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مدخل
احلمد  هل بععد لف انتبايي  ي تتا  هلل تررة اقرتا مفرد ي االعل)
بااإلميا فجعلهما  هلل لقباً على طائفة استشهد عكالمها فقال:
﴿ وقَ َ َّ ِ
ين أُوتُوا ال ِعل َم َو ِ
اْلميَا َن ﴾ [الربم .]56:بأخرب عن رفعة من
ال الذ َ
َ
ِ
َّ ِ
مجعهما فقال ﴿ :ي رفَ ِع َّ َّ ِ
ين أُوتُوا ال ِعل َم
َ
اَّللُ الذي َن آ ََمنُوا من ُكم َوالذ َ
َد َر َجات ﴾ [اجملادلة.]11:
الر ِ
اس ُخو َن ِِف
بنبهنا تيف يقود أحدمها إىل اآلخر فقالَ ﴿ :و َّ
الر ِ
اس ُخو َن ِِف
يَ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه ﴾ [آل عمرا  .]7:بقال ﴿ :لَ ِك ِن َّ
ك ﴾ [النساء.]162:
ِمن ُهم َوال ُمؤِمنُو َن يُؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَي َ

ال ِعل ِم
ال ِعل ِم

ِ
اب
بامنت  هلل على رسوله هبما سوايً فقالَ ﴿ :ما ُكن َ
ت تَد ِري َما الكتَ ُ
َوََل ِ
اْلميَا ُن ﴾ [الشورى ]52:بقال أعو العباس اعن تيمية :افإ اخلري
تله أصله بفصله منحصر  ي العل) باإلميا

ا1

.

ب ي يذا الكتا الذي عني يديك حصيلة متعنات بتفحصات  ي ععض
ا 1اع ن ن ننن تيمي ن ن ننة اقتق ن ن نناء الصن ن ن نراك املس ن ن ننتقي) قين ن ن ن د .ص ن ن ننر العق ن ن ننل مكتب ن ن ننة الر ن ن نند
صا. 372/1
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دبنتها  ي أزما خمتلفة
مسالك االعل) بععض مسالك ااإلميا
بأحبب موافقة اآلية  ي الرتتيب فجعل  ي يذا الكتا القس) األبل
لتأمالت مسالك العل) بالقس) الراين لتأمالت مسالك اإلميا ..
املؤلف ..
iosakran@gmail.com
رجب 5345ه
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القسم األول
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جس ر التع ب
إذا أخذت تتصفح امفكرة املهام الصغرية أمامك أب استخرج
من درج مكتبك أبراقاً عتيقة تن قد رمس فيها لنفسك اخططاً
علمية بدعوية أب حىت مهنية سيرور مع غبار يذه األبراق يء من
احلز بستشعر أنك ما زل  ي أدىن الوادي عينما طموحاتك بأمنياتك
بأحالمك ما زال يي األخرى تعان السحا ! بليس إىل بصلها
سبيل ععد ..
فكيف إذا حرث املرء ذينه بتذتر طموحاً أمجل من يذه الطموحات
تلها  ..تطموح املرء أ يراف حممداً   ي قصور الفردبس  ..فيعيش
مستقبله السرمدي مع تلك الكوتبة الراقية ..
ما السبب اي ترى أ تلك األحالم باخلطط اجلميلة رتق فوقها
السنوات حبوافريا حىت هب حربيا؛ بمل تتحق ععد؟
احلقيقة أ تفسري اإلخفاق بتعرر اخلطط بالطموحات له عوامل
تررية دل على ععقها النصوص الشرعية بدل على ععقها اخلربة
البشرية اهلائلة اليوم  ي علوم اإلدارة بالتخطيط بالنجاح بخصوصاً املعرفة
اإلدارية املربينة جتريبياً/إمبرييقياً ..
بلكن مثة عامل له  ي نفسي حفابة خاصة عامل يفسر تررياً من
فشل الطموحات باألحالم  ..يذا العامل عكل اختصار :يو أ اخلطط
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فوق الصخور باألرجل ما زال عمة ما حفي ععد ..
ما زال  ي ترري من النفوس بي) مطمور أنه ميكن أ يبلغ املرء اجملد
ِ
الصرب ..
بيو مل يكاعد املشاق بيلع
لقد رتب  هلل  ي يذه احلياة أ امعايل األمور اليت نص عليها
القرآ تالرسوخ  ي العل) بإظهار اهلدى بدين احل على الدين تله
بالتمكني  ي األرض بإصالح األمة بحنويا من املطالب الكربى ال
صل للمرء بيو مستكمل راحته بطعامه ب راعه بنومه بأبقات
اسرتخائه  ..يذه حقيقة دل عليها الشرع بصرخ هبا جتار احلياة ..
إذا تا املرء ينام حىت ججتهرك أ عة احلمرة  ي عينيه بيبسط خوا
الطعام تلما ا تهى بخيصص األبقات الطويلة للقهوة بالشاي بالعصائر
بالفطائر بال يسمح لنفسه أب تتنازل عن أي فرصة فسحة أب
مسامرات مع أصحاعه بال يستطيع تبح مجاح تصفح االنرتن أ
يسرق ساعاته إذا تا املرء تذلك  ..بمازال يرجو أ تتحق يوماً ما
خططه العلمية بالدعوية باإلصالحية؛ فمرل يذا الشخص قد استأصل
عقله بزرع عدالً منه مصباح عالء الدين!
معايل األمور بالطموحات الكربى  ي العل) بالتعلي) بالتأليف
باإلصالح بالتغيري بالنهقة ابألمة؛ ال تكشف بجهها لك حىت متسح
العرق عن جبينك ٍ
عيد ترتعش من العناء ..
تن أ دث مرًة مع أحد أقراين النا طني  ي ميدا االرتعية
الدعوية فقال يل :ما بجهة نظرك  ي أترب مشكلة هتدد احملاضن
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الرتعوية مع يذه املتغريات بالتحدايت الفكرية اجلديدة؟ فقل له عقناعة
فر أخاديديا  ي عقلي :صدقين اي أاب فال دع عنك تل يذه
االحنرافات الفكرية فليس عشيء أخطر مشكلة هتدد الرتعية الدعوية
انقص اجلدية .
 ي ٍ
عيئة يغلب عليها ضجيج اللهو بخفة املرح بقهقهات الفكاية ..
أتجرايا ميكن أ تنتج جمسنداً أب مدبنةً أب م ْعلمةً أب معجماً؟! منط احلياة
أيىب ذلك  ..بالعل) خلقه  هلل مثيناً ال جُيلب  ي األسواق املخفقة ..
سل من ئ من أيل العل) املبدعني بنقب  ي السرية الذاتية ملن
أيسرك تدفقه ابلعلوم  ..بستجد  ي تل يذه الشخصيات أ املتقرر
األترب  ي حياهت) يو النوم بالطعام بالشرا بالرتفيه ..
خططنا  ي واي اجلبال  ..بما زال أقدامنا غقة طرية! عل ..
بنتوي) أنه  ي ٍ
يوم من األايم ستهبط النتائج عال مقدمات..
خذ مرالً  ..ما أترر ما جتد عند طال العل) بالباحرني امسودة
تتا أب مؤلَّف مل يتجابز تقسي) املوضوع بالعناصر بععض الشوايد
بالنصوص باملالحظات املهمة بتسري عليه السنو تزابر الشمس عن
ميينه بمشاله  ..بمل ير النور ععد بال أظنه سريايا  ..طاملا أ فقول
النوم بفقول الطعام بالشرا بفقول الرتفيه بفقول اخللطة بفقول
احلديث بالكالم بفقول النظر؛ قد استكمل أبقاهتا بأخذت نصيبها
غري منقوص ..
بيكذا جتد  ي عزم ترري من الناس ج عباً من اخلري باإلجناز باإلنتاج ..
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لكنها مل تتجابز ععد مرحلة ااملشربع ..
عل خذ أمراً من ؤب الدنيا ذاهتا  ..ما أترر ما جتد اابً حيدث
نفسه بأيله بأصدقاءه؛ عن عزمه على البدء مبشربع جتاري  ي غقو
«األايم القادمة» ..بمع ذلك متقي السنوات بما زال يذه «األايم
القادمة» اليت حيدثك عنها مل أتت ععد! ألنه مل يستطع التخلي عن
حصص الرتفيه بالراحة بالسهرات من عر جمه اليومي!
ملا تا اإلمام مسل) عن احلجاج يصنف تتاعه «الصحيح» الذي يو
أحد مفاخر يذه األمة بعلغ -رمحه  هلل -أحاديث الصالة بعلغ منها
ديداً أحاديث مواقي الصالة جاء حلديث عبد  هلل عن عمرب املشهور
 ي ديد أبقات الصالة بتا يذا احلديث جاء عرباايت متفرعة
متعددة فرتبها ترتيباً حسناً استوعب اختالف الطرق فيها عن قتادة عن
أيب أيو عن عبد  هلل عن عمرب فلما رأى رمحه  هلل صنيعه يذا أراد أ
يوصل رسالة لقارئ تتاعه أ يذه النتيجة احلديرية اليت توصل إليها  ي
حديث عبد  هلل عن عمرب مل أتت إال ابلعناء املقين فأخرج ععديا أثراً
عن اإلمام احلافظ حيي عن أيب ترري ات129ين يقول فيه:
(حدثنا حيىي بن حيىي التميمي ،قال أخربان عبد هللا بن حيىي بن أيب

كثري ،قال :مسعت أيب يقولَ« :ل يستطاع العلم براحة اجلسم» )
.
ا 1صحيح مسل) ا. 612

()1
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بموطن العجب ياينا أ اإلمام مسل) ال خيرج  ي تتاعه إال أحاديث
مرفوعة عن النيب  يذا رطه  ي الكتا من حيث األصل فكيف
ربى يذا األثر عن إمام من صغار التاععني يتحدث فيه عن التعب  ي
العل) ببضعه عني أحاديث الصالة؟
يقول القاضي عياض ات 544ين  ي تتاعه إتمال املعل):

افكثريٌ من يسأل عن ذكره هذا اخلرب ىف هذا املوضع وليس منه،
وَل هو من حديث النىب  وَل من شرط الكتاب  ،فقال لنا بعض

شيوخنا :إن مسلماً رمحه هللا أعجبه ما ذكر ىف الباب ،وعرف مقدار

ما تعب ىف حتصيله ومجعه من ذلك ،فأدخل بينها هذا اخلرب تنبيهاً
على هذا ،وأنه مل ِ
حيصل ما ذكر إَل بعد مشقة وتعب ىف الطلب ،وهو
ِبّي ،وهللا أعلم ا. 1
باضح جداً أ يذه العبارة اليت قاهلا اإلمام حيي عن أيب ترري اَل
يستطاع العلم براحة اجلسم أهنا تان ذات بق ٍع  ي نفس اإلمام
مسل) بتأنه تا يستحقريا عشكل خاص فالعبارات اليت هتيج النفس
على اجللد بالدأ باملراعرة  ي العل) تررية لكنه اختار من عني يذه
النصوص عبارة اإلمام حيي عن أيب ترري يذه اَل يستطاع العلم براحة
اجلسم أل هلا  ي نفسه أثراً أقر إىل ربحه تما يبدب ..
ا 1القاضن نني عي ن ن اض إتمن ننال املعلن نن) عفوائن نند مسن ننل) قي ن ن د .حين نني إمساعين ننل دار الوفن نناء
صا. 577/2
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بمن أتمل  ي ضخامة العل) بقصر العمر بتررة متطلبات احلياة؛

أدرك حقاً أ عبارة اإلمام حيي عن ترري يذه اَل يستطاع العلم براحة
اجلسم أهنا :مل خترج من طرف الذين  ..بمل تكتب حبرب األد  ..بإمنا
جح ِفرت حربفها إبزميل التجار ..
ما أترر ما رأي ج عاملاً اابً عز أقرانه يتدف ابألسانيد باملسائل  ..أب
رأي عمالً علمياً رصيناً صار أصالً  ي ابعه  ..إال قل  ي نفسي :رح)
 هلل حيي عن أيب ترري حني قال :اَل يستطاع العلم براحة اجلسم .
بيذا التعب الذي ُيب مله بمكاعدته ال خيتص مبطلب دب
مطلب عل يو عام  ي االكماالت اإلنسانية تلها تما يقول اعن

القي) :االكماَلت كلها َل تُنال إَل حبظ من املشقة ،وَل يُعرب إليها إَل
على جسر من التعب

ا1

.

بأعظ) املتعبني مثرًة أبلئك الذين أنفقوا تعبه) ابجتاه املستقبل األعدي

بقد قال اعن القي) رمحه  هلل :اهيهات! ما وصل القوم إىل املنزل إَل بعد
مواصلة السرى ،وَل عربوا إىل مقر الراحة إَل على جسر التعب

ا2

.

بمن امله) أ يالحظ املرء احكمة  هلل  ي يذه العالقة عني االتعب
باإلجناز تما أ ار لذلك اعن القي) حني رح مسائل القدر الكوين
قين ن ن ن عب ن ن نندالرمحن قائ ن ن نند نش ن ن ننر جمم ن ن ننع الفق ن ن ننه

ا 1اع ن ن ننن الق ن ن نني) مفت ن ن نناح دار الس ن ن ننعادة
صا. 895/2
ا 2اعن القي) عدائع الفوائد قي علي العمرا نشر جممع الفقه صا. 1187/3
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بحكمة  هلل فيه فقال:

ايوضحه الوجه احلادي والعشرون :أنه قد استقرت حكمته

سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة َل يوصل إليها إَل على جسر
املشقة والتعب ،وَل يُدخل إليها إَل من ابب املكاره والصرب وحتمل
املشاق ا. 1
بيذه العالقة عني االتعب باإلجناز ليس معىن رعياً خيتص ابألم)
اليت علغها الوحي عل يو معىن تستنتجه العقول فور معارتتها احلياة ..
بأبل من رأيته نبه على تواطؤ الرقافات على يذا املعىن ععبارة عديعة
جداً اإلمام احلافظ الزايد أعو إسحاق إعرايي) احلريب ا285ين
صاحب الكتا املشهور اترخيياً عن اغريب احلديث بيو من تالميذ
اإلمام أمحد عن حنبل حيث نقل عنه اعن تيمية عبارة هتز النفوس مما
فيها من البالغة بييبة املعىن حيث يقول اعن تيمية :اقال إبراهيم

احلريب« :أمجع عقالء كل أمة على أن النعيم َل يُدرك ابلنعيم»

ا2

.

بيذه العبارة اليت حكايا اعن تيمية ربايا اخلطيب البغدادي  ي اترخيه
عن إعرايي) احلريب عصيغة خمتلفة قليالً ب دث فيها إعرايي) احلريب أبمور
عن نفسه  ي غاية العجب ليس  ي تونه يتحمل املشاق فقط عل  ي
ا 1اعننن القنني) ننفاء العليننل  ي مسننائل الققنناء بالقنندر باحلكمننة بالتعليننل قي ن احلسنناين
عبد هلل دار الرتاث صا. 448
ا 2اعننن تيميننة قاعنندة  ي احملبننة مطبوعننة ضننمن جننامع الرسننائل قي ن حممنند ر نناد سننامل
صا. 393/2
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إليها حيث جاء  ي اتريخ

معىن أدق بيو تونه ال أيعه هبا بال يلتف
اخلطيب قول احلافظ إعرايي) احلريب رمحه  هلل :
اأمجع عقالء كل أمة أنه من مل جي ِر مع القدر مل يتهنأ بعيشه ،كان
يكون قميصي أنظف قميص وإزاري أوسخ إزار ،ما حدثت نفسي
أهنما يستواين قط ،وفرد عقيب مقطوع ،وفرد عقيب اآلخر صحيح،
أمشي هبما وأدور بغداد كلها ،هذا اجلانب وذلك اجلانبَ ،ل أحدث
نفسي أين أصلحها ،وما شكوت إىل أمي ،وَل إىل أخيت ،وَل إيل

امرأيت ،وَل إيل بنايت قطُ :محى وجدهتا ،الرجل هو الذي يدخل غمه
على نفسه ،وَل يَغُم عياله ،كان يب شقيقة مخساً وأربعّي سنة ما
أخربت هبا أحداً قط ،وأفنيت من عمري ثالثّي سنة برغيفّي ،إن
جاءتين هبما أمي أو أخيت أكلت ،وإَل بقيت جائعاً عطشان إىل الليلة
الثانية

ا1

.

بعكل صراحة فإ مرل يذا النمط من اال تغال ابملطالب العالية
باإلعراض التام عن االلتفات للمشاق باالترتاث ابلتعب؛ منط استرنائي
ال أظن يطيقه إال النوادر  ي التاريخ ..
بيذه العبارة للحافظ إعرايي) احلريب رمحه  هلل اع معنايا  ي من جاء
ععده من أيل العل) فتتاععوا على أتتيد جتريبية بعقالنية يذا املعىن
بتدابله عني األم) حىت قال اعن القي)  ي أتثر باضح ععبارة إعرايي)

ا 1اخلطيب البغدادي اتريخ عغداد قي عشار عواد معربف دار الغر

صا. 522/6
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احلريب :االعقالء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس ِف
حتصيل كماَلهتا ،وكل من كان أتعب ِف حتصيل ذلك؛ كان أحسن
قدرا
حاَلً وأرفع ً
إذا تن  ي مسجد حيِك) القريب تدبر عني سواريه خالياً تتحفظ
متناً من متو العل)  ..أب تن  ي رتن قصي من مكتبتك الشخصية
اجع منشورة عني يديك مطوية زبااييا بقد غصص  ي منتصف
باملر ج
البحث  ..أب تن باقفاً  ي مهمة دعوية ترابح عني قدميك  ..مث دامهك
النعاس أب تلقي رسالة من ععض أصدقائك يعرض عليك مشربع
ا1

.

نزية؛ فما أترر ما ترى املرء  ي مرل يذه احلالة يقعجف بيتخلخل ترتيزه
ب ِدثجه نفسه ابلراحة  ..لكن اب هل عليك تذتر قول إعرايي) احلريب:

اأمجع عقالء كل أمة أن النعيم َل يدرك ابلنعيم بسرتى تيف ترتاقص
مهتك جمدداً بتقبل على أنك بترمي بسابس الراحة براء ظهرك ..
بال يقتصر التعب باجلهد  ي الوصول إىل أعلى مطلب بيو اجلنة
بالسالمة من النار أب املطالب الشريفة تالعل) باإلميا بإطعام املساتني
باإلصالح اجملتمعي عل حىت اللذائذ الدنيوية اليت يطلبها الناس تاملال
بالصي باملنصب اخل فإهنا أيقاً تتطلب العبور على جسر التعب تما

ا 1اعننن القنني) ننفاء العليننل  ي مسننائل الققنناء بالقنندر باحلكمننة بالتعليننل قي ن احلسنناين
عبد هلل دار الرتاث صا. 449
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.

ا1

باحلقيقة أ من أعظ) ما يعني النفس على مل يذا التعب الذي
تتطلبه املعايل؛ أ يستحقر املرء الرمرة بأ يستدعي  ي ذينه حسن
العاقبة فإ اجلدبى باملكتسب هتو على النفس مل املشاق بالتعب
تما يقول اعن اجلوزي  ي استعارة مكرفة :اتلمح فجر األجر ُيهن ظالم

التكليف

ا2

.

حسناً  ..يذه العالقة عني االتعب بالنجاح يل جاءت اإل ارة
إليها  ي القرآ بالسنة النبوية؟
نع) جاءت إ ارات تررية هلذه العالقة من أمهها ذلك التصوير

النبوي األخاذ إذ قال   ي مجلة مكرفة عيانية مجيلة :ا ُحفت اجلنة
ابملكاره ا. 3

فاجلنة ال يوصل إليها إال مبكاعدة ما تكريه النفوس من ترك اهلوى
بالشهوات..
ب ي تصوير نبوي آخر  ي غاية اجلمال األديب رس) النيب  مشهد
املؤمن بيو يتحمل الكلفة باجلهد عقوله :االدنيا سجن املؤمن

ا4

.

بإذا قارن عني تصوير القرآ أليل اجلنة بتصوير القرآ أليل النار؛
ا1
ا2
ا3
ا4

اعن تيمية جمموع الفتابى صا. 146/20
اعن اجلوزي املديش دار الكتب العلمية ص .295
صحيح مسل) :ا2822
صحيح مسل) :ا2956
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تالحظ تيف يذتر القرآ أ أيل اجلنة ازدمحوا فوق جسور التعب  ي
الدنيا بأيل النار اسرتسلوا مع الراحة بالنزبة ..
أتمل  -مرالً  -تيف يذتر  هلل تقليل أيل اجلنة لنومه)  ي الدنيا
بسهري)  ي عبادة  هلل تما قال  هلل﴿ :إِنَّهم َكانُوا قَ بل ذَلِ َ ِ
ّي *
ك ُُمسنِ َ
ُ
َ
َكانُوا قَلِ ًيال ِم َن اللَّي ِل َما يَه َجعُو َن﴾ [الذارايت.]17-16:
وم
ك يَعلَ ُم أَنَّ َ
بقول  هلل عن قلة نوم سادات الصحاعة﴿ :إِ َّن َربَّ َ
ك تَ ُق ُ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ك﴾
ين َم َع َ
أَد ََن من ثُلُثَ ِي اللَّي ِل َونص َفهُ َوثُلُثَهُ َوطَائ َفةٌ م َن الذ َ
[املزمل]02:

بقول  هلل لنبيه﴿ :قُِم اللَّي َل إََِّل قَلِ ًيال﴾ [املزمل.]0:
اب هل عليك أعد أتمل يذه اآلايت ﴿قَلِ ًيال ِم َن اللَّي ِل َما يَه َجعُو َن﴾
﴿قُِم اللَّي َل إََِّل قَلِ ًيال﴾ بحنويا بقار ذلك عوسائد اليت تقوس من
نوم الليل بالنهار ..
إهنا املعايل تاج املكاعدة ..
ب ي مقاعل أيل اجلنة قار منط معيشة أيل النار ملا تانوا  ي الدنيا
بتيف يصوريا القرآ ؟ يقول  هلل عن أيل الشمال﴿ :إِنَّ ُهم َكانُوا قَ ب َل
َذلِ َ ِ
ّي﴾ [الواقعة.]54:
ك ُمت َرف َ
بلذلك فإ أيل اجلنة إذا دخلوا اجلنة استقبلته) املالئكة ابلتهاين
بالرتحيب أبلفاظ تشري إىل يذا املعىن تما قال  هلل:
ِ
ِ
صبَ رُُت
﴿ َوال َم َالئ َكةُ يَد ُخلُو َن َعلَي ِهم من ُك ِل َابب * َس َال ٌم َعلَي ُكم ِِبَا َ
فَنِع َم عُق َىب َّ
الدا ِر﴾ [الرعد.]05-02:
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فالحظ تيف جعل املالئكة العبارة الرتحيبية «مبا صربمت» مبا يشري
ألمور ختالف الراحة محلوا أنفسه) عليها ..
بمن أعظ) مصادر معرفة يذه املعىن تدعر أخبار بقصص األنبياء  ي
القرآ بما عانوه مع أممه) انظر  -مرالً  -تيف لبث نوح  ي قومه
ألف سنة إال مخسني عاماً بتيف تا يسترمر تل األبقات املمكنة  ي
ب إِِين دعو ُ ِ
ال َر ِ
ارا﴾
دعوهت) تقول نوح ﴿ :قَ َ
ََ
ت قَ ومي لَي ًال َونَ َه ً
[سورة نوح.]4:

ِ
ت
ت ََلُم َوأَس َرر ُ
ارا * ُُثَّ إِِين أَعلَن ُ
بقوله أيقاًُُ ﴿ :ثَّ إِِين َد َعوتُ ُهم ج َه ً
ََلُم إِس َر ًارا﴾ [سورة نوح.]9-8:
بفوق يؤالء تله) العناء باأليوال اليت تاعديا سيد بلد آدم حممد 

حىت مكن  هلل له بخلص اعن القي) جزءاً من املشهد عقوله :اوكما دخل

رسول  إىل مكة ذلك املدخل العظيم ،بعد أن أخرجه الكفار ذلك
املخرج ،ونصره ذلك النصر العزيز ،بعد أن قاسى مع أعداء هللا ما
قاساه  ، ..وابجلملة :فالغاايت احلميدة ىف خبااي األسباب املكروهة
الشاقة

ا1

.

بعسبب جتريبية بعقالنية يذا املعىن بتو الناس يدرتونه من جمالدة
تبد الدنيا فقد تنافس الشعراء  ي جتسيد يذا املعىن  ي أعيات سائرة
بمن ذلك قول أيب متام حبيب عن أبس الطائي ات 231ين  ي
ا 1اعن القي) إغاثة اللهفا

قي حممد عزيز مشس نشر جممع الفقه صا. 817/2
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قصيدته الشهرية  ي فتح عمورية:

ص رت ابلراح ة الك ربى فل م تره ا تُن ال إَل عل ى جس ر م ن التع ِ
ب
ابَ ُ

ا1

عل إ أاب متام قاعل مقاعلة عديعة عني نوعني من النوم ال حيصل أحدمها
إال هبجر اآلخر! تما قال:
ا2
(ومل تُ ِ
عط ن ي األايم نوم اً ُمسكن اً أَلَ ُّذ ب ه؛ إَل ب ن وم م ش رد)

فحىت النوم اهلانئ ال حيصل للمرء إال عساعات أخرى يعاين فيها يجر
النوم! بأقر صورةٍ هلذا الذي ذتره أعو متام يي صورة االنوم ععد اإلجناز
فإ له مذاقاً ال يعدله نوم البطالة العمر تله ..
مث جاء املتنيب ات354ين ععد أيب متام بحن يذا املعىن  ي صوٍر
متعددة  ي منتهى الرباعة األدعية حيث أ ار املتنيب أ يذه املشاق
بألوا التعب بالعناء يي اليت أصالً صنع الفربق عني الناس  ي اجملد
باملعايل بإال الستوبا تما يقول املتنيب:
ا3
ال
ال وَل ال مش قة س اد الن اس كل ه م اجل ود يُ ف ق ِر ،واْلق دام ق ت ُ
ٍ
عكس بتقاد عني النفس
بأقام املتنيب  ي عي من عيو الشعر عالقة
بالبد بأ النفس إذا تان مهتها عالية أتعب البد بإذا اخنفق
اهلمة اراتح البد ! تما يقول املتنيب:
ا 1ديوا أيب متام عشرح اخلطيب التربيزي دار الكتا
ا 2ديوا أيب متام عشرح اخلطيب التربيزي دار الكتا
ا 3ديوا املتنيب دار عريبت صا. 490

صا. 49/1
صا. 245/1
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ام)
(وإذا ك ان ت الن ف وس ك ب اراً ت ع ب ت ف ي ُم راده ا األجس ُ
ب ي عي آخر نسج املتنيب يذا املعىن عتشبيه أخاذ بيو أنه عرغ) أ النحل
يدافع عن عيوته علسع من يقرت منه فإ الناس تغامر لتجين العسل
بتتمتع حبالبته بيكذا طموحات احلياة تما يقول املتنيب:

اتري دين لق ي ان امل ع ايل رخ ي ص ة وَل بد دون الشهد من إبر النح ل
ب وايد يذا العالقة عني االتعب بالنجاح ال ميكن حصريا  ي النصوص
الشرعية باألدعية ب ي ثقافات األم) األخرى بلكن تبقى فقط احرتاز من
لبس  ي الفه) قد يقع لبعض الناس أب قد يتساءل عنه البعض بيو :يل
يذا يعين أ اإلنسا يبحث عن التعب بالنصب؟ أليس يذا خيالف تيسري
اإلسالم بأ املشقة جتلب التيسري؟
بيذا سؤال مه) بلكشف مكمن اإل كال فيه ُيب التمييز عني
مستويني للمشقة دل

عليهما النصوص :أبهلما ااملشقة املعتادة

التبعية بالراين ااملشقة املقصودة ابألصالة .
فأما املشقة املعتادة التبعية أي اليت تكو اتععة للعبادة بالزمة هلا
بال ميكن التخلص منها؛ فهذه حيمد لإلنسا أ يتحملها بُيايد نفسه
عليها بيكو األجر على قدر مصلحة العبادة بمنفعتها.
بأما املشقة املقصودة ابألصالة فهي مشقة منفصلة عن العبادة
ا 1ديوا املتنيب دار عريبت صا. 260
ا 2ديوا املتنيب دار عريبت صا. 518

ا1

ا2
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يتكلف اإلنسا بجوديا بيستدعيها فليس  ي مصلحة العمل بال
منفعته بيي مشقة خارجية عن أصل العبادة فهي قدر زائد فهذه
مشقة مذمومة ال حيمد للمرء أ يستدعيها بيتكلفها.
بقد دل على يذا التقسي) النصوص فنااملشقة املعتادة التبعية
احملمود

ملها تقوله  لعائشة  ي العمرة :اأجرك على قدر

نصبك

 .فنص النيب على رعط األجر حبج) التعب الذي يكو  ي

ا1

مصلحة العبادة بمنفعتها.
بذتر  هلل األجر على «التعب باجلوع بالعطش» ثالثتها  ي قوله
تعاىل:
يل َِّ
ِ
صةٌ ِِف َسبِ ِ
اَّلل
﴿ َذلِ َ
ب َوََل ََم َم َ
ك ِِبَنَّ ُهم ََل يُصيبُ ُهم ظَ َمأٌ َوََل نَ َ
صٌ
ِ
ِ
ب ََلُم
َوََل يَطَئُو َن َمو ِطئًا يَ ِغي ُ
ظ ال ُك َّف َ
ار َوََل يَنَالُو َن من َع ُدو نَي ًال إََِّل ُكت َ
ِ
صالِ ٌح﴾ [التوبة.]002:
بِه َع َم ٌل َ
عل حىت تعب تالبة القرآ الذي حيصل ملن يعانو صعوابت لغوية له
أجر خاص تما قال  :اوالذى يقرأ القرآن ،ويتتعتع فيه ،وهو عليه

شاق؛ له أجران

ا2

.

بأما التعب بالنصب الذي يتكلفه اإلنسا بيستدعيه بليس  ي
مصلحة العبادة بمنفعتها فيكو قدراً زائداً على ما تاجه العبادة؛ فهذا
ا 1البخاري ا 1787مسل) ا 1211عنحوه.
ا 2مسل) ا. 1898
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مذموم بجاءت فيه نصوص بمن ذلك أ النيب  ارأى شيخاً
يُهادى بّي ابنيه ،فقال« :ما ابل هذا؟» قالوا :نذر أن ميشي ،قال:
«إن هللا عن تعذيب هذا نفسه لغين»  ،وأمره أن يركب ا. 1
اتععةً للعبادة أب الزمة هلا فهي

فهذه مشقة يتكلفها املرء بليس
غري حممودة.
بمرل يذا حديث عربة عن مقرس املشهور بيو من أصول
املناسك بفيه أنه قال:
اأتيت رسول هللا  ابملوقف ،يعين جبمع ،قلت :جئت اي رسول

هللا من جبل طيء ،أكللت مطييت ،وأتعبت نفسي ،وهللا ما تركت من

حبل إَل وقفت عليه ،فهل يل من حج؟ فقال رسول هللا « :من
أدرك معنا هذه الصالة ،وأتى عرفات ،قبل ذلك ليال أو هنارا ،فقد ُت
حجه ،وقضى تفثه»

ا2

.

فإذا ض) الباحث جوا رسول  هلل  لعربة عن مقرس إىل جوا
رسول  هلل لعائشة؛ استبا له أ النصب بالتعب احملمود ما تا معتاداً
اتععاً للعبادة الزماً هلا دب ماتا خارجاً عنها متكلفاً.
بقد نبه ترري من أيل العل) على يذا التمييز تما قال أعو العباس اعن
تيمية:
ا 1البخاري ا. 1865
ا 2أعو دابد ا. 1950
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افكثرياً ما يكثر الثواب على قدر املشقة والتعبَ ،ل ألن التعب
واملشقة مقصو ٌد من العمل ،ولكن ألن العمل مستلزم للمشقة
والتعب ،هذا ِف شرعنا الذي ُرفِعت عنا فيه اآلصار واألغالل ،ومل
جيعل علينا فيه حرج ،وَل أريد بنا فيه العسر ،وأما ِف شرع من قبلنا
قد تكون املشقة مطلوبة منهم

ا1

.

بيذا التمييز عني مستوايت املشقة يو تنبيه احرتازي فقط لدفع لبس
حمتمل بليس من أصل موضوعنا بإمنا أصل املوضوع أنين صرت أرى
 ي نفسي ب ي ترري من إخواين من حويل؛ أننا نفكر بخنطط ألحالم
بأمنيات بطموحات تربى  ي العل) بالدعوة باإلصالح بالنهقة ابألمة
بلكن احلال اليت نعيشها بما فيها من الرفاه باستكمال الراحة بفقول
النوم بفقول احلديث بالكالم بفقول الطعام بالشرا بفقول
الرتفيه ال تتناس مع يذه الطموحات الكربى بأخشى إ مل نبادر
عاجالً ابلصعود إىل جسر التعب أ نصطدم يوماً عتصرم العمر دب
ق يء من تلك الطموحات بما أقسى خيبة هناية النف ..
الله) ارح) اإلمام حيي عن أيب ترري إذ قال :اَل يستطاع العلم براحة

اجلسم .
بارح) اي  هلل إعرايي) احلريب إذ قال :اأمجع عقالء كل أمة أن النعيم
َل يدرك ابلنعيم .
ا 1اعن تيمية جمموع الفتابى صا. 622/10
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مأزق املرتقِب
باضعاً يده على ذقنه يتفرج ابيتمام ابلغ على مشربعات العل)
بالدعوة بالرقافة باحلقوق تتساع فعالياهتا عني ظريه  ..يو يعرف
أمساءيا جيداً  ..ب ي أايم مق تواصل مع ععض رجاالت اإلنتاج  ي
يذه املشربعات  ..عل له اآل عالقات طيبة مع ععقه)  ..بحبوزته
أيقاً رق) اهلاتف اخلاص لبعقه)  ..تما أ أحدي) دعاه يوماً جمللس
ض) ععض يؤالء املنتجني  ..عل يو ال يزال يتذتر أنه أرسل لبعقه)
رسالة جوال أب عريد إلكرتبين برد عليه ..لكنه إىل اآل ليس جزءاً من
أي مشربع  ..بمل يبدأ اخلطوة الرانية  ي أي حل) سب أ فتح له ملفاً  ي
جهازه احملمول ..
يذه أزمة اإلنسا املرتقب  ..الذي متلمل من جلوسه مدرجات
املتفرجني ..بمازال ِ
متفرجاً..
اإلنسا املرتقب قد يكو يهربل  ي ميعة العمر بحيرق سنواته
الذيبية عال مباالة  ..ينفث الدقائ بالساعات تما ينفث املدخن صحته
 ي اهلواء غري مكرتث ..
اإلنسا املرتقب حدث ول مه)  ي حياته تا يتاعع اجلدل بالردبد

املتبادلة بنقائض التيارات عرب املنتدايت اإللكرتبنية مث صار اليوم يتاععها
عرب بكات التواصل يذا تل ما  ي األمر ..
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اإلنسا املرتقب قد يكو  ي املسجد يراجع حفظاً أب يذتر  هلل ..
فتنسل يده جلواله بينقر أيقونة بكات التواصل  ..بخيرج من املسجد
بيو فيه  ..أتى إىل املسجد لتغتذي ربحه العطشى لذتر  هلل  ..لكنه
دخل احملرا جبسده مث قذف عربحه  ي العراء خارج األسوار ..
يل يذا يعين أ اإلنسا املرتقب يو تائن معزبل اإلحساس ابلزمن؟
يل املرتقب عدمي األحالم بالطموحات؟ ال عل يو يتحرق تررياً بيتمىن
أ يصنع يئاً لنفسه بلآلخرين بلكنه باقف تاملشلول  ..ملاذا؟ املرتقب
ذاته ال يدري ..
حني يكو املرتقب  ي جملس ذتر عن قيام الليل تشتعل مهته للمناجاة
 ي يزيع السحر بحني يكو املرتقب يستمع لدرس عن فقل العل)
بمناقب املعرفة يكاد ميقغ ذاته محاسةً بيتخيل نفسه قد حبس عليه
غرفته عني أرفف مكتبته  ..لكن ما إ يتجابز هليب احلماسة حىت يتبدد
تل يء بيعود لذات عر جمه اليومي  ي التفرج على املنتجني ..
لدى املرتقب مشكلة ميكن تسميتها مشكلة «ترحيل املهام» فحني
تا املرتقب  ي املرحلة الرانوية تا حيدث نفسه أبنه إذا انتقل للجامعة
بصار له استقالل بحرية أترب فسيبدأ مشربعات علمية بعملية  ..بملا
عدأ الدراسة اجلامعية صار يقول لنفسه مىت ينتهي ضغط املذترات
بالبحوث ب قري احملاضرات باالختبارات بتبدأ مرحلة املهنة بأتفرغ
ملشربعا ي العلمية بالعملية؟! بيو يقوهلا صادقاً بملا عدأت مرحلة املهنة

أصبح يقول لنفسه :ععدما أنتهي من ي) الزباج باملسكن باالستقرار
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املادي سأعدأ إبذ  هلل تنفيذ خططي بأحالمي العلمية بالعملية مث اخنرك
 ي مسؤبليات األسرة باألعناء بمتطلبات املهنة حىت طوح عه العمر
خارج املوس) الذييب لإلنتاج بصار يقول لنفسه ذيب بق التحصيل
بالبناء «بيل يصلح العطار ما أفسد الدير»  ..بيكذا أحرق املرتقب
عمره عرب آلية «ترحيل املهام» ..
يشتكي البعض بيقول أ بكات التواصل أب تصفح اإلنرتن
جذا بيشغلين عن مشربعات علمية تررية رمبا يكو يذا الكالم
يتقمن توصيفاً دقيقاً للمشكلة بلكن يل رأي آخر رأيي أ تررياً من
امللهيات عن العل) بالعمل ليس جذاعة أصالً بإمنا يي  ي حقيقتها
بسيلة «يرب نفسي» عن املهام الواجبة  ..أال ترى أنك أايم
االختبارات تدع املذترات بتقرأ ععض الكتب اليت تن منشغالً عنها
خارج االختبارات؟ أال ترى أنك إذا عدأت عكتا  ي عل) معني صارت
نفسك دثك مبطالعة تتا  ي عل) آخر مل تكن لتطالعه قبل ذلك؟
صحيح أ حالة التفرج بالرتقب يذه فريبس خطر يهدد حياة تل
باحد منا لكن الشا الذي يعيش املرحلة الذيبية للتحصيل العلمي
يي  ي حقه أفظع بأترر خطورة فقد أصبح تاملزارع الذي م على
البذبر حىت فات املوس)  ..فاملرحلة الذيبية للتحصيل العلمي يي مرحلة
الذربة  ي قوة امللكات  ..بأي غنب أ تبدأ املعرتة ععد أ ختور قواك ..
بمن أتمل الليل بالنهار الذي نعيش فيه بتيف نتقلب  ي أايمه مث
رأى قس)  هلل سبحانه هبذا الزمن ﴿ َوال َعص ِر﴾ امتأل قلبه إبدراك رف
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«الزمن»  ..بأنه  ي تل اثنية بدقيقة بساعة ينف من ارصيد زمين منحه
 هلل إايه بتتبه امللك حني تا جنيناً عمره أرععة أ هر  ..ال يء ساتن
 ي حياتك  ..أن  ي تل حلظة تنف من رصيدك الزمين  ..فإما أ
تشرتي عه علماً بعمالً راحباً  ..أب يذيب  ي الرتقب بالتفرج  ي صفقة
خاسرة ..
بأزمة اخلسارة بالغنب  ي استرمار يذا الرصيد الزمين يو الذي أ ار له
احلديث الذي رباه البخاري عن النيب  أنه قال :انعمتان مغبون فيهما
كثري من الناس :الصحة والفراغ

ا1

.

