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هذا الكتاب
أحداث هذه الرواية تدور حول رحلة يأخذ معلم السالم فيها تلميذه إىل
بالد السالم ،وإىل حمل يشبه املسجد األقىص املبارك ،وهناك يلتقي معلم الربكة،
وباملتوسمني الذين يدلونه عىل كيفية االستفادة من الربكات ،وكيفية التعامل
معها ..وهو يمر يف رحلته تلك بأربعة أقسام:
القسم األول :مرصد الربكة ..وهو املحل الذي يبحث فيه عىل مصادر
الربكة ووسائطها وحماهلا ومواقيتها.
القسم الثاين :منازل الربكة ..وهي اللطائف التي يتكون منها بنيان
اإلنسان ،وفيها يعرف حقيقته وعالقة الربكات هبا ،ألن بركات اهلل حتتاج إىل
حمال تنزل فيها ،ومنازل حتل هبا.
القسم الثالث :خمزن الربكة ..وهو املحل الذي يعاين فيه ما ورد يف
النصوص املقدسة من أغذية ورد التنصيص عىل ما أودع فيها من بركات.
القسم الرابع :مشايف الربكة ..وهو املحل الذي يعاين فيه ما ورد يف
النصوص املقدسة من أدوية ورد التنصيص عىل ما أودع فيها من بركات.
وقد حاور تلميذ السالم يف هذه الرواية كل ما مر به من أغذية وأدوية
وغريها ،وتبني له من خالل احلوار أن أسباب بركتها هو تلك األحوال
الروحانية العالية التي تعيشها تلك املوجودات التي بارك اهلل فيها ..فقيمتها
ليس يف مكوناهتا املادية ،وإنام يف أحواهلا الروحية.
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املقدمة
كتبت هذه الرواية يف فرتة كانت مجيع وسائل اإلعالم منشغلة بالطب البديل ،ونظام
املاكروبيوتيك وغريه من األنظمة الغذائية والعالجية الوافدة من الصني أو اليابان أو اهلند
أو غريها من البالد.
وقد انترش بني عامة الناس يف ذلك احلني االهتامم بالعنارص املكونة لكل غذاء فهم
يسألون عن مكوناته من الفيتامينات واملعادن والربوتينات ونحوها..
وقد صادف أن أهدي إيل حينها ماء زمزم جاء به بعض احلجاج ..وقد كنت فرحا
به ،وبالربكات التي حيملها ..لكن بعض املتدينني املتأثرين باملوجة اجلديدة راح يسخر مني،
ويقول :إن املكونات الكيميائية ملاء زمزم ال ختتلف عن مكونات سائر املياه..
قلت :ولكنه حيوي فوق ذلك عنرصا خطريا ،وهو الربكة ،فهو ماء وردت النصوص
يف فضله وبركته ،وأنه ملا رشب له..
ضحك صاحبي ،وهو يقول :أال تزال تؤمن بالربكة  ..إهنا هي التي نرشت الرشك
يف األمة  ..وهي التي جعلتنا يف ذيل قافلة األمم ..وهي التي ..؟
كان هذا موقف فرد رأيته  ..لكني رأيت بعد ذلك الكثري من أمثاله ..بل رأيت علامء
كبار يزعمون أن ما ذكره رسول اهلل  من بركات األغذية واألدوية هو جمرد اجتهاد ،وقد
يكون خمطئا فيه..
بل إن بعضهم جترأ عىل ما ورد يف القرآن الكريم نفسه من اعتبار العسل شفاء ،فراح
يعترب ذلك جمرد موافقة ملا عرفه العرب من أنواع التداوي.
كل هذه احلوادث كانت السبب األكرب لتأليفي هلذه الرواية ،والتي من خالهلا
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حاولت أن أبني قيمة الربكة وأمهيتها وأن أي مؤمن بالقرآن الكريم والسنة املطهرة ..بل أي
مؤمن بأي دين من األديان يقول هبا ،ويذعن هلا.
وقد تعجبت من الذين يؤمنون بتأثري الني واليانغ ..وتأثري الفيتامينات واملعادن
وغريها  ..كيف ال يؤمنون بتأثري الربكة ..وهي فضل اهلل الواسع الذي يضعه حيث يشاء
ومتى يشاء وكيف يشاء.
ولذلك حاولت يف هذه الرواية أن أستنبط ما أمكن من قوانني تأثري الربكة ،بحيث
تصبح عالجا يمكن استعامله واالستفادة منه ،وقد سميت النظام املقيد هبذه القوانني من
باب املشاكلة [املباركبيوتيك]
فاملباركبيوتيك هو نظام احلياة املستند إىل البحث عن بركات اهلل املودعة يف الكون،
لينهل منها املؤمن ،وينال ما فيها من خري وفضل ونعمة ال باعتبار مكوناهتا املادية ،وإنام
باعتبار صلتها بصاحب كل فضل وجود يف هذا الكون.
وأحداث الرواية تدور حول رحلة يأخذ معلم السالم فيها تلميذه إىل بالد السالم،
وإىل حمل يشبه املسجد األقىص املبارك ،وهناك يلتقي معلم الربكة ،وباملتوسمني الذين
يدلونه عىل كيفية االستفادة من الربكات ،وكيفية التعامل معها.
وهو يمر يف رحلته تلك بأربعة أقسام:
القسم األول :مرصد الربكة ..وهو املحل الذي يبحث فيه عىل مصادر الربكة
ووسائطها وحماهلا ومواقيتها.
القسم الثاين :منازل الربكة ..وهي اللطائف التي يتكون منها بنيان اإلنسان ،وفيها
يعرف حقيقته وعالقة الربكات هبا ،ألن بركات اهلل حتتاج إىل حمال تنزل فيها ،ومنازل حتل
