواه، ومـــن يكـــذب يف 
حديـــث النـــاس وإن كنـــت ال أهتمـــه يف احلديـــث، وصـــاحل عابد 

فاضـــل إذا كان ال حيفـــظ مـــا حُيـــدِّث بـــه. 
* عـــن ابـــن وهـــب قـــال: قيل ملالك: ما تقـــول يف طلب العلم.. 
قـــال: حســـن مجيـــل، لكـــن أنظـــر الذي يلزمك مـــن حن تصبح 

إىل أن مُتســـي فالزمه.

الشيخ األكرب  ابن عريب
* ُكل إحسان ترى نفسك فيه حُمسًنا، ال يُعوَّل عليه.

* احُلْكـــم نتيجـــة احِلكمـــة، والعلم نتيجـــة املعرفة، فمن ال ِحكمة 
لـــه ال ُحْكـــَم لـــه، ومن ال معرفـــة له ال علم له.

* العقـــل أفقـــر خلـــق هللا فاعتـــروا .. فإنّـــه خلـــف ابب الفكـــر 
مطـــروٌح .. إّن العقـــول قيـــوٌد إن وثقـــت هبـــا .. خســـرت فافهـــم 

فقـــويل فيـــه تلميُح.
* العـــامل هـــو اعـــتاف متبـــادل ابلوجـــود بـــن هللا واإلنســـان، عر 

العقل.
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