بيبدب أ يذه األزمة أعين أزمة الرتقب بالتفرج قريبة من ااحلالة
السبهللية اليت بصفها الفاربق عمر عن اخلطا  ي األثر املربي عنه

اإين أكره الرجل ميشي سبهلالًَ ،ل ِف أمر الدنيا ،وَل ِف أمر اآلخرة

ا2

.
بجاء يذا املعىن  ي تتب األثر مسنداً عن اعن مسعود  حيث

يقول :اإين ألمقت الرجل أن أراه فارغاً ،ليس ِف شيء من عمل
الدنيا وَل عمل اآلخرة ا. 3

ا 1البخاري ا. 6412
ا 2ذتره :أعو عبيد األمرال قين د .عبند اجمليند قطنامش نشنرة جامعنة امللنك عبند العزينز
صا 256؛ اعننن األثننري النهايننة قين رائنند صننربي عين األفكننار صا 411؛ بانظننر
تعلي الزيلعي عليه  ي ختريج أحاديث الكشاف ا. 353/2
ا 3مصنف اعن أيب يبة ا. 34562
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بيناك منظومة  ي اآلدا مشهورة العن عبد القوي رمحه  هلل نظ)
فيها املقنع العن قدامة تامالً  ي زياء اثين عشر ألف عي بقد مجع اعن
عبد القوي فيها  ي عي باحد حديث البخاري بأثر عمر املشهور
حيث قال رمحه  هلل:

وَل ي ذه ب ن الع م ر من ك س ب ه ل ال وَل تغ بن ن ِف الن ع م ت ي ن ،ب ل اج ه ِد
بمن أترب عوامل «احلالة السبهللية» يي ما ميكن تسميته مشكلة
«التقطع بالرتحل»  ي أنصاف املشربعات  ..بيذا أمر قد نبه عليه
املدب ت املشهورة  ي أد الطلب بمن ذلك قول عدر الدين اعن مجاعة
ات733ه  :اوكذلك حيذر من التنقل من كتاب إىل كتاب من غري

موجب ،فإنه عالمة الضجر وعدم اْلفالح

ا2

.

بلعلك تتذتر أ العالمة اعن عريمني ميرل مشربعاً فقهياً مكتمالً ..
فبا هل عليك الحظ تيف يشرح فكرة نبع من خربته الطويلة حيث
يقول  ي تتاعه الذي مجعه من خطبه بمساه القياء الالمع:
اوإن من احلكمة أن من ابتدأ بعمل واراتح له فليستمر عليه،

فمن بورك له ِف شيء فليلزمه ،وبعض الناس يبدأ األعمال وَل

يتممها ،فيمضي عليه الوقت سبهلالً من غري فائدة ،فمثال يقرأ ِف
هذا الكتاب أو ِف هذا الفنُ ،ث يدعه من غري أن يكمله ،وينتقل إىل
ا 1اعن عبد القوي عقد الفرائد بتنز الفوائد نشره حممد اجلميح ص ا. 398/2
ا 2اعن مجاعة تذترة السامع باملتكل) قي السيد الندبي دار رمادي صا. 173

ا1
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غريهُ ،ث إىل آخر ،من غري تكميل األول ،فيضيع عمله وينقضي
عمره بال فائدة ،وكذلك ِف األعمال األخرى كل يوم له عمل ،وكل
يوم له رأي ،فيضيع الوقت عليه من غري فائدة .
يذه حكمة عصرهتا اخلربة يشرحها فقيه حدد يدفاً علمياً رفيعاً بعلغه
فعالً  ..بليس نظرية يتاجر هبا منتسب لعل) النجاح  ي قاعات الفنادق
..
بمن الظواير املررية للغراعة فعالً أ أزمة املرتقب مل تعد مقتصرة على
إحراق الوق  ي متاععة اجلدليات باملناققات عرب بكات التواصل عل
أصبح مرل يذه املماحكات التويرتية مادةً للحديث  ي ععض جمالس
األخيار رد فال على فال عتغريدة قوية بتفكه فال على فال
عتغريدة مقحكة بقصف فال جبهة فال بيكذا اي ضيعة األعمار
 ..باي سقى  هلل أايماً تا اجمللس فيها نقا اً عن ترجيحات اعن تيمية
بمسلكيات اعن القي) بمنهج املتقدمني  ي احلديث بنوازل املعامالت
بأخبار القوم من سري النبالء ..
حدث نتوءات  ي البعي املرتقب بعرور  ي ذبقه بتريل قدراته
الذينية؛ تزامن مع متغريات نظ) االتصاالت احلديرة  ..ففي عداية فتوة
املرتقب تا حيقر ععض الدربس املتخصصة بيقرأ ععض الكتب الراقية
 ي لغتها بحمتوايا  ..بععد أ لبس املرتقب نظارة بكات التواصل
بأدمنها تررت تبعاً لذلك قراءته للتلفظات السوقية باملخا نات احلوارية
 ..حىت تديور ذبقه بختلخل تلك الربح اجلمالية اليت تان تلهمه  ي
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النظر لذاته بملن حوله باستسهل من الناعيات ما تا يشمئز منه ..
بترري من الناس يظن التأثر يو مبدى القناعة ابملقربء من عدمه بيذا
غري دقي فنمط املادة املقربءة بنوعها إذا ترر يؤثر  ي القارئ دب أ
يشعر حىت لو مل يكن مقتنعاً هبا أل غذاء العقل النافع يزامحه الغذاء
الفاسد بلذلك قال أعو العباس اعن تيمية:
اومن شأن اجلسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغىن
عن طعام آخر ،حىت َل أيكله إن أكل منه إَل بكراهةُّ ،
وجتشم،
فالعبد إذا أخذ من غري األعمال املشروعة بعض حاجته ،قلت رغبته
ِف املشروع وانتفاعه به ،بقدر ما اعتاض من غريه ،خبالف من صرف
هنمته ومهته إىل املشروع ،فإنه تعظم ُمبته له ومنفعته به ،ولذا جتد من
أكثر من مساع القصائد لطلب صالح قلبه تنقص رغبته ِف مساع

القرآن ،ومن أدمن على أخذ احلكمة واآلداب من كالم حكماء
فارس والرومَ ،ل يبقى حلكمة اْلسالم وآدابه ِف قلبه ذاك املوقع،
ومن أدمن قصص امللوك وسريهم ؛ َل يبقى لقصص األنبياء وسريهم
ِف قلبه ذاك اَلهتمام ،ونظري هذا كثري

ا1

.

بتما تانوا يقولو للمسافر للخارج« :احذر املرأة األبىل بالكأس
األبل» فما أقر أ يقال للمنخرك  ي بكات التواصل« :احذر
ا 1اع ن ننن تيمي ن ننة اقتق ن نناء الصن ن نراك املس ن ننتقي) قين ن ن د .ص ن ننر العق ن ننل مكتب ن ننة الر ن نند ص
ا. 483/1
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الشتيمة األبىل» بلقد رأي إخوا ً يل تانوا من أععد الناس بأترري)
نفوراً عن الردبد الفجة بالكلمات الناعية مث مع تررة تعرضه) ملناقشني
غري راقني تسايلوا مرة  ي رد خشن مث تبعها أمراهلا بذيب احلاجز
عينه) بعني يذه األساليب بصرت إذا قشته  ي أسلوعه اجلديد قال يل:
«يناك أ س ال يفهمو إال يذه اللغة» .فانظر تيف بقع  ي سلوك
جديد رعنه لنفسه مل يكن ليقع فيه مسبقاً عسبب تررة جلوسه  ي
طرقات بكات التواصل بتعرضه املستمر لتدف ردبد مبستوى ياعط ..
يئاً خمتلفاً تلياً عن القدرات
بيكذا القدرات الذينية فهي ليس
البدنية عل ترري من القوانني اليت جتري على القدرات البدنية جتري ذاهتا
على القدرات الذينية بمنها قانو االلياقة فعقالت اجلس) ترتيل
بتقمر إذا مل ميارس اإلنسا التمارين البدنية بيكذا القدرات الذينية
تقمر بتقعف إذا مل ميارس العقل املرا الذيين العمي بلذلك تا
لفظ الرايضة  ي الرتاث اإلسالمي يشمل ثالثة مستوايت :البد بالذين
بالنفس تما يقول اعن تيمية  :الفظ الرايضة يستعمل ِف ثالثة أنواع:

«رايضة األبدان» ابحلركة واملشي ،و«رايضة النفوس» ابألخالق
احلسنة ،و«رايضة األذهان» ِبعرفة دقيق العلم والبحث عن األمور

الغامضة

ا1

.

بتان رايضة الذين بمترينه بعناء القدرات العقلية مسألة حاضرة لدى
ا 1اعن تيمية الرد على املنطقيني قي عبد الصمد الكتيب مؤسسة الراي صا. 299
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املتقدمني من السلف تما قال اعن تيمية :اكان كثري من علماء السنة
يرغب ِف النظر ِف العلوم الصادقة الدقيقة كاجلرب واملقابلة وعويص
الفرائض والوصااي والدور :لشحذ الذهن ا. 1
باملراد أنه إذا طال فراق املرتقب للكتب بالبحوث الدقيقة بتوليد
املفايي) بمتحيص االستدالالت بحل اإليرادات بصار زاده املعر ي
تغريدات أفقية بطال يذه احلال ضمرت قدراته الذينية عل يتطور
األمر إىل حالة أخطر بيو تونه ينفر من املسائل العلمية الدقيقة بينفد
بقود احتماله بطاقة الرتتيز لديه بيصبح عقله يعمل عنظام الوجبات
السريعة ..
أخي املرتقب  ..أ صح لك بأحب اخلري لك صدقين أن تاج
التوقف سريعاً بتغيري منط حياتك بأسأل  هلل أ نرى منتجاتك العلمية
بالعملية قريباً ب هلل يسددك.

ا 1املصدر الساع ذات الصفحة.
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إلباس العجز جبة احلكمة
من أعظ) املواضع اليت حارت فيها عقول ترري من املنتسبني للعل)
بالدعوة باحلسبة باجلهاد ببقع فيها االضطرا اب االعالقة عني
عب اإلميا . .
حيث خل  هلل النفوس متفابتة  ي االستعدادات بامللكات بالقدرات
بالقوى بالفربق الفردية مث أنزل  هلل بحياً فتح فيه أعواابً إىل اخلريات
حىت جعل  هلل للجنة أعواابً برس) تل اب منها عشعبة من عب
اإلميا تما خرج البخاري  ي صحيحه من حديث ايب يريرة أ النيب

 قال :افمن كان من أهل الصالة دعي من ابب الصالة ،ومن كان
من أهل اجلهاد دعي من ابب اجلهاد ،ومن كان من أهل الصيام دعي
من ابب الراين ،ومن كان من أهل الصدقة دعي من ابب الصدقة

ا. 1
بتنافس أيل اإلسالم  ي تعديد عب اإلميا فصنفوا فيه بأبعبوا
حىت علغ تتا البيهقي  ي عب اإلميا عقع عشرة جملداً بالبيهقي
َّ
تشكل بعيه العلمي  ي عصر املوسوعات الكربى بيذا تا مزاج العصر
 ي التأليف املبين على االستيعا باالستقصاء بالشمول . .
بعسبب يذا التفابت عني غزارة عب اإلميا بحمدبدية القدرات
ا 1صحيح البخاري ا. 1897
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البشرية بقصر العمر ينشأ  ي النفوس التجاذ بالتوتر  ..فتجد تررياً
من الناس  ي حلظات الفتوة العلمية باليفاعة الدعوية« :فلكي
الطموحات»  ..يتحامل على نفسه أ يصافح النجوم بيو  ي أسفل
الوادي  ..تلما مسع اس) ِع ْل ٍ) يف نفسه إليه بتلما نبا إليه  ..بتلما
نبا إليه خرب ثغر دعوي ختيل نفسه يطري إليه  ..مث ال تلبث ارتطامات
الواقع بتدمات تعرر املشربعات أ فر أخاديد اإلحباك  ي أحالمه ..
بيرى عنفسه ملف اآلمال تتساقط أبراقه برقة برقة أمام عينيه .بتتنوع
استجاابت الناس هلذا السيناريو املتكرر  ي حياة الكررين بلكن من أسوأ
االستجاابت الشائعة استجاعة ميكن تسميتها :اإلباس العجز جبة

احلكمة . .

بدعنا نستعرض ععض مناذج يذه االستجاعة:
فمن ذلك أ من أعظ) عب العل) احفظ العلم ِف الصدور تما
َّ ِ
ين أُوتُوا ال ِعل َم﴾
ت بَيِنَ ٌ
آاي ٌ
ات ِِف ُ
قال رعنا﴿ :بل ُه َو َ
ص ُدوِر الذ َ
[العنكبوت ]59:بلو مل يكن  ي فقل حفظ العل) إال عرتة دعاء سيدي

رسول  هلل  لكفى :انضر هللا امرأً مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه
ا. . 1
عل متعن  ي استفسار رسول  هلل  - تما  ي الصحيحني -حني قال

ألحد با الصحاعة :اماذا معك من القرآن؟) فقال الشا  :امعي

ا 1سنن أيب دابد ا 3660سنن الرتمذي ا. 2656
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سورة كذا ،وسورة كذا ،وسورة كذا  ..بأخذ يعدد سوراً مث أعاد النيب
 السؤال عتدقي أترر يكشف منزلة احلفظ  ي نفس رسول  هلل 
حيث قال له النيب  : اأتقرؤهن عن ظهر قلب؟ فقال الشا :

نع) فقال النيب  : اانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن

ا1

فمفهوم االقراءة عن ظهر قلب الذي يؤتد عليه رسول  هلل  ياينا
يسكب اليقني  ي النفس حول رف حفظ العل) . .
بتل طال العل) عال استرناء يبدؤب حياهت) العلمية مبشربعات
احلفظ بلكن إمكانيات احلفظ بالقبط تتفابت فقد رأينا أ خاصاً

حيفظو  ي نصف ساعة ما يستذتربنه ععد هرين برأينا أ خاصاً
حيفظو ععد العصر ما يقطرعو  ي تالبته قبيل العشاء!
فبعقه) إذا مل يستطع حفظ العل) ال يعرتف لنفسه ابلعجز بُيتهد
 ي فيز إخوانه ممن يستطيع ذلك عل تراه خيذل إخوانه عن حفظ
العل) بيبتكر ألوا املالمز  ي املشتغلني حبفظ العل) عرغ) أنه يو ذاته
يو ذاته ال غريه يقمر  ي نفسه ريبة أمام حفاظ العل) بذيوالً منه)
إذا عدؤبا  ي سرد حمفوظاهت) بت) رأينا من أ خاص يذمو حفظ العل)
أمام أقراهن) مث إذا أرادبا الرناء على من يواف يواي) قالوا :يو «حيفظ
تذا بتذا» فيذمو حفظ العل)  ي اب التنظري بينسو تنظريي)  ي
ا 1صننحيح البخنناري ا 5030صننحيح مسننل) ا 1425بمل أجنند التص نريح ابسنن) املننبه)
بص ِرح عكونه ا  ي مسند اعن أيب يبة ا. 102
ج
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ساحة النزال باملباياة ..
عل بخيرتع ععقه) متقادات ليس أضداداً أصالً تتقديدي) عني
احلفظ بالفه) بيل رأي أحداً أصالً يقول :اأبصيك أ فظ بال
تفه)! عل تل من يقول احفظ يقول لك :افه) بلكن املصيبة  ي من
يقول :اافه) بال فظ! بأي يء يقريك أ تكو صادقاً مع نفسك
ب صحاً لفتيا يستمعو إليك فتقول هل) :اي إخواين استرمربا أعمارت)
قدر استطاعتك) ابلفه) باحلفظ تليهما.
بمن أسبا سوء الفه)  ي مسألة احفظ العلم أ تررياً من الناس

إذا ذتر هل) حفظ العل) انصرف

أذياهن) إىل احفظ املتون املقررة

املعربفة بالواقع أ حفظ املتون يو «جزء» جليل من حفظ العل)

بلكنه ليس يو حفظ العل) عن«املطاعقة» فحفظ العل) أبسع من ذلك
تررياً حيث يدخل  ي حفظ العل) :حفظ ألفاظ القرآ باحلديث
بأمساء األعالم ببفياهت) بمعاين اللغة بالتعريفات بأ هر األقوال  ي املسألة
بالتسلسل التارخيي للمذايب بالبدع بمواطن املسائل بمظاهنا بحفظ
املوضوعات اليت تعرض هلا تل تتا مه)  ي ابعه  ..إخل.
مبا يعين أ تل عناصر العل) يي من أعوا حفظ العل) بتلما حفظ
طالب العل) قدراً أترب من املعلومات زادت إمكانياته .بقد تا السلف
 ي القرب املفقلة قبل نشوء املتو املقررة املعربفة منهمكني  ي حفظ
العل) بحيفظو ألفاظ النصوص بآاثر الصحاعة باألسانيد بأحوال الرباة
بلغة العر ب وايديا بحنويا من املعلومات .باملراد أ حفظ العل) أبسع
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من حفظ املتو بأ حفظ املتو جزء جليل من حفظ العل).
ظن
بمن أسبا سوء الفه) -أيقاً  -ي مسألة احفظ العل) ُّ
الكرريين أ حفظ العل) عتكرار لفظه عتعيني مقطع بتكراره بيذا
صحيح جزئياً فتكرار اللفظ املعني طري عملي فعال حلفظ العل) لكنه

ليس يو الطري الوحيد عل الصحيح أ تل بسائل «معاانة العلم»

إبدما النظر فيه بتقليبه بأتمله بتدعره :ابلشرح بالتلخيص بالتعلي)
بالتحقي بالتحرير باملدارسة باملباحرة بالفتيا  ..اخل  .تلها من بسائل
حفظ العل) برسوخه  ي الذين.
بمعا ة العل) ترمر اخلربة عه بلذلك ترى اإلمام اعن تيمية يستعمل

مصطلح اخلربة  ي تقيي) العل) تررياً تقوله من له خربة ابلسنة عل) تذا
أب من له خربة بنصوص أمحد أب فال مل يكن له خربة ِبذهب أهل
السنة بيكذا فاخلربة فيها قدر زائد على جمرد العل) احملض بيي
الناجتة عن معا ة العل) بتقليبه بإدما النظر فيه بتفحصه بمتعنه ..
بيذه الققااي حول مفهوم حفظ العل) ببسائل حفظ العل)؛ ليس
يذا موضع عسطها بهلا إ اء  هلل موضع آخر بإمنا املراد التنبيه عرضاً
على بي) يرد للبعض.
بمن عب العل) االتبحر بسعة االطالع بجرد املطوالت بثراء
املقربءات بجندلة الكتب باحداً تلو اآلخر بسعة االطالع تفتح اب
التشعب  ي العل) بلذلك قال اعن عبد اهلادي عن يخه البحر اعن

تيمية :اَل تكاد نفسه تشبع من العلم ،وَل تروى من املطالعة ،وقل
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أن يدخل ِف علم من العلومِ ،ف ابب من أبوابه؛ إَل ويفتح له من
ذلك الباب أبواب

ا1

.

بقال اعن ترري عن صاحبه اعن القي) :اوكنت من أصحب الناس له،

وأحب الناس إليه  ،..واقتىن من الكتب ما َل يتهيأ لغريه حتصيل
عُشره ،من كتب السلف واخللف

ا2

.

ببفرة املصادر تتيح ملن يربم الكتاعة بالتأليف النقول اليت حيتاجها

بيظهر أثر ذلك  ي تتاعه تما قال اعن حجر عن األذرعي :اومجع

الكتب حىت اجتمع عنده منها ما مل حيصل عند غريه ،وظفر من
النقول ما مل حيصل ألهل عصره ،وذلك بّي ِف تصانيفه ا. 3
ب قي ب رير املسائل يو مخ العل) بلقد حفر إزميل التجار  ي
ذيين أ امقارنة املصادر هي مفتاح التحقيق .
بمن أعظ) مثرات مقارنة املصادر أهنا تفرز لك ااملعلومة عن االقراءة
بالتفسري فك) من جمعطى قرأته  ي تتا تظنه معلومة مسلَّمة يجبىن
عليها فلما قارن املصادر تبني أهنا رأي بتوجيه باستنتاج من املؤلف.
بجتد ععض داة العل)  ي مبتدأ الطري يولعو عشراء الكتب بذينه
ا 1اعن عبد اهلادي طبقا ت علماء احلنديث قين أتنرم البلو ني بزميلنه مؤسسنة الرسنالة
صا. 282/4
ا 2اعن ترري البداية بالنهاية صا. 491/9
ا 3اعننن حجننر إنبنناء الغمننر أبعننناء العمننر قين د .حسننن حبشنني نشننرة جلنننة إحينناء النرتاث
اإلسالمي صا. 241/1
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يعيش قصة مشربع علمي مع تل تتا ميد يده إليه ليقتنيه فيتخيل
نفسه تيف سيقرؤه؟ بماذا يستخرج منه؟ بماذا سيقيف إليه؟ مث ال
يلبث ععد زمن أ يرى تتبه اليت ا رتايا من معرض الكتا الساع مل
ميسها إىل اآل عينما يو يدفع عرعته  ي معرض الكتا احلايل! فتقطرم
 ي صدره أحاسيس الالجدبى بخمابف خداع الذات فتجد ععقه) ال
يعرتف لنفسه ابلعجز عن اجلدية  ي القراءة بسعة االطالع بعدم قدرته
على االستفادة من الكتب الكررية عل ينقلب بخيلع على عجزه عباءة
احلكمة بيتحول ذاماً بحمذراً من اقتناء الكتب بمطاردة املصادر دب
متييز عني من يقتين الكتب بينتفع هبا بعني من يقتين الكتب بيكدسها.
بيذا التواز عني احلث على اقتناء الكتب بعني التحذير من االقتناء
للمكاثرة فقط تعددت التنبيهات إليه  ي تتب أد الطلب بمن ذلك

قول عدر الدين عن مجاعة ات733ه  :اينبغي لطالب العلم أن يعتين
بتحصيل الكتب احملتاج إليها ما أمكنه ،ألهنا آلة التحصيل ،وَل جيعل

حتصيلها وكثرهتا حظه من العلم ،ومجعها نصيبه من الفهم ،كما يفعله
كثري من املنتحلّي للفقه واحلديث

ا1

.

فواز اعن مجاعة ياينا عني احلث على اقتناء الكتب باالحرتاس من
اقتناء املكاثرة بيذا يتعارض مع من يزيد  ي تررة اقتناء الكتب مطلقاً
بمن ميدح تررة اقتناء الكتب مطلقاً.
ا 1اعن مجاعة تذترة السامع باملتكل) قي السيد الندبي دار رمادي صا. 225
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بياات الشعبتا من عب العل) أعين عبة احفظ العل) ب عبة
اسعة االطالع ترر افتعال الصدام عينهما بيو نظري الصدام املفتعل
عني عبة احفظ العل) ب عبة افه) العل) بتل يذه الشعب تقع من
العل) موقع األعوا من القصر فاجتهد  ي تكرري أعواعك بما على ٍ
أحد
يجدعى من مجيع يذه األعوا من ضربرة.
بال أذيع سراً إ قل للقارئ أنين تلما رأي انفجار املعارف  ي
عصر بتنوع أساليب العرض باملعاجلة مث رأي طالب عل) يزيد  ي
سعة االطالع؛ إال انقبض قليب بخشي أ ينشأ جيل إسالمي ينكسر
معرفياً أمام التيارات املنحرفة مث تدبر  ي خاطري اهلموم تيف أبصل
هلذا رسالة أب تصرفه خاطئ بخطر على مستقبل العل) بالدعوة.
بمن أعظ) عب العل) عبة افقه مسائل الرتاث ب عبة افقه
النوازل فتجد ععض من حابل أ يفقه املستجدات املالية بالطبية
بالسياسة الشرعية أعياه تتبع مصادريا احلديرة فعاد منتقصاً هلا عدل أ
يعرتف ععجزه بحيرض إخوانه على القيام ابلواجب الكفائي بجتد آخرين
حابلوا فقه املسائل الرتاثية األصيلة فأعيته) لغة تلك الكتب بانقطع
أعناقه) عن مطوالهتا بتنوع العلوم اآللية املطلوعة هلا؛ فأنِفوا من
االعرتاف ابلعجز بصاربا يظهرب التهك) مبن حيرث املاضي بيعيد إنتاج
املستهلكات .بالواقع أ تال املطلبني عبتا عظيمتا من عب العل)
فمن مجعهما فقد تسيد املشهد الفقهي بمن عجز عن أحدمها فليجتهد
فيما تدرته قواه بملكاته بليشارك إخوانه  ي اجلبهة األخرى ابلنية
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الصاحلة على األقل فيدعو هل) بحيبه) باملرء مع من أحب بليس من
الالئ إذا عجزت عن أحدمها أ تتقمص صورة احلاذق الواعي  ي ترتك
ألحد الباعني.
بمن أعظ) وسائل الدعوة اليوم التسلح عقدر أساس من الثقافة

املعاصرة فإ العل) الشرعي غذاء بالرقافة املعاصرة بعاء بالوعاء

اجلميل يفتح هية املتلقي للغذاء النافع بأترر العلماء ععد السلف أتثرياً
 ي ققااي املنهج ي) العلماء املرقفو تاعن حزم بالغزايل باعن تيمية عل
إ املرقفني اإلسالميني تاملودبدي بسيد قطب بالندبي بحنوي) تانوا
أترر أتثرياً من ععض فحول العلماء  ي عصر عرغ) ما يعرتي خطا
يؤالء املرقفني اإلسالميني من ععض القصور النا ئ عن قلة اخلربة ععلوم
الشريعة فكيف لو مجع عينهما  ي منوذج االعامل املرقف ؟!
باملراد أ يذه األمة هلا خصوصية فهي اأمة وحي فمن مل يعرف

تالم  هلل برسوله بمعاين تالمهما بالعلوم املوصلة لذلك؛ مل يستطع
التأثري الصحيح  ي يذه األمة بمن مل يعرف الرقافة املعاصرة مل يعرف
تيف تشكل عقل اجليل اجلديد؟ بتيف تفكر النخب املعاصرة املأزبمة
مع اإلسالم؟ فالرقافة املعاصرة «لغة» بمن مل يعرف لغة قوم تيف
يدعوي)؟ بلذلك قال  هلل﴿ :وما أَرسلنَا ِمن رسول إََِّل بِلِس ِ
ان قَ وِم ِه
َُ
ََ َ
َ
ِ
ّي ََلُم﴾ [إبراهيم ]5:فتدعر تيف رعط البيا ابللسا ينفتح لك اب
ليُ بَ ِ َ
إدراك أثر معرفة اللسا الرقا ي املعاصر  ي البيا الشرعي.
بتن حني أقرأ  ي تتب الرتاج) يلف انتبايي حني يقولو عن عامل
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من علماء السنة أنه اطلع على العلوم العقلية  ي عصره عل إنين تن
زمناً طويالً أتوي) أ اعن تيمية إمنا قرأ الرقافة املعاصرة ععدما ترب بصار
 ي أباسط العمر باتتشف أنه أجنز العلوم الشرعية مث اطلع على
الرقافة املعاصرة عل بصل إىل مستوى نقديا ليس نقداً جزئياً  ي ععض
املسائل عل نقداً تلياً امالً تل ذلك بيو صغري حيث يقول عن
نفسه:
ااملعلوم من حيث اجلملة أن الفالسفة واملتكلمّي من أعظم بين

آدم حشواً وقوَلً للباطل وتكذيباً للحق ِف مسائلهم ودَلئلهم ،وأذكر
أين قلت مرة لبعض من كان ينتصر َلم من املشغوفّي هبم ،وأان إذ

ذاك صغري قريب العهد من اَلحتالم؛ كل ما يقوله هؤَلء ففيه ابطل،
إما ِف الدَلئل وإما ِف املسائل ،إما أن يقولوا مسألة تكون حقاً لكن

يقيمون عليها أدلة ضعيفة ،وإما أن تكون املسألة ابطالً ،فأخذ ذلك
املشغوف هبم يعظم هذا وذكر «مسألة التوحيد» ،فقلت :التوحيد
حق ،لكن اذكر ما شئت من أدلتهم اليت تعرفها حىت أذكر لك ما

فيه..

ا1

.

يذا احلوار الذي يسجله اعن تيمية من باقع سريته الذاتية حيث يربي
امل بدقي ؛ بيو
تيف نقد الرقافة الفلسفية  ي عصره ابستيعا
قريب العهد من اَلحتالم علغ يب من االنبهار مبلغه بتوقف

ا 1اعن تيمية جمموع الفتابى صا. 27/4

عن

مسلكيات
القراءة حني علغ يذا املوضع ببضع يدي  ي الكتا
أحبث عن من أطلعه عليه بأ رى الديشة  ي بجهه تاملستزيد ..
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بصرت

باملراد ياينا أ اجلمع بّي العلم الشرعي والثقافة املعاصرة عملة

اندرة بأيل يذا اجلمع ي) املؤيلو للتأثري العمي  ي يذا العصر ععد
توفي  هلل بي) املؤيلو لتحقي مراد  هلل عتحكي) الشريعة  ي مسائل
املعرفة بالعلوم املعاصرة ب رير مسائل العلوم احلديرة  ي ضوء الوحي
بُيب أ نعرتف أهنا مهمة اقة ب تاج مللكات خاصة من أمهها
«سرعة اإلدراك» بيي ملكة أخص من مطل الفه) بأتمل سرعة
اإلدراك فيما يربيه اعن عبد اهلادي عن يخه اعن تيمية :اوقرأ أايماً ِف

العربية على ابن عبد القويُ ،ث فهمها ،وأخذ يتأمل كتاب سيبويه

حىت فهمه

ا1

.

باحلقيقة أنك جتد ععض املشتغلني ابلعل) الشرعي الحظ أنه ال ميكنه
اجلمع عني العل) الشرعي بالرقافة املعاصرة فصار يزيد غريه من أيل
العل)  ي ذلك بيذا اجتهاد غري موف عل ُيب أ يوجه العامل طالعه
إىل أ يؤصلوا أنفسه)  ي العلوم الشرعية مث يكونوا أنفسه) تكويناً
ثقافياً ممتازاً حبسب الطاقة باإلمكا بال يلبس عجزه جبة احلكمة.
بمن ذلك أنك جتد من عب اإلميا االصدع ابحلق ب مل ما

ا 1اعن عبند اهلنادي طبقنات علمناء احلنديث قين أتنرم البو ني بزميلنه مؤسسنة الرسنالة
صا. 282/4
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يرتتب عليه تبعاً من االعتالء عل إ محل رسالة اإلسالم ذاهتا ال تسل)
َّ ِ
ين يُبَلِغُو َن
من هتديدات القوى الدنيوية أصالً تما قال  هلل﴿ :الذ َ
ِرس َاَل ِ
َح ًدا إََِّل اللَّ هَ﴾ [األحزاب ]29بجاء
شونَهُ َوََل ََي َ
ت اللَّ ِه َوََي َ
شو َن أ َ
َ
 ي القرآ التنبيه على مقام االصرب ععد مقام االنهي عن املنكر تما
ك﴾[لقمان]01:
َصابَ َ
قال  هللَ ﴿ :وانهَ َع ِن ال ُمن َك ِر َواصِرب َعلَى َما أ َ

فيصدع النايي عن املنكر -مرالً  -ي املنكرات األخالقية أب املظامل
احلقوقية باملالية بحنويا مث قد يرى الفقيه بالداعية عجزه عن ذلك فال
يصارح ععقه) نفسه ععجزه بيدعو ملن قام ابلفرض الكفائي برفع املعرة

عنه؛ عل حيابل أ يلبس عجزه جبة احلكمة بمشلح عجعد النظر بيلمح
للصادعني مبهامز التهور بالتعجل بقلة العل) بالوعي بالعاطفة باحلماس
بحنو يذا املعج) البارد.
بت) ايد من عجز عن اإلنكار باالحتسا ب ي ذات الوق
ث جقل عليه أ يعرتف ابلعجز بالقصور فاستعاض عن ذلك ابستسذاج
احملتسبني.

بمن أعظ) عب اإلميا نصرة اجملايدين  ي سبيل  هلل امللتزمني

ابلقواعط الشرعية للجهاد اجملافني للغلو باملتسامني أبخالقيات اجملايد
أزيز الغطرسة االستعمارية
 ي سبيل  هلل أبلئك الذين ألقوا أرباحه)
صرجهت) ابلكلمة بالرايل بقنوت النازلة بأتف القراعة إذا
بذيوهلا نج ْ
يبط األسحار بتدعر قول رعنا﴿ :وإِ ِن استَ نصروُكم ِِف ِ
الدي ِن
َ
َُ
فَ َعلَي ُك ُم

النَّص ُر﴾[األنفال]10:

مث إنك جتد ععض من حابل نصرة يؤالء
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املظلومني عر إبحراجات داخلية فتدامهه اخلياالت املرتعشة حىت يقوده
الذعر ليس إىل االعرتاف ععجزه أب على األقل يقول لنفسه أ لديه
مصاحل دعوية راجحة متنعه من نصرة املظلوم بحنو يذا عل تراه
يستسمن عمامة احلكمة أبتواريا بذؤاعتها بيتزاي هبا بتند من لسانه
العبارات املوحشة يطعن هبا  ي ظهور أقوام ا رتى  هلل سبحانه نفوسه)
أيقوى يذا على أ أي ي يوم القيامة بخصومه ترعب جراحه) اللو لو
الدم بالريح ريح املسك؟
بقد تا يسع يذا بأمراله أ ُيتهد فيما ميكنه بيشارك إخوانه
الباذلني أرباحه) ابلنية الصاحلة بالدعاء باحلب فاملرء مع من أحب
بقد تا  ي غىن عن أ يغطي عجزه أبمسال احلكمة املرلجة.
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فن القراءة اجلردية
لعلك الحظ أنه تلما أطلق أجراس اإلجازات فرحتها بجدت
تررياً من الشبا –ب هل احلمد -جتده قد عزم على القراءة باالطالع
بععقه) بضع لنفسه جدبالً بعني تتباً لقراءهتا بععقه) يستشري أيل
التخصصات  ي مقربءات يقرتحوهنا.
باحلقيقة أ من أي) املعطيات  ي اب العل) بفعالية القراءة
باالطالع؛ يو أنه بعكل اختصار :االكتب البديعة تررية بالعمر قصري
بالصوارف تتزايد بمن أتمل يذه املعادلة أدرك أنه ال ميكن الفرار من
التفكري  ي استرمار الوق املخصص للقراءة إىل أقصى ما ميكن قيقه
من األرابح املعرفية.
بمن بسائل استرمار ابق القراءة ما يسمى عناقراءة اجلرد بيي
املطالعة السريعة للكتا حبيث يلتقط القارئ من خالهلا :ييكل
الكتا بأسئلته الرئيسية بمظا املسائل فيه بالتصورات العامة  ي
الكتا .
بحيدد من خالل يذا اجلرد :ما مدى احتياجه للكتا ؟ مث أين يقع
ابلقبط موضع احلاجة منه؟ حىت ال يتورك عصرف قراءة دقيقة ليلية
لكتا قد يكتشف ععد االنتهاء منه أنه تتا يش ضيع بقته أب ال
يتالقى مع احتياجاته أب يكتشف أ املفيد من الكتا يو الفصل
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الفالين فقط اخل فمرل يذه األمور ال يستطيع أ حيدديا من يبتدئ
الكتا عقراءة دقيقة قبل قراءة اجلرد حيث مترل قراءة اجلرد اقراءة
استكشافية مسبقة بيذه القراءة السريعة ليس اتصفح عشوائي عل
يي اتصفح منظ) بالتمييز عني التصفح العشوائي باملنظ) يو أحد
التمييزات اهلامة  ي فن القراءة تما سيأ ي التنبيه عليه.
باملراد أ االخنراك  ي القراءة التفصيلية للكتا قبل عملية التصفح
املنظ) نوع من الغرر املعر ي بيو يشبه رتو اجملايل قبل تصفح
اخلريطة.
بالقراءة اجلردية تان أحد أي) األمناك الشائعة للقراءة لدى سلفنا
جبانب أمناك أخرى للقراءة طبعاً تقراءة القبط بالتصحيح بالتأمل
باالستظهار باحلفظ اخل بأخباري)  ي القراءة اجلردية منتشرة مبروثة  ي
تتب الرتاج) بلكن ععض أيل العل) مجع مناذج من ذلك بمن أي) من
خصص فصوالً أب استطرادات مجع فيها يذه النظائر :املقري التلمساين
ات1041ه  ي تتاعه :فتح املتعال  ي مدح النعال باحمليب
ات1111ه  ي تتاعه :خالصة األثر  ي أعيا القر احلادي عشر
بمجال الدين القامسي ات1332ين  ي تتاعه :قواعد التحديث من فنو
مصطلح احلديث بعبد احلي الكتاين ات1382ه  ي تتاعه :فهرس
الفهارس باألثبات بمعج) املعاج) باملشيخات باملسلسالت.
فأما املقري التلمساين ات1041ه فإنه ملا ذتر خرب قراءة
الفريبزآابدي لصحيح مسل)  ي ثالثة جمالس بخرب قراءة القسطالين
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لصحيح البخاري  ي مخسة جمالس قال ععد ذلك :اومما هو من هذا
القبيل ِف السرعة ..

ا1

مث اسرتسل  ي رباية ععض أخبار السرعة  ي

القراءة باملطالعة.
بأما احمليب فإنه ملا ترج) أليب عكر ابعلوي الشلي بذتر سرعة قراءته
قال :ا ُح ِكي عن بعض احلفاظ ما هو أعظم من هذا  ..ا 2مث
استعرض ععض أخبار األئمة  ي سرعة القراءة.
بأما القامسي فقد عقد فصالً  ي تتاعه قواعد التحديث  ي ثنااي البا
التاسع قال فيه :ا ِذكر أرابب اَلمة اجلليلة ِف قراءهتم كتب احلديث ِف
أايم قليلة

ا3

مث ساق عدداً من األخبار.

بأما الكتاين فقد نقل تالم اعن محيد -صاحب السحب الواعلة -عن

يخه السنوسي بقراءته لكتب احلديث  ي أايم قليلة مث عل الكتاين
مستطرداً عقوله :اوعلى ِذكر سرعة القراءة ،والصرب على السماع..

ا4

ا1
ا2
ا3
ا4

مث ساح قل) الكتاين  ي ذتر أخبار أيل العل)  ي قراءة اجلرد السريعة.
بسأنقل ياينا ععض النماذج اليت نبه هلا املصادر الساعقة بحنويا
املقري فتح املتعال  ي مدح النعال قي علي عبد الويا بزميله دار القاضي عياض
صا. 527
احملننيب خالصننة األثننر  ي أعيننا القننر احلننادي عشننر قي ن حممنند إمساعيننل دار الكتننب
العلمية صا. 91/1
القامسي قواعد التحديث قي مصطفى يخ مؤسسة الرسالة صا. 452
الكتاين فهرس الفهارس باألثبات قي إحسا عباس دار الغر صا. 1044/2
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مما مر يب ليطلع القارئ على مناذج من القراءة اجلردية عند سلفنا فمن
يذه األخبار:
  ي تتاعه الشهري اتريخ عغداد ترج) اخلطيب البغدادي ات463هللمحدث إمساعيل احلريي بتا إمساعيل يذا خيتص مبيزة إسنادية بيو
علو إسناده  ي رباية صحيح البخاري حيث يربيه الكشميهين عن
الفرعري عن البخاري بملا أراد احلريي السفر من نيساعور إىل مكة
للحج مر عبغداد إذ تان على طري سفره لكن محلة احلج تعررت
لظربف أمنية فعزم على الرجوع لنيساعور فانتهز اخلطيب البغدادي
الفرصة بقرأ على احلريي صحيح البخاري تامالً  ي مدة استرنائية
حيث يربي اخلطيب البغدادي القصة عنفسه قائالً:
(إمساعيل الضرير احلريي من أهل نيسابور ،قدم علينا حاجاً ِف
سنة ثالث وعشرين وأربع مائة  ،..كتبنا عنه ،ونعم الشيخ كان فضال
وعلما ،وملا ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازما على اجملاورة
ِبكة وكانت وقر بعري وِف مجلتها «صحيح البخاري» ،وكان مسعه من
أيب اَليثم الكشميهين عن الفربري فلم يقض لقافلة احلجيج النفوذ

ِف تلك السنة لفساد الطريق ورجع الناس فعاد إمساعيل معهم إىل
نيسابور ،وملا كان قبل خروجه ِبايم خاطبته ِف قراءة كتاب
«الصحيح» فأجابين إىل ذلك فقرأت مجيعه عليه ِف ثالثة جمالس،
اثنان منها ِف ليلتّي كنت أبتدأ ابلقراءة وقت صالة املغرب وأقطعها
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عند صالة الفجر ،وقبل أن أقرأ اجمللس الثالث عرب الشيخ إىل
اجلانب الشرقي مع القافلة ونزل اجلزيرة بسوق حيىي ،فمضيت إليه
مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءيت عليه ِف الليلتّي
املاضيتّي ،وقرأت عليه ِف اجلزيرة من ضحوة النهار إىل املغرب ُث من

املغرب إىل وقت طلوع الفجر ففرغت من الكتاب ،ورحل الشيخ ِف
صبيحة تلك الليلة مع القافلة)
بقد تناقل العلماء يذه الواقعة للخطيب البغدادي بمتبويا حبرب
الديشة ب رق تلماهت) ابالنبهار حىت أ الذييب ذتر يذه القصة  ي
ا1

.

تتاعه «سري أعالم النبالء» مث عقب الذييب ععديا عقوله :اقلت :هذه
وهللا القراءة اليت مل يسمع قط ِبسرع منها

ا2

تما نقل الذييب

القصة ذاهتا  ي تتاعه اآلخر «اتريخ اإلسالم» مث قال :اوهذا شيء َل
أعلم أحداً ِف زماننا يستطيعه

ا3

.

بقد صدق الذييب فإ صحيح البخاري  ي طبعته ابحلربف العادية
يقع  ي أرعع جملدات فكيف قرأه احلافظ اخلطيب البغدادي على يخه
احلريي  ي ثالثة أايم؟! يذه الواقعة فيها ايد لسرعة بطالقة القراءة
ب ايد آخر ال يقل عنه بيو اجللد بالدأ بصالعة التحمل بالصرب على

ا 1اخلطيب ا لبغدادي اتريخ عغداد قي عشار عواد دار الغر صا. 317/7
ا 2ال ن ن ن ن ننذييب س ن ن ن ن ننري أع ن ن ن ن ننالم الن ن ن ن ن ننبالء إ ن ن ن ن نراف ن ن ن ن ننعيب األر ؤبك مؤسس ن ن ن ن ننة الرس ن ن ن ن ننالة
صا. 280/18
ا 3الذييب اتريخ اإلسالم قي عشار عواد معربف دار الغر صا. 182/19
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املطالعة.
 بيعرف املتاععو لتاريخ الفقه أ رأس علماء املالكية  ي القرالسادس يو القاضي عياض اليحصيب ات544ه بله مهاعة  ي نفوس
املالكية بأقيم للتنويه عه مؤمترات معاصرة متعددة بالقاضي عياض له
تتا أ به مبعاج) الشيوخ على طريقة احملدثني مساه «الغنية» ذتر فيه
أ ياخه الذين مسع منه) ب يئاً من أخباري) بيذا الكتا مصدر عزيز
اعتمد عليه املؤرخو ممن جاء ععده بمن أ ياخ القاضي عياض الذين
مسع منه) بترج) هل)  ي يذا الكتا اعن النخاس بقد قال عنه :اأبو

القاسم ابن النخاس ،زعيم املقرئّي بقرطبة  ، . .حدثين ب «رسالة ابن

أيب زيد»  ،بقراءيت عليهِ ،ف جملس واحدِ ،ف داره

بقرطبة

ا. 1
برسالة اعن أيب زيد ات386ه مرجع مرتزي  ي الفقه املالكي
طجبِع  ي جملدا 2بطجبِع هلا ربح عديدة بأتمل تيف جرديا
القاضي على يخه  ي جملس باحد.
 بملا استعرض احلافظ أعو سعد السمعاين ات562ه يوخه  يمعجمه املعربف عرض لذتر يخه أيب الفتح الولواجلي بقال عنه :املا

ا 1القاضي عياض الغنية قي ماير جرار دار الغر صا. 147
ا 2اعننن أيب زينند الرسننالة الفقهيننة بحبا ننيتها :غننرر املقالننة  ي ننرح غريننب الرسننالة للمغنرابي
قي د .اهلادي محو بزميله دار الغر .
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رجعنا إىل مسرقند سألته -أي شيخه الوالواجلي -يوماً احلضور عندان،
لنقرأ عليه الكتاب -أي كتاب الشمائل للرتمذي ،-فحضر ،وقرأان

عليه مجيع الكتاب ِف جملس واحد

ا1

.

بتتا الشمائل للرتمذي مطبوع  ي جملد باحد بقد اجتمعوا بقرؤبه
 ي جملس باحد!
بتواطأ املرتمجو العن تيمية ممن ايدبه ب افهوه مث من ربى عن
يذه الطبقة على التعجب من أمرين  ي خصية اعن تيمية :سرعة
قراءته بسرعة تتاعته بقد صور الذييب تفاصيل خصية اعن تيمية  ي
مسرد طويل حىت تأنك تراه بجاء من ضمن بصفه أ قال الذييب عن
اعن تيمية ا بتا الشيخ  . .سريع القراءة ا. 2
ا3
بقال اعن عبد اهلادي عن اعن تيمية ابقرأ الغيالنيات  ي جملس
بالغيالنيات طبع  ي جملدا 4بتقع صفحاهتا  ي حدبد ا350
صفحة بتتقمن ا 1104حديث بيي من أعلى تتب احلديث
إسناداً بتالحظ أ اعن تيمية قرأ يذا الكتا  ي جملس باحد!
ا1
ا2
ا3
ا4

السمعاين املنتخب من معج) يوخه قي د .موفن عبند القنادر نشنرة جامعنة اإلمنام
حممد عن سعود الطبعة األبىل 1417ه صا. 1063/2
الذييب ذيل اتريخ اإلسالم قي ماز اببزير دار املغين صا. 329
اعن عبند اهلنادي طبقنات علمناء احلنديث قين أتنرم البو ني بزميلنه مؤسسنة الرسنالة
صا. 282/4
البزار الغيالنيات قي فاربق مرسي دار أضواء السلف.
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ببصف الصفدي سرعة تتاعة اعن تيمية فقال :اوكان ذا قلم يسابق
الربق إذا ملع ،ميلي على املسألة الواحدة ما شاء من رأس القلم،
ويكتب الكراسّي والثالثة ِف قعدة

ا1

.

بذتر اعن رجب منوذجاً للكتب اليت تتبها اعن تيمية عسرعة فقال
اقلت :وقد كتب «احلموية» ِف قعدة واحدة ،وهي أزيد من ذلك،
وكتب ِف بعض األحيان ِف اليوم ما يبيض منه جملد ا. 2
باحلموية طبع  ي جملد بيي أحد أي) األصول  ي دراسة عقيدة
أيل السنة بيي غزيرة ابحلجج بالنصوص بتررياً ما يستغرق تدريسها
 ي املساجد زياء السنة بقد تتبها  ي جلسة باحدة رمحه  هلل.
 بحني ترج) احلافظ تقي الدين اعن فهد  ي ذيله على تذترة الذييببذيلها للحسيين ذتر من مجلة املرتمجني احلافظ أاب الفقل العراقي
ات806ه بذتر رحالته للسماع بربى فيها أحواالً تشهد فعالً
عسرعة قراءة احلافظ العراقي رمحه  هلل فمن ذلك قول اعن فهد:
اوابن اخلباز ُممد بن إمساعيل قرأ عليه -أي العراقي -صحيح

مسلم ِف ستة جمالس متوالية ،قرأ ِف آخر جملس منها أكثر من ثلث
الكتاب ،وذلك حبضور احلافظ زين الدين بن رجب ،وهو يعارض

ا 1الصفدي أعيا العصر صا. 235/1
ا 2الصفدي أعيا العصر صا. 235/1

مسلكيات
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بجاء  ي ترمجة الفريبزآابدي ات817ه صاحب «القاموس»
أنه قرأ عدمش على صر الدين عن جهبل صحيح مسل)
 ي ثالثة أايم مث أنشد:

ق رأت حبم د هللا ج امع مس لم جب وف دمش ق الش ام ج وفاً ْلس ِ
الم

عل ى انص ر ال دين اْلم ام اب ن جهب ل حبض رة حف اظ مش اهري أع الِم
ِ ا2
وت م بتوفي ق اْلل ه وف ض ل ه ق راءة ض ب ط ،ف ي ث الث ة أي ام
بصحيح مسل) تما يعرف القراء الكرام  ي طبعته ابحلربف العادية
يقع  ي أرعع جملدات فانظر تيف قرؤبا يذه اجمللدات األرعع قراءة
ضبط  ي ثالثة أايم! بعصوت مسموع بليس فقط قراءة خافتة تسرتق
احلربف!
بقد نقل املقري -أيقاً -يذه القصة متعجباً بصدريا عقوله :اومن
أغرب ما منح هللا تعاىل اجملد مؤلف القاموس  . .مث ذتر القصة

الساعقة مث ععد أ انتهى من سرد القصة عقب عليها عقوله :افسبحان
ا 1اعن فهد حلظ األحلاظ عنذيل طبقنات احلفناظ مطبنوع منع ذينل تنذترة احلفناظ للحسنيين
دار الكتن ننب العلمين ننة صا 223بقن ننار عن ن نن :قواعن نند التحن ننديث للتهن ننانوي صا453
فهرس الفهارس للكتاين صا. 1048/2
ا 2الس ننخابي الق ننوء الالم ننع دار اجلي ننل صا 80/10بانظ ننر :أزي ننار الن نرايض للمق ننري
صا 48/3ب ننذرات ال ننذيب الع ننن العم نناد صا 192/9فب ننني النص ننني اخ ننتالف  ي
ضبط ععض ألفاظ األعيات ب هلل أعل) ابلصوا .

مسلكيات
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 ب ي باحد من عيو تتب الرتاج) بيو تتا احلافظ السخابيالذي مساه ااجلواير بالدرر  ي ترمجة يخ اإلسالم اعن حجر ب رح فيه
السخابي أحواالً علمية  ي غاية الفرادة با؟إلهبار لشيخه احلافظ اعن
حجر ات852ه بمنها منجزات اعن حجر العلمية أثناء رحالته إىل
قوص باإلسكندرية باحلجاز باليمن بالشام بما أعدعه خالل ذلك من
املطالعات باملؤلفات بالتعليقات بتان قائمة مذيلة من األعمال
العلمية مث عقب السخابي ععد ذلك عتفسري يذه القدرة االسترنائية هلذا
اإلجناز فقال:
اوأعانه على كل هذا أمور يسرها هللا تعاىل له ،قل أن جتتمع ِف

غريه ،منها  :سرعة القراءة احلسنة ،فقد قرأ السنن َلبن ماجة ِف

أربعة جمالس  ،وقرأ صحيح مسلم ابملدرسة املنكومترية على الشرف
أيب الطاهر الربعي ِف أربعة جمالس ،سوى جملس اخلتم ،وذلك ِف حنو
يومّي وشيء ،فإنه كان اجللوس من بكرة النهار إىل الظهر ،وما وقع
لصاحب الرتمجة -أي ابن حجرِ -ف قراءة صحيح مسلم أجل مما
وقع لشيخه اجملد اللغوي صاحب القاموس ،وكذا قرأ كتاب النسائي

الكبري على الشرف املذكور ِف عشرة جمالس كل جملس منها حنو أربع
ا 1املقنري أزينار النرايض  ي أخبننار القاضني عيناض قين مصننطفى السنقا بزمالئنه مطبعننة
فقالة صا. 48/3
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ساعات ،وأسرع شيء وقع له أنه قرأ ِف رحلته الشامية معجم الطرباين
الصغري ِف جملس واحد بّي صاليت الظهر والعصر ،وهذا الكتاب ِف
جملد يشتمل على حنو ألف ومخسمائة حديث ،ومن الكتب الكبار

اليت قرأها ِف مدة لطيفة «صحيح البخاري» ،حدث به اجلماعة من

لفظه ابخلانقاه البيربسية ِف عشرة جمالس ،كل جملس منها أربع ساعات
 . .ا. 1
 بمن أ هر ربح صحيح البخاري رح العالمة ها الدينالقسطالين ات923ه بيو يعتين عقبط اللفظة بمعنايا على
االختصار بفيه ميزة عظيمة إذ يدر قارئه على العل) أبمساء رجال
احلديث بضبطها فهو يكرر إيقاح االس)  ي تل موضع يتكرر فال
خيرج منه قارئه إال برجال البخاري تأهن) أيل حيه برمبا تدخل ععض
السآمة على القارئ فقط من تدقي القسطالين  ي اختالف ععض
األلفاظ غري املؤثرة  ي نسخ برباايت الصحيح تأيب ذر باألصيلي بأيب
الوق بالكشميهين باحلموي باملستملي باعن عساتر بحنويا مما يذتره  ي
رحه أما اختالف األلفاظ املؤثرة فال ك أنه أصل  ي العل) النافع
باملراد أ القسطالين حني اعتدأ رحه يذا بعلغ أبل اب  ي صحيح
البخاري بيو «اب تيف تا عدء الوحي إىل رسول  هلل  »ذتر
ا 1السخابي اجلواير بالدرر  ي ترمجة يخ اإلسالم اعنن حجنر قين إعنرايي) عبند اجمليند
دار اعن حزم صا 163-161/1خمتصراً؛ بقار عذيل اعن فهد صا. 336
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القسطالين  ي يذا املوضع إسناده إىل البخاري فقال:

اأخربان به ،وِبا سبق من أوله إىل آخر الصحيح :الشيخ املُسنِد

رحلة اآلفاق أبو العباس أمحد بن عبد القادر ،وقد جاوز التسعّي،
بقراءيت عليه جلميع هذا اجلامعِ ،ف مخسة جمالس ،وبعض جملس،

متوالية ،مع ما أُعيد ملفوتّي ،أظنه حنو العشر ،آخر يوم األحد اثمن
عشر من شوال سنة اثنتّي ومثانّي ومثامنائة ،قال أخربان أبو احلسن ..
ا. 1
مث باصل القسطالين عرض أسانيده إىل حممد عن إمساعيل البخاري
نفسه صاحب الصحيح إىل رسول  هلل صلى  هلل عليه بآله بسل).
باحلقيقة أنين  ي يذا اخلرب الذي يربيه القسطالين عن نفسه ب يخه
بقف متحرياً يل العجب من سرعة قراءة القسطالين أم العجب من
يخه أيب العباس الذي علغ التسعني باحنىن عظ) تهولته بمع ذلك
يتجلد بيكاعد جمالس السماع املطولة بخيت) صحيح البخاري تامالً  ي
الشبا  ي عنفوا الفتوة إال بقد
مخسة جمالس بيو يء ال يطيقه ج
أرعدبا ابلتأفف بدلقوا لسا التذمر  . .فالله) تغمد رحلة اآلفاق
عرضوانك.
 بمن العلماء الذين درسوا على القسطالين عامل الشام  ي زمانه عدرا 1القسطالين إر اد الساري إىل رح صحيح البخاري بهبامشه مسل) مع رح الننوبي
املطبعة األمريية عبوالق الطبعة الساععة صا. 49/1
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الدين الغزي ات984ه بله مواقف مسجلة  ي ترمجته  ي الصدع ابحل
 ي بجه بالة اجلور بقد تا للبدر الغزي يذا اعن من أيل العل) أيقاً
بيو جن) الدين الغزي صاحب الكتا التارخيي املشهور «الكواتب
السائرة أبعيا املائة العا رة» بقد حن النج) الغزي تتاعه يذا أبخبار
بالده بمن له صلة هب) بتا من مجلة من ترج) هل) النج) الغزي تلميذ
أعيه «عريا الدين البقاعي» بذتر عنه بعن أعيه خربين الفتني  ي سرعة
القراءة حيث يقول النج) الغزي:

ابرهان الدين البقاعي ،قرأ على شيخ اْلسالم الوالد ِف األصول

والعربية ،وحضر دروسه كثرياً ،وقرأ عليه البخاري كامالً ِف ستة أايم،

أوَلا يوم السبت حادي عشري رمضان ،وصحيح مسلم كامالًِ ،ف
رمضان سنة إحدى وثالثّيِ ،ف مخسة أايم متفرقة ا. 1
بيالحظ ياينا أ البقاعي ب يخه البدر الغزي اختاربا هر رمقا
جلرد الصحيحني بقرؤبا البخاري  ي ستة أايم بمسل)  ي مخسة أايم!
 ب ي تتاعه الذي ترسه ألعالم القر احلادي عشر ترج) احمليباحلنفي أليب عكر ابعلوي الشلي ات1053ه بمما جاء  ي ترمجته قوله
عنه :اوكان كثري املطالعة للكتب ،له جلد عظيم على قراءهتا ،فرِبا
استوعب اجمللد الضخم ِف يوم أو ليلة ،ويقال أنه قرأ اْلحياء ِف

ا 1الغزي الكواتب السائرة أبعيا املائة العا رة بضع حوا يه خليل املنصور دار الكتب
العلمية صا. 76/2
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باإلحياء املقصود يو تتا أيب حامد الغزايل «إحياء علوم الدين»
بيو مطبوع  ي مخس جملدات أي أنه يقرأ نصف جملد يومياً بخيت) تل
يومني تتاابً!
 باحلافظ ال جنمحدث اللغوي املرتقى الزعيدي ات1205هصاحب املوسوعتني الذائعتني «اتج العربس رح القاموس» ب« رح
إحياء علوم الدين» له معج) مجع فيه يوخه بمن ربى عنه) على
عادة احملدثني بمساه «املعج) املختص» إال أنه بسعه بذتر فيه
تالميذه اآلخذين عنه أيقاً بأل الزعيدي عاش  ي النصف الراين من
القر الراين عشر ا1205-1145ه فقد صار يذا الكتا مورداً
ثجاجاً لرتاج) باتريخ يذه احلقبة اليت جب ِعك فيها العمل الرتمجي حىت أ
اجلرب ي  ي اترخيه املشهور بيو تلميذ الزعيدي الته) تتا يخه يذا
حىت قال الكتاين إ «اجلرب ي أتل معج) الزعيدي أتالً ملا» ا. 2
عيدي تلميذه الذي الزمه أاب احلسن
باملراد أ من جمجلة من ترج) هل) الز ُّ
علي عن أمحد العلوي التوقادي بذتر الزعيدي من أحواله بتالميذه يئاً
عجيباً  ي سرعة القراءة حيث يقول الزعيدي  ي ترمجة أيب احلسن
املذتور:
ا 1احملننيب خالصننة األثننر  ي أعيننا القننر احلننادي عشننر قي ن حممنند إمساعيننل دار الكتننب
العلمية صا. 91/1
ا 2الكتاين فهرس الفهارس صا. 623/2
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اقرأ علي «الصحيح» ِف اثين عشر جملساًِ ،ف رمضان سنة
0088ه ِ ،ف منزيل بسويقة املظفرُ ،ث مسع علي «الصحيح» اثين مرة
مشاركاً مع اجلماعة ،مناوبةً ِف القراءةِ ،ف أربعة جمالس ،وكان مدة
القراءة من طلوع الشمس إىل بعد كل عصر ،وصحيح مسلم ِف ستة
جمالس مناوبةً ِبنزيل ِف خان الصاغة

ا1

.

فإهناء يذه اجمللدات األرعع  ي أرععة جمالس ب ي ستة جمالس بجعل
يذه القراءة اجلماعية من طلوع الشمس إىل العصر أي عواقع عشر
ساعات متواصلة على األقل يذا يؤتد جمدداً العنصرين اللذين سبق
اإل ارة إليهما :الطالقة  ي املطالعة عدم الكالل.
 بيذه األخبار الساعقة سرد ععقها الشيخ العالمة مجال الدينالقامسي ات1332ه  ي الفصل الذي عقده لذلك  ي تتاعه عن
مصطلح احلديث تما سبق اإل ارة لذلك مث ملا انتهى من سياق
يذه األخبار أردف ذلك عتعلي ربى فيه قصةً عن نفسه حيث يقول
القامسي:
اوالعبد الضعيف ،جامع هذا الكتاب ،قد من هللا عليه بفضله

فأمسع صحيح مسلم رواية ودراية ِف جمالس من أربعّي يوماً ،آخرها
ِف  08من شهر صفر اخلري سنة 0201ه  ،وأمسع أيضا سنن ابن
ماجه كذلك ِف جمالس من إحدى وعشرين يوماً ،آخرها ِف  00من
ا 1الزعيدي املعج) املختص قي نظام يعقويب بحممد العجمي دار البشائر صا. 532
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شهر ربيع األول سنة 0201ه  ،وأمسع -أيضاً -املوطأ كذلك ِف
جمالس من تسعة عشر يوماً ،آخرها ِف  04من شهر ربيع اآلخر سنة
0201ه  ،وطالعت بنفسي لنفسي «تقريب التهذيب» للحافظ ابن

حجر ،مع تصحيح سهو القلم فيه ،وضبطه ،وحتشيته من نسخة

مصححة جداً؛ ِف جمالس من عشرة أايم ،آخرها ِف  08من شهر
ذي احلجة سنة 0204ه  .أقول :وهذه الكتب قرأهتا إبثر بعضها،
ت ِبثر ذلك ،شفاين هللا بفضله،
فأجهدت نفسي وبصرى ،حىت ِرمد ُ
وأشفقت من العود إىل مثل ذلك ،وتبّي أن اخلرية ِف اَلعتدال ،نعم

َل ينكر أن بعض النفوس َل تتأثر ِبثل ذلك لقوة حواسها ،ولإلنسان
بصرية على نفسه ،وهو أدرى هبا

ا1

.

 بيكذا صنع الشيخ عبد احلي الكتاين ات1382ين نظري صنيعالقامسي فإ الكتاين ساق عدداً من األخبار الساعقة مث عقب ععديا
عذتر قصة عن نفسه فقال:
اوجامع هذه الشذرةُ ،ممد عبد احلي الكتاين؛ قرأ صحيح
البخاري ،تدريساً ،بعنزة القرويّي ،قراءة حتقيق وتدقيق ِف حنو مخسّي

جملساً ،مل يدع شاذة وَل فاذة تتعلق ِببوابه وُمل الشاهد منها إَل أتى
عليها ،مع غري ذلك من اللطائف املستجادة ،ولعله أغرب وأعجب

ا 1القامسي قواعد التحديث قي مصطفى يخ مؤسسة الرسالة صا. 454
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من كل ما سبق ،وهللا خالق ال ُقوى والقدر

ا1

.

باألخبار بالقصص السلفية  ي يذه التقنية من تقنيات االطالع
بالقراءة تررية جداً بمل يكن اهلدف االستقصاء باالستيعا عل اهلدف
ذتر مناذج منتخبة من قرب اإلسالم مبا يؤتد حقور منط االقراءة
اجلردية عني أيل العل) بإهنا ليس تقنية طارئة استحدثها املعاصرب .
بقد تن مرًة أ ايد حماضرة للداعية األمريكي محزة يوسف
ععنوا ا? How to read a bookأي :تيف تقرأ تتاابً؟ ب د انتبايي
تنويهه عكتا عذات العنوا للمفكر األمريكي اMortimer Adler
بذتر محزة يوسف أ حماضرته مستمدة من يذا الكتا بذتر أنه درس
على املؤلف بأ املؤلف صدي لوالده استمر  ي ترمني الكتا بملا
حبر عن الكتا اتتشف أنه مرتج) للعرعية أيقاً ترمجه طالل
احلمصي بنشرته الدار العرعية للعلوم عنفس العنوا اكيف تقرأ

كتاابً؟ ب ي يذا الكتا
السريعة املسبقة للكتا .
تما ميز املؤلف عني التصفح العشوائي بالتصفح املنظ) بذتر أ
التصفح املنظ) يستهدف اإلجاعة عن :ما الشيء الذي يبحره الكتا ؟
ما يي عنية الكتا ؟ ما أجزاؤه؟
بقد نبه على أمهية يذه القراءة االستعراضية األبلية عقوله:
نبه املؤلف على أمهية القراءة االستكشافية

ا 1الكتاين فهرس الفهارس قي إحسا عباس دار الغر

صا. 1049/2
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امعظم األشخاص ،بل وحىت عدد كبري من القراء اجليدين؛ َل
يعرفون أمهية القراءة التصفحية ،إهنم يبدؤون الكتاب من الصفحة
األوىل ،ويتقدمون جبد وثبات حىت آخر الكتاب ،وبدون قراءة

الفهرس ،إهنم ِف هذه احلالة يواجهون إجناز هدف املعرفة السطحية
للكتاب ،بنفس الوقت الذي حياولون به فهمه ،وهذا يضاعف صعوبة
الكتاب ا. 1
بقد ذتر إر ادات بآليات هلذا النوع من القراءة التصفحية  ي الفصل
الراعع ا. 2
بمن أي) اإل كاالت اليت تطرأ  ي أذيا ععض القراء يو قوهل) :أننا
من خالل القراءة السريعة خنشى أ ال نفه)؟!
بيذا غري دقي عتااتً فكرري من الناس يتصور أ البطء  ي القراءة
يرمر دبماً الفه) بيذا صحيح جزئياً بلكنه ليس تل يء عل يناك
مستوى من الفه) ال ميكن إال ابلقراءة السريعة! بيي «التصورات العامة
للكتا » بلو قل لشخص إنك ابلقراءة البطيئة سيفوت عليك فه)
أ ياء مهمة  ي الكتا لرمبا يستغر بلكن يذا أثبتته التجرعة بنبه
عليه عدد من املعنيني ابملعرفة بمن ذلك ما قاله عامل الرايضيات بالفيزايء
الفرنسي املعربف ابسكال ات1662م  ي رسالة صغرية له ضمنها

ا 1مورتيمر أدلر تيف تقرأ تتاابً؟ ترمجة احلمصي الدار العرعية للعلوم صا. 33
ا 2املصدر الساع صا. 47
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ععض أتمالته يقول فيها:
)(When we read too fast or too slowly, we understand nothing

ا. 1

بترمجتها :احّي نقرأ بسرعة شديدة ،أو ببطء شديد؛ فإننا َل نفهم
شيئاً
باحلقيقة أ تو القراءة عسرعة «شديدة» تنتج عدم الفه) يذا
معربف ب ائع لكن تو القراءة عبطء «شديد» تنتج أيقاً عدم الفه)؛
فهذا تصور يغيب عن الكرري من املعنيني ابلقراءة باالطالع! عل لرمبا
تصور ععقه) العكس بيو أ القراءة عبطء ديد ترمر مزيد الفه)
عرغ) أهنا تقيع الفه)!
لقد أثبت التجرعة أ التصورات العامة للكتا ليس موجودة  ي

«املفردات» عل  ي «الروابط» عني املفردات بيذه الرباعط ال تتقح
للذين إال إذا مت بصلها عسرعة فأما مع االنفصال الزمين عينها فإ
الذين يشرد.
على أية حال املقصود من يذا الفصل عرض منط للقراءة بظفه
علماء السلف عكرافة بنبه عليه الحقاً علماء بمفكرب غرعيو
باهلدف منه املسامهة  ي عناء املعرفة بالعل)  ي اجملتمع املسل) بختيل معي
لو أ طالب عل) قرر جرد مطوالت االسالم  ي فرتة بجيزة مرل:
 Pascal B,. Pensées, no. 69ا1
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الكتب الستة بتفسري الطربي بتفسري القرطيب بالتمهيد العن عبد الرب
بفتح الباري العن حجر باملغين العن قدامة بهناية املطلب للجويين
بجمموع فتابى اعن تيمية باتريخ االسالم للذييب فماذا سيحصل من:
التصورات الشرعية الكلية بمظا املسائل بيياتل الفنو بمواطن
االتفاق باالختالف؟!
عل يل يسمح العمر عقراءة مرل يذه املطوالت إال عنمط القراءة
اجلردية اليت طبقها السلف؟
العمر قصري بمطوالت اإلسالم تبرية بفيها أمتع ما  ي الدنيا
بأخشى أ تكو أبقات با اإلسالم الذين عليه) الريا تلتهمها
مواقع التواصل االجتماعي بالعل) بالرقافة سواعد الدعوات.
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التصنيف التحصيلي
تواطأت عبارات ترري من أيل العل) على التعجب بالتساؤل حول
تررة مؤلفات اإلمام النوبي ب هرهتا  ي األقطار  ي مقاعل قصر عمره
العلمي.
بقرأت بمسع للبعض ممن يتساءل :تيف أتتى للنوبي إجناز يذه
املؤلفات العلمية املبنية على التحرير بالتدقي عرغ) حمدبدية املسافة الزمنية
العلمية اليت تتب  هلل له أ يعيشها رمحه  هلل؟
ٍ
بتلخيص
يستطيع ترري من املعنيني ابلعل) أ يكتب تتاابت مج ٍع
باختصا ٍر عكررة لكن أ يكتب تتاعة رير بتدقي ب قي حبيث
تكو يذه الكتب مرجعية لدى العلماء الكبار فهذا حيتاج غالباً عمراً
طويالً من احلفظ بالقبط بالبحث بالتنقيب بمقارنة املصادر بمدارسة
املسائل بالتأمل باخلربة الطويلة هبا بمن ياينا موضع الديشة باالنبهار
حيال مؤلفات النوبي فمؤلفات النوبي  ي احلديث بالفقه باللغة
باألعالم صارت «مصادر مرجعية» عني املتخصصني عرغ) أ النوبي
طلب العل) متأخراً بمات مبكراً!
فالنوبي اعتدأ  ي طلب العل) متأخراً نسبياً سنة ا649ين بتا عمره
حينها تما أخرب يو عن نفسه ا19سنة بيذا عمر متأخر  ي الطلب
ابلنسبة لزماهن) الذي يبتدئو فيه عطلب العل) قبل البلوغ تما يقول
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النوبي عن نفسه:

افلما كان عمري تسع عشرة سنة؛ قدم يب والدي إىل دمشق ِف

سنة تسع وأربعّي ،فسكنت املدرسة الرواحية

ا1

.

مث تو ي النوبي رمحه  هلل سنة ا676ين بتا عمره حني تو ي ا45
عاماً بالعلماء  ي سن األرععني يبتدئ للتو عطاؤي) العلمي الدقي
احملرر فل) يعمر الشيخ رمحه  هلل.
حسناً  ..مىت اعتدأ الشيخ ابلتأليف بالتصنيف؟ يقول الشيخ عن
نفسه أنه مكث س سنوات  ي طلب العل) مث عدأ التأليف أي أنه عدأ
التأليف بعمره ا25سنة تما خيرب النوبي تلميذه اعن العطار:
اوذكر يل -رمحه هللا -أنه كان َل يضيع له وقتا ِف ليل وَل هنار؛

إَل ِف وظيفة من اَلشتغال ابلعلم ،حىت ِف ذهابه ِف الطرق وجميئه
يشتغل ِف تكرار ُمفوظه ،أو مطالعة ،وأنه بقي على التحصيل على

هذا الوجه حنو ست سنّيُ ،ث إنه اشتغل ابلتصنيف

ا2

.

يذا يعين أ غالب مؤلفات النوبي اليت نتدابهلا اليوم ألفها بيو  ي
العشرين بالرالثني من عمره!
بيذه التواريخ اليت استندت إليها أعين :اتريخ عداية طلب النوبي
ا 1اعننن العطننار فننة الطننالبني ترمجننة اإلمننام حمينني النندين مطبننوع ضننمن تتننا اإلُينناز ننرح
سنن أيب دابد للنوبي قي مشهور آل سلما الدار األثرية صا. 45
ا 2املصدر الساع صا. 64
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للعل) باتريخ عدايته التأليف باتريخ بفاته تلها أخذهتا من رسالة اعن
العطار ات724ين بيو أ هر تالميذ النوبي بأخصه) عه باليت تتبها

رمحه  هلل  ي ترمجة يخه النوبي بمسايا احتفة الطالبّي ِف ترمجة اْلمام

ُميي الدين بعن يذه الرسالة نقل الناس أخبار النوبي بيي أبث
بأدق مصدر لرتمجة النوبي بمن دة اختصاص اعن العطار عشيخه

النوبي تا يسمى اخمتصر النوبي تما يقول السخابي :اوقد أفرد
ترمجة النووي ابلتصنيف خادمه العالمة عالء الدين الدمشقي ،عرف
اببن العطار ،الذي كان لشدة مالزمته له وحتققه به ،يقال له «َمتصر
النووي» ،وهو عمديت بل عديت ،بل عمدة كل من أتى بعده

ا1

.

بابملناسبة فهذه الطريقة  ي تسمية العامل مبن اختص عه من عاٍمل أب
تتا تتسمية اعن العطار «خمتصر النوبي» يي طريقة معربفة
مشهورة بهلا أمرلة بنظائر فمن ذلك أ «الكافيجي» ات 879ين
بيو يخ السيوطي ليس امسه  ي احلقيقة الكافيجي عل امسه حميي

الدين الربعمي بلكن القب ابلكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب

«الكافية» ِف النحو

ا2

 .بالكافية يي املختصر الشهري العن احلاجب

 ي عل) النحو اختصريا من خالصة رحه على املفصل للزخمشري بمن
ا 1السخابي املنهل العذ الربي  ي ترمجة قطب األبلياء النوبي قي أمحد املزيدي دار
الكتب العلمية صا. 59
ا 2اعن العماد ذرات الذيب قي حممود األر ؤبك دار اعن ترري صا. 488/9
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الطريف أ ععض املعاصرين املربزين  ي عل) التصريف بيو الدتتور
حسن العرما مسى نفسه «الشافِيجي» لعنايته عكتا «الشافية»  ي
عل) التصريف العن احلاجب أيقاً ا. 1
بمن يذا البا أيقاً لقب «الفصيحي» أحد علماء النحو فليس
امسه تذلك عل تما يقول ايقوت احلموي امسي ابلفصيحي لكثرة
دراسته «كتاب الفصيح» لثعلب وصار له به أُنس

ا2

.

بمن ذلك إمام احلناعلة  ي زمنه «غالم اخلالل» ات 363ين فامسه
أعو عكر عبد العزيز بلكن لشدة اختصاصه ابخلالل مسي اغالم
اخلالل بتسميته غالم اخلالل ليس هتويناً من إمكانياته الفقهية تما
قد يوحي ذلك للويلة األبىل لغري املختص فالذييب صاحب اخلربة
املعربفة  ي تراج) رجاالت اإلسالم حىت اعتجِرب من أصحا االستقراء
التام؛ يفخ) منزلة غالم اخلالل جداً حيث يقول الذييب  ي سري النبالء
اقلت :ما جاء بعد أصحاب أمحد مثل اخلالل ،وَل جاء بعد اخلالل
مثل عبد العزيز ،إَل أن يكون أاب القاسم اخلرقي

ا3

.

باعن العطار يذا يو -أيقاً -من يوخ الذييب ات748ين بيو
ا 1اعن احلاجب الشافية  ي علمني التصنريف باخلنط قين د .حسنن العرمنا الشنافِيجي
املكتبة املكية.
ا 2ايقوت احلموي معج) األدابء قي إحسا عباس دار الغر صا. 1964/5
ا 3الذييب سري أعالم النبالء مؤسسة الرسالة صا. 144/16
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تذلك أخو الذييب من الرضاع بنقل الذييب  ي تتبه ترمجة النوبي من
رسالة اعن العطار يخه املشار إليها بنقل الذييب أ ياء عن اعن العطار
ليس  ي رسالته فيبدب أ الذييب أخذيا من يخه اعن العطار
مشافهة أب أ مثة اختالف  ي نسخ فة الطالبني بمل تصلنا النسخة
األمت.
حسناً  ..لنعد اآل إىل التساؤل املطربح :تيف أتتى للنوبي أتليف
يذه املؤلفات الكبرية املرجعية ذات الوز املصدري عرغ) أنه طلب العل)
متأخراً نسبياً بعمره ا 19سنة بتو ي مبكراً بعمره ا 45سنة رمحه
 هلل؟
يناك أطربحات متعددة  ي تعليل ذلك لكن من أطرف بأعجب
يذه التفسريات تفسري أ ار إليه العالمة مجال الدين اْلسنوي

(110ه ) صاحب الكتا

املشهور االتمهيد  ي ختريج الفربع على

األصول ذلك أ اإلسنوي له تتا آخر من املطوالت مل يشتهر ععد
عني الباحرني املعاصرين عسبب أتخر طباعته حيث مل يولد على رفوف

املكتبات إال عام 0522هن بعقي خمطوطاً تل يذه السنوات بتتاعه
يذا امسه ااملهمات ِف شرح الروضة والرافعي بيو تتا يقع  ي
عشرة جملدات على طريقة البسط بالتوسع ال االختصار با تغل فيه
اإلسنوي عدراسة املسائل اليت ذتريا النوبي بالرافعي دراسة نقد بمقارنة
بمتحيص متيل إىل الصرامة بالقسوة أحيا ً بمن الواضح منزلة تتا
املهمات  ي نفس اإلسنوي نفسه حىت أنه يشري إليه بينوه عه تررياً  ي
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تتاعه االتمهيد  ي ختريج الفربع على األصول ب ي تتا ااملهمات
نقوالت ال تكاد توجد  ي تتب الشافعية عسبب أ اإلسنوي تما يقول

عن نفسه :اوقد تيسر يل حبمد هللا من مؤلفات الشافعي واألصحاب،
خصوصاً األقدمّي؛ ما مل يطرق امسه ابلكلية أذن أكثر املكثرين ،ومل
أعلمه قد اجتمع ِف مدينتنا عند أحد من العصريّي ،هذا وهي اليوم

أعظم من اْلسالم

ا1

.

امله) أ اإلسنوي  ي تتاعه القخ) يذا تعرض لشيء من سرية
النوبي بطرح تفسرياً لتساؤل اتررة مؤلفات النوبي عرغ) قصر عمره
العلمي  .أتمل معي تفسري اإلسنوي بدعنا نناقش معطياته حيث يقول
اإلسنوي  ي معرض ذتر التفابت  ي مواضع من الربضة:
اووقوع هذا للشيخ ُميي الدين النووي أكثر ،وذلك أنه ملا أتهل

للنظر والتحصيل ،رأى من املسارعة إىل اخلريات أن جعل ما حيصله
ويقف عليه تصنيفاً ،ينتفع به الناظر فيه ،فجعل تصنيفه حتصيالً،
وحتصيله تصنيفاً  ،..ولوَل ذلك مل يتيسر له من التصانيف ما تيسر،

فإنه رمحه هللا دخل دمشق لالشتغال وهو ابن مثانية عشرة سنة ،ومات

ومل يستكمل ستاً وأربعّي) ا. 2
ا 1اإلس نننوي املهم ننات  ي ننرح الربض ننة بالرافع نني قي ن ال نندمياطي دار اع ننن حزم الطبع ننة
األبىل 1430ين ص ا. 94/1
ا 2املصدر الساع ص ا. 99/1
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ال أستطيع أ أباري ديشيت من عراعة يذه العبارة لإلسنوي افجعل
تصنيفه صيالً ب صيله تصنيفاً بيو تعبري ميهد الطري لنح
مصطلح االتصنيف التحصيلي .
بمراد اإلسنوي أ النوبي جعل أتليفه بسيلة للتحصيل بطلب العل)
بجعل طلبه ب صيله للعل)  ي صيغة مؤ ٍ
لفات فوراً أي أ تقييداته أثناء
طلب العل) ُيعلها  ي صيغة مؤلفات عدالً من أ تذيب مقيدات
الشبا سدى.
بيل يذا األمر حدث اتفاقاً للنوبي أم تا سلوتاً باعياً مبعىن أ
النوبي تا يستحقر فائدة التأليف  ي تعلي) املؤلف ذاته؟ احلقيقة أ مثة
عبارة للنوبي قاهلا  ي تتاعه اآلخر « رح املهذ » تكشف أ عنايته
املبكرة ابلتأليف تان أليداف التعل) الذا ي حيث يقول النوبي  ي
مقدمته اليت رح فيها آدا طالب العل):
اوينبغي أن يعتين ب «التصنيف» إذا أتهل له ،فبه يطلع على حقائق

العلم ودقائقه ،ويثبت معه ،ألنه يضطره إىل كثرة التفتيش واملطالعة

والتحقيق واملراجعة ،واَلطالع على َمتلف كالم األئمة ومتفقه،
وواضحه من مشكله ،وصحيحه من ضعيفه ،وجزله من ركيكة ،وما

َل اعرتاض عليه من غريه ،وبه يتصف احملقق بصفة اجملتهد
ا 1الن ن ننوبي اجملم ن ننوع ن ننرح امله ن ننذ
ا. 56/1

ا1

.

قي ن ن حمم ن نند جني ن ننب املطيع ن نني مكتب ن ننة اإلر ن نناد ص

مسلكيات

75

فالنوبي ياينا ال حيث على التصنيف فقط عل يكشف االعتبارات
الدافعة للتصنيف بيسهب  ي رح أثريا  ي الصعود عتصورات طالب
العل) من جهة أهنا تلجئه إىل التمعن.
بيل فكرة التصنيف التحصيلي أب «التأليف هبدف التعل)» تصور
منفرد؟ أب تصور متأخر إىل عصر النوبي؟ ال طبعاً فرمة وايد قبل
ذلك عقرب بمن أمجل تلك الشوايد عبارة نقلها حافظ الدنيا  ي عصره
اخلطيب البغدادي ات 463ين عن أ ياخه ذلك أ اخلطيب دث
عن أمهية التأليف مث نقل عبارة ث على ويل الكتاعة الشخصية
للتعل) إىل تتاعة تصنيفية يقول اخلطيب :اينبغي أن يفرغ املصنف

للتصنيف قلبه ،وجيمع له مهه ،ويقطع به وقته ،وكان بعض شيوخنا
يقول «من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج»

ا1

.
اب هل عليك أمل جتد طع) يذه العبارة  ي حلقك «فليكسر قل) النسخ
بليأخذ قل) التخريج»؟!
لكن ما معىن يذه العبارة؟ عل على يذه العبارة البقاعي
ات885ين تلميذ احلافظ اعن حجر حيث قال :اأي :ألن الناسخ َل
يتأمل ِف الغالب ما يكتبه ،وإن أتمل مل ُمي ِعن ،خبالف ِ
املخرج ،فإنه
ا 1اخلطيننب اجلننامع ألخننالق النرابي آدا السننامع قين حممنند عجنناج اخلطيننب مؤسسننة
الرسالة ص ا. 428/2
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ا1

.

بال يبعد أ يكو يذا الشرح العن حجر نفسه ذلك أ غالب ما
 ي تتا النك الوفية للبقاعي إمنا يو تقييدات للبقاعي من تعليقات
يخه اعن حجر على رح التبصرة بالتذترة.
باملراد أ يذا التعلي  ي تتا البقاعي على العبارة اليت نقلها
اخلطيب عن يوخه تكشف لنا عن مربرات بمستندات يذه املقولة
بيي أ من يشتغل عنسخ العل) بتتاعته لنفسه ال يكو  ي قوة التأمل
بالتمعن بالفحص تمن يكتب ليخرج أل التخريج يستدعي املقارنة
باملوازنة بيذا يساند التحليل الساع املذتور  ي تالم النوبي حني قال
«أل التصنيف يقطره إىل تررة التفتيش باملراجعة» مبا يعين أ «مقارنة
املصادر ينبوع التحقي » بيكذا أ التصنيف بالتأليف.
بالحظ  ي يذه العبارة اليت نقلها اخلطيب البغدادي عن يوخه أهنا
تدعو طالب العل) أ يتوقف عن مرحلة معينة من طلب العل) بينتقل
إىل مرحلة أخرى فينتقل من التلقي احملض إىل التلقي ابملقارنة
بالتمحيص فالنسخ نقل ِصرف بالتخريج يستلزم املقارنة عني املعطيات
احلديرية.
ا 1البن ن ن نقن ن نناعي ا لنك الننوفية مبا  ي ن ننرح األلفي ن ننة قي مايننر الف نحنل م ننكتبنة الر ن نند
ص ا. 394/2
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بالحظ -أيقاً -تيف ساق اخلطيب البغدادي يذه العبارة «من أراد
الفائدة فليكسر قل) النسخ بليأخذ قل) التخريج»  ي موضع الشايد على
فائدة التصنيف ذلك أنه ملا ذتر التصنيف بالتأليف بأمهيتهما ساق يذه
العبارة مساق الشايد بالتعزيز.
بالحظ أيقاً -بيذا يو األي) -أ يذه املقطع الذي يتحدث فيه
اخلطيب البغدادي عن التصنيف؛ ليس املقصود عه االنتقال للتصنيف
لنفع الناس عل املقصود عه التصنيف إلفادة الطالب نفسه ذلك أنه
صدر يذه العبارة عقوله امن أراد الفائدة مبا يعين أهنا بصية للطالب
الذي قطع وطاً أب يبدأ يصنف ليستفيد.
مث إ ععض املشتغلني ابلعل) من املتأخرين ملا تكلموا  ي أغراض
التأليف بغاايت املصنفني أ ار ععقه) إىل يذا املعىن بيو أ طالب
العل) يؤلف بيصنف ليبين نفسه علمياً فمن ذلك املؤرخ الوراقي البحاثة

الرتتي حاجي خليفة (ت 0211ه ) بيو من أعاجيب الدنيا  ي اخلربة
ابلكتب باملصنفات حىت أ الزرتلي ات 1396ين  ي حديره عن
ععض الكتب يكتفي عقوله :ارآه حاجي خليفة !

فقد عقد حاجي خليفة فصوالً عديعة  ي مطلع تتاعه اكشف
الظنون دث فيها عن اأحوال العلوم بمن ذلك الفصل الذي مساه
االرتشيح الثالثِ :ف أقسام املصنفّي ،وأحواَلم حيث يقول فيه:
اومنهم :من مجع وصنف لالستفادةَ ،ل لإلفادة ،فال حجر عليه ،بل
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يرغب إليه إذا أتهل ،فإن العلماء قالوا :ينبغي للطالب أن يشتغل
ابلتخريج والتصنيف فيما فهمه منه

ا1

.

فحاجي خليفة أصل  ي اخلربة عتاريخ التأليف بالتصنيف  ي اإلسالم
بيايو يشري إىل أ ععض أيل العل) صنف عغرض أ يفيد نفسه
أساساً.
بلذلك جتد  ي مقدمات ترري من تتب أيل العل) قوهل) أنه صنفه

لنفسه أصالةً تقول اخللو ي  ي تشف املخدرات :اولكن علقته
لنفسي ،وملن شاء هللا تعاىل من بعدي من اْلخوان بتقول اعن ضواي
 ي مقدمة منار السبيل :اوإمنا علقته لنفسي ،وملن فهمه قاصر
كفهمي بحنو يذه العبارات تررية جداً  ي مقدمات تتب أيل العل)

عل جتد تررياً من أيل العل) يقول عن تتا معني له أ مجعه لنفسه بمل
يكن يعزم نشره لكن رآه ععض الناس فأ ار عليه إبخراجه.

بمن النماذج املعاصرة اليت لفت انتبايي جترعة الشيخ د.سفر احلوايل
فقد تان قراءة الشيخ باطالعه تله  ي الرتاث اإلسالمي بخصوصاً
املصنفات العقدية أليل السنة بمكتبة يخ اإلسالم اعن تيمية بلكنه ملا
سجل رسالة املاجستري  ي العلمانية اضطرته الرسالة لالطالع
ا 1ح نناجي خليف ننة تش ننف الظن ننو ع ننن أس ننامي الكت ننب بالفن ننو دار إحي نناء الن نرتاث ص
ا. 38/1
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االستعراضي املنظ) على أصول العلوم اإلنسانية الغرعية حيث يقول
الشيخ عن نفسه  ي تتاعه «العلمانية»:
اوقد عرفت منذ اللحظة األوىل أن مهميت ليست بيسرية ،وأن

علي أن أخوض ِف ميادين بعيدة عن جمال دراسيت الشرعية البحتة،
َّ
جاعالً كل قراءايت السابقة ِف الفكر الغريب ِبثابة التمهيد فقط ملا
جيب علي أن أهنض به ،وفعالً خصصت نصف املدة احملددة للرسالة

 تقريباً ِ -ف اطالع دائب وقراءة متواصلة ،فاطلعت على أمهاتالنظرايت واَلجتاهات ِف السياسة ،واَلقتصاد ،والعلم ،واَلجتماع،
واألدب ،والفن ،وكنت كلما ازددت إيغاَلً ِف اَلطالع ازدادت ثقيت،
وقوي عزمي على إكمال الطريق ،ومع أن املراجع املذكورة آخر

الرسالة َل تساوي إَل جزءاً مما قرأت ،فإنين َل أشعر بشيء من
اخلسارة ،بل أمحد هللا تعاىل الذي أراين الفكر اجلاهلي األورويب على

حقيقته

ا1

.

فبا هل عليك لوال أ  هلل قدر أ يكتب الشيخ سفر يذه الرسالة يل
تا سيأخذ يذه اجلولة املنظمة  ي العلوم اإلنسانية املعاصرة؟! بيذا
االطالع على الفكر املعاصر ابإلضافة لتكوينه الشرعي املؤصل يو
الذي بيب الشيخ سفر فرادته اخلاصة فانظر أثر التصنيف بالتأليف
على املؤلف نفسه!
ا 1احلوايل العلمانية دار اهلجرة ص ا. 11
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بأتذتر مرًة أ أحد أصدقائي  ي تلية اللغات بالرتمجة تا متخصصاً
 ي اللغة الفرنسية بحيدثنا عن أايم دراسته) بيقول أ مشربع التخرج
 ي تليته) يو اختيار تتا ابللغة الفرنسية بترمجته بيقار مقارنة
مديشة بيقول :أ تل مادرسه عن اللغة الفرنسية أايم الكلية  ي تفة
بترمجته للكتا  ي تفة أخرى بأنه استفاد من مشربع التخرج أضعاف
ما تلقاه  ي احملاضرات تلقياً حمقاً مبا راً بيتحدث حديراً بجدانياً عن
الليايل اليت سهريا يتفحص عبارات  ي الكتا الذي سيرتمجه بيقارهنا
ابلقواميس باملراجع.
حسناً  ..يل يذا قاصر على «التصنيف» ؟ ال طبعاً عل سائر
أنواع اإلنتاج بالعطاء العلمي مفيدة  ي التحصيل فمرالً :اتدريس العل)
يظن ععض الناس أنه مرحلة أت ي ععد االنتهاء من العل) بيذا غري دقي
عل تدريس العل) بسيلة من بسائل التعل) فإذا قطع طالب العل) وطاً
 ي العل) فيبدأ عتدريس من دبنه بيالحظ تيف تتفتح له أغوار
املسائل بيتبني له فيها من التفاصيل بالفربق بالتدقي  ي الصور
باالستدالالت ما مل يتنبه له ساعقاً.
بقد مسع أبذين تررياً من طلبة العل) يتحدثو عن أثر ا تغاهل)
عناتدريس العل)  ي متتني بتعمي تصوراهت) العلمية بإ عال محاسه)
للمراجعة بالتأمل بالبحث بالنظر عل ععقه) يشري إىل أ غرضه
األساس من اهنماته  ي تدريس العل) ول من يدف تبليغ العل) إىل
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يدف االستعانة ابلتدريس على التعل) بالتحصيل ملا رأى من فائدته له
خصياً.
بيذه الظايرة أعين دبر التعلي)  ي ترسيخ العل)  ي نفس املعل) نفسه؛
نبه عليه ععض أئمة التاععني عل صوربيا  ي صور أتتيدية تقول
النحعي :اإذا مسعت حديثاً ِ
فحدث به حّي تسمعه ،ولو أن حتدث به

من َل يشتهيه ،فإنه يكون كالكتاب ِف صدرك

ا1

.

عل إ اخلليل عن أمحد مسى التعلي) دراسة! بيذا غاية ما ميكن من
الرعط عني التعلي) بالتعلُّ) تما قال اخلليل عن أمحد :ااجعل تعليمك
دراسة لعلمك

ا2

.

بمن األخبار الطريفة  ي يذا السياق القصة املربية عن اإلمام احملدث
إمساعيل عن رجاء الكو ي بيو ممن خرج له مسل)  ي صحيحه حيث

يربي األعمش عن إمساعيل عن رجاء اأنه كان جيمع صبيان الكتاب،
ِ
فيحدثهم ،لئال ينسى حديثه ا. 3
بسأنقل ايداً طريفاً حول مسألة أثر تدريس العل)  ي تعمي
تصورات املعل) نفسه قبل املتلقني بيو مرال من خارج الدائرة
اإلسالمية أال بيو الناقد األديب األ هر إدبارد سعيد ات 1424ين
ا 1مصنف اعن أيب يبة ا. 26661
ا 2املابردي أد الدنيا بالدين قي حممد ترمي راجح دار إقرأ ص ا. 92
ا 3سنن الدارمي ا 629جامع عيا العل) ص ا. 139

مسلكيات

81

حيث الحظ تيف أنه أثناء عملية التدريس ذاهتا تتفتح له تصورات مل
تكن على ابله أثناء التحقري عل بأصبح يذه األفكار اليت تطرأ له
أثناء التدريس يسترمريا بيدبهنا  ي مؤلفاته بعنو إدبارد سعيد هلذا
األمر عنوا  ي أحد تتبه مساه الطاملا تعلمت أثناء الدرس يقول  ي
يذا الفصل:
اأان أدرس منذ أربعّي عاماً تقريباً ،ولطاملا تعلمت أثناء الدروس
نفسها .أفتقد لشيء ما عندما أقرأ وأفكر من دون وجود طالب،

ولذلك طاملا اعتربت دروسي ليست روتيناً يفرتض القيام به ،بل جتربة

حبث واستكشاف ،وأعتمد كثرياً جداً على ردات فعل طاليب .عندما
بدأت التدريس ِف أايمي األوىل ،كنت أف ِرط ِف التحضري ،كنت
أخطط لكل اثنية من الدرس .فيما بعد ،اكتشفت أن تعليقات
الطالب ميكنها أن حتفز أفكاراً ونقاشات مل أكن أتوقعها مسبقاً ،وِف
كثري من األحيان كان ذلك جيد مكانه ِف كتاابيت

ا1

.

 ي يذا النص يشري إدبارد سعيد إىل طريقته الساعقة  ي قري
دربسه بيو أنه تما يقول عن نفسه اتن أخطط لكل اثنية من
الدرس مث اتتشف أ ما ترريه عملية التدريس ذاهتا من أفكار بتصورات
أعم عكرري من التفاصيل املعدة مسبقاً فلذلك ول إىل إاتحة الوق
ا 1إدبارد سن ن ننعيد السن ن ننلطة بالسياسن ن ننة بالرقافن ن ننة ترمجن ن ننة ئلن ن ننة حجن ن ننازي دار اآلدا
ا. 305

ص
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هلذا العامل ليسترمر يذه التدقيقات باالنبالجات فتنعكس الحقاً على
أحباثه بتتبه.
أحد أقراين  ي طلب العل) تا يلتمس منه ععض املرعني أ يلقي
دربساً على ععض املبتدئني  ي طلب العل) من طال حلقات فيظ
القرآ فكا ميتنع مستحقراً معاين بجو التواضع بيق) النفس بأ
يذا من التصدر املبكر بحنويا مث إ ظربفه األتادميية ساقته سوقاً
للتدريس فتفاجأ أبثر التدريس  ي فه) العل) ب قيقه ب ريره بالتدقي  ي
معانيه فصار مشغوفاً أبي فرصة تدريس ملا يتحرى فيها من األثر العلمي
على نفسه مث إنه ععث يل عرسالة عديعة جداً يتحدث فيها عن جترعته
بيذا نصها:
اظللت زماانً أمتنع عن تدريس بعض املتون الصغرية اليت كنت
أظنين أتقنتها ،وِف الفصل املاضي اضطررت بسبب الوظيفة لتدريس

بعض املسائل الشرعية ،فإذا يب أكتشف أن املستفيد األكرب من
التعليم هو املعلِم ،هذه حقيقة َل يدركها إَل من جرب؛ فثمة ثغرات
بينة ِف فهم بعض املسائل َل تنكشف إَل ِف قاعة الدرس ،بل مثة

استنباطات وفتوحات ،وربط بّي األبواب َليتجلى إَل مع التدريس،
ولعل هذا من بركة نشر العلم وتعليمه .بعد رسوخ هذا القناعة
أصبحت -وهللا يشهد -أحبث عمن أشرح له بعض املتون ،وصرت
أتصل ببعض اْلخوان ابحثاً عن طالب علم يريدون استشراح منت!
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كنت من زاوية أخرى أحبث عن من آخذ منه بركة التعليم! أ.ين
بأ عدبري أنقل يذه التجرعة عن صاحيب ملا ألتمس فيها من فيز
طال العل) املتميزين على نشر العل) بتبليغه ملا يرجونه من األثر العلمي
على أنفسه) أبالً بأ التدريس مفتاح من مفاتيح قي العل) ب رير
مسائله.
حسناً  ..لنقع اآل الشوايد الرالثة الساعقة أمام ظرينا جمدداً
بلنجعلها مفتاحاً ملناقشة ععض الظواير  ي عيئتنا العلمية يذه النماذج

الرالثة الساعقة يي:

 -1قول اإلسنوي عن النوبي افجعل تصنيفه حتصيالً ،وحتصيله
تصنيفاً .

 -2بقول اخلطيب البغدادي اوكان بعض شيوخنا يقول «من أراد

الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج» .

 -3بقول حاجي خليفة اومنهم :من مجع وصنف لالستفادةَ ،ل

لإلفادة .
يذه الشوايد الرالثة تقود إىل مناقشة تصور منتشر ب ائع بيو أ
التأليف بالتصنيف ال يكو إال ععد االنتهاء من طلب العل) بانققاء
مرحلة التحصيل بيذا تصور تسبب  ي أضرار على احلالة العلمية
بالتصنيفية.
أتمل اآل حملات من احتياجاتنا العلمية :حيتاج عموم الناس اليوم إىل
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تيسري العل) بتقريبه هل) بحيتاج املبتدئو  ي العل)  ي تافة األصقاع  ي
املد بالقرى إىل تكريف فرص الدربس اليت تتالقي بتستجيب
الحتياجات الطال املتنوعة من حيث مستوى الدرس ببقته اليومي
بتتواىل مسائل النوازل اليت ترري التعطش الشديد لدى الشبا للبحوث
بالدراسات اليت تعاجلها بتطلب املؤسسات املصرفية بالزتوية تررياً من
أحباث الفقه املايل بيتساءل األطباء عن ترري من صور التدابي
بأحكامها الشرعية بترري أحداث الرعيع العريب تررياً من مسائل فقه
السياسة الشرعية عصورة ملحة جداً بيرري أسرى الرقافة الغرعية الغالبة

بهات بمسائل تررية  ي الفقائيات بالصحافة التقليدية بمواقع
التواصل االجتماعي حول أحكام املرأة أب احلسبة بحنويا تاج ألبراق
علمية رصينة تناقشها بحنو ذلك من احتياجات اجملتمع.
بابملقاعل :أتمل  ي الظايرة العلمية جتد تررياً من طال العل)
املتميزين باألتادميني اجلادين بأتمل مرالً طلبة العل) القادرين على
البحث ممن ينشرب ععض مشارتاهت)  ي املنتدايت العلمية :تملتقى أيل
احلديث بملتقى أيل التفسري بملتقى أيل اللغة باجمللس العلمي
بحنويا.
بأتمل  ي ترري من األقسام العلمية  ي الكليات الشرعية فال جتد
قسماً إال بفيه ثلة علمية مميزة انتسب للقس) لدباعي العل) ال لدباعي
بظيفية أب اجتماعية.
فإذا أتمل

العالقة عني احتياجاتنا العلمية الواقعية املاسة بالكوادر
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املتميزة القادرة على البحث بالكتاعة؛ رأي يناك نوعاً من الفتور  ي
التجاب السريع بنشر األحباث باألبراق العلمية بمناقشة األحباث
بالدراسات املنشورة بإ عال الوسط العلمي ابإلنتاج بالتدابل بالتتمي)
بالنقد باالعرتاض بالتعزيز عرغ) بجود قدر مشكور طبعاً من الدراسات
فأ ال اراتح ملسلك القسوة  ي تصوير الواقع باإلسراف  ي النقد الذا ي
بنكرا املنجزات.
باحلقيقة أنين عرض يذا املوضوع على ترري من املتخصصني
املتميزين من طال عل) مستقلني أب أتادمييني بتن أسأهل) :ملاذا ال
يكتبو بينشرب بيعاجلو املسائل اليت يفور هبا اجملتمع اليوم؟
فرأي تررياً منه) يتحدث عن أنه يؤجل يذه املشربعات حىت ينهي
طلب العل) بيكمل مشواره العلمي بحنو يذه العبارات باحلقيقة أ يذا
تصور أ التصنيف بسيلة عطاء حمض بيذا تصور
العذر فرع عن ُّ
خاطئ فالتصنيف بالتأليف يو بسيلة تل ٍ أيقاً ببسيلة لتمتني
التأصيل العلمي لطالب العل) تما مت اإل ارة إليه  ي الشوايد الساعقة.
بقد يقول البعض إ دعوة طال العل) للتصنيف بالتأليف بالبحث
بالنشر قد يدعو غري املؤيلني إضافة إىل أ املكتبات تغص عدراسات
غري مؤصلة.
باجلوا أ يذا احملذبر لألسف مل يعِ إال املتميزين بمل يلتزم هبذا
التصور إال طال العل) اجلادين أما املتسورب على العل) بأصحا
«التأليف للتجارة» فهؤالء ي) الذين قفزبا على يذا احملذبر بلذلك
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أصبح طالب العل) املؤيل اليوم يفر من التأليف بالنشر بغري املؤيل يلق)
ماتينات املطاعع . .
بدعنا نقر مرالً لفكرة عملية للتأليف هبدف التعل) :لو أ طالب
عل) أراد أ يدرس عل) أصول الفقه -مرالً -بيؤصل نفسه فيه فلو
حفظ متناً معتمداً أب عمد إىل القراءة بالتأمل باالستظهار  ي تتا
مميز :تاملستصفى أب إحكام اآلمدي أب التحبري للمردابي أب البدر
الطالع للمحلي؛ حلصل يئاً جيداً.
لكن لو أ يذا الطالب جعل تصنيفه صيال ب صيله تصنيفاً
فجعل له مشربعاً -مرالً  -ي رح خمتصر التحرير العن النجار فيأخذ
تل مسألة من مسائله بُيعلها تالرتمجة للبا أب العنوا بيقرأ املصادر
بيقار بيواز عينها  ي تل مسألة مث يكتب حصيلة أتمله  ي املصادر  ي
رح يذه الفقرة من املنت لكا يذا الطالب إذا انتهى من رح
الكتا قد حصل يدفني:

فاَلدف األول :أنه اآل قد قار بأتمل مسائل أصول الفقه ابملقارنة

عني املصادر فحققها بحرريا بدق فيها بقد أثبت التجرعة أ امقارنة

املصادر ينبوع التحقيق .

واَلدف الثاين :أنه ُيد نفسه أمام مصنَّف قد انتهى منه حيسن أ

يدفعه ملن يراجعه من املختصني بيصححه بينقحه مث يستشريي)  ي
طباعته بنشره فيجعله  هلل له -إبذ  هلل -من العمل الباقي ععد املوت.

مسلكيات

88

بيكذا تعل) بصنف  ي ذات الوق بتسر قل) النسخ بأخذ قل)
التخريج .بال أ ك طرفة عني أ من تعل) أصول الفقه هبذه الطريقة فقد
بصل لدرجة التحقي  ي العل) خبالف من اتتفى ابلتعل) عطريقة حفظ
منت أب استظهار تتا متوسط فاحلافظ أب املستظهر ال يدرك إال قوالً
باحداً منقوالً بأما من حق بحرر فهو الذي يقف على أدغال العل)
بأعماقه بأغواره بيفرز الصور بحيرر االستدالالت ب ي ٍ
تل خري.
باهلدف من يذا الفصل تنشيط البحث بالتأليف عني طلبة العل)
املتميزين املتهيبني من التصنيف ظناً منه) أنه مرحلة تكو ععد االنتهاء

من طلب العل) بغفلته) عن تو التصنيف من بسائل التعل) بيكذا
سائر أبجه اإلنتاج بالعطاء تتدريس العل) بالققاء بالفتيا باخلطاعة
بحنويا فكلها بسائل تعل) للشخص ذاته أبالً.
بأسأل  هلل أ نرى ذلك اليوم الذي تلتهب فيه ساحتنا العلمية
ابلدراسات املتجابعة فورايً مع احتياجات اجملتمع ابلتصنيف بالتكميل
بالنقد باالعرتاض بالتلخيص بالتقريب بالتهذيب بإمنا حييا العل) بيتنفس
 ي مرل يذه املناخات احليوية النشطة.
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القسم الثاين
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ل ق اء العظيمّي
ختيل معي أنه قد اجتمع اليوم أي) رمزين من رموز الفكر العريب  ..أب
أي) رجلني من رجال السياسة  ي  ي عاملنا العريب ..
أب دع املقرتح يكو أترر مربنة  ..بلنتخيل اجتماعاً انعقد اليوم يق)
أي) خصيتني  ي العامل اإلسالمي ..
عرأيك  ..ب ي تقديرك :ما يو املوضوع الذي تتوقع أ يفتح على
طابلة االجتماع؟
يل تتوقع -مرالً -أ يكو املوضوع عن احلرية؟ أم رمبا يكو
موضوع االجتماع عن النهقة باحلقارة بالتنمية؟ أم عن البطالة
باإلسكا ؟ أم عن تطورات اإلعالم؟ أم أزمة االقتصاد؟
أم عن ماذا اي ترى؟
ما يو أعظ) ملف ميكن أ يلي ابجتماع أي) خصيتني فكريتني
أب أي) خصيتني سياسيتني  ي العامل العريب أب اإلسالمي؟
محل  ي ذيين يذا السؤال املتخيل عينما تن أقرأ خرباً موثوقاً عن
اجتماع أي) خصيتني  ي اتريخ العامل  ..بأديشين جداً املوضوع الذي
دار احلوار عينهما على أساسه ..
رمبا يعود السبب إىل أننا تعود على منط معني من األجندات
بالققااي  ي االجتماعات اهلامة  ..بلذلك انديش من موضوع يذا
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اللقاء عني أعظ) خصيتني  ي اتريخ البشرية ..
أب رمبا يعود األمر إىل ذبق فكري معني تعود عليه  ي ترتيب الققااي
ذات الشأ العام  ..فصارت يرمية األبلوايت الفكرية اخلفية  ي أذياننا
تتحك)  ي مفكرة اجتماعاتنا رفيعة املستوى ..
امله)  ..أنين متأتد أ مزاج القارئ املعاصر يتحرك  ي مسار غري
املسار الذي بصل إىل مستواه يذا العظيما  ي اتريخ النوع اإلنساين
..
بعشكل خاص :فن ْه ج) يذين العظيمني للققااي املصريية باحلامسة اليت

تستح أ تنف فيها االجتماعات بتبذل فيها األبقات ..
على أية حال  ..أ عر أ صديقي القارئ اآل متشوف لالطالع
على قصة يذا االجتماع ألي) رجلني مشيا على يذا الكوتب ..
ال أبس  ..دعين أنقل لك اآل يذا اخلرب التارخيي عن اللقاء عايل
الطبقة الذي ض) أي) خصيتني إطالقاً  ي أر يف عين آدم ..
عفواً  ..أحبب أيقاً أ أؤتد أ مكا اللقاء يو أيقاً مكا متفرد
 ..موقع استرنائي  ..يلي ععظمة ياتني الشخصيتني  ..فقد مت ديد
مكا االجتماع  ي منزل ال يصله أترر الناس  ..عل يو موقع خاص
لفئة معينة من القادة باملؤثرين ..
أما الشخصيتا حمل اللقاء  ..فبديي طبعاً أ أي) بأعظ) بأجل
خصيتني  ي اتريخ النوع اإلنساين تله مها:

إعرايي) عن آزر عن حور  ..بحممد عن عبد  هلل عن عبد املطلب ..
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صلى  هلل عليهما بآهلما بسل).
بتو يذين مها أفقل رجلني خلقهما  هلل يذه حقيقة معربفة عند

املسلمني  ..خذ مرالً قول اعن تيمية :اوأفضل اخللقُ :ممد ُ ،ث
إبراهيم صلى هللا عليهما وسلم ا. 1
فصل :وأفضل األنبياء بعد ُممد  إبراهيم
بقال اعن تيمية أيقاً :ا ٌ

اخلليل

ا2

.

حسناً  ..ال ك أ حممد بإعرايي) اخلليلني –صلى  هلل عليهما بآهلما
بسل) -مها أعظ) خصني  ي اتريخ البشرية  ..فلننتقل اآل إىل جوير
املوضوع:
مىت التقيا؟ بأين تا موقع االجتماع؟ بما موضوع االجتماع الذي
دار احلوار عينهما على أساسه؟
التقى حممد إبعرايي) -صلى  هلل عليهما بسل) -ملا أسري عرسول  هلل مث
عرج عه إىل السماء الساععة.
حيث جاء  ي صحيح البخاري  ي قصة اإلسراء باملعراج :اُث مررت

إببراهيم فقال :مرحبا ابلنيب الصاحل واَلبن الصاحل ،قلت من هذا؟
قال :هذا إبراهيم

ا3

.

ا 1اع ن ننن تيمي ن ننة اقتق ن نناء الصن ن نراك املس ن ننتقي) قين ن ن د .ص ن ننر العق ن ننل مكتب ن ننة الر ن نند ص
ا. 833/2
ا 2اعن تيمية جمموع الفتابى ص ا. 317/4
ا 3صحيح البخاري ا. 3342
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بجاء  ي ععض الرباايت أ النيب  التقى إبعرايي) بإعرايي) مسند
ظهره إىل البي املعمور ب هلل أعل).
بأما املوضوع الذي دار عينهما  ..بالققية اليت فتح  ي االجتماع
 ..بالرسالة اهلامة اليت أراد إعرايي) إيصاهلا ألمة حممد  ..فقد ربايا عن
النيب  أرععة من الصحاعة بي) اعن مسعود بأعو أيو األنصاري
بعبد  هلل عن عمر باعن عباس.
باستمع إىل يذه الرباية اليت ربايا يؤالء الصحاعة عن قصة اجتماع
أي) خصيتني  ي العامل  ..باملوضوع الذي ترتز االجتماع عليه:
اقال رسول هللا  لقيت إبراهيم ليلة أسري يب ،فقال :اي ُممد،

أقرئ أمتك مين السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء،
وأهنا قيعان ،وأن غراسها :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وَل إله إَل هللا،

وهللا أكرب

ا1

.

باحلديث حسنه الرتمذي عقب خترُيه له بحسنه اعن حجر
باستشهد هبذا احلديث اعن رجب باعن تيمية باعن القي) بغريي) من أيل
ا3
العل) تما سيأ ي بلبعض األئمة املتقدمني تالم عن ععض طرقه
حسناً  ..ال ميكن أ مير القارئ هبذا احلادثة  ي اجتماع حممد
ا2

ا 1سنن الرتمذي ا 3462مسند أمحد ا 23552بغريي).
ا 2اعن حجر نتائج األفكار قي محدي السلفي مكتبة اعن تيمية ص ا. 101/1
ا 3اعن أيب حامت تتا العلل أ رف على قيقه د .سعد احلميد ص ا. 309/5
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بإعرايي) اخلليلني –صلى  هلل عليهما بسل)  -ي السماء ليلة اإلسراء إال
بتستويل عليه الديشة من يذا األمر الذي ايت) عه إعرايي) اخلليل بطلب
من نبينا حممد –صلى  هلل عليهما بسل) -أ يوصله لنا ..
مبجرد أ يقرأ املسل) قول أعينا إعرايي) ااي ُممد أقرئ أمتك مين

السالم فإنه يشعر عشيء من حنني االنتماء بالصلة ..

إنه أعو إعرايي) مهت) عنا  ..بيوصل سالمه لنا عرب حممد صلى  هلل
عليهما بسل) ..
إنه أعو إعرايي) يسل) علينا  ..بيو أعو عنص القرآ ﴿ ِملَّةَ أَبِي ُكم
ِ ِ
يم﴾ [احلج ]18:ب ي معىن األعوة ياينا أقوال ذتريا أيل التفسري..
إب َراه َ

أي إحساس ابألمهية باملكانة يشعر عه املسل) بيو يقرأ أ إعرايي)
ُّ
خليل  هلل مهت) ابلسالم عليه؟!
بمثة ععد آخر  ي منزلة يذه الوصية بيي أ إعرايي) اخلليل -صلى  هلل
عليه بآله بسل) -رجل ار ل اآل إىل رعه  ..بيو اآل أخرب ما يكو
أبنفع يء ملن مل مي ععد ..
فتخيل أ رجالً ذيب إىل  هلل مث يرسل لك بصية ععد أ انتقل عن
الدنيا؟ فكيف ستكو أمهية بصيته؟
فهذا إعرايي) أعل) الناس اب هل ععد نبينا يرسل لنا بصيةً ععد موته
بار اله عن يذه الدنيا  ..إهنا بصية قادمة من رجل سبقنا  ي الرحلة إىل
املستقبل األعدي  ..فكأهنا بصية قادمة من املستقبل الذي سنؤبل إليه..
بماذا تان

يذه الوصية  ..إهنا الوصية أبمور تبين لك موقعاً  ي
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اجلنة :ااي ُممد ،أقرئ أمتك مين السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة
الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا قيعان ،وأن غراسها :سبحان هللا ،واحلمد هلل،
وَل إله إَل هللا ،وهللا أكرب
فإعرايي) اآل يتحدث عن اجلنة حديث من غادر الدنيا  ..بخيرب أ
اجلنة أرضها طيبة مبارتة  ..بميايها عذعة حلوة  ...بأ  هلل خل فيها
مساحات مستوية ال نبات فيها فهي قيعا لكي يغرس املؤمن فيها
أ جاره عقوله :اسبحا  هلل باحلمد  هل بال إله إال  هلل ب هلل أترب ..
يذا إعرايي) اخلليل الذي آل إىل رعه يريد من حممد صلى  هلل عليهما
بسل) أ خيرب حنن هبذه املعلومة ..
إعرايي) يريد منا أ نسترمر الفرصة طاملا أننا ما زلنا  ي يذه الدنيا
فنستكرر من الغرس  ي اجلنة قبل أ نقدم على  هلل!
ختيل أنك تقول اآل «سبحا  هلل»  ..فتغرس لك جرة  ي جنات
عد ؟!
بختيل أنك تدل صديقاً أب قريباً على فقل «سبحا  هلل باحلمد  هل
بال إله إال  هلل ب هلل أترب»  ..فكلما قاهلا يذا الصدي أب القريب
غج ِرس له جرة  ي اجلنة بغجرس لك مرلها تما  ي صحيح مسل)
امن دل على خري فله مثل أجر فاعله
فرمبا تن

ا1

.

ئماً أب تتنابل طعامك أب منهمكاً  ي عمل  ..ب هلل يغرس

ا 1صحيح مسل) ا. 1893
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لك  ي اجلنة عسبب أقوٍام دللته) بذترهت) فتفطنوا للذتر ..
بقد عو على يذا احلديث العظي) اإلمام اعن القي)  ي منظومته
فصل ِف أن اجلنة
املتالطمة االكافية الشافية املشهورة ابلنونية فقال :ا ٌ
قيعان ،وأن غراسها الكالم الطيب والعمل الصاحل .
يذا الفصل أعيااتً مستمدة من يذا احلديث

بنظ) فيها اعن القي)
فقال:

اأو م ا مسع ت ِبهن ا القيع ان فاغ

ِرس م ا تش اء ب ذا الزم ان الف اين
حميد ،والت وح ي

ُد ل لرح م

ِن

وغراس ها التس بيح ،والتكب ري ،والت
تب اً لت ِ
ارك غر ِس ه م اذا ال ذي ق د ف اته م ن م دة اْلم ك ان
اي م ن يق ر ب ذا وَل يس عى ل ه ب اهلل ق ل ل ي ك ي ف ي ج تمعان؟

أرأي ت ل و عطل ت أرض ك م ن غ را س م ا ال ذي جتن ي م ن الب س ت ان؟)
بجعل اعن القي) يذا احلديث دليالً ألحد فوائد الذتر  ..تما يقول اعن
القي)  ي تتاعه الواعل الصيب  ي فوائد الذتر :االفائدة الثانية والثالثون:
أن الذكر غراس اجلنة

ا2

.

بمن أطرف النظرات بالتأمالت  ي يذا احلديث العجيب أ اإلمام
النوبي ا676ين اعترب أنه صارت أليل احلديث رباية متصلة السند إىل
ا 1اعننن القنني) الكافيننة الشننافية  ي االنتصننار للفرقننة الناجيننة قي ن عبنند  هلل العمننري دار اعننن
خزمية صا. 395
ا 2اعن القي) الواعل الصيب قي عبد الرمحن قائد نشرة جممع الفقه صا. 101

ا1
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النيب إعرايي)  ..فإ أيل احلديث يربب يذا احلديث عن الصحاعة
بالصحاعة يرببنه عن نبينا حممد  بحممد يربيه عن إعرايي) اخلليل!
تما يعرب النوبي عن يذه النظرة عقوله:
(وقد من هللا الكرمي علينا وجعل لنا رواية متصلة ،وسبباً متعلقاً
خبليله إبراهيم -عليه السالم -كما من علينا بذلك ىف حبيبه وخليله
وصفيه ُممد 

ا1

.

مث ساق النوبي إبسناده يذا احلديث الساع مربراً ابلرتمذي.
باحلقيقة أ الرتتيز  ي النظر إىل يذا املعطى أي تو يذه الوصية
من خليل  هلل إعرايي) مل يكن غائباً عن ترري من أيل العل)  ..حىت أ
اإلمام اعن رجب يقول:

اوصلت إليكم معشر األمة رسالةٌ من أبيكم إبراهيم ،مع نبيكم
ُممد –عليهما السالم -قال رسول هللا « :رأيت ليلة أسري يب
إبراهيم فقال :اي ُممد أقرىء أمتك السالم وأخربهم :أن اجلنة عذبة
املاء ،طيبة الرتبة ،وأهنا قيعان ،وأن غراسها :سبحان هللا ،واحلمد هلل،

وَل إله إَل هللا ،وهللا أكرب»

ا2

.

فلعلك قد الحظ أ النوبي باعن رجب سلطا االنتباه على تو
يذه الرسالة بالوصية قادمة إلينا من أعينا إعرايي) اخلليل بينقلها عنه
ا 1النوبي هتذيب األمساء باللغات إدارة الطباعة املنريية صا. 100/1
ا 2اعن رجب لطائف املعارف قي ايسني السواس دار اعن ترري صا. 120
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حممد صلى  هلل عليهما بسل)  ..باملستهدف  ي يذه الوصية  ..باملرسل
أي ايتمام عنا عذله يذا النبيا الكرميا
إليه  ي يذه الرسالة يو حنن ُّ ..
على  هلل ..
يل تتوقع لو اجتمع اليوم اثنا من املفكرين العر أ يكو
اجتماعه) معنياً عققية اذتر  هلل تما ايت) هبا أعظ) رجلني  ي اتريخ
البشرية  ي اجتماعهما  ي السماء الساععة؟!
ال أظن ذلك  ..بيبهجين أ أتو خمطئاً.
النهقة بالتقدم بالتطور بالرقي  ي ميزا األنبياء خيتلف تررياً عن
املوازين املادية املعاصرة ..

مسلكيات
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صفاء األنبجانية
طوال يذه السنوات املادية املكفهرة اليت ديستنا ما تزحزح عن
خميليت إىل يذه اللحظة صورة «الشايب» أيب عايض رمحه  هلل بيو ُير
خطاه املرقلة أبعباء الكهولة  ..تأمنا ُير عرعة الزمن براءه  ..بيشدين
حني أتو براءه  ..أقهر خطوات الصيب لكي يتقدمين  ..بيتألأل على
تتف فربته الصفراء املتهدلة رذاذ الليايل الشاتية  ..ليشهد صالة الفجر
مع اجلماعة  ي مسجد احلي  ..خيتلج رنني املطر فوق املظالت احلديدية
اليت قوس ظهوريا على جانيب الطري  ..عصوت تساعيحه املتهدجة ..
 ي مرل يذه البيئة اليت تويل «صالة اجلماعة» أمهية قصوى ترعرع ج
 ..بذلك تا منط احلقانة الدينية اليت رضع فيها بعي الصيب معىن
التعرفات أبىل خطواهتا املتعررة ..
األبلوايت  ..بحب ْ فيها طفولة ُّ

مل أتن أعدم  ي تل حلظات اليوم من يقرص أذين مبناسبة بعال
مناسبة أتتيداً على صالة اجلماعة  ..حىت انطبع  ي ذيين ما يشبه
الرتادف اللغوي عني الصالة بصالة اجلماعة  ..حبيث يرري ذتر أحدمها
 ي الذين صورة اآلخر  ..ففي تل األحوال تعين مفردة «الصالة» صورة
املصطفني  ي املسجد فقط ..
بحني حصل أبل فرصة ٍ
تالق بتعرف عكتب الفقه -أب عشكل أدق
ربحات تتب أحاديث األحكام -برأي عرايني بجو صالة اجلماعة
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أدرت ت) تان العناية اإلهلية وك جيالً نشأ على األتمل ..
تل يذا مل يرر تساؤالً  ..أل التساؤالت ال تنشأ  ي الفراغ ..
بليس التساؤالت أثرياً معلقاً  ي اهلواء  ..بإمنا ينرال طحني التساؤالت
حني ندير رحى املقار ت بالتقاعالت ..
 ي تلك األايم تا يصلي معنا  ي املسجد جاليات آسيوية متنوعة ..
مل يكن غالبه) عنفس حفابة أيل احلي عصالة اجلماعة  ..لكنه) تانوا
خيتلفو عنا عقسمات أخرى أضرم تساؤال ي ..
عكل صدق بمبا رة :لقد تانوا أترر منا سكو ً  ي صالهت) بأترر

إجالالً هليئات الصالة ..
بما أترر ما فكرت  ي يذه املقارنة ..
ب ي تلك األايم   ..ي أجواء األمية الفقهية  ..نشط العلماء بالدعاة
 ي إاثرة االيتمام مبوضوع «أمهية طلب العل) الشرعي»  ..بتنافس فتيا
تا مهه) رتز الطو مرمى ترة  ي الشوارع الفسيحة إىل اعتدار السواري
األ ياخ  ..بما أزال أتذتر بالدي بأعمامي بي)
يدبنو الفوائد
 ي جملس املنزل بتن صغرياً أدير القهوة عينه) بيقرع مسعي تعجبه) من
الشبا اجلدد اللذين نزلوا من املدرجات عينما صعدت ثياهب) إىل
أنصاف الساقني ..
 ي مسجد آخر قريب تا أحد علماء احلديث يشرح سنن الرتمذي
 ..بتا إذا سئل فاندل يتالط) ابألسانيد بدقائ العلل تطامن أمامه
مفارق األقرا حىت يظن الظا أهنا مسألة يو حديث عهد حبفظها ..
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بما تا يخنا حديث عهد هبا بلكنها تمائن النفوس تتطلب املغامز
لتقمد جراحها النرجسية بتقلص الفارق عينها بعني متيز اآلخرين ..
فاستحوذ علي يذا الشيخ بغشي جاللته عصري  ..بخرج من
مكتبة املؤيد مقتنياً سنن الرتمذي عتحقي أمحد اتر ابجتاه مسجده ..
باخنرط  ي طقوس يذا الدرس  ..تتجاب جنبات املسجد عذتر عندار
بقتيبة عن سعيد بحممود عن غيال بأمحد عن منيع بحنوي) من أ ياخ
الرتمذي الذين أترر عنه)  ي جامعه  ..بألمساء رجال احلديث إذا
اسرتسل ْ جتناي) بألقاهب) مفصولة ع ننن «حدثنا بأخرب » حالبة  ي األمساع

يعرفها أيل الشأ  ..بالشيخ يقول عبارته اليت اعتد يا «يذا الرجل مر
معنا مراراً بتكراراً»  ..بحديث فال ينقس) إىل ثالثة أقسام  ..بلشيخنا
بلع ابلتقاسي)  ي أحوال الرباة  ..بيكذا حىت نصل جلملته املألوفة  ي
خامتة  ي تل درس «لعلنا نتوقف عند ينا» ..
بقبل عداية تل درس تا الشيخ يصلي النافلة البعدية رتعتني  ي
مؤخرة املسجد  ..فكن أدع تل ما عيدي بيشخص عصري أأتمل
صالته  ..بقد هدت يئاً ما عهدته من قبل   ..ي سكو يديه بمها
يرتفعا للتكبري  ..بسكونه  ي انتقاالت الصالة  ..بإطالته الرتوع الذي
يقصره الناس ..
تن أنظر له بليس عني حليته املطأطئة بيده املقبوضة على صدره إال
صوت تراتيل قرآ يهمس عه  ..بمن أعجب مشايد املصلني اخلا عني
ما يغزب النفوس من الشعور ابهلالة اإلميانية اليت تطوقه)  ..حىت يعرتي
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اخلجل من جبانبه) من احلديث برفع الصوت  ..تأمنا ينشر اخلشوع  ي
املكا رسالة استنصات ..
تقخم املقار ت  ي داخلي  ..بعاد السؤال جمدداً  ..يل ما أرى
من حويل  ي جمتمعي القريب يو الوضع الطبيعي؟ يل تررة احلرتة  ي
الصالة باالنتقاالت عال سكينة اليت اعتدت رؤيتها  ي ترري من املصلني
من حويل حىت انطبع هبا ال عورايً يي الصورة املألوفة؟ يل حنن  ي
الطري اخلاطئ بحنن مل نستشعر أصالً أ مثة قصور؟
ععض املصلني يسحب مشاغه إىل اليمني ليعتدل املرزام مث يشعر أنه
ٍ
غري متواز فيسحبه لليسار مرًة أخرى ..
بمصل آخر يزيح تمه عن

ساعته اليدبية  ي معصمه بيعيد ضبط عقارهبا على ساعة احلائط اليت
أمامه بيرابح النظر عني الساعتني حىت تتطاع العقار  ..بآخر إذا
ٍ
بمصل جبانبك
سجد تلعب أصاععه على املوتي يرس) دبائر بميحويا ..
يتحول إىل حديقة غناء تصفر عصافري فمه يصو علسانه عقااي الطعام
بيستمتع ابألصوات اليت يسحبها عني فجوات أسنانه ..
أما االنتقاالت عني أرتا الصالة فكرري من الناس يهج) حبرتات
عراء  ..ال يداري النزبل بالقيام عسكينة بإخبات ..
يذه املظاير جمرد أمرلة من مجلة مظاير تررية صرت أدق فيها قبل
أ مل أتن تذلك  ..عل لقد تن أرايا مظاير طبيعية بليس موضع
تدقي باستشكال أصالً  ..عل بعكل فافية مع القارئ لقد اتتسب -

لألسف -تررياً من يذه التصرفات بانطبع

 ي سلوتي مث جايدت
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نفسي الحقاً على قطع تر ٍري منها بما زل
العادات  ..بعجزت عن قطعها البتة ..
بمع يذه الرايح العلمية اليت يب علينا صعد جن) يخ اإلسالم اعن
تيمية بتلميذه اعن القي) عصورة جمتمعية غري مسبوقة  ..حىت صار فتيا
الدعوة تلهج ألسنته) عقوهل) اختار اعن تيمية تذا بقال اعن القي)  ي
اجلوا الكا ي تذا بلعل ذلك ععض مما صدق  هلل عه حدس الشيخ
ها الدين اعن جم ِري  ..فقد تا رمحه  هلل متأثراً عبعض خلل املتصوفة
 ..مث انفتح له اب احل ععد اقرتاعه من اعن تيمية  ..فشغف عشيخ
أتاعد تشط نتوءات

اإلسالم  ..بصار  ي مدينة القايرة يصدع ابحل  ي مسائل االستغاثة
بالتوسل بالزايرة  ..فاعتلي تشيخه ِ
بجلِد مث نجِفي من مصر إىل
بسجن ج
ج
الشام  ..بملا مات يخه اعن تيمية معتقالً  ي القلعة أرسل التلميذ
املوجوع عفقد يخه يوصي عقية إخوانه بزمالئه اباليتمام عكتب يخه)
اعن تيمية بنسخها بأطل قسمه التارخيي بقال افال تيأسوا من قبول

القلوب القريبة والبعيدة لكالم شيخنا  ،..ووهللا إن شاء هللا ليقيمن
هللا سبحانه لنصر هذا الكالم ونشره وتدوينه وتفهمه ،واستخراج

مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه ،رجاَل هم إىل اآلن ِف أصالب
آابئهم

ا1

.

ا 1اعن مري قطعة من مكتو الشيخ الزايد عن مري
تيمية 1409ين ص ا. 18

قي حممد الشيباين مكتبة اعن

=
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بمن رأى تسلح الشيخ حممد عن عبد الويا عذخرية اعن تيمية  ي
حر الشرتيات بالبدع حىت صنع مفصالً اترخيياً  ي مسرية األمة مث
إيقاظ  هلل العن قاس) سائحاً  ي األرض يلمل) فتابى الشيخ من قماطر
املكتبات متزامناً مع انبعاث اليقظة العلمية السلفية احلديرة مث تزاح)
الرسائل األتادميية بالبحوث العلمية تستقي من عل) الشيخ من رأى
ذلك تله عظم ثقته أب  هلل أترم اعن جم ِري بأبقع له مآل قسمه.
باملراد أ من عادة احملب للعل) أ تتوق نفسه ملعرفة ترمجة بسرية
الرموز املرتزيني  ي أي عيئة معرفية  ..بلذلك تتبع تل ما بقع عيدي من
تراج) لشيخ اإلسالم اعن تيمية الرتاج) املفردة بالقمنية بما بجدت
إىل يذه الساعة أعذ من ترمجة البزار لشيخه اعن تيمية  ..ففيها بقائع
ب هادات حية ربايا البزار تأنك جتلس مع الشيخ  ..بت) طالع يذه
الرتمجة  ي السنة عدة مرات  ..بما ربي منها ععد ..
 ي أحد تلك املشايد تا الشيخ البزار يصور صالة اعن تيمية ..
بحني دث عن طريقة تكبريه رمسها ععبارة تنقطع هلا األنفاس  ..يقول
البزار عن يخه اعن تيمية:
اوكان إذا أحرم ابلصالة يكاد َيلع القلوب َليبة إتيانه بتكبرية

اْلحرام ،فإذا دخل ِف الصالة ترتعد أعضاؤه حىت مييد مينة ويسرة

=
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ا. 1
ال أستطيع أ أتذتر ت) مرًة بقف أمام يذا النص بأخذت أختيل
يذه «التكبرية» اليت تنحين هلا قلو املؤمنني مما فيها من اخلشوع
بالسكينة  ..بال أحصي ت) مرةً طلب التعلي  ي جملس من اجملالس
بأخذت أحكي مشاعري بأ أقرأ يذا النص للبزار عن «تكبرية» اعن
تيمية ..
بعاد يذا املشهد من صالة اعن تيمية يقلب  ي ذيين دفرت الذترايت
بيفتح صفحة تلك اإل كالية اليت تن أفكر فيها  ..بيي التساؤل عن
مدى صحة ما أراه  ي نفسي ب ي ترري من املصلني من حويل من اعتياد
تررة احلرتة  ي الصالة بالوقوف املتصدع فيه باالنتقاالت املشتتة عني
األرتا ..
بتا للذييب تراج) تررية العن تيمية متناثرة  ي تتبه بلكن تتب
الذييب ترمجة موسعة العن تيمية مل نكن جنديا عني أيدينا  ي تتبه بإمنا
نرى املؤرخني  ي عصر الذييب بععده ينقلو عنها مث طجبع يذه الرسالة
عام 1425ين ببجدت فيها نصاً للذييب يتحدث فيه عن اعن تيمية إذا
صلى ابلناس إماماً يقول فيها الذييب :اويصلي ابلناس صالة َل يكون

ا1
ا. 37

البزار األعالم العلية

قي صالح الدين املنجد دار الكتا

اجلديد ص

مسلكيات
أطول من ركوعها وسجودها

516
ا1

.

بأما اعن القي) فأظن أمجع من تتب عن تفاصيل طلبه للعل) القاضي
صالح الدين الصفدي بلكن قرينه احلافظ اعن ترري له  ي بصف أحوال
اعن القي) عبارات مبهرة فبا هل عليك تذتر ذلك العصر بما فيه من
العلماء بالعباد باملتنسكني باجملايدين مث طالع قول اعن ترري عن اعن
القي):
اوكنت من أصحب الناس له ،وأحب الناس إليه ،وَل أعرف من

أهل العلم ِف زماننا أكثر عبادة منه ،وكانت له طريقة ِف الصالة

يطيلها جدا ،وميد ركوعها وسجودها ،ويلومه كثري من أصحابه ِف
بعض األحيان فال يرجع ،وَل ينزع عن ذلك ،رمحه هللا

ا2

.

حني قرأت يذا النص ألبل مرة رح أقارنه جذالً عكالم اعن القي)
نفسه بيو يشرح أحاسيس املصلي اخلا ع  ي رسالته املشهورة «الصالة
بحك) اترتها» تا اعن القي) يسرتسل  ي تصوير تيف يعيش املصلي
تل ييئة بذتر من أذتار الصالة حلظة حلظة حيث يقول اعن القي):
افإنه إذا انتصب قائماً بّي يدي الرب شاهد بقلبه قيوميته ,وإذا

ا 1الذييب ترمجة اعن تيمية منشور ضمن :من تراث اعن تيمية
الفاربق صا. 244

قي حسني عكا ة دار

ا 2اعن ترري البداية بالنهاية قي د .عبد  هلل الرتتي دار يجر ص ا. 523/18
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قال «هللا أكرب» شاهد كربايءه ،وإذا قال «سبحانك اللهم وحبمدك
تبارك امسك وتعاىل جدك وَل إله غريك» شاهد بقلبه رابً منزهاً عن كل

عيبُ ،مموداً بكل محد ،وإذا قال «أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم»

فقد آوى إىل ركنه الشديد واعتصم حبوله وقوته من عدوه الذي يريد
أن يقطعه عن ربه ،فإذا قال ﴿احلم ُد َِِّ
َّلل َر ِ
ّي﴾ وقف هنيهة
ب ال َعالَ ِم َ
َ
يسرية ينتظر جواب ربه له بقوله «محدين عبدي» ،فإذا قال ...ا. 1
بيكذا استمر اعن القي)  ي استعراض تل ييئة من ييئات الصالة
بتل ذتر من أذتاريا منذ القيام بتكبرية اإلحرام إىل التسلي) يشرح
تيف يعيش املصلي معناه عقلبه بربحه باستغرق يذا زياء عشر
صفحات مث خت) ذلك عقوله:
افالصالة وضعت على هذا النحو ،وهذا الرتتيبَ ،ل ميكن أن

حيصل ما ذكرانه من مقاصدها اليت هي جزء يسري من قدرها
وحقيقتها ،إَل مع اْلكمال واْلمتام والتمهل الذي كان رسول هللا 

يفعله

ا2

.

بأ أقرأ يذا املوضع الذي يو من عيو نصوص اعن القي) رأي
فعالً تيف تتحول ييئات الصالة من حرتة جسدية إىل يالة عبودية ..
بتيف تتحول أذتار الصالة من ألفاظ لغوية إىل معا ٍ تنتشل املصلي
ا 1اعن القي) ال صالة بحك) اترتها قي املنشابي مكتبة اإلميا ص ا. 111
ا 2املصدر الساع صا. 122
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للملكوت األعلى..
بلكن ملاذا تن أقرأ تالم اعن ترري عن بصف صالة اعن القي) حني

قال عنه «له طريقة ِف الصالة يطيلها جدا ،وميد ركوعها وسجودها،
ويلومه كثري من أصحابه ِف بعض األحيان فال يرجع ،وَل ينزع عن
ذلك» مث أقار ذلك عوصف اعن القي) لكيف يعيش املصلي الصالة؟
يل تن تلك األايم  ي غرارة الشبا أتوي) اتتشاف سر ما استغرعه
اعن ترري بعجذال اعن القي)؟ بأ يذا الرجل الذي الموه  ي طول صالته
ما علموا أنه رح  ي موضع آخر تيف حييا املصلي الصالة؟
أم تن اي ترى أبقف نفسي على الفارق عيننا بعني أئمة العل)
باإلميا  ..يذا اعن القي) الذي ترس عشر صفحات لشرح تيف يعيش
املصلي ييئات بأذتار الصالة  ..ترس مقاعلها ستني سنة من عمره
يشرح عملياً تيف يصلي املصلي ..
ٍ
إيه اي اعن القي)  ..أن تعظنا عرعع العشر من عملك  ..بحنن نعظ
الناس عقربض بديو  ..فرصيد عملنا دب نفقات مواعظنا عكرري ..
بلذلك يبارك  هلل  ي الزتاة  ..بال يصلي رسول  هلل على املدين ..
يذه املقار ت بخصوصاً بصف البزار لصالة اعن تيمية ببصف اعن
ترري لصالة اعن القي) قادتين لاليتمام ابملوضوع بتتبعه  ي مظانه من
تتب السلوك بتتب الرتاج) فلف انتبايي أ أيل العل) إذا طرقوا يذا
املوضوع ايتموا عذتر صالة «اعن الزعري» بمل أتن  ي البداية مستوعباً
خلفيات يذه العناية فينقلو من أخبار صالة اعن الزعري مشايدات
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علماء جيله له بمن مناذج ذلك:
قال التاععي اجلليل ِ
احملدث زايد البصرة أعو حممد اثع

البناين

ات123ين اكنت أمر اببن الزبري ،وهو يصلي خلف املقام ،كأنه

خشبة منصوبة َل يتحرك

.

ا1

بقال التاععي اجلليل إمام التفسري جمايد عن جرب :اكان ابن الزبري إذا
قام ِف الصالة كأنه عو ٌد ،من اخلشوع
ب ي ٍ
رصد آخر له يقول جمايد نفسه يصف دة سكو اعن الزعري  ي
ا2

.

الصالة :اكان ابن الزبري أحسن الناس صالة ،كأنه خرقة

ا3

.

بقال التاععي اجلليل مفيت املناسك عطاء اعن أيب رابح :اكان ابن
الزبري إذا صلى كأنه كعب راتب

ا4

أي منتصب اثع .

بأعو مهل عربة عن قشري من صغار التاععني بثقه أعو زرعة بغريه

تا يصلي خلف اعن الزعري مأموماً بيرصد صالته فيقول :اكان ابن
الزبري يؤمنا عند املقام ،فإذا فرغ من املكتوبة صلى حتت امليزاب،
قائماً ما حيرك منه شيء

ا5

.

بحني حاصر احلجاج عن يوسف مكة بنصب املنجني على جبل أيب

ا1
ا2
ا3
ا4
ا5

البغوي معج) الصحاعة قي حممد األمني اجلكين مكتبة دار البيا ص ا517/3
مصنف اعن أيب يبة قي حممد عوامة دار القبلة حديث رق) ا7322
الفاتهي أخبار مكة قي اعن دييش دار خقر ص ا318/2
مصنف عبد الرزاق ا3304
اعن سعد تتا الطبقات الكبري قي د .علي عمر مكتبة اخلاجني صا. 482/6
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قبيس عام ا72ين بأخذ يرمي اعن الزعري بتتيبته ابحلجارة بالنفاطات
فكسر بأحرق بمع ذلك تله فقد تا اعن الزعري يصف قدميه خلف
املقام يصلي فإذا دخل  ي صالته ذيل عما حوله بقد تا يذا
مشهداً لف التاععني اآلخذين عن اعن الزعري بمن ذلك ما ذتره التاععي
اجلهبذ العاعد الذي تا يسمى سيد القراء بيو حممد عن املنكدر حيث
يقول :الو رأيت ابن الزبري وهو يصلي لقلت غصن شجرة يصفقها
الريح ،وإن املنجنيق ليقع ههنا وههنا ما يبايل

ا1

.

يذه ععض األخبار اليت تناقلها علماء السلوك بمدبنوا الرتاج) عن
صالة اعن الزعري بديشة أئمة التاععني منها بعكل صراحة فإنين حني
قرأت يذه األخبار ألبل مرة برأي عناية أيل العل) عذتر صالة اعن
الزعري باسترنائية سكونه بإخباته فيها تعامل مع األمر على عدايته
األبلية الظايرة فكن أظن يذه األخبار جمرد مشايدات مسجلة عن
خصية اعن الزعري استدعايا االنبهار عصالته تآحاد األخبار بأعيا
الوقائع بمل ينكشف يل أي خيوك اتصال ترعط يذه األخبار ابعتبار
أمشل ..
مث اتقح يل أ أئمة التاععني بأتباعه)  ي ذاك العصر املشرق تانوا
يرب صالة اعن الزعري جويرة  ي قالدة أمشل  ..بأهن) ينقلوهنا ال ابعتباريا
قصة منفردة عل ابعتباريا مشهداً متصالً حبلقات قبله بععده ..
ا 1أعو نعي) حلية األبلياء قي سامي جايني دار احلديث صا. 406/1
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صحيح أنه ا تهر أ األسانيد رباحل مل األحاديث باألقوال
الشريفة  ..بلكن ليس يذا تل يء  ..فاملشهد العملي نفسه يقتبسه
الح عن ساع  ..بيجنقل املشهد العملي نفسه عكل صمته بيالته
ابألسانيد أيقاً  ..ت) تن مأخوذاً ابلعجب حني اتتشف أ صالة
اعن الزعري يي أحد اللحظات  ي مسلسل اإلخبات باخلشوع  ..بقد
جلى أيل العل) ذلك فقد قال اإلمام أمحد  ي مسنده:
احدثنا عبد الرزاق قال :أهل مكة يقولون« :أخذ ابن جريج

الصالة من عطاء ،وأخذها عطاء من ابن الزبري ،وأخذها ابن الزبري
من أيب بكر ،وأخذها أبو بكر من النيب  .»قال عبد الرزاق :ما
رأيت أحداً أحسن صالة من ابن جريج

ا1

.

ال أدري أي مجاليات يذا اإلسناد تستح أ يجستفتح هبا؟!
بت) عقي أفكر تيف اي ترى جتسد يذا اإلسناد  ي الواقع؟
إهن) ال يربب عن ععقه) حديراً قولياً  ..بال حيكو عن ععقه)
صفة فعلية معينة  ..إنه سلوك يستنشقه التلميذ من حمرا معلمه
عصم  ..بيورثه لتلميذه عنظري يذا الصم  ..مل ينط را ٍب عمن فوقه
عكلمة ..بلكنه يتزتى مبن فوقه  ..ليزتي من دبنه  ..فتبدأ مصاعيح
اإلخبات من رسول  هلل  مربراً أبيب عكر الذي يتذتر القارئ حديث
البخاري عنه حني ضايقته قريش فه) ابهلجرة للحبشة فلقيه اعن الدغنة
ا 1مسند اإلمام أمحد ا. 73
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فقال:

اأين تريد اي أاب بكر؟ فقال أبو بكر :أخرجين قومي ،فأان أريد أن

أسيح ِف األرض ،فأعبد ريب ،قال ابن الدغنة :إن مثلك َل َيرج وَل
َيرج ،وأان لك جار ،فارجع فاعبد ربك ببالدك ،فأنفذت قريش جوار
ابن الدغنة ،وآمنوا أاب بكر ،وقالوا َلبن الدغنة :مر أاب بكر ،فليعبد

ربه ِف داره ،فليصل ،وليقرأ ما شاء وَل يؤذينا بذلك ،وَل يستعلن به،
فإان قد خشينا أن يفنت أبناءان ونساءان ،فطفق أبو بكر يعبد ربه ِف
داره ،وَل يستعلن ابلصالة ،وَل القراءة ِف غري دارهُ ،ث بدا أليب بكر،

فابتىن مسجداً بفناء داره وبرز ،فكان يصلي فيه ،ويقرأ القرآن،
فيتقصف عليه نساء املشركّي وأبناؤهم ،يعجبون وينظرون إليه ،وكان
أبو بكر رجالً بكاءَ ،ل ميلك دمعه حّي يقرأ القرآن

ا1

.

فصالة أيب عكر  ..جمرد مشهده بيو يصلي بيرتل آايت القرآ عفناء
داره كل ظايرة أتثري دعوية قلب عوائل قريش رأساً على عقب ..
حىت صاربا يتسللو يشايدبنه مبهورين ..
ب ي صحيح البخاري إ ارة إىل دة إقبال أيب عكر على صالته
بسكونه فيها اوكان أبو بكر َل يلتفت ِف صالته

ا2

.

بالذي تلقى ربحانية الصالة بسكينتها من أيب عكر يو اعن الزعري
ا 1البخاري ا. 2298
ا 2صحيح البخاري ا. 684
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الذي مرت أخباره بأ اربا  ي نصوصه) لذلك تما  ي خرب جمايد

الساع اكان ابن الزبري  إذا قام ِف الصالة كأنه عود ،وحدث أن
أاب بكر كان كذلك ،قال :وكان يقال ذاك اخلشوع ِف الصالة

ا1

بقال اعن حجر  ي الفتح «سنده صحيح» فهذا يكشف أ يذا
السكو الشديد  ي الصالة حىت تأنه بتد أب عود أنه تلقاه اعن الزعري
من أيب عكر ..
بأما عطاء اعن أيب رابح الذي أخذ يذه احلياة السلوتية  ي الصالة
من اعن الزعري باعن جريج الذي أخذيا من عطاء فلهما سوايً أخبار
تدل على عجائب صالتيهما بتيف أتثر التلميذ منهما عشيخه إذ يقول
اعن جريج:
اكان عطاء بعد ما كرب وضعف يقوم إىل الصالة فيقرأ مائيت آية

من سورة البقرة وهو قائمَ ،ل يزول منه شيء وَل يتحرك

ا2

.

اي خيبة أايمي  ..باي حسرةً تققمين اآل بأ أقرأ يذا اخلرب  ..يذا
الرجل ععدما ترب سنه برق عظمه يصلي ابملائتني من سورة البقرة  ي رتعة
أي
باحدة  ..باملائتني من سورة البقرة تبلغ ثالثني بجهاً من القرآ ْ ..
جزء بنصف ابلقبط  ي رتعة  ..بيو ساتن خمب ال يتحرك ..بيذا
ععدما طعن  ي السن! فكيف تا عطاء اي ترى يصلي أايم فتوته
ا 1السنن الكربى للبيهقي ا. 3522
ا 2أعو نعي) حلية األبلياء قي سامي جايني دار احلديث صا. 80/3
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ب باعه؟!
بلف انتبايي  ي يذا اخلرب تنبيه اعن جريج على سكو عطاء  ي
صالته « بيو قائ) ال يزبل منه يء بال يتحرك» بيذه احلال يي
املربية عن يخه اعن الزعري عن أيب عكر.
بيكذا تان صالة اعن جريج نفسه فانتقل يذا اخلشوع باإلطراق
إليه بقد بصفه تلميذه اإلمام احلافظ عبد الرزاق فقال:
اما رأيت أحسن صالة من ابن جريج ،كان يصلي وحنن خارجون،

فريى كأنه اسطوانة ،وما يلتفت مييناً وَل مشاَلً
ُ
اي  هلل  ..إنه ذات التشبيه الذي يصور السكو باإلخبات  ي صالة
يوخه  ي سلسلة اخلشوع ..
بقد أثر  ي تررياً تعلي قصري جداً تأمنا يو دمعة ال عبارة  ..سحها
اعن جريج رمحه  هلل ملا تعجب ععقه) من صالته فالتف عتعقيب قصري
تأمنا نكأ فيه جرح الذترايت عن يخه عطاء عن أيب رابح  ..النموذج
ا1

.

الذي تلقى عنه الصالة  ..حيث يقول اعن عيينة :اقلت َلبن جريج:

ما رأيت مصلياً مثلك ،فقال :لو رأيت عطاء؟!

ا2

.

ال أدري ملاذا عرت أنين فهم من تلمة اعن جريج «لو رأي
عطاء؟!» أععد مما ُيب أ تعنيه  ..حني تن أقرأ يذه العبارة مل أستطع
ا 1عب اإلميا للبيهقي ا. 2884
ا 2أعو نعي) حلية األبلياء قي سامي جايني دار احلديث صا. 81/3
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أ أدفع عن نفسي إحساساً غامراً أ اعن جريج تا يزفر بيو يقوهلا ..
«لو رأي عطاء» ..
بمصدر يذا الشعور الذي تا يغلب علي بأ أقرأ عبارة اإلمام اعن
جريج إمنا يو منط العالقة عينهما فإ اعن جريج أتخر طلبه العل) تما
ذجتِر  ي ترمجتها 1بذتربا أ سبب ذلك يو ما قاله عن نفسه :اكنت
أتتبع األشعار الغريبة واألنساب ،فقيل يل :لو لزمت عطاء؟ فلزمته
مثاين عشرة سنة ،أو تسع عشرة سنة إَل أشهراً
االنكبا على يخه عطاء اعن أيب رابح قال اعن املديين :اما كان ِف
ا2

بعسبب يذا

األرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج فهذه العالقة العلمية العبادية
اليت جاءت ععد ظمأ يستحيل أ تكو عالقة فاترة الوجدا  ..بلذلك
تن أ عر أ اعن عيينة ملا قال العن جريج :اما رأي مصلياً مرلك
فرد اعن جريج عتعقيبه القصري :الو رأي عطاء؟! تن أ عر أ جوا
اعن جريج يذا خيف حبنني الذترى لشيخه بعبادته بذترى حسن صالته
بطوهلا بسكوهنا بتؤدته فيها ..
يذا اإلسناد السلوتي الذي يتناقل سكو الصالة منذ اعن جريج إىل
أيب عكر متلقى عن رسول  هلل  .. ب وايد السكو باخلشوع
ا 1الذييب العرب  ي خرب من غرب قي حممد زغلول دار الكتب العلمية صا. 163/1
ا 2اعن أيب حامت اجلنرح بالتعنديل نشنرة جملنس دائنرة املعنارف العرمانينة صا . 356/5ب ي
الع ننرب للن ننذييب «األ ننعار بالعرعين ننة» ب ي غريمه ننا «األ ن ننعار العرعي ننة» بيظهن ننر  ي النسن ننخ
تصحيف بتبدب الرالرة ععيدة جداً بأظن عبارة العرب أصح الرالثة ب هلل أعل).
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باإلطراق  ي صالة رسول  هلل  تررية جداً  ..عل تل صفات صالته
لوحة ابجتاه اخلشوع باإلخبات  هل  ..بسنتنابل ياينا أحد يذه املشايد
من صالة رسول  هلل  ..بيو مشهد «األنبجانية» ..
فقد تا من رجاالت قريش «أعو جه) عن حذيفة» بيو من عين
عدي يخ نساعة معمر بقد أتخر إسالمه إىل يوم الفتح بأيدى للنيب
« مخيصة» باخلميصة تساء من لبس األ راف  ي أرض العر
بيكو فيها أعالم بيي اخلطوك اليت تكو  ي طر ي اللباس بتكو
غالباً علو مغاير فهي زي ر ٍاق يناسب أ يكو يدية فلما لبسه النيب
 بترب للصالة نظر  ي األعالم اليت على طر ي الكساء فلما سل) 
جاء متقايقاً أليله بطلب منه) أ يعيدبا «اخلميصة» إىل أيب جه)
بأ يطلبوا من أيب جه) تساءً آخر تطييباً لقلب أيب جه) حىت ال يقع
 ي قلبه يء من رد يديته بالكساء اآلخر يو «األنبجانية» بيو تساء
ليس فيه أعالم بيو أقل من اخلميصة مثناً بقيمة عند العر  ..تما ربى
يذه القصة البخاري عن عائشة:
اأن النيب  صلى ِف مخيصة َلا أعالم ،فنظر إىل أعالمها نظرة،

فلما انصرف قال «اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم ،وأتوين
ِبنبجانية أيب جهم ،فإهنا أَلتين آنفاً عن صاليت» .وقال هشام بن
عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ،قال النيب « :كنت أنظر إىل علمها
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ا1

.

ب ي رباية  ي مسند اإلمام أمحد أهن) راجعوا النيب   ي يذا الطلب

لعله يعدل عنه :افقالوا :اي رسول هللا ،إن اخلميصة هي خري من
األنبجانية ،قال :فقال« :إين كنت أنظر إىل علمها ِف الصالة» ا. 2
فانظر تمال ايتمام النيب  عصفاء ابله بفراغ ذينه أثناء الصالة ..
حىت أنه نظر جمرد «نظرة» إىل خطوك الزينة  ي ثوعه مستحسناً هلا فأخرج
الكساء عن ملكه  ..برده لصاحبه  ..فماذا يقول أقوام مل يعرض لقلوهب)
نظرة  ي لباس  ..عل منذ تكبرية اإلحرام تنطل قلوهب)  ي رحلة سياحية
 ي أبدية الدنيا تلها ..
بيذه القصة عن مخيصة أيب جه) بأعالمها تشبه القصة األخرى  ي
البخاري نفسه عن قرام عائشة بالقرام يو ضر من النسيج فيه نقوش
بيتخذ ستارة  ي البيوت ب ي البخاري عن أنس :اكان قرام لعائشة

سرتت به جانب بيتها ،فقال النيب « :أميطي عنا قرامك هذا ،فإنه
َل تزال تصاويره تعرض ِف صاليت»

ا3

.

حياهت) تلها  ..من األزايء  ..بأاثث املنزل  ..يتحك) فيها مطلب
اخلشوع ..
ا 1صحيح البخاري ا 373صحيح مسل) ا. 556
ا 2مسند اإلمام أمحد ا. 24190
ا 3صحيح البخاري ا. 374
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حني تن أطالع سلسلة اخلشوع باإلخبات بالسكو يذه من اعن
جريج إىل رسول  هلل ؛ انساق التفكري إىل حسا املسافة عني صالتنا
بصالهت)  ..لطاملا رأي  ي نفسي ب ي ترري من إخواين من حويل
حرتات  ي الصالة تناسب متطي املرء على أريكة اسرتخاء ال حال ٍ
قيام
عني يدي من له مقاليد السموات باألرض ..
ت) فينا من ٍ
مصل يتسلى عقنص وارد ارعه أبسنانه مث يسلها منها
 ..ب ا يشمخ رأسه مث يهزه لتتطاير خصالت لنمته إىل الوراء  ..بآخر
يفحص زبائد األظفار  ي الصالة فإما تسر الزائد إبصبعه أب لقمه أسنانه
لتقرض ما زاد ..بفينا من يطوف عيده على تر ه تاملتفقد لتحوالت
حجمها باستدارهتا بيوي) نفسه أهنا صغجرت ..
عل إذا ئ أ تتأتد أننا ننشغل  ي صالتنا أترر مما ننشغل  ي
جمالسنا فتأمل تيف جتد املرء ُيلس  ي عمل أب مناسبة مث إذا صلى
تفطن لبقعة خفية  ي ثوعه مل يتفطن هلا أثناء جلوسه  ي تلك املناسبة ..
عيوننا الغافلة  ي الصالة ليس  ي موضع السجود عل يي تطوف  ي
مالعسنا بما حولنا تبحث عن هلو ..
بت) فينا من ينظر لساعة احلائط  ي املسجد مراراً مث يعيد حسا
الوق املتبقي عني انققاء الصالة ببصوله ملشواره الذي خيطط له  ..تل
يذا االنشغال باحلرتة عني يدي من ذل لكربايئه السموات باألرض ..
عل ت) فينا من حيسب املتبقي من الراتب ابلقياس إىل املتبقي من هناية
الشهر عشيء من القل بيو عني يدي الرزاق سبحانه الذي يو أغىن
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بأقىن ..
بت) فينا من يبدأ التكبري بقد فسر تمه عن ذراعه من آاثر الوضوء ..
مث يستكمل ترتيب تمه أثناء الصالة ال قبلها  ..بفينا من يشعر أنه
حباجة تل ينيهة أ ُيول عيده على جنبيه يتحسس حمفظته بمفاتيحه
بأغراضه الشخصية اليت يرجح هبا جيبه ..
عل فينا من يستخرج جواله من جيبه تاملظهر إصماته بيو يسرتق
النظر يل من رسائل جديدة؟ أب ليختلس اس) املتصل عسى أ ال
يكو من يرتقب اتصاله  ..يظهر ملن جبانبه اخلشوع بيغفل عن نظر  هلل
قول  هلل﴿ :يَستَخ ُفو َن ِم َن الن ِ
َّاس َوََل
 ..أال خنشى أ يدخل يذا
يستخ ُفو َن ِمن َِّ
شونَ ُهم فَ َّ
شوهُ﴾
اَّلل﴾ بقول  هلل﴿ :أ َََت َ
َح ُّق أَن ََت َ
َ َ
اَّللُ أ َ
َ
بقول  هللَ ﴿ :ألَن تم أَ َش ُّد رهبةً ِِف ص ُدوِرِهم ِمن َِّ
اَّلل﴾ ..
ُ
ُ
ََ
َ
تن أقار يذه املشايد االجتماعية اليت أرايا  ي نفسي ب ي ترري
من إخواين من حويل مبا طالعته  ي سلسلة اخلشوع منذ اعن جريج بانتهاء
عرسول  هلل  .. متر أمام ظري تلك األبصاف :تأنه خشبة منصوعة ال
يتحرك ..تأنه عود  ..تأنه خرقة  ..تأنه اسطوانة ..بأ عر ابخلجل
يكسر عيين  ..عل تن أقول  ي نفسي لو رآ يؤالء فكيف سيصفو
صالتنا؟ ما التشبيه الذي سيطرأ على أذياهن) ليشبهو عه؟
بإذا دث أيل العل) عن السكو بالتمهل بالتؤدة  ي الصالة
ِ
َّ ِ
ص َالهتِِم
ين ُهم ِِف َ
يذترب قول  هلل﴿ :قَد أَف لَ َح ال ُمؤمنُو َن * الذ َ
الص َالةِ
َخ ِ
لص ِرب َو َّ
اشعُو َن﴾ [املؤمنون ]0-0:بقول  هللَ ﴿ :واستَ ِعينُوا ِاب َّ
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ِِ
ِ
ِ
ّي﴾ [البقرة ]54:بحنويا من النصوص ..
ريةٌ إََِّل َعلَى اخلَاشع َ
َوإنَّ َها لَ َكب َ

بلكن ما معىن «اخلشوع»  ي يذه اآلايت؟ احلقيقة أنك جتد تررياً من
أيل العل)  ي تتب التفسري بالسلوك حني يقصدب لتفسري تلمة
«اخلشوع»  ي مرل يذه اآلايت القرآنية يذيبو للغة العر يفتشو فيها
عن معىن «اخلشوع» بيذا إجراء علمي معترب بتقليد مألوف.
بلكن للبحر أيب العباس اعن تيمية طريقة أخرى تفرد عكمية بترافة
حقوريا  ي تفسريه أللفاظ النصوص ميكن تسميتها «مبدأ االتتفاء
النصي الذا ي»  ..بخالصة يذا املبدأ أ اعن تيمية يرى أ معرفة معىن
األلفاظ  ي النصوص الشرعية ال يفتقر إىل الرجوع لغريب اللغة بالشعر
بمعاج) منت اللغة بحنويا عل النصوص باآلاثر نفسها تتقمن تفسرييا
عنفسها بحيتج أب النص اإلهلي يبني ذاته عذاته.
باملبدأ املعر ي الذي عىن عليه ذلك يو تما يكرر «أ النيب علغ ألفاظ
القرآ بمعانيه ال ألفاظه فقط»ا 1بُيادل اعن تيمية  ي الربوت
بالداللة تليهما فيقول  ي الربوت :االلغة املستفادة من الشعر
والغريب الذي يعلمه اآلحاد دون ما يستفاد من نقل أهل احلديث..

ا2

بيقول  ي الداللة :اُث لو ثبت النقل عن العريب الشاعر أو الناثر،

ا 1انظر :اعن تيمية جمموع الفتابى صا. 402/13
ا 2اعننن تيميننة ج نوا االعرتاضننات املص نرية قي ن حممنند عزيننز مشننس نشننرة جممننع الفقننه
صا. 10
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وعلم أنه أراد معىن بذلك اللفظ ،لكان ذلك لغة له قد أرادها
ابللفظ ،فلم يكن إثبات اللغة ِبجرد هذا اَلستعمال أوىل من إثباهتا
ابَلستعمال املنقول ِف احلديث واآلاثر

ا1

عل إنه صعد هبذا املبدأ

درجة أعلى بقال :اَل حاجة بنا مع بيان الرسول ملا بعثه هللا به من
القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن ،..والعلم ِبعاين القرآن ليس
موقوفا على شيء من ذلك؛ بل الصحابة بلغوا معاين القرآن كما
بلغوا لفظه

ا2

.

ععض علماء اللغة الذين
بقد عارض اعن تيمية  ي يذا املبدأ ب قشه ج
ا3
عاصربه بمنه) العمالق أعو حيا األندلسي  ي خطبة تفسريه
بللمسألة ذيول بقيود بنكات يقة ليس يذا املوضع املناسب لعرضها.
على أية حال  ..طبقاً هلذا املبدأ أعين تفسري النص ابلنص أب
التفسري الذا ي للنصوص أب مبدأ االتتفاء النصي الذا ي :تيف فسر اعن
تيمية معىن «اخلشوع» الوارد  ي اآلايت الساعقة؟
أي أنه إذا تنا لن نذيب أبالً للنصوص العرعية القدمية املنقولة من
عر بنرر نبحث فيها عن معىن «اخلشوع» بإمنا سنبحث  ي النصوص
الشرعية ذاهتا عن معىن «اخلشوع» فما يو معىن «اخلشوع» إذ ؟
ا 1املصدر الساع ذات الصفحة.
ا 2انظر :اعن تيمية جمموع الفتابى صا. 124/7
ا 3أع ننو حي ننا البح ننر احملن ننيط قي ن ن ع ننادل عب نند املوجن ننود بزمالئ ننه دار الكت ننب العلمين ننة
صا. 104/1
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بتيف نصل هلذا التفسري؟
طب اعن تيمية مبدأه ياينا عطريقة استنباطية مرتبة من عنصرين
عنصر «الوجوه بالنظائر» املعربفة أي تتبع موارد اللفظ  ي النص نفسه
ا رتاتاً بتواطؤاً بعنصر «التعريف ابملقاعلة» فلما جاء لقول  هلل:
﴿الَّ ِذين ُهم ِِف ص َالهتِِم َخ ِ
اشعُو َن﴾ قارهنا ابآلية األخرى اليت قال  هلل
َ
َ
فيها﴿ :وِمن ِِ
ك تَرى األَرض َخ ِ
اش َعةً﴾.
َ
َ َ
آايته أَنَّ َ َ
لكن اي ترى أين بجه الداللة  ي اآلية األخرى على معىن «اخلشوع»؟
ما عالقة «خشوع األرض» املذتور  ي اآلية األخرى عن«خشوع الصالة»
املذتور  ي اآلية األبىل حمل التفسري؟
حسناً  ..أتمل تيف استنبط اعن تيمية من اآلية األخرى معىن
«اخلشوع» يقول أعو العباس عليه آعيب الرمحه  ي رسالته املشهورة
القواعد النوارنية:

افاخلشوع يتضمن السكينة والتواضع مجيعا ،..وقال تعاىل «ومن

آايته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت»،

فأخرب أهنا بعد اخلشوع «هتتز» واَلهتزاز حركة ،وأهنا «تربو» والربو
اَلرتفاع ،فعُلِم أن اخلشوع فيه :سكون واخنفاض ا. 1
فاعن تيمية ياينا يقول دام أ اآلية ذترت خشوع األرض مث ذترت
اآلية احلال اليت ختالف يذا اخلشوع بمها الوصفا  :االيتزاز بالرعو
ا 1اعن تيمية القواعد النورانية قي د .أمحد اخلليل دار اعن اجلوزي صا. 74
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بااليتزاز يو احلرتة بالرعو يو االرتفاع أدرتنا أ اخلشوع سيكو عقد
ذلك فيكو اخلشوع يتقمن الوصفني املقادين بمها :السكو بعدم
احلرتة باالخنفاض بعدم الرفع.
بباصل اعن تيمية بذتر مخسة نصوص أخرى استنبط منها أيقاً معىن
«اخلشوع» دب االفتقار ملعاج) اللغة على طريقته املعربفة  ي التفسري.
لكين أريد أ أسألك :اب هل عليك أمل جتد حالبة  ي حلقك بأن تقرأ
استنباطه معىن آية خشوع الصالة من آية خشوع األرض؟
بأحب التنويه أ منبع التفرد التيمي ياينا ليس  ي أصل اعتبار مبدأ
التفسري النصي الذا ي بإمنا  ي مزيد احلفابة عه بتفعيله  ي التطبيقات
العقدية بالفربعية باإلحلاح املستمر على استحقاره بيذا مستوى معر ي
مقرر بيو أ األئمة قد يشرتتو  ي أصل العمل عقاعدة رعية
بيتفابتو  ي مستوى حقوريا تكرافة حقور الذرائع  ي فقه مالك
بترافة حقور قول الصحايب  ي مدرسة احلديث بترافة حقور القياس  ي
مدرسة العراق بحنو ذلك بإ تا أصل يذه تلها حاضرة عند
خمالفه).
حسناً  ..يذه يي احلال اليت يريديا  هلل منا  ي الصالة :أ نكو  ي
سكو فال تطوف أطرافنا بتتحرك بنعبث بأ خنفض رؤبسنا بنطرق
متذللني ملن نقف عني يديه  ..بيذا الوصفا مها من أجل معاين
اخلشوع الذي عظمه القرآ برعط الفالح عه  ..باحلقيقة أ يذين
الوصفني االسكو ب ااإلطراق تليهما جاء النص عليهما  ي الصالة
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 ي الصحيحني ..
فأما السكو ففي صحيح مسل) عن جاعر عن مسرة عن النيب  أنه

قال :ااسكنوا ِف الصالة

ا1

.

بأما اإلطراق بالتذلل خبفض الرأس بإنزال العينني  ي الصالة ففي

صحيح البخاري عن أنس عن مالك عن النيب  قال :ا«ما ابل أقوام
يرفعون أبصارهم إىل السماء ِف صالهتم؟!» فاشتد قوله ِف ذلك،
لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»
حىت قالُ « :

ا2

.

بترري من الناس إذا مسع السكينة باخلشوع  ي الصالة ال يقع  ي
خاطره إال ختيل اخلشوع  ي القيام بالتقيد ععدم احلرتة  ..بيغفل عن
حلظات من أترر ييئات اخلشوع هباء بجالالً  ..بيي اليت تنفح يالة
اإلميا حول املصلي  ..بفيها من ذبق األد أمام  هلل ما تتطامن له
القلو  ..بيي «حلظات االنتقاالت عني األرتا » رفعاً بخفقاً عتمهل
بتؤدة ببقار  ..فما أترر ما ترى مصلياً يهج) مبعررة أطرافه إىل السجود
 ..تأمنا يرمتي منهكاً  ..بيتقافز قائماً تأمنا يو حملول من عقال  ..بيرتع
تجارح خيطف طعامه مستوفزاً عجال ..
بمما يغفل عنه ترري من املصلني من ييئات اخلشوع بالسكينة حلظات
«رفع اليدين ابلتكبري بإنزاهلما»  ..فرتاه يستعجل بال يتئد  ي رفع يديه
ا 1صحيح مسل) ا. 430
ا 2صحيح البخاري ا. 750
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ابلتكبري بخفقهما  ..بيلقيهما عراً جمنحات عنزق  ..بال يتحرى هبما
علوغ أذنيه أب منكبيه  ..بال يعود هبما عرف إىل صدره  ..بالذي عظ)
الصالة إ لسكينة التكبري فخامة تلتقط األنفاس  ..بلعلك تتذتر تيف
بصف البزار صالة اعن تيمية حني قال «وكان إذا أحرم ابلصالة تكاد
تنخلع القلوب َليبة إتيانه بتكبرية اْلحرام» ..

بيذه احلالة املتسرعة املنصلتة  ي انتقاالت الصالة برفع اليدين
ابلتكبري بهها النيب  تشبيهاً ختجل منه صلواتنا اليت يساع املرء فيها
نفسه  ..عل احلقيقة أنه تشبيه مربع خميف  ..أل النيب  جعلها أحد
مكو ت «صالة املناف » ..
ت) يي نتيجة خميبة أ يكتشف املرء نفسه يصلي منذ سنني صالة
تشبه صالة املناف ؟! بيي «صالة النقر»  ..ففي صحيح مسل) أ النيب
 قال :اتلك صالة املنافق ،جيلس يرقب الشمس حىت إذا كانت
بّي قرين الشيطان ،قام فنقرها أربعاًَ ،ل يذكر هللا فيها إَل قليال

ا1

..

يل تصدق أنين من دة احلرج اتتشف أنين أغالط نفسي عال
عور  ..بأقول  ي داخلي لعل النيب  عل بصف النفاق ينا على
أتخري الصالة آلخر بقتها  ..تن تأنين استعجل بأ أقرأ قوله «فنقريا
أرععاً»  ..تأنين أهتر من مواجهة احلقيقة  ..مث بجدت اعن تيمية
يقرصين بيقول :افبّي النيب ِ ف هذا احلديث أن صالة املنافق

ا 1صحيح مسل) ا. 622
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تشتمل على :التأخري عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه ،وعلى النقر
الذي َل يذكر هللا فيه إَل قليال

ا1

.

بأ أقرأ يذا احلديث ب رحه العن تيمية تذترت صلوا ي  ..فتذترت
فوراً عبارة الفقيل عن عياض بيو يتقرع  هل بيبكي بيقول مناجياً رعه:
اواسوأاته وهللا منك وإن عفوت

ا2

.

إي ب هلل اي أاب علي  ..باخجلتاه من رعنا بإ عفا عنا  ..بأي عمود
لإلسالم سنقدم عه عليه؟!  ..بماذا يغين الرباق باألطنا إذا تا
«العمود» منخوراً من الداخل ..

بقد قم مرةً بجردت أحاديث الصالة  ي صحيحي البخاري
بمسل) بتن أأتمل املعاين املسلكية براء يذه األحكام الفربعية بيي
تبلغ زياء مثامنئة حديث بت) أهبرتين النتيجة إذ بجدت أ تررياً من يذه
األحكام الفربعية اليت تقمنتها األحاديث النبوية تسري عك ربيداً حىت
توقفك عند عتبات اخلشوع بإطراقة السكينة ..
بسأستعرض ععض النماذج:
فأبل خطوة  ي يذا الشأ يي  ي طريقة إنشاء بتصمي) املسجد
الذي سيصلى فيه من األساس  ..فربغ) أ التزيني بالتجميل فرع عن
االيتمام بالتعظي)  ي األصل  ..إال أ الشارع هنى عن زخرفة املساجد

ا 1انظر :اعن تيمية جمموع الفتابى صا. 235/15
ا 2عب اإلميا للبيهقي ا. 3897
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ألهنا تشغل املصلني باخلشوع أي) بأبىل  ..بقد عو

البخاري  ي

صحيحه فقال :اابب بنيان املسجد :وأمر عمر ببناء املسجد وقال:

«وإايك أن حتمر أو تصفر فتفنت الناس» وقال ابن عباس« :لتزخرفنها
كما زخرفت اليهود والنصارى»

ا1

مث ربى حديث اعن عمر الذي

يدل على تواضع عناء مسجد رسول  هلل بيدبء مكو ته اإلنشائية مبا
يبعث الوائم بالسكينة للمصلي ..
بيكفي  ي يذا تله حديث إرجاع مخيصة أيب جه) بإماطة قرام
عائشة  ..بمها جمرد أقمشة  ..فكيف أبنواع الطالء بالزخارف بالنقوش
الصارخة اليت اعتلي هبا مساجد املسلمني اليوم  ..تأمنا تتحدى املصلي
ابلتفنن  ي إغرائه بإرغامه على اإلذعا لزينتها  ..يل ابين املسجد يريد
أ يوصل رسالة للمصلني أنه عىن املسجد من مالءة ال من تفاف  ..أم
يو يتقر  هل على سنة نبيه؟
مث إذا قام املسجد على الوصف النبوي املتواضع  ..بصدح املؤذ
بي) املصلي ابلذيا بلكن سفرة الطعام قد انبعر رائحتها الزتية
فانشغل القلب املتقور فقد أبصاه رسول  هلل  أب ُيلس بيكمل
طعامه حىت يفرغ ابله مث يقوم للصالة منصباً تفكريه على صالته خبشوع
 ..ففي الصحيحني قال  :اإذا قُ ِرب العشاء ،وحضرت الصالة،

ا 1صحيح البخاري ا. 446
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فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب ،وَل تعجلوا عن عشائكم

ا1

 ..ب ي صحيح مسل) اإذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصالة،
فابدءوا ابلعشاء ،وَل يعجلن حىت يفرغ منه

ا2

.

بيكذا  ي تل املشغالت بجهنا النيب  للتخلص منها قبل أ منقي
للصالة حىت ال خيدش مقصود الصالة األعظ) بيو اخلشوع  ..بمن

ذلك ما  ي صحيح مسل) اَل صالة حبضرة الطعام ،وَل هو يدافعه

األخبثان

ا3

.

فإذا ختلص املؤمن من يذه املشغالت اليت تقطع صفاء تفكريه  ي
الصالة بي) ابملقي للمسجد املتواضع اهلادئ فقد نبهه رسول  هلل 
على منط املشي بطريقة مد اخلطى تل ذلك صيالً للسكو حىت  ي
طري املشي للصالة ذاهتا! ففي الصحيحني قال : اإذا أقيمت
الصالة فال أتتوها تسعون ،وأتوها متشون وعليكم السكينة

ا4

.

عل نص رسول  هلل  على االحتشام ععباءة الوقار أثناء املشي
للصالة فقال  :اإذا مسعتم اْلقامة ،فامشوا إىل الصالة وعليكم
ابلسكينة والوقار

ا1
ا2
ا3
ا4
ا5

ا5

.

البخاري ا 672مسل) ا. 557
صحيح مسل) ا. 559
صحيح مسل) ا. 560
البخاري ا 908مسل) ا. 602
البخاري ا 636مسل) ا. 602
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باحلقيقة أ التحليل الذيين الصرف قد يرى أ االستعجال  ي املشي
للصالة يظهر منه معىن املسارعة للخريات  ..بلكن النيب  نبه خلالف
ذلك  ..فاالستعجال  ي املشي للصالة ترور معه األصوات بتتشوش معه
السكينة  ..سواء سكينة املا ي للصالة أب سكينة املأمومني عسبب
ضجيج األصوات خلفه)  ..بلذلك ففي صحيح مسل) عن أيب قتادة
ابينما حنن نصلي مع رسول هللا  ،فسمع جلبة ،فقال« :ما

شأنكم؟» قالوا استعجلنا إىل الصالة ،قال «فال تفعلوا ،إذا أتيتم
الصالة فعليكم السكينة»

ا1

..

فإذا تا تل يذا االيتمام ابلسكينة  ي «املشي» للصالة فكيف  ي
«الصالة» ذاهتا؟!
بحني يتقدم املؤمن للمسجد قبل اإلقامة فيتنفل بيدعو بيتلو يئاً من
القرآ  ..مث يدبي صوت املؤذ ابإلقامة  ..فإ ععض الناس خيتلج
حبرتات مفاجئة عال تؤدة  ..بقد نبهنا رسول  هلل  حىت  ي يذا املوضع
بيو جمرد قيام من الصف للصالة أ نقوم عسكينة  ..ففي البخاري اإذا

أقيمت الصالة ،فال تقوموا حىت تروين وعليكم ابلسكينة ا.. 2
مث قبل أ يكرب املصلي إماماً أب منفرداً فقد ندعه النيب  لوضع سرتة
جز نظر املصلي لتحفظ عليه خشوعه بترد عصره لئال يتفل  ي

ا 1صحيح مسل) ا. 603
ا 2صحيح البخاري ا. 638
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الوسط احمليط  ..فإ النفوس إذا مل توضع هلا حدبد اسرتسل بصارت
تل خطوة من التفسح البصري ترق ما ععديا  ..بحاجة النفوس
للحدبد عام  ي الطعام بالسماع بالكالم بالنظر بحنويا من موارد احلس
..
بقد صلى النيب  إىل اجلدار بالراحلة بمؤخرة الرحل باحلرعة بالعنزة
بتل ذلك  ي الصحيحني بلذلك صار الصحاعة ديدي احلرص على
السرتة  ..ب ي البخاري عن أنس عن مالك قال :القد رأيت كبار

أصحاب النيب  يبتدرون السواري عند املغرب

ا1

.

بغلظ النيب  تغليظاً ديداً  ي املربر عني املصلي بسرتته أل املار
يبلبل بحل الدنيا ععد أ صفى ماء املناجاة  ..بلذلك ففي الصحيحني

قال  :الو يعلم املار بّي يدي املصلي ماذا عليه ،لكان أن يقف
أربعّي خريا له ،من أن مير بّي يديه

ا2

.

عل أمر النيب مبا يو فوق ذلك تله تما  ي الصحيحني أنه قال :اإذا
صلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس ،فأراد أحد أن جيتاز بّي
يديه ،فليدفع ِف حنره فإن أىب فليقاتله ،فإمنا هو شيطان

ا3

.

فتمعن اب هل عليك  ي عظمة أحكام «سرتة املصلي» بما جاء فيها من
ا 1صحيح البخاري ا 503صحيح مسل) ا. 837
ا 2صحيح البخاري ا 510صحيح مسل) ا. 507
ا 3صحيح البخاري ا 509صحيح مسل) ا. 505
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األحاديث  ي الصحيحني  ..مث استحقر أ تل يذه األحكام النبوية
رعاية جلنا «اخلشوع»  ..بحفظاً ملقام السكينة باإلخبات  ي الصالة
 ..برداً لتفل البصر ..
فإذا انتهى املؤمنو من عناء مسجدي) اهلادئ  ي تصميمه  ..بفرغوا
من املشغالت من الطعام بحاجات اخلالء  ..بمشوا للصالة عسكينة ..
بمسعوا اإلقامة فقاموا للصف عسكينة أيقاً  ..مث ترببا عني يدي  هلل ..
فإ عقاء يدي املصلي ععد التكبري مرسلتني حرتني هتيجهما للحرتة
بالتجول عني أعقاء اجلس)  ..فشرع النيب تقييدمها عبعقهما على الصدر
 ..العتقال عواعث العبث  ..تما  ي حديث بائل عن حجر  ي صفة
صالة النيب  اُث وضع يده اليمىن على اليسرى

ا1

.

بيذا الفه) حلكمة «بضع اليدين على الصدر» ائع عني العلماء

قال النوبي :اقال العلماء واحلكمة ِف وضع إحدامها على األخرى أنه
أقرب إىل اخلشوع ومنعهما من العبث

ا2

.

مث متعن أيقاً تيف هنى عن ض) الريا بالشعر  ي الصالة ملا  ي
ترتهما من تمال األد باإلخبات عسجود الشعر ب ي تفهما انشغال

ففي الصحيحني اوَل أكف ثوابً وَل شعراً

ا3

بلذلك به النيب 

ا 1صحيح مسل) ا. 401
ا 2النوبي رح صحيح مسل) قي خليل امليس دار القل) ص ا. 358/4
ا 3صحيح البخاري ا 816صحيح مسل) ا. 490
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من يصلي معقوص الشعر أبنه مرل مكتوف اليدين أي أنه ال متس يده

األرض تما  ي صحيح مسل) قال  :اإمنا مثل هذا ،مثل الذي
يصلي وهو مكتوف
شعره

ا2

ا1

بقد قال اعن تيمية اواملعقوص َل يسجد

بيو مأثور عن اعن مسعود باملعقوص باملكتوف تالمها

مشدبدا للخلف.
مث تدعر تيف هنى النيب  عن تسوية حمل السجود إال أبقل حرتة

ففي الصحيحني عن معيقيب اأن رسول هللا  قال ِف الرجل يسوي
الرتاب حيث يسجد« :إن كنت َل بد فاعال فواحدة»

ا3

.

مث تبصر  ي سنة اإلعراد املذتورة  ي الصحيحني أ النيب  قال :اإذا
اشتد احلر فأبردوا ابلصالة ا 4تل ذلك دفعاً لتأذي اجلسد آباثر
حرارة الطقس ليكو أمجع للقلب فال يتشت فانظر تيف أثر طلب
«اخلشوع»  ي تغيري بق الفقيلة  ي الصالة!.
بعرغ) أ األصل أ يكو السجود على األرض بال يسجد املصلي
على حائل متصل عه لكن مع احلر رع الشارع السجود على «الرو »
ففي الصحيحني عن أنس اكنا نصلي مع رسول هللا ِ ف شدة احلر،
فإذا مل يستطع أحدان أن ميكن جبهته من األرض ،بسط ثوبه ،فسجد
ا1
ا2
ا3
ا4

صحيح مسل) ا. 492
اعن تيمية جمموع الفتابى ص ا. 450/22
صحيح البخاري ا 1207صحيح مسل) ا. 546
صحيح البخاري ا 536صحيح مسل) ا. 615
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ا1

544

بقال اعن حجر منبها على خلفيات يذا احلك) :اوفيه مراعاة

اخلشوع ِف الصالة ألن الظاهر أن صنيعهم ذلك ْلزالة التشويش
العارض من حرارة األرض

ا2

.

بأل جوير «اخلشوع» الذي تدبر حوله أحكام الصالة يو أ يعقل
اإلنسا صالته بحييا معاين أذتاريا بيستشعر ربح ييئاهتا فإ النيب 
مل يقل للناعس اذيب بجدد ابملاء نشاطك عل قال له «اذيب بمن»!
فنهى الناعس عن مواصلة الصالة لفوات املقصود األصل بيو عقل
املعاين ففي البخاري أ النيب  قال :اإذا نعس أحدكم ِف الصالة
فلينم ،حىت يعلم ما يقرأ

ا3

.

بأل املساجد قد تغشايا النساء أحيا ً للصالة فقد رع النيب 
هلن أحكاماً تنتهي تالعادة ابملطلو األجل بيو منع تل ما يشوش
«اخلشوع»  ..فند ملباعدة املسافة عني مواضع صالة تل جنس منهما
 ..فجعل أفقل صفوف الرجال يو الصف األبل بابملقاعل جعل
أفقل صفوف النساء يو الصف األخري! فصارت فقيلة الصف هلا نوع
ارتباك عكمية املسافة عني اجلنسني  ي املسجد  ..تما قال :اخري

ا 1صحيح البخاري ا 1208صحيح مسل) ا. 620
ا 2اعن حجر فتح الباري قي حمب الدين اخلطيب دار الراي ص ا. 588/1
ا 3صحيح البخاري ا. 213
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صفوف الرجال أوَلا وشرها آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها
وشرها أوَلا

ا1

.

بهنى النيب  املرأة أ ختطو للمسجد بقد تبلل

ععطوراهتا فقال:

اإذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيباً
العطر ليلتها تلك فقال اإذا شهدت إحداكن العشاء فال تطيب تلك
ا2

الليلة

ا3

 ..فإ فعل

 ..عل أمريا عتجنب

بتعطرت منعها النيب من هود الصالة اأميا

امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة

ا4

.

فإذا أتمل مباعدة صفوف اجلنسني بمنع النساء العطور  ي املسجد؛
مل خيطئ عورك عكمال ايتمام النيب  حبفظ جنا اخلشوع من أ
يتشوش عتنمل الدباعي الغريزية ..
أرأي  ..تادت تل درب أحاديث الصالة أ تنتهي عنا إىل عي
اخلشوع ..
بما زال  ي مفكر ي أتمالت أخرى دبنتها أثناء أتملي ألحاديث
الصالة  ي صحيحي البخاري بمسل)  ..بلكين أ عر أنه من غري
املناسب مواصلة العرض  ..فاملقصود ذتر ععض النماذج التمريلية الدالة
 ..بليس املراد االستقصاء باالستيعا ..
ا1
ا2
ا3
ا4

صحيح مسل) ا. 440
صحيح مسل) ا. 443
املصدر الساع .
املصدر الساع .
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فبا هل عليك أي داللة على منزلة اخلشوع بالسكو باإلطراق بالتؤدة
بالتمهل  ي الصالة أعظ) من يذه الدالالت  ..ليس الققية آية أب
حديث أيمر ابخلشوع  ..عل يناك «منظومة أحكام» تلها أتخذ عيدك
إىل أ تتنفس أثري اخلشوع  ..بيذا يعين أننا إذا أيدر اخلشوع مل هندر
حكماً رعياً باحداً عل ضيعنا مثرة تل ما أسسه الشارع من ضما ت
اخلشوع ببسائله اليت تفقي إليه ..
باملعىن الشرعي الذي تتواطأ عليه نصوص تررية أجل بأعظ) منزلة من
املعىن الشرعي الذي أي ي عتقريره نص أب نصا حىت لو تا صرحيني
مبا رين  ..بلذلك تا التواتر املعنوي أعظ) داللة من التواتر اللفظي
بإ توي) أترر الناس خالف ذلك  ..أل التواتر اللفظي اجملرد قوته  ي
الربوت فقط بأما التواتر املعنوي فقوته  ي الربوت بالداللة تليهما فليس
املعىن الذي ترره الشارع عصيغ متنوعة تاملعىن الذي ذتره مرًة أب مرتني
ففيه قدر زائد على جمرد اليقني الربو ي بيو «تعدد التأتيد» من الشارع
..
فإذا تا الشارع يسرتسل إبصدار األحكام الفربعية طلباً لتحصيل
اخلشوع  ..مث ما زال اخلشوع ليس له حقور  ي ايتماماتنا يوازي ايتمام
رسول  هلل  ..فأين سنذيب عوجوينا من  هلل غداً؟
بما أترر ما تساءل تيف يقع املرء  ي صالته  ي أحبولة االستلهاء
بالتخيالت باهلواجس بيو مؤمن أب يذه تلها من مؤامرات الشيطا
اليت تشفها لنا رسول  هلل  .. فهذه الذترايت بالسرحا بحديث
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النفس الذي يهج) على املرء مبجرد تكبرية اإلحرام حنن نعرف مصدره
جيداً  ..بمع ذلك ما زلنا ضحيته  ..فأما مصدره فقد نبهنا النيب  ما
الذي حيدث ععد انتهاء الترويب أي إقامة الصالة فقال  :احىت إذا
قُ ِ
ضي التثويب ،أقبل الشيطان حىت َيطر بّي املرء ونفسه ،يقول له:

اذكر كذا ،اذكر كذا ..ملا مل يكن يذكر من قبل ،حىت يظل الرجل ما

يدري كم صلى

ا1

ا2

..

مل يكن يذكر

 ..ب ي رباية افهناه ومناه ،وذكره من حاجاته ما

فبا هل عليك  ..يل خيتلف املشهد  ي صالتنا عما ذتره رسول  هلل
؟!

فتأمل قوله «  :اذكر كذا  ..اذكر كذا  » ..بتيف تتزاح) فعالً
أحاديث النفس  ي الصالة ترتط) موضوعاهتا عبعقها بتفتح امللفات
باحداً تلو اآلخر بيسلمك الساع لالح حىت تصبح حرتتك  ي

الصالة انتقاالت آلية ال يعقل املصلي معنايا ..
بأتمل قوله «لِما مل يكن يذكر من قبل» ألس جتد يذا فعالً؟! فإذا

تربت للصالة أثريت أمامك املوضوعات املنسية؟!

بأتمل قوله «فهناه ومناه» أي ييج عليه املطامع باألماين  ..بت)

أجرى املصلي من توقعات مالية بأحالم دنيوية!
ا 1صحيح البخاري ا 608صحيح مسل) ا. 389
ا 2صحيح مسل) ا. 389
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يذا يو املشهد الذي تشفه لنا رسول  هلل  .. بيذه يي
السيناريويات ععينها اليت يستعملها الشيطا فور تكبرية اإلحرام  ..تيف
نعرف موضع الفخ جيداً مث نسمي اب هل بنقع ساقنا فيه تل مرة؟!
بت) تساءل ما أترر أ تندل «أذتار الصالة» على ألسنتنا ال
نعقل من معانيها يئاً  ..أصبحنا  ي صالتنا تأننا أجهزة آلية تنط
نصوصاً خمزنة مسبقاً  ..بيل تعقل اآللة من ذاترهتا يئاً؟!  ..فيفوت
علينا من عيش أجر األلفاظ الصلوية  ي اآلخرة عقدر ما فات من عيش
معانيها  ي الدنيا ..
أتمل ععض فقائل األلفاظ الصلوية:

 هلل جل جالله ُييب عبده إذا قرأ الفا ة فيقول له« :محدين عبدي

 ..أثىن علي عبدي  ..جمدين عبدي  ..إخل»ا .. 1أتجرا ننط آايت
الفا ة بحنن ننتظر جوا رعنا؟
مث إذا أمن اإلمام أترمنا  هلل هبذا الفقل اإذا أمن اْلمام ِ
فأمنوا ،فإنه
من وافق أتمينه أتمّي املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

ا2

 ..فهل

حنن نتحرى أتمني اإلمام لنحوز الفقل؟
مث إذا جاء موضع التحميد ععد الرتوع فتح  هلل لنا يذا الطري للروا

تما  ي البخاري :اكنا يوما نصلي وراء النيب  فلما رفع رأسه من
ا 1صحيح مسل) ا. 395
ا 2صحيح البخاري ا. 780
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الركعة قال« :مسع هللا ملن محده» ،قال رجل وراءه :ربنا ولك احلمد
محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،فلما انصرف النيب قال «من املتكلم؟!»،
قال الرجل :أان ،قال النيب «رأيت بضعة وثالثّي ملكا يبتدروهنا أيهم

يكتبها أول»

ا1

 ..فهل نقول الذتر بحنن نستشعر يذا الفقل

املذيل؟

فإذا علغ املصلي موضع «التحيات» أر ده النيب لقول« :السالم

علينا وعلى عباد هللا الصاحلّي» بذتر النيب  من فقلها افإنكم إذا
قلتموها أصابت كل عبد هلل صاحل ِف السماء واألرض

ا2

 ..فهل

نتقرع هبذا الدعاء بنفوسنا تتحرى نفع تل عبد صاحل؟
يذه ععض فقائل األلفاظ الصلوية  ..فانظر إىل عظمة يذه األلفاظ
 ..ب ِ
لنبك على ما فاتنا من أجوريا عقدر ما فات من تدعريا بعقل
معنايا أثناء الصالة ..
بيظهر يل أ جذر اخلشوع مرتبط عققية اعتقادية  ..بيي درجة
العبد من منزلة اإلحسا  ..اليت يي فوق اإلسالم باإلميا  ..باإلحسا
«أ تعبد  هلل تأنك تراه»  ..بيذا االعتقاد باستحقاره درجات متفابتة
ال ينقبط طرفايا  ..فكلما صعد العبد  ي مرقاة اإلحسا أبمق  ي
قلبه نوافذ اخلشوع  ..بلذلك قال النوبي عن قول النيب « :اْلحسان

ا 1صحيح البخاري ا 799صحيح مسل) ا. 600
ا 2صحيح البخاري ا 831صحيح مسل) ا. 402
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أن تعبد هللا كأنك تراه»:
الو قدران أن أحدان قام ِف عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعاىل؛ مل
يرتك شيئاً مما يقدر عليه من اخلضوع واخلشوع وحسن السمت
واجتماعه بظاهره وابطنه على اَلعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها
إَل أتى به  ،..وقد ندب أهل احلقائق إىل جمالسة الصاحلّي ليكون
ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص ،احرتاماً َلم واستحياءً
ا1
منهم ،فكيف ِبن َل يزال هللا تعاىل مطلعاً عليه ِف سره وعالنيته؟!

.

بلف انتبايي  ي تتب عل) السلوك أ العلماء حني حيابلو إحياء
اخلشوع  ي نفس القارئ بتذتريه مبنزلته أهن) يستخدمو املقارنة عني
«الوقوف أمام ملوك األرض بالوقوف أمام ملك امللوك سبحانه»  ..مث
أيخذب  ي العتا بالتوعيخ :تيف يسكن املرء بيتأد بيستجمع
تفكريه أمام ملوك األرض بيعبث غافالً أمام ملك امللوك سبحانه بتعاىل
 ..بسأعرض منوذجاً هلذه املقارنة املقصودة ..

فمرالً يقول أعو حامد الغزايل :افإن أضعافه مشاهد ِف مهم أهل
الدنيا ،وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة احلظوظ

احلاصلة منهم ،حىت يدخل الواحد على ملك أو وزير ،وحيدثه

ِبهمتهُ ،ث َيرج ،ولو سئل عمن حواليه ،أو عن ثوب امللك لكان َل

ا 1النوبي

رح صحيح مسل) قي خليل امليس دار القل) ص ا. 272/1
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يقدر على اْلخبار عنه َلشتغال مهه به عن ثوبه وعن احلاضرين
حواليه ،فحظ كل واحد من صالته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه
..

ا1

بيكرر أعو حامد يذه املقارنة  ي موضع آخر فيقول :اوكل من

يطمئن بّي يدي غري هللا  خاشعا وتضطرب أطرافه بّي يدي هللا
عابثا فذلك لقصور معرفته عن جالل هللا

ا2

.

بيستعمل اعن القي) ذات يذا األسلو  ي املقارنة عني الوقوفني لكن
عصيغة أخرى فيقول:
ومثَل من يلتفت ِف صالته ببصره أو بقلبه؛ مثل رجل قد
اَ
استدعاه السلطان فأوقفه بّي يديه وأقبل يناديه وَياطبه ،وهو ِف

خالل ذلك يلتفت عن السلطان مييناً ومشاَلً ،وقد انصرف قلبه عن
السلطان فال يفهم ما َياطبه به ،ألن قلبه ليس حاضراً معه ،فما ظن
هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل املراتب ِف حقه أن

ينصرف من بّي يديه ممقواتً مبعداً قد سقط من عينيه؟! فهذا املصلي
َل يستوي واحلاضر القلب املقبل على هللا ِف صالته ،الذي قد أشعر

قلبه عظمة من هو واقف بّي يديه فامتأل قلبه من هيبته ،وذلت عنقه

ا 1الغزايل إحياء علوم الدين دار اخلري ص ا. 217/1
ا 2املصدر الساع صا. 224/1
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له ،واستحيا من ربه أن يقبل على غريه أو يلتفت عنه

ا1

.

بيذا األسلو ائع  ي تتب عل) السلوك اإلسالمي  ..بتن ساعقاً
أظنه من اعتكار عمالقة يذا الفن لتقريب املعىن اإلمياين للخشوع  ..مث
تعجب حني اتقح يل أ يذا األسلو استعمله قبل يؤالء تله)
رسول  هلل  حيث قر املعىن للصحاعة ابملقارنة  ي األد  ي القيام
عني يدي املخلوق بالقيام عني يدي اخلال تما  ي صحيح مسل) أ النيب

 قال اما ابل أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ،أحيب أحدكم
أن يُستقبَل فيُتنخَّع ِف وجهه؟!

ا2

.

بهلذا نظائر تررية  ي السنة  ي غري موضوع األد  ي الصالة بمنها
مقارنة النيب  عني حرص الناس على األجر الدنيوي بحرصه) على
األجر األخربي! تما قال   ي املتخلفني عن صالة اجلماعة :اولو

علم أحدهم أنه جيد عظماً مسيناً لشهدها ،يعين صالة العشاء
بقال عن التالبة  ي الصالة :ا«أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد
ا3

فيه ثالث خلفات عظام مسان؟» قلنا نعم ،قال« :فثالث آايت يقرأ

هبن أحدكم ِف صالته ،خري له من ثالث خلفات عظام مسان»

ا4

..

بنظائر يذا ترري  ..باملراد أ تلك املقار ت القياسية البديعة املشار
ا1
ا2
ا3
ا4

اعن القي) الواعل الصيب قي عبد الرمحن قائد نشرة جممع الفقه صا. 44
صحيح مسل) ا. 550
صحيح مسل) ا. 651
صحيح مسل) ا. 802
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هلا اليت يصوغها أمرال أيب حامد الغزايل بأعو الفرج اعن اجلوزي باعن القي)
بأضراهب)  ..أ أصلها مستقى من رسول  هلل  .. لكن استفاض أيل
العل)  ي التنويع عليها بتطبيقها  ي مشايد جديدة ..
ضع  ي ذينك جمدداً احلديث الساع  ي صحيح مسل) اما ابل
أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ،أحيب أحدكم أن يُستقبَل

فيُتنخَّع ِف وجهه؟!  ..مث تلر) بخذ جولة  ي سوء األد الذي يقع فيه
ععض املصلني عني يدي  هلل  ..فك) فينا من يقوم عسلوتيات يتمزق
خجالً لو رآه يصنعها ذبب اجلاه من اخلل  ..بيو يفعلها عني يدي ر

اخلل سبحانه  ..فك) فينا من يعارك أنفه ينظفه  ي الصالة  ..بععقه)
يكرر من حك ما يستحيا من حكه  ..بآخر يرفع سرباله  ي الصالة
عطريقة غري مؤدعة يرسل مطاطه يستحلي فرقعة صوته  ..بسلوتيات تررية
ُيمعها «قلة التهذيب»  ..تزت) األنوف  ..بخيجل املرء أ يفعلها أمام
املعظمني من اخلل  ..بيو يفعلها أمام العظي) سبحانه ..
الله) اغفر يل تقصريي  ي صال ي  ..باغفر إلخواين املسلمني ممن
قصر  ي صالته  ..بارزقنا قلباً خا عاً اي ر العاملني ..
ِ ِِ
ش َع
آمنُوا أَن ََت َ
ين َ
أعوذ اب هل من الشيطا الرجي) ﴿أََمل َأين للَّذ َ
ِ
قُلُوب هم لِ ِذك ِر َِّ
ِ
َّ ِ
اب
ُُ
ين أُوتُوا الكتَ َ
اَّلل َوَما نَ َز َل م َن احلَِق َوََل يَ ُكونُوا َكالذ َ
ال َعلَي ِهم األَم ُد فَ َقست قُلُوب هم وَكثِري ِمن هم فَ ِ
اس ُقو َن﴾
ِمن قَ ب ُل فَطَ َ
ُُ َ ٌ ُ
ُ َ
َ
[احلديد.]01:
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جناح الذل
تررية يي العبارات اليت متر ابملرء  ي حياته قراء ًة أب مساعاً ععقها
يفقده الذين بيتشرد من الذاترة فور مربره عليها ..
ععض الكلمات تأهنا زائر دخل ابخلطأ باعتذر أنه يريد السالم
بميقي فقط ..
بععض الكلمات فر حربفها  ي الذين  ..عل لرمبا مقى الزمن بقد
ترعرع حوهلا ذرية من العبارات املتولدة عنها ..
يل للعبارات اتريخ صالحية؟ أم أ أذياننا تولونيالية تؤبي بتقمع
تطرد دب قوانني باضحة؟
بمثة تلمة  ي تتا  هلل مرت يب بألبل بيلة مسعتها بيي مل سؤاالً
 ي نفسها ..
بيي استعارة قرآنية خلب ايتمامي  ..بمكر أفكر فيها زمناً:
ما مراد  هلل سبحانه هبذا الرتتيب؟
بماذا أراد  هلل أ يوحي من املعاين من جزء العبارة األبل جلزء العبارة
الراين؟
يذه االستعارة القرآنية يي اليت اخرتت أ تكو عنوا يذا الفصل
ِ
اح ُّ
الذ ِل﴾ [اْلسراء.]05:
بيي قول  هللَ ﴿ :واخفض ََلَُما َجنَ َ
حنن نعرف أ ااجلناح جزء حسي  ي الطيور رتبه  هلل فيها ختف عه
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بتتنقل  ..بنرفع رؤبسنا  ي ميادين السماء فنرى يذه الطيور متيل
أبجنحتها  ..فتنشريا بتصف هبا  ..عل يذه الصورة ذاهتا ذتريا القرآ
صافَّات َويَقبِض َن﴾
 ي موضع آخر ﴿أ ََوَمل يَ َروا إِ َىل الطَّ ِري فَ وقَ ُهم َ
[امللك.]09:
فوصف  هلل  ي يذه اآلية أجنحة الطري بيي فوقنا  ي السماء إذ تبسط
أجنحتها اترة فتصفها  ..بإذا تقر أبجنحتها جنوهبا اترةً أخرى
فتقبقها ..
بيدلك على عظمة يذا املشهد من مشايد حرتة أجنحة الطري أ
صافَّات﴾
 هلل ذتره أيقاً  ي موضع آخر من القرآ فقال  هللَ ﴿ :والطَّي ُر َ
[النور]50:

بأ ار  هلل هلذا املشهد عصورة جمملة  ي موضع آخر فقال سبحانه:
ِ َّ
الس َم ِاء﴾ [النحل.]19:
َّرات ِِف َج ِو َّ
سخ َ
﴿أََمل يَ َروا إ َىل الط ِري ُم َ
حسناً  ..يذا مشهد من مشايد جناح الطري  ي تتا  هلل  ..بيو ال
خيفى على القارئ  ..لكن السؤال الذي تا يقرع ذيين عصورة مستمرة
يو السؤال التايل:
ملاذا أضاف  هلل يذا ااجلناح احلسي املعربف إىل االذل الذي يو
سلوك أخالقي بجزء منه عور معنوي؟
ما مغزى يذه االستعارة؟ بماذا يريد  هلل سبحانه هبذا الرتتيب اللغوي؟
بلنجعل التساؤل أترر ديداً :ما يي الداللة املتطلب إحياؤيا من
لفظ اجلناح مبا خيدم مفهوم الذل؟
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يذا السؤال أتملته تررياً  ..بما زال تتكشف يل فيه دالالت فسيحة
األرجاء ..
مث ملا تتبع أتمالت البالغيني باملفسرين  ي يذه االستعارة القرآنية
استحوذت علي الديشة من تفابهت)  ي استكشاف العالقة عني اجلناح
بالذل  ..برأيته) داربا حول أرعع عالقات ..
بمن أبل من رأيته من أيل العل) طرح ليالً ملكو ت يذه االستعارة
بتفسري العالقة عني اجلناح بالذل يو العالمة القفال الشا ي الكبري
ات365ين بالقفال الشا ي رمحه  هلل طرح بجهني للعالقة عني اجلناح
بالذل:
فأما الوجه األبل فهو أنه ملا تا الطائر ينشر جناحه بيرفعه إذا أراد
التحلي بالصعود بخيفض جناحه إذا أراد اهلبوك بالنزبل فناسب أ
يصور التذلل للوالدين أبنه تأنه خفض جناح من الطأطأة باخلقوع.
بأما الوجه الراين فجويره أ الطائر حينو على فراخه فيلفه) جبناحه
بيسبله عليه) تعطفاً ب فقة فناسب أ يصور التذلل للوالدين بالرمحة
هب) تأنه خفض جناح الطائر على فراخه.
تما يقول القفال:
اِف تقريره وجهان :األول :أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للرتبية

خفض له جناحه ،وَلذا السبب صار خفض اجلناح كناية عن حسن
الرتبية ،فكأنه قال للولد اكفل والديك ِبن تضمهما إىل نفسك كما
فعال ذلك بك حال صغرك .والثاين :أن الطائر إذا أراد الطريان
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واَلرتفاع نشر جناحه ،وإذا أراد ترك الطريان وترك اَلرتفاع خفض
جناحه؛ فصار خفض اجلناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه
ا. 1
يذا مها الوجها اللذا طرحهما القفال الشا ي رمحه  هلل  ي
تفسريه إال أ تفسريه يذا مفقود بمل يقع أبيدينا رده  هلل على أمة
حممد بحنن ننقل عنه يذه املعلومة الساعقة ابلواسطة من خالل ما
يقتبسه املفسرب عنه.
بتررياً ما مير ابلقارئ  ي تتب التفسري قوهل) «قال القفال» بيذا
الذي يرد  ي تتب التفسري يو القفال الشا ي الكبري بأما إذا قيل «قال
القفال»  ي تتب الفقه الشافعي الوسيط تالنهاية بالوسيط باملهذ
بحنويا فاملقصود عه القفال املربزي الصغري ات417ين بيو جن)
الطريقة اخلراسانية  ي الفقه الشافعي بتالمها افعيا بتالمها يكىن أعو
عكر بمن ينا ينشأ اخللط عينهما بنبه على يذا الفرق عني القفال ْني أعو

ا 1انظننر نقننل املفس نرين يننذا التحليننل عننن القفننال الشا نني  ي :ال نرازي مفنناتيح الغيننب دار
الفكننر ا 192/20؛ أعننو حي ن ا البحننر احملننيط قي ن عننادل عبنند املوجننود بزمالئننه دار
قي ن عننادل عبنند
الكتننب العلميننة صا 25/6؛ اعننن عننادل اللبننا  ي علننوم الكتننا
املوجننود بزمالئننه دار الكتننب العلميننة صا . 259/12بلس ن متأتننداً يننل أعننو حيننا
باعن عادل يننقال عنن تفسنري القفنال مبا نرة أم يننقال عنن النرازي عننه؟ باأل نبه الرناين
ب هلل أعل).
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زتراي النوبي رمحه  هللا. 1
بقد رأي أطربحات أتادميية  ي مجع تفسري القفال الشا ي الكبري
من خالل النقوالت املتناثرة عنه  ي تتب التفسري.
ب ي القر الساعع رأي األديب ضياء الدين اعن األثري ات637ين
يطرح ليالً اثلراً للعالقة عني اجلناح بالذل ففي تتاعه «املرل السائر»
اعترب أ الطائر إذا أدرته اإلعياء بالوين خفض جناحه فصور التذلل
للوالدين هبذه الصورة تما يقول اعن األثري:
افإن اجلناح للذل مناسب ،وذاك أن الطائر إذا وهن أو تعب

بسط جناحه ،وخفضه وألقى نفسه على األرض

ا2

.

بعصراحة فإ يذا الكتا العن األثري ثري عتحليالت تطبيقية علغة
 ي غاية العذبعة لكيفية صناعة اجلمال البياين.
بأما العامل املتفنن الشها اخلفاجي ات1069ين فقد أ ار إىل
بجه راعع بيو أنه ملا تا الطائر حيل بيطري اخماً فإذا فاجأه اجلارح
بالبازي له الذعر بأعياه الطريا بلص ابألرض بخفض جناحيه
تاملطرق الذليل فناسب أ يصور التذلل للوالدين تأنه خفض جناح
الطائر املستسل) املطرق تما يقول الشها :
ا 1النن ننوبي هتن ننذيب األمسن نناء باللغن ننات قي ن ن عن ننادل مر ن نند بزميلن ننه دار الرسن ننالة العاملين ننة
صا. 442
ا 2اعن األثري املرل السائر  ي أد الكاتنب بالشناعر قين أمحند احلنو ي بزميلنه دار هنقنة
مصر صا. 153/2
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اوأيضاً :هو إذا رأى جارحاً َيافه لصق ابألرض ،وألصق جناحيه،

وهي غاية خوفه ُّ
وتذَّلل

ا1

.

يذه أرعع استكشافات ملغزى االستعارة القرآنية اجناح الذل  ..ذتر
اثنتني منها القفال الشا ي بذتر األخريني القياء اعن األثري بالشها
اخلفاجي  ..بثالثته)  ي علوم العرعية مبنزلة الغجرر باحلجول.
بحينما اطلع أبل مرة على يذه التحليالت األرعع لوجه الصلة عني
اجلناح بالذل  ي يذه االستعارة القرآنية مكر زمناً تدامهين املقارنة عينها
تلما ارتطم مبوقف تسح فيه الكهولة عرباهتا على موقف عقوق ..
حينما أرى اابً عليه سيماء االستقامة لكنه ُيادل بالده مبنط الند
بيستظهر عليه احلجة اصرين جمدداً يذه الوجوه األرععة  ي يذه
االستعارة القرآنية ..
حىت رمبا خرج من عامل املوقف احمليط يب بسرح  ي عامل التأمالت
..
بأعقى أردد  ي ذيين:
يل يذا خفض جناح الذل تما خيفض الطري جناحه للهبوك؟
يل يذا خفض جناح الذل تما يسبل الطري جناحه لفراخه حنواً
عليه)؟
ا 1الشننها اخلفنناجي عنايننة القاضنني بتفايننة الراضنني علننى تفسننري البيقننابي دار صننادر
صا. 24/6
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أيذا خفض اجلناح تما خيفض الطري جناحه من الوين؟
يل يذا اإلطراق الذي يريده  هلل أمام الوالدين تما يطرق الطري
استسالماً أمام البازي؟
بيكذا أعيد قراءة املشهد على ضوء تل التحليالت البالغية اليت
ِ
اح ُّ
الذ ِل﴾ ..
طالعتها آلية ﴿ َواخفض ََلَُما َجنَ َ

يل تن أتفطر من الفارق عني الرب الشاي  ي اآلية بعني منحدرات
العقوق  ي حياتنا االجتماعية؟
أم تراين تن أقار عني يذه التحليالت أحبث عن الراجح منها على
ضوء الواقع؟
أم تراين تن أحبث عن أترب قدر من التحليالت البيانية جتو
أقصى ما ميكن من اجلغرافيا الداللية هلذه االستعارة اليت خلب ايتمامي؟
مل يقف إهبار يذه اآلية يل عند يذا األف  ..عل تكشف يل فيها
أفالك معنوية جديدة أيقاً ..
فقد ذتر أصحا عل) القراءات أ تلمة «الذل»  ي يذه اآلية أنزهلا
 هلل عقراءتني  ..عق) الذال « ُّ
الذل» بيي القراءة املشهورة اليت نقرأ هبا ..
بلكن مثة قراءة أخرى لعلها أ د داللة على التذلل منها بيي قراءة تسر
الذال « ِ
الذل»  ..بما الفرق عينهما؟
يقول اعو الفتح اعن جين أثناء توجيهه القراءتني:
اومن ذلك قراءة ابن عباس وعروة بن الزبري ِف مجاعة غريمها
الذل» ،قال أبو الفتحِ « :
«جناح ِ
الذل» ِف الدابة ضد الصعوبة،
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و«ا ُّ
لذل» لإلنسان وهو ضد العز ،وكأهنم اختاروا للفصل بينهما
الضمة لإلنسان والكسرة للدابة

ا1

.

فانظر اب هل عليك  ي يذه القراءة األخرى اليت ابلكسر تيف أراد  هلل
فيها أ نكو  ي التذلل للوالدين تما تكو الداعة ذليلة منقادة مستكينة
مطابعة لراعيها ..
فإذا ضمم اإلحياءات البالغية لكلمة اخفض اجلناح بأضفتها
ل ِ
ناالذل ابلكسر الذي يكو للداعة  ..انفتح ملتدعر القرآ أقصى ما
ميكن من معاين اإلذعا  ..بأ يكو االعن يش العنا ألعويه ..
بلس  ي حاجة للتذتري أ االجتاه من أيل العل) الذي ينكر اجملاز
له مسار خمتلف  ي قراءة يذا الرتتيب بأهن) حيملو اجلناح على احلقيقة
بهل) تالم خاص  ي خصوص يذه اآلية ا. 2
تن مرةً أراجع ععض مسائل افقه احلسبة بأحكام االنهي عن
املنكر ببجدت ععض أيل العل) استشكل مسألة بقوع األ  ي
املنكر بيل ينكر عليه اعنه؟ بمنشأ اإل كال أ النفوس تشعر أب من
ا 1اعن جين احملتسب  ي تبيني نواذ القنراءات باإليقناح عنهنا قين علني صنف بزميلنه
نشرة جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي صا. 18/2
ا 2انظننر :اعننن تيميننة جممننوع الفتننابى ص ا 465/20؛ اعننن القنني) خمتصننر الص نواع دار
الكتننب العلميننة صا 242؛ الشنننقيطي منننع ج نواز اجملنناز  ي املنننزل للتعبنند باإلعجنناز
مطبوع مع دفع إيهام االضطرا للمؤلنف إ نراف عكنر أعنو زيند نشنرة جممنع الفقنه ص
ا. 30
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ينهايا عن املنكر أنه إمنا خياطبها عفوقية ..
فاإلمام أمحد نقل عنه اعن مفلح  ي اآلدا الشرعية  ي الفصل املعقود
هلذه املسألة أنه قال« :ليس األ تاألجنيب» بالغزايل  ي تتا األمر
ابملعربف بالنهي عن املنكر من اإلحياء قس) احلسبة خلمس مراتب
بجعل اثنتا منها تلي من اإلعن للوالد بمها مرتبة التعريف بمرتبة الوعظ
اللطيف بالبقية ال تلي بذتر السنامي احلنفي ات743ين  ي تتاعه
«نصا االحتسا » اعتبارات أخرى ..
مررت هبذه املعاجلات  ..بتن أأتمل الراجح فيها  ..بلكنين عكل
صراحة مل أستطع أ جتابز عبارًة إلمام دار اهلجرة مالك عن أنس رمحه
 هلل  ..حيث عل على يذه املسألة تعليقاً عديعاً مل ينس فيه تلك
االستعارة اليت أذيلتين  ..يقول القرا ي:
ااملسألة األوىل:أن الوالدين يُؤمران ابملعروف ويُنهيان عن املنكر،
قال مالك :وَيفض َلما ِف ذلك جناح الذل من الرمحة ا. 1

عرت أنه أجا
حني قرأت تعقيب اإلمام مالك  ي يذا اجلوا
مبشربعية النهي عن املنكر إذا بقع فيه األ لكن اإلمام مالك تذتر
يذه اآلية العظيمة بمل تغب عن ذينه يذه االستعارة اليت تقمنتها باليت
هتز قلب املؤمن فعقب فوراً عتهذيب أسلو اإلنكار بقال « :بخيفض
هلما  ي ذلك جناح الذل» ..
ا 1القرا ي الفربق اف . 270
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عل سأتا ف القارئ أنين حني قرأت تعقيب اإلمام مالك يذا قل
 ي نفسي :يل اي ترى تا مالك يفكر تررياً  ي يذه االستعارة القرآنية؟
يل تا منديشاً من جاللة مجاليات الرب فيها؟
عل إنين تن أقنع نفسي بأقول مؤتد أ اإلمام مالك ما استحقر
يذه االستعارة البالغية القرآنية  ي ثنااي نقاش فقهي دقي إال أنه تا
مبهوراً إبحياءاهتا الداللية  ..العد أ مالك تا يتساءل عن مغزى
العالقة عني اخفض اجلناح ب االذل  ..بيكذا تن أحبث عن رعية
تفكري ..
بال يقتصر استحقار السلف لنصوص التذلل لألعوين  ي ثنااي
الفتابى الفقهية  ..عل إ أئمة السلف تا يدققو  ي سلوتيات الرب
عسمو استرنائي ..
 ي باحدة من أعجب القصص اليت مرت يب أ التاععي اجلليل ميمو
عن مهرا الذي ربى عن أيب يريرة بعائشة بغريي) رزقه  هلل ابعن عامل
بيو احلافظ عمرب عن ميمو عن مهرا ات145ين بيو من رجال
الصحيحني بتا يذا االعن ابراً أبعيه بقد جاء  ي ترمجته:
اقال احلليب :حدثين عمرو بن ميمون بن مهران ،قال :خرجت

ِبيب أقوده ِف بعض سكك البصرة ،فمررت جبدول ،فلم يستطع
الشيخ يتخطاه ،فاضطجعت له ،فمر على ظهري
ا 1اعن عساتر اتريخ دمش

ا1

.

قي حمب الدين العمربي دار الفكر صا. 352/61

مسلكيات

554

فانظر إىل يذه الصورة الرفيعة من خفض جناح الذل  ..فحني جاء
األ الذي أرعدت السنو مشيته فما عاد يقوى أ يعرب جدبل ماء ..
ول االعن إىل جسر يغمر نفسه  ي الطمي تي خيطو بالده فوقه عقدميه
..
اي  هلل  ..عليك رمحات ريب اي عمرب عن ميمو  ..أتن حمظوظاً أ
سياك الظهرية أمام
مل تر اابً يستكرر أ يدفع عرعة بالده ال جنمقعد
مبىن اجلوازات؟!
اي يخنا عمرب عن ميمو  ..أتان فطرتك ندية فل) يعكريا خرب
ا يسترقل مرافقة بالده  ي مستشفى  ..ينظر لوالده املغطى نصفه
باملكشوف نصفه األعلى أل عيب احلياة  ..بيسارق النظر لرسائل
أصحاعه  ي اجلوال تستحره للنزية بترابده عصور رعيعية  ..فيتكلف
األعذار لريتب الريح مع أصحاعه  ي مسامرات القياع؟!
ٍ
إيه  ..اي عمرب عن ميمو  ..اضطجع  ي جدبل املاء فوق الطني
ببالدك يدبسك عقدميه ليعرب اجلدبل  ..أتن اي عمرب عن ميمو أحد
ِ
اح
أنواع البالغة البشرية اليت يتحدث عنها قول  هلل ﴿ َواخفض ََلَُما َجنَ َ
ُّ
الذ ِل﴾؟
بمن أغىب األبيام املنتشرة اليوم توي) أ «عر الوالدين» مرعوك عكمية
اخلدمات احلسية املادية  ..باحرقتاه من يذا الوي)  ..يبدب أ عصر
املادايت  ي أحسن أحواله ال ينتج إال تديناً مادية أيقاً !..
ال  ..عر الوالدين ليس مقصوراً على اخلدمات املادية  ..عر الوالدين
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يو «خفض جناح الذل» هلما قبل تل يء  ..الرب املعنوي يفوق قيمة
الرب املادي عقدر ما تفوق الوجاية قيمة اخلبزة  ..أال ترى الرجل احلر
يتقور جوعاً بينشل لسانه قبل أ يكتب معربض استجداء؟!
أال ترى احلرة جتوع بال أتتل عردييها ..
إهنا القي) املعنوية اليت قال عنها دنقل يوماً« :يي أ ياء ال تشرتى»
..
يذه النفحات املعنوية ليس إال ععض أنفاس عيانية من دالالت
«باخفض هلما جناح الذل» ..
اإلمام احلافظ عبد  هلل عن عو ات151ين من تبار أتباع التاععني
فقد أدرك طبقة من أتخرت بفاهت) من الصحاعة لكن مل يسمع منه)
بيو إمام أيل البصرة  ي زمانه ب يخ األئمة املشايري الكبار تشعبة عن
احلجاج بعبد  هلل عن املبارك.
بابلنسبة يل فمن أترر املواضع اليت تان تبهرين  ي منزلة اعن عو أ
اإلمام مسل)  ي مقدمته الشهرية لصحيحه ملا ذتر « أئمة السلف ممن
يستعمل األخبار بيتفقد صحة األسانيد بسقمها» مث أراد التمريل
لذلك ذتر ستة مناذج من أئمة احلديث تا أحدي) اعن عو ! بمن له
صلة ععلوم السنة يدرك دالالت يذا التمريل ..
باملراد أ احلافظ عبد  هلل عن عو يذا ممن امتزج عربحه دالالت قول
ِ
اح ُّ
الذ ِل﴾ ..ببقف على دقائ جتليات يذه
 هللَ ﴿ :واخفض ََلَُما َجنَ َ

اآلية حبساسية ريفة  ..حيث الحظ رمحه  هلل أ مما يدخل  ي خفض
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جناح الذل للوالدين «مراعاة مستوى الصوت»!
بيذه يي القي) املعنوية الراقية ملعىن عر الوالدين حقاً ..

فقد جاء  ي ترمجته رمحه  هلل :اعن عبدهللا بن عون :أنه اندته أمه

صوهتا؛ فأعتق رقبتّي
فأجاهبا ،فعال صوتُه َ

ا1

.

لعلك تتذتر اآل أ  هلل  ي تتاعه جعل عت الرقبة من الكفارات  ي
املنايي العظيمة تقتل اخلطأ بالظهار بالوكء  ي هنار رمقا بحنويا
فانظر تيف ملا صار صوت اعن عو أعلى من صوت أمه  ..بيو إمنا
رفع صوته ليستجيب لندائها فقط  ..بمل يكن رفع صوته جداالً أب
معارضةً  ..بمع ذلك حاسب يذا اإلمام العظي) نفسه  ..بتفر عن أم ٍر
ال يعده أترر الناس إال سلوتاً طبيعياً  ..بمع ذلك تله أعت يذا اإلمام
رقبتني تكفرياً عن يذا العمل !
باغواثه  ..من ا ٍ يصرخ من غرفته  ي الدبر الراين على بالدته
مستبطئاً غداءه! بيتذرع أبنه مري بمتعب «بما يو ِ
مربق»!
بتيف ال تتفطر األتباد من ا ٍ يتفنن  ي قرع أعواق سيارته
يستعجل بالدته اخلربج من املنزل ليذيب هبا ملشوار طلبته! بترى الوالدة
ضغط منبهات
املسكينة تتقافز جتمع أغراضها مشو ة الذين
سيارته!
باعن عو يعت رقبتني أل صوته أرفع من صوهتا بيو يستجيب
ا 1أعو نعي) حلية األبلياء قي سامي جايني دار احلديث صا. 318/2

مسلكيات

556

لندائها! أي فارق فلكي عيننا بعني القوم؟!
بجاء يذا املعىن أيقاً عن التاععي اجلليل حممد عن سريين
ات110ين  ..حيث تا يطب مفهوم «خفض جناح الذل»  ي
خماطبة بالدته  ..فكا اإذا كلم أمه كلمها كاملصغي إليها ابلشيء

ا1

 .باإذا كان عند أمه ،ورآه رجل َل يعرفه ،ظن أن به مرضاً من
خفضه كالمه عندها ا. 2
بمن جتليات «خفض جناح الذل» تمال األد  ي طريقة النظر
للوالدين  ..بخقوع العيو للعيو  ..بيذا من عيو تفسريات السلف
هلذه االستعارة القرآنية  ..فقد ربي عن عطاء بعربة من ضمن تفسريي)

هلذه اآلية أهنما قاال «وَل حتد بصرك إليهما ،إجالَلً وتعظيما» خرجه

اعن أيب حامت بغريه عنهما.

بجاء يذا املعىن عن عائشة مرفوعاً اما بر أابه من حد إليه الطرف

لكنه معلول عصاحل عن موسى.
بقد أ ار املنابي إ ارة عديعة هلذا املستوى من عر الوالدين عنمط نظر

العيو للعيو  ..إذ يقول املنابي  ي فيض القدير :االعقوق كما يكون
ابلقول والفعل؛ يكون ِبجرد اللحظ املُ ِ
شعر ابلغضب ا 3بيو داخل
ا 1اعن عساتر اتريخ دمش قي حمب الدين العمربي دار الفكر صا. 216/53
ا 2املصدر الساع صا. 217/53
ا 3املنابي فيض القدير قي أمحد عبد السالم دار الكتب العلمية صا. 551/5
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 ي عموم آية خفض جناح الذل  ..أل النظر زراً ليس إال دخا ً
خارجياً للهيب استعالء ميور  ي الباطن ..
أي مسافة ترعطنا عقوم يدققو  ي جمرد اخلشونة البصرية للوالدين ..
بفينا من يتفنن  ي مقطوعات التذمر لوالدته ألنه فتح دبالعه بمل ُيد
مالعسه قد غسل بتوي  ي التوقي املطلو !
بيذه املشايد املبهرة ألئمة السلف  ي فه) دقائ اآلفاق الداللية
خلفض جناح الذل مرتبطة ارتباطاً مبا راً ععم عل) السلف مبنازل
العبادات اليت حيبها  هلل  ..بقد تا لإلمام التاععي اجلليل حممد عن
املنكدر قي امسه عمر عن املنكدر  ..بحممد ا تهر ابلعل) بالرباية فقد
ربى عن أيب يريرة بعائشة باعن عباس بغريي) عينما ا تهر عمر
ابلعبادة بالتنسك بغلب عليه  ..بربى اإلمام اعن سعد  ي طبقاته
إبسناده قال :اقال ُممد بن املنكدر :ابت عمر يصلي ،وبت أغ ِم ُز
رجلي أمي ،وما أحب أن ليليت بليلته

ا1

.

يذا يو الفقه الدقي  ي مراتب األعمال  ..فقد عقي اإلمام اعن
املنكدر عامة ليله يدلك رجلي أمه  ..بخيفف إعياءيا  ..بيطيب
خاطريا  ..بيؤانس بحدهتا  ..بيتقر إىل  هلل عذلك  ..بأخوه عمر
صاف قدميه عني يدي  هلل يصلي الليل  ..بمع ذلك ما ترك حممد اعن
املنكدر رجلي أمه عل صرح أنه يعتقد أ عر الوالدين أجل  ي ميزا  هلل
ا 1اعن سعد الطبقات الكربى قي حممد عطا دار الكتب العلمية صا. 358/5
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من التهجد ..
بلنكن صرحاء مع أنفسنا بنعرتف أ يذه املقارنة عني عمل حممد
بعمر اعين املنكدر يي جمرد مقارنة اترخيية ال صلة لنا هبا  ..أ أخجل
أصالً من أ أطرح يذه املقارنة ابعتباريا مرتبطة عواقعنا  ..فهؤالء
يتنافسو عني إحياء الليل  ي التهجد أم إحياء الليل  ي عر الوالدين ..
بتالمها ابلنسبة لنا اليوم خارج النمط املألوف  ي حياتنا االجتماعية
أصالً إال من رح)  هلل!
بمتر ابملرء قرارات تررية  ي حياته   ..ي حياته العلمية بالعملية ..
ديد ختصص دراسي قبول عرض بظيفي راء مسكن أب مرتب اخل
 ..بقد يكو أحد الوالدين رافقاً للقرار  ..فيشعر االعن أ أابه أب أمه
ليس هلما اطالع ٍ
تاف خيوهلما فه) األمر برفقه  ..فيدير مقود أنه
ابجتاه ما قرر بال يفكر  ي اسرتضاء بالديه أبالً  ..بغالب يذه القرارات
يجنزع منها الربتة  ..بالعاقل احلصيف يو الذي يسرتضي بالديه قبل أ
يقدم  ..فإ مل يرضيا فمن يت  هلل ُيعل له خمرجاً  ..بال أقبح من
االستخفاف ابسرتضاء الوالدين  ..بالشعور أهنما ال يدرتا ما يدرك
االعن ..
بإذا تدابل الناس مسألة «أثر التقوى على العل)» فإهن) يذترب عبارة
اإلمام أمحد الشهرية اليت ربايا املربذي أ أمحد قال :اعبد الوهاب
الوراق رجل صاحل ،مثله يوفق ْلصابة احلق بعبد الويا يذا له اعن
امسه احلسن بيو أحد املقرئني من تالميذ الدبري بتا اعناً ابراً
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بحدث له مع أعيه قصة حيدث احلسن عن نفسه قائالً:
اكنت قد اعتزمت إىل اخلروج إىل «سر من رأى» ِف أايم املتوكل،
فبلغه -أي أابه -ذلك ،فقال يل :اي حسن ما هذا الذي بلغين عنك؟
فقلت :اي أبت ،ما أريد بذلك إَل التجارة ،فقال يل :إنك إن خرجت

مل أكلمك أبداً .قال :فلم أخرج وأطعتُه ،فجلست ،فرزقين هللا بعد
فأكثر وله احلمد ا. 1
ذلكَ ،

فانظر تيف أمثر خفض جناح الذل للوالدين  ي قرار جتاري الربتة  ي
الرزق فوجد  ي طاعة بالده عرتة  ي ماله تا سيفقديا لو صعر خده
بمشخ عرأيه الشخصي ..
إظهار االحرتام لرأي األعوين بإجالهلما بإظهار االستفادة من
خربهتما بالصدبر عن توجيههما :يي جنة الرب اليت من مل يدخلها لن
ِ
اح ُّ
الذ ِل﴾..
يعرف ماذا تعين يذه االستعارة القرآنية ﴿ َواخفض ََلَُما َجنَ َ
بت) ترى  ي الشبا من يسعى إلظهار جهل بالديه بأهنما ال يفهما
اجليل اجلديد  ..عل رمبا رأي الشا يستعرض مبصطلحات باعية
تاملستعلي على بالده أنه ال يفهمها ..
بت) ترى  ي الفتيات من إذا دخل املرحلة الرانوية باجلامعة صارت
تلمز ذبق بالدهتا  ..بتظهر هلا أ فالنة من قريباهتا أحسن ذبقاً منها ..
تظن أ يذه جمرد تقييمات عاعرة  ..بال تعرف جرح الكربايء الذي تغرزه

ا 1اخلطيب اتريخ عغداد قي عشار معربف دار الغر

صا. 284/12

مسلكيات

561

 ي خاصرة بالدهتا عال مباالة ..
أعن ْعد تل يذه السنوات اليت طاف هبا بالدتك األسواق لتجعلك
امة  ي عيو قريناتك  ..أتتني اليوم بترمني العبارات الالذعة عن ذبق
بالدتك؟!
بعرغ) تل يذه الصور البائسة اليوم  ي عدم التفطن لدقائ قول  هلل:
ِ
اح ُّ
الذ ِل﴾ فما زال  ي األمة خري ب هل باحلمد  ..بما
﴿ َواخفض ََلَُما َجنَ َ
زال صور من الرب يتناقلها الناس اليوم جس جرجاً يستقاء هبا  ي مساء املادية
الكاحلة  ي يذا العصر ..
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اجملرات سالمل اليقّي
 ي منتصف القر العشرين أطبق على اجنلرتا هرة عامل الفلك
بالفيزايء االجنليزي «جيمس جينز» ات 1946م بقد تنقل جينز  ي
حياته األتادميية عني جامعة تامربدج بجامعة عرنستو بتا عربفيسور
االرايضيات التطبيقية  ي جامعة عرنستو .
بتا له إسهامات رئيسية  ي حقلي الفيزايء بالفلك بخصوصاً  ي
تطوير ععض املسائل  ي جمال األ عة ا  radiationبختل بتطور
النجوم ا  stellar evolutionبانتقد نظرية العالس  ي تكو النظام
الشمسي باقرتح فرضية عديلة بحنو ذلك.
بمسي ابس) جينز عدد من املكتشفات العلمية منها قانو فيزايئي
يسمى اقانون رايلي-جينز اRayleigh-Jeans law

حيث

ساي) جينز  ي تطويره بيو قانو يصف اإل عاعات الطيفية  ي املوجات
الكهربمغناطييسية.
بمن املكتشفات اليت مسي

ابمسه اكتلة جينز اJeans mass

بيي نظرية تتعل عنشأة النجوم حيث مترل احلد األدىن لكتلة السحاعة
الغازية اليت ينشأ عن انكما ها جن) جديد.
بتذلك فوية قمرية ا  lunar craterاتتشف على سطح القمر
مسي ابمسه افوية جينز بتذلك فوية مرخيية اMartin crater
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اتتشف على سطح توتب املريخ مسي ابمسه أيقاً.
بأي قارئ حلياة «جيمس جينز» العلمية يالحظ فوراً أنه تا يقف
على يذه التخوم عني الكومسولوجيا االكونيات بالفيزايء؛ عسبب التحام
يذين العلمني  ي العصور األخرية فكرري من الفلكيني فيزايئيو بترري
من الفيزايئيني فلكيو بلذلك يقول الفلكي األمريكي «لويد متز» ات
2004م  ي تتاعه قصة الفيزايء :
االفلك أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى فرعاً من الفيزايء،

ويكفينا لتأكيد ذلك أن نالحظ العالقات القائمة بّي فيزايء الطاقة
العالية والكونيات (الكومسولوجيا) ،أو بّي تطور النجوم والفيزايء
النووية ،أو تلك العالقات بّي بنية اجملرات وحتريك السوائل ،فهي
تظهر مدى الرابطة املتينة بّي فرعي املعرفة هذين ،بل إن قصة
الفيزايء تبدأ بعض نواحيها ابلفلك اليوانين ا. 1
بليس من العسري إدراك بتفسري سبب يذ التداخل باال رتاك عني
مباحث الفيزايء بالفلك باليت يشري إليها متز بزميله  ي النص الساع
ذلك أ الفلك يعىن ابألجرام السمابية بالفيزايء تدرس احلرتة بسلوك
املادة بطاقتها خالل الزمن باملكا بمن الطبيعي أ تدرس الفيزايء
حرتة بسلوتيات يذه األجرام بمن ياينا ُيد الفيزايئي نفسه أحيا ً
ا 1لوي نند مت ننز بجيفرس ننو بيف ننر قص ننة الفي ن نزايء ترمج ننة ط نناير ترع نندار بزميل ننه دار ط ننالس
صا. 25
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فلكياً بُيد الفلكي نفسه أحيا ً فيزايئياً.
بمل يكتف «جيمس جينز» عكتاعة األطربحات املتخصصة عل تا
ينتمي إىل قطاع من املتخصصني يؤمنو أبمهية تبسيط االعلوم الطبيعية
للقارئ العام تما تتب الفيزايئي الربيطاين استيفن يوتنغ مرالً تتاعه

املشهور اموجز اتريخ الزمن :من اَلنفجار الكبري إىل الثقوب

السوداء بالذي عسط فيه أسس الكومسولوجيا االكونيات بعيع منه
أترر من عشرة ماليني نسخة بتجرج) للغات العاملية.
بمرل يذا النمط من املؤلفات اليت ختاطب القارئ العام ختل للمؤلف
هرة  ي اإلعالم ابعتباره ارح بمفسر للثورات العلمية  ي زمنه بقد

لعب «جيمس جينز» يذا الدبر فعالً بخصوصاً  ي حقل الكومسولوجيا
االكونيات بيو حقل ديد اجلاذعية باإلهبار للقارئ العام.

بينتمي «جيمس جينز» للتيار الذي يعطي الفلسفة اموقعاً ذيلياً
ابلنسبة للعلوم الطبيعية بأ الفلسفة ذات يوية تبعية ابعتبار أ العلوم
الطبيعية تكتشف بتبتكر بخترتع بالفلسفة تعل الحقاً فقط على ما مت
اتتشافه فالفلسفة لدى يذا التيار جمرد «تفسريات» تالح تطورات
العلوم تما يقول جينز مرالً:
االفلسفة ِف أية فرتة زمنية ،مرتبطة دوماً ،وبشكل كبري؛ مع العلم

ِف نفس هذه الفرتة ،لذلك فإن أي تغري رئيسي ِف العلم ينتج ردود
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فعل ِف الفلسفة ا. 1
بيذا الرأي التبخيسي للفلسفة  ي مقاعل إجالل العلوم الطبيعية
بالذي يتبناه الفيزايئي/الفلكي «جيمس جينز» ليس رأايً مبتكراً له عل
يو اجتاه معربف  ي الفكر الغريب بيشيع خصوصاً عني الباحرني  ي
احلقول التجريبية بميكن أ جند اعرتافاً هبذا الدبر التبعي/التفسريي
للفلسفة  ي التشبيه الذي صاغه رأس الفلسفة األملانية «ييغل» ات
1831م حني بصف الفلسفة  ي هناية مدخل تتاعه عن فلسفة احل
عقوله :اعومة مينرفا ال تنشر أجنحتها بتطري إال حني خيي) املساء ا. 2
بمينرفا يي آهلة احلكمة بالفلسفة  ي األساطري الربمانية بتا هلا
عومة أل البومة  ي تصوراهت) رمز للحكمة ابعتبار سلوتها الصام
املراقب طوال النهار باختياريا املواقع غري املأيولة.
بمقصود ييغل هبذا التشبيه أ الفلسفة ال تبدأ  ي العمل إال ععد
انتهاء األحداث باألعمال  ي النهار فتأ ي الحقاً لتفسر فقط بمقتقى
يذا التشبيه أ الفلسفة ذات (مرتبة تفسريية فقط ال اصانعة

لألحداث .

ا1
J. Jeans, Physics and philosophy, Cambridge, 1943, p.2
 Hegal, philosophy of right, p.xxi.ا2
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بيناك وايد أخرى تررية  ي الفكر الغريب ملن مييل هلذا االجتاه

التقزميي ملكانة الفلسفة  ي مقاعل تعظيم العلوم الطبيعية بنتائجها  ي

الطب بالتكنولوجيا بحنويا بليس ياينا حمل عسط يذه الشوايد.
بلذلك جتد أمريكا -مرالً -املتفوقة  ي العلوم بالتقنية يقل فيها
الفالسفة عينما أبرباب اليت تراجع مقاعل التفوق األمريكي يكرر فيها
الفالسفة حىت أ عامل النفس األمريكي جرانفيل ستانلي ات 1924م
 ي مقالته «الفلسفة  ي الوالايت املتحدة» اليت نشريا  ي فصلية امايند
حني تا يطرح تشخيصاً مبكراً للواقع الفلسفي  ي أمريكا يقول:
االفالسفة  ي أمريكا أندر من الرعاعني  ي النربيج ا . 1لكنه يرجع ذلك
حلداثة عمر الوالايت املتحدة.
بقد استعرض ستانلي تفسرياً هلذه الظايرة -أعين حمدبدية الفالسفة
 ي أمريكا -مرتبطاً ععمر البلد بمزاج األعمال باالسترمار العملي.
ب ي تقديري الشخصي أ من أي) تتب جيمس جينز تتاعه «الفيزايء
بالفلسفة» ا  Physics and philosophyبيو دراسة مقارنة عني
طريقة عمل الفيزايئيني بمنتجاهت) العلمية بطريقة عمل الفالسفة
بمنتجاهت) اليت قدمويا بحيابل جينز  ي تتاعه يذا أ يرب بجهة نظره
ا1
G. Stanley Hall, Philosophy in the United States, Mind,
p.95
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تفصيالً حول تواضع مثرات الفلسفة مقارنةً ابلنتائج اليت قدمتها لنا
الفيزايء ب ي يذا الكتا مواضع صادمة للقارئ مرل املوضع الذي
رح فيه نظرية تانط بحلل جدبايا بأنه يرى أهنا مل تقف يئاً ذا ابل
مث حابل أ ينقل الفلسفة إىل تفكري جديد على ضوء نتائج الفيزايء
تمفهوم السببية بحرية اإلرادة بغرييا.
بإذا بضع الباحث تتا جينز يذا  ي سياقه التارخيي فسيستوعب
ابلقبط خلفيات يذا الطرح فكتا جينز يذا االفيزايء بالفلسفة جبلِد
 ي أايم اثورة العلوم الطبيعية بتطور احلياة االجتماعية عناء على
املكتشفات باالعتكارات اليت تقخها  ي حياة الناس بتان يذه
املرحلة أصعب اللحظات اليت عدأت تعيش فيها الفلسفة اأزمة اجلدبى
فصار يتساءل ترري من الباحرني  ي احلقول التجريبية خصوصاً عن

اجدوى الفلسفة بيرب أهنا مل تقدم يئاً؟
بمن أي) األطربحات اليت حابل دراسة يذه الظايرة بالرد على
املخالفني فيها برقة الفيلسوف االجنليزي عر رد بيليامز ات  2003م
بتان ععنوا «حول عغض بازدراء الفلسفة» بقد نشرت  ي جملة الند
ريفيو بقد استفتحها بيليامز عقوله احيثما وجد موضوع فلسفي وجد

من يكرهه ويزدريه بالرصد املرري الذي عرضه بيليامز يو قوله  ي مقالته

اهذه األايم ،معظم الذين يتخذون هذا املوقف ضد الفلسفة ليسوا
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متدينّي ،بل علماء! ا. 1
بعطبيعة احلال مل يكن بيليامز مسربراً هبذه الظايرة عل خصص يذه
الورقة للرد على يذه االجتاه املستخف ابلفلسفة ععد ثورة العلوم الطبيعية.
يذه الظايرة ديدة الشيوع  ي الفكر الغريب العلمي أعين ازدراء
الفلسفة بتعظي) العلوم الطبيعية تقود إىل التساؤل:
ملاذا إذ اع عني الشبا املرقف العريب املعجب ابلغر ؛ القراءة  ي
«الرتاث» الفلسفي الغريب تفالسفة القرب  19-18-17بالقعف
 ي التكوين العلمي الطبيعي؟
احلقيقة أ يذه الظايرة تستح الرصد بالتحليل بسأحابل أ أقدم
تفسرياً هلا ففي تقديري أ يؤالء الشبا العريب قرؤبا للمفكرين العر
الذين درسوا الفلسفة  ي الغر بمل يقرؤبا ملختصي العلوم الطبيعية من
العر فنقله) املفكرب العر أصحا التكوين الفلسفي إىل الرتاث
الفلسفي الغريب بصوربا هل) أ التقدم املادي الغريب تله نتيجة للفلسفة
الغرعية بيذا التصوير نتيجة طبيعية لكو يؤالء املفكرين العر يسوقو
عقاعته).
بلذلك بجد باابً عرعياً يتخرج من تليات الطب باهلندسة بالعلوم
ا1
B. Williams, On hating and Despising philosophy,
LRB,1996, p.16
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مث يصرف بق فراغه  ي قراءة الرتاث الفلسفي الغريب االقرب -17
 19-18عدالً من أ ينشر الرقافة العلمية احلديرة باملعاصرة  ي علده!
بيذه ظايرة مديشة فعالً بحمزنة  ي نفس الوق فاملؤيلو ابلعلوم اليت
حيتاجها جمتمعنا من اجلادين  ي القراءة يرتك ععقه) ترقية جمتمعنا
عتخصصه بيذيب حيفر  ي غبار التاريخ الغريب العتي !
بميكن للقارئ أ يتاعع ععض املقاالت الفلسفية  ي صحفنا احمللية أب
الندبات الفلسفية  ي حميطنا اخلاص؛ بسيالحظ أ الرموز الفلسفية
الغرعية املتدابلة غالبها الساح ينتمي إىل «املاضي» الفلسفي الغريب
بليس إىل «الراين» باحلديث باملعاصر بآخر ما توصل إليه العل)!
سيالحظ الراصد للحالة الفلسفية العرعية باحمللية خصوصاً -مرالً -أ
الرموز الفكرية الفلسفية املتدابلة عينه) ي) رموز القر السادس عشر
امارتني لوثر أب رموز القر الساعع عشر افرانسيس عيكو ديكارت
توماس يوعز أب رموز القر الرامن عشر اجو لوك ييوم ربسو
تانط أب رموز القر التاسع عشر اعنتام ييغل وعنهابر تريتيجارد
سبنسر نيتشة بحنو يؤالء بيعرف القارئ أ التطور العلمي املعاصر
جتابز مبسافات فلكية أفكار بتصورات يؤالء الفالسفة الذين عا وا
عصور التخلف التكنولوجي.
بلذلك ميكن القول أ الشبا الذين طلقوا القراءة  ي العلوم
الشرعية بانصرفوا للقراءة  ي الرتاث الفلسفي الغريب؛ أهن) انتقلوا من
اتراث إىل اتراث آخر فقط بي) يتخيلو أهن) انتقلوا من املاضي
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للحداثة!
بإذا تا ععض يؤالء الشبا يسمي الكتب الشرعية تتباً صفراء
فالذي فعله يو أنه انتقل فقط من تتب صفراء رقية إىل تتب صفراء
الصفرة حبسب معايريه!
غرعية! فما زال  ي عامل ُّ
لكن ما السبب الذي دعا الشبا املرقف العريب لإلقبال على تتب
الفلسفة العرعية بالعزبف عن الكتب العلمية العرعية؟ رمبا يعود السبب إىل
مبادرة املفكرين الفلسفيني العر بتكاسل املختصني العر  ي العلوم
الطبيعية عن تبسيط العلوم للقارئ العام برمبا أل العلوم تاج إىل
معامل بخمتربات بأجهزة بمتويل للبحث العلمي خبالف الفلسفة اليت يي
انشاك أتملي ذيين حمض ينهي املؤلف فيه تتاعه  ي غرفته اخلاصة
بعسبب تفريط النظ) السياسية العرعية  ي متويل البحث العلمي اجته
العقول إىل اال تغال ابلفلسفة تتعويض.
ٍ
مقصود ابألصالة
على أية حال  ..ما سب تله تا استطراداً غري
بإمنا جر إليه توجه «جيمس جينز» إىل تبخيس الفلسفة بتعظي) العل)
 ي تتاعه االفيزايء بالفلسفة فاضطر احلديث إىل عرض يذا االجتاه  ي
الفكر الغريب.
بإمنا تا املراد األساسي من السطور الساعقة يو التعريف املوجز فقط
ابلفيزايئي/الفلكي «جيمس جينز»؛ متهيداً لعرض حوار يام جرى عينه
بعني طرف آخر بيو عامل الرايضيات اهلندي اعناية  هلل املشرقي .
يذا الطرف اآلخر  ي احلوار بيو عناية  هلل املشرقي ات1963م قد
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عج ِرف عولعه الغريب ابلرايضيات بأهنى املاجستري  ي الرايضيات بعمره
ا 19سنة بحط) األرقام القياسية الساعقة له ب ي نفس العام
ا1907م بقد أمت التاسعة عشرة من عمره؛ سافر إىل عريطانيا ملواصلة
دراساته  ي الرايضيات  ي جامعة تامربدج بأهنى خالل بجوده  ي
تامربدج دراسة عدة ختصصات موازية  ي اللغات الشرقية بالعلوم
الطبيعية! بمكث  ي تامربدج مخس سنوات إىل العام 1912م مث عاد
ععديا إىل اهلند.
بملا علغ عناية  هلل املشرقي حبر الرالثني خطرت له فكرة تفسري القرآ
على ضوء مكتشفات العلوم الطبيعية بنفذ الفكرة فعالً بأهنى اجمللد
األبل منه بعمره ا 36سنة  ي عام 1924م بمساه االتذترة فلف
األنظار ععمله يذا بمت تر يحه جلائزة نوعل إال أ جلنة اجلائزة ا رتط
ترمجة العمل ألحد اللغات األبرعية فرفض عناية  هلل اجلائزة بقال :اال
أريد جائزة ال تعرتف علغيت األبردية! عرغ) أنه درس  ي تامربدج أصالً
عدة ختصصات ب أ الرتمجة ال يكلفه يئاً لكنها أنفة العامل اهلندي.
باخنرك عناية  هلل  ي املعرتك السياسي بتقلد عدة مناصب حكومية
مث استقال بأسس حزابً سياسياً امسه احرتة اخلاتسار بأنشأ صحيفة
أسبوعية ابس) ااإلصالح بسجن لعدة مرات.
بلألسف مل تكن الصورة مشرقة إىل يذا احلد فقد تا لدى عناية
 هلل ععض التصورات اخلاطئة حول السنة النبوية بمفهوم اختالف
النبوات  ي التشريع بنظرية التفسري اإلسالمية بغرييا بللتوسع حول
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خصية عناية  هلل املشرقي بدبره ميكن مراجعة الكتب املتخصصة  ي
ترمجته ا. 1
لكن  ..دعنا نصل اآل إىل جوير املراد من يذا التعريف
ابلشخصيتني بمها :العامل الفيزايئي/الفلكي االجنليزي اجيمس جينز
بعامل الرايضيات اهلندي اعناية  هلل املشرقي .
ففي نفس الفرتة اليت قدم فيها عناية  هلل املشرقي إىل تامربدج ملواصلة
دراساته  ي الرايضيات التقى جبيمس جينز حيث تا جينز يدرس  ي
اجلامعة بتعرف عليه بقد ربى عناية  هلل املشرقي قصة مديشة بقع
له مع جينز بقد نشرت يذه القصة  ي جملة انقوش الباتستانية  ي
عدديا اخلاص املكرس لسرية عناية  هلل املشرقي مث نقلها عن اجمللة
املذتورة املفكر اهلندي ابحيد الدين خا  ي تتاعه الذي ترج) ععنوا
ااالسالم يتحدى :مدخل علمي إىل اإلميا بأصل الكتا  ي النسخة
االجنليزية ععنوا ا هلل يتجلى :أدلة  هلل  ي الطبيعة بالعل) بذتر  ي مقدمته
أ يذا االس) ا هلل يتجلى مأخوذ من آية  ي االجنيل بلكن  ي الرتمجة
العرعية جعل العنوا ااإلسالم يتحدى .
حسناً  ..دعنا اآل ننقل يذا احلوار الطويل يقول بحيد الدين خا
ا1
Alik M., Allama Inayatullah Mashraqi: A Political Biology, Oxford
University Press, 2000.
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 ي تتاعه «االسالم يتحدى» ما يلي:

اوسوف أختم هذا الباب بواقعة رواها العامل اَلندي املغفور له

الدكتور عناية هللا املشرقي وهو يقول:
كان ذلك يوم أحد ،من أايم سنة0929م ،وكانت السماء متطر

بغزارة ،وخرجت من بييت لقضاء حاجة ما ،فإذا يب أري الفلكي
املشهور السري جيمس جينز-األستاذ جبامعة كمربدج-ذاهباً إىل
فدنوت منه ،وسلمت
الكنيسة ،واْلجنيل والشمسية حتت إبطه،
ُ
عليه ،فلم يرد علي ،فسلمت عليه مرة أخرى ،فسألين :ماذا تريد

مين؟

فقلت له :أمرين ،اي سيدي! األول هو :أن مشسيتك حتت إبطك

رغم شدة املطر!.
فابتسم السري جيمس وفتح مشسيته على الفور.
فقلت له :وأما األمر اآلخر فهو :ما الذي يدفع رجال ذائع

الصيت ِف العامل مثلك؛ أن يتوجه إىل الكنيسة؟

وأمام هذا السؤال توقف السري جيمس حلظةًُ ،ث قال :عليك اليوم

أن أتخذ شاي املساء عندي.

وعندما وصلت إىل داره ِف املساء؛ خرجت ليدي جيمسِ ،ف متام

الساعة الرابعة ابلضبط ،وأخربتين أن السري جيمس ينتظرين ،وعندما
دخلت عليه ِف غرفته ،وجدت أمامه منضدة صغرية موضوعة عليها
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أدوات الشاي ،وكان الربوفيسور منهمكاً ِف أفكاره ،وعندما شعر
بوجودي سألين :ماذا كان سؤالك؟.
ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي ُماضرة عن تكوين األجرام

السماوية ،ونظامها املدهش ،وأبعادها وفواصلها الالمتناهية ،وطرقها،
ومداراهتا ،وجاذبيتها ،وطوفان أنوارها املذهلة ،حىت إنين شعرت بقليب
يهتز هبيبة هللا وجالله.

وأما السري جيمس فوجدت شعر رأسه قائماً ،والدموع تنهمر من
عينيه ،ويداه ترتعدان من خشية هللا ،وتوقف فجأة ُث بدأ يقول :اي

عناية هللا! عندما ألقي نظرة على روائع خلق هللا ،يبدأ وجودي يرتعش
من اجلالل اْلَلي ،وعندما أركع أمام هللا وأقول له« :إنك لعظيم!»
أجد أن كل جزء من كياين يؤيدين ِف هذا الدعاء ،وأشعر بسكون
وسعادة عظيمّي ،وأحس بسعادة تفوق سعادة اآلخرين ألف مرة،

أفهمت اي عناية هللا خان  ،ملاذا أذهب إىل الكنيسة؟
ويضيف العالمة عناية هللا قائالً :لقد أحدثت هذه احملاضرة طوفاانً
ِف عقلي ،وقلت له :اي سيدي لقد أتثرت جداً ابلتفاصيل العلمية اليت
رويتموها يل ،وتذكرت هبذه املناسبة آية من آي كتايب املقدس ،فلو

مسحتم يل لقرأهتا عليكم.

فهز رأسه قائالً :بكل سرور.

فقرأت عليه اآلية التالية﴿ :وِمن اجلِبَ ِ
ف
يض َو ُمح ٌر َُمتَلِ ٌ
ال ُج َد ٌد بِ ٌ
َ َ
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ِ
الد َو ِ
يب ُسو ٌد * َوِم َن الن ِ
َّاس َو َّ
اب َواألَن َع ِام َُمتَلِ ٌ
ف أَل َوانُهُ
أَل َوانُ َها َوغَ َراب ُ
اَّلل ِمن ِعب ِ
ادهِ العُلَ َماءُ﴾.
ك إِ َّمنَا ََي َ
َك َذلِ َ
شى ََّ
َ
ادهِ
اَّلل ِمن ِعب ِ
فصرخ السري جيمس قائال :ماذا قل ؟ ﴿إِ َّمنَا ََي َ
شى ََّ
َ
العُلَ َماءُ﴾؟ مديش! بغريب بعجيب جداً!! إ األمر الذي تشف ج

عنه ععد دراسة بمشايدة استمرت مخسني سنة من أنبأ حممداً عه؟ يل
يذه اآلية موجودة  ي القرآ حقيقة؟ لو تا األمر تذلك؛ فاتتب
هادة مين أ القرآ تتا موحى من عند  هلل.
ويستطرد السري جيمس جينز قائالً :لقد كان ُممد أمياً ،وَل ميكنه

أن يكشف عن هذا السر بنفسه ،ولكن «هللا» هو الذي أخربه هبذا
السر  ..مدهش  !..وغريب وعجيب جداً
يذا احلوار املرري الذي بقع عني الفيزايئي/الفلكي جيمس جينز بعامل
الرايضيات اهلندي عناية  هلل املشرقي له دالالت بفيه مواضع ال ينققي
منها العجب.
فهذا االنفعال العمي الذي بقع من «جينز» بيو يتعم  ي دراسة
املعلومات الفلكية بيستعرضها إىل درجة االرجتاف باهنمار الدموع مشهد
يرري توامن اإلميا  ي النفوس البشرية.
بعسبب أ عناية  هلل تا صغري السن حني التقى جبينز بانبهر إبميانه
ا1

.

ا 1بحينند النندين خننا اإلسننالم يتحنندى :منندخل علمنني إىل اإلميننا ترمجننة ظفننر اإلسننالم
خا مكتبة الرسالة صا. 203
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اب هل فقد تا لذلك أثر عجيب  ي تعمي اليقني اب هل  ي نفس يذا
الفىت حىت اعتجِرب جينز ملهماً له.
بيذا الكو العجيب مبجراته بجنومه بتواتبه بأقماره بمداراته بنظامه
دفع الرببفيسور جينز إىل البحث عن أقر دين يعرفه فتمسك النصرانية
فكيف لو تعرف على تتا  هلل احملفوظ برأى ما فيه من عجائب
اإلعجاز العلمي باإلعجاز التشريعي باإلعجاز البالغي باإلعجاز
الربحي.
مث انظر مع تل يذا االنبهار ععجائب الكو بنظامه ازداد جينز ديشة
اَّلل ِمن ِعب ِ
ادهِ العُلَ َماءُ﴾ ب هد أ
حني مسع قول  هلل ﴿إِ َّمنَا ََي َ
شى ََّ
َ
القرآ ح ! فما أعجب ما يصنعه القرآ  ي النفوس البشرية!
بمن العجائب  ي يذا احلوار أ تنظر تيف ُيد الرببفيسور «جينز»
 ي فطرته البشرية ما يؤيده بيو يناجي  هلل ابلتعظي) بيقول  هل «إنك
لعظي)»! فكيف لو عرف يدي رسول  هلل   ي مناجاة  هلل أب رف
األذتار باملقامات بقد تفطرت قدماه ؟!
مث انظر تيف حيكي الرببفيسور «جينز» عن السعادة بالسكينة اليت تغمر
نفسه حني يناجي  هلل ابلتعظي) فكيف لو ذاق سكينة القرآ بسعادة
التهجد بلذة اخلشوع باالنطراح عني يدي  هلل؟!
تل يذه املعاين  ي تعظي)  هلل تكشف للرببفيسور «جينز» بيو
يتأمل فقط ملكوت السموات باألرض حىت علغ أ هد للقرآ أنه
ح بأ نبوة حممد  ح أال صدق  هلل سبحانه إذ قالَ ﴿ :سنُ ِري ِهم
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ِ
آايتِنَا ِِف اآلفَ ِ
ّي ََلُم أَنَّهُ احل ُّق أَوَمل يك ِ
ك
ف بَِربِ َ
اق َوِِف أَن ُفس ِهم َح َّىت يَتَ بَ َّ َ
َ َ َ
َ
أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َشيء َش ِهي ٌد﴾ [فصلت.]42:
يذه املشاعر اليت عصف ابلرببفيسور جينز بيو يتدعر عظمة
ملكوت السموات باألرض بمجال الفلك عرض لكرري من الناس
غريه بسأذتر ععض الشوايد:
فهذا إميانويل تانط ات1804م رمز الفلسفة األملانية ب ي عمله
الراين  ي ثالثيته النقدية املشهورة استفتح خامتة الكتا هبذه العبارة
ذات الدالالت املررية حيث يقول تانط  ي تتاعه املشار إليه:
اشيئان اثنان ميآلن العقل إبعجاب ومهابة متجددين ومتزايدين،

كلما كرران النظر فيهما؛ األفالك املرصعة ابلنجوم فوقنا ،والقانون
األخالقي فينا ا. 1
حني تتأمل  ي مشاعر تانط يذه اليت يربيها عن نفسه بتستحقر
منزلة تانط املرتزية  ي الفلسفة ععامة بالفلسفة األملانية خباصة؛ تصل إىل
نتيجة خالعة بيي انفعال أ د الناس إيغاالً  ي العلوم العقلية هبذه
اآلايت الكونية الفلكية  ي السماء ..
حسناً  ..دعنا نتجابز يذه الطبقة من أيل العلوم الطبيعية بالفلسفية
ا1
Kant, The Critique of Practical Reason,Bibliotech
Press, p. 123
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بلنتأمل  ي طبقة أرفع منه) بأ رف بأنقى بأزتى بأعل) بي) سادات
العل) باإلميا بإذا دلفنا إىل يذه الطبقة فلن أستطيع أ أجتابز قصةً
ايديا احلافظ أعو حفص البزار ات 749ين عنفسه مث سجلها  ي
تتاعه «األعالم العلية  ي مناقب اعن تيمية» الذي تقدم اإل ارة إليه
 ي فصل ساع .
بابملناسبة فكتا البزار يذا  ي تقديري يو أعذ الكتب اليت
ترمج أليب العباس صحيح أ  ي ترمجة اعن عبد اهلادي باعن ترري
توسع  ي نو ٍاح معينة لكن البزار نقل أموراً من دقائ تصرفات اعن تيمية
ُّ
 ي ليله بهناره ال جتديا عند غريه عل حىت طريقة تكبريه للصالة برمبا
يكو السبب  ي ذلك أ البزار اقرت من اعن تيمية غفاً عنقل أحواله

بتا اعن تيمية يدنيه منه تما يقول البزار اوكنت مدة إقاميت بدمشق

مالزمه جل النهار ،وكثرياً من الليل ،وكان يدنيين منه حىت جيلسين اىل
ُ

جانبه

ا1

 .بإين أغبط تل قارئ مل يقرأ ععد األعالم العلية أل متعة

اترخيية تنتظره ..
بيذه القصة اليت نقلها البزار عن اعن تيمية تتعل مبوضوعنا عن
الفلك حيث يربي احلافظ البزار عر مج اعن تيمية ععد صالة الفجر
مبا رة فيقول:
ا 1البزار األعال م العلية  ي مناقب يخ اإلسالم اعن تيمية قي صالح الدين املنجد دار
الكتا اجلديد صا. 38
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اُث يشرع ِف الذكر ،وكان قد عُ ِرفت عادته َل يُكلِمه أحد بغري
ضرورة بعد صالة الفجر ،فال يزال ِف الذكر ي ِ
سمع نفسه ،ورِبا
ُ
يسمع ذكره من إىل جانبه ،مع كونه ِف خالل ذلك يكثر من تقليب
بصره حنو السماء ،هكذا دأبه حىت ترتفع الشمس ويزول وقت النهي

عن الصالة

ا1

.

فتأمل تيف تا أعو العباس اعن تيمية يكرر من النظر  ي ملكوت
السموات باألرض ععد صالة الفجر بيو يذتر  هلل يقلب عصره  ي
السماء ملا يتقافر  ي ذلك من اجتماع أسبا االستغراق  ي استحقار
العظمة اإلهلية بإمنا برد النهي عن رفع البصر إىل السماء  ي حال
الصالة تما سبق اإل ارة إليه  ي غصل ساع ألهنا حال خاصة من
اخلشوع باإلطراق باألد بأما  ي سوى ذلك فل) ينه عنه عل يو من
يدي رسول  هلل  ،تما تا يقلب بجهه  ي السماء بيو يلتمس
َّك قِب لَةً
ك ِِف َّ
الس َم ِاء فَ لَنُ َولِيَ ن َ
ب َوج ِه َ
ويل القبلة ﴿قَد نَ َرى تَ َقلُّ َ
اها﴾
تَ ر َ
ضَ

[البقرة]055:

بذتر الصحاعة تررة رفع النيب  بجهه إىل

السماء تما  ي صحيح مسل) افرفع النيب  رأسه إىل السماء ،وكان

كثرياً مما يرفع رأسه إىل السماء

ا 1املصدر الساع ذات الصفحة.
ا 2صحيح مسل) ا. 2531

ا2

ب ي السنن تا رسول  هلل 
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ا1

.

بمن أعظ) النماذج  ي التعامل مع الفلك تمعراج لليقني باليت تفوق
ماذتر ه عن غري الرسل موقف خليل  هلل إعرايي) -صلى  هلل عليه بآله
بسل) -بما جرى له من أحوال مع األجرام الفلكية  ..بقد نص  هلل  ي
تتاعه أنه أرى إعرايي) «ملكوت السموات باألرض» لتحقي نتيجة
باضحة بيي قوله «بليكو من املوقنني» ..
فأي عريا أعظ) من يذا الربيا يبني أ الفلك معراج لليقني  ..بأ
األجرام السمابية بأحواهلا سالمل يصعد هبا القلب إىل مدارات اجلزم
ِ ِ
السماو ِ
ات
يم َملَ ُك َ
بخلع االرتياابت َ ﴿ ..وَك َذلِ َ
وت َّ َ َ
ك نُ ِري إب َراه َ
واألَر ِ ِ
ِ
ِ
ّي﴾ [األنعام.]14:
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُموقنِ َ
َ
النظر  ي ملكوت السموات باألرض  ..در ينتهي عصاحبه إىل جنة
اليقني ..
بقد دعا  هلل إىل يذا النظر  ي ملكوت السموات باألرض فقال
السماو ِ
سبحانه﴿ :أَوَمل ي نظُروا ِِف ملَ ُك ِ
ات َواألَر ِ
وت
ض﴾
َ
َّ َ َ
َ َ ُ
[األعراف.]084:
على أية حال  ..من أتمل  ي قصة الفيزايئي/الفلكي جيمس جينز

ا 1سنننن أيب دابد ا 4837بأعلننه ععقننه) ععنعنننة اع ننن إسننحاق بيننذا غننري دقي ن بي ننذه
طريقة املتأخرين  ي التدليس فشيخه يع قو عن عتبة مسع منه عل نص اعنن املنديين علنى
عدم تدليس اعن إسحاق أصالً فهو حممول على االتصال ب هلل أعل).
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ب دة انفعاله ععظمة صنع  هلل بعدائع نظامه  ي الفلك حىت اهنمرت
دموعه بأتمل عبارة تانط حني دث عن تزايد اإلعجا باملهاعة تلما
ترر املرء النظر  ي السماء املرصعة ابلنجوم فوقنا بأتمل تيف تا
اإلمام اعن تيمية يقلب عصره  ي السماء ععد صالة الفجر حىت تطلع
ك نُ ِري
الشمس  ..مث ض) يذه املشايد تلها إىل قول  هللَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ّي﴾ أدرك
يم َملَ ُك َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُموقنِ َ
الس َم َاو َ
إب َراه َ
يئاً من عجائب أسرار القرآ  ي غرس اليقني  ي النفوس البشرية !..
بتلما أعاد املرء التأمل بالتمعن  ي العبارة األخرية «بليكو من
املوقنني» انفتح له أعوا عظيمة إىل مقام اإلحسا بيو أرفع
مقامات الدين فوق اإلسالم باإلميا بيو أ تعبد  هلل تأنك تراه يعين
من دة اليقني ..
فإذا رأي النجوم تتدىل حببال ضيائها إليك فاغتن) الفرصة بتسل هبا
إىل قم) اليقني ..