هبا.
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القسم الثالث :خمزن الربكة  ..وهو املحل الذي يعاين فيه ما ورد يف النصوص
املقدسة من أغذية ورد التنصيص عىل ما أودع فيها من بركات.
القسم الرابع :مشايف الربكة  ..وهو املحل الذي يعاين فيه ما ورد يف النصوص
املقدسة من أدوية ورد التنصيص عىل ما أودع فيها من بركات.
وقد حاور تلميذ السالم يف هذه الرواية كل ما مر به من أغذية وأدوية وغريها ،وتبني
له من خالل احلوار أن أسباب بركتها هو تلك األحوال الروحانية العالية التي تعيشها تلك
املوجودات التي بارك اهلل فيها ..فقيمتها ليس يف مكوناهتا املادية ،وإنام يف أحواهلا الروحية.
ولذلك فإن هذه الرواية ال تتعلق فقط بالنواحي الصحية ،وإنام تتعلق قبل ذلك
بالنواحي الروحية والعرفانية ..حتى نتناول األشياء من اهلل لننال ما فيها من فضل وبركة.
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البداية
عند عوديت من [حصون العافية] شعرت برمحة اهلل سبحانه وتعاىل ،وهي تشمل أجساد
عباده وأرواحهم ..بل رأيتها وهي متد يدها إليهم ترعاهم وحتوطهم بكنفها ..وقد تعجبت من
ذلك الكم الكبري من النصوص املقدسة التي ال ختدم الروح فقط ،بل ختدم اجلسد أيضا ،وختدم
معه كل حاجاته ومتطلباته التي يتصور الغارقون يف أوحال الدنيا أن الدين ينفر منها ،وأن
االتصال باهلل حيجب عنها.
ويف غمرة تلك السعادة والسالم الذي استشعرته خطرت عىل بايل خاطرة ،وهي أن تلك
الرعاية اإلهلية التي وضعت قوانني حفظ الطني ،أال يمكن أن تكون قد وضعت كذلك قوانني
عالجه إذا ما طرأ عليه أي طارئ ،أو حصل له أي مكروه.
وبمجرد أن خطرت هذه اخلاطرة عىل بايل رحت أسأل نفيس :هل يمكن أن يكون يف
الطبيبعة التي خلقها ا هلل لنا ما يغنينا عن كثري من تلك األدوية املسمومة التي ال تداوي داء إال بعد
أن تضع بدله أدواء؟
وهل يمكن أن تأيت اإلشارة إىل هذا النوع من األدوية يف النصوص املقدسة ،مثلام وردت
اإلشارة إىل الطب الوقائي؟
وهل يمكن أن تستفيد البرشية ـ إن ختلصت من كربيائها من تلك النصوص ـ فتفعلها يف
حياهتا ،وتبني عليها منهجا جديدا يف التداوي ينطلق من السامء قبل أن ينطلق من األرض؟
بمجرد أن خطر عىل بايل هذه األسئلة وغريها ،رأيت معلم السالم يأخذ بيدي ،وهو
يقول :هيا بنا إىل األرض املباركة ،حيث تتنزل أدوية السامء.
قلت :األرض املباركة ..أدوية السامء ..ما تعني؟
قال :رس ..فباهلل إن ترس ترى العجائب.
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رست معه فرتة من الزمن يف عوامل جمهولة إىل أن بدت لنا قبة تشبه قبة املسجد األقىص يف
مجاهلا وسكينتها وروحانيتها ،وقد كتب فوقها بحروف من نور قوله تعاىل عىل لسان املسيح
َ ﴿:و َج َع َلنِي ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما كُ ن ُْت ﴾ (مريم)31:
قلت للمعلم :أترانا اآلن سائران نحو املسيح  ..إين أرى املسجد األقىص ..وأرى
كالمه جمتمعان هنا ..أنزل املسيح ؟ ..كيف؟ ..ومل خيرج الدجال بعد؟
قال :ومن قال بأن الدجال مل خيرج ..إن آالف الدجاجلة الصغار يظهرون كل يوم ..أمل
تسمع قوله  (:ال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعوامها واحدة ،وال تقوم الساعة
حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثالثني ،كلهم يزعم أنه رسول اهلل)()1

قلت :بىل ..الدجالون كثريون ..ولكن املسيح واحد.
قال :املسيح  واحد ..ولكن أنصاره الذين يكونون معه أو يسبقونه كثريون ،أمل تسمع
قوله  (:ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل من ناواهم حتى يقاتل آخرهم
الدجال)()2

قلت :بىل ..ولكن هل سنزور أحد هؤالء األنصار املباركني.
قال :ال ..لن نزور أشخاصا ،بل سنزور أدوية مباركة ..بورك فيها كام بورك يف املسيح..
وهي األدوية التي إذا رأهتا الدجاجلة ذابت واندثرت.
قلت :أي دجاجلة؟
قال :األدوية الكثرية التي تفوح بالدجل ..والتي ال يقصد منها غري مأل اجليوب ،وتدمري
الصحة.

( )1أمحد والبخاري وأبو داود والرتمذي.
( )2أمحد وأبو داود واحلاكم.
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قلت :أدوية قومي.
قال :أدوية الرصاع ..وهي أدوية قومك وغري قومك.
قلت :ومل كانت دجال؟
قال :ألهنا تقوم عىل الرصاع ..فتصارع اجلسم ،وتصارع الصحة ،فال تبني حتى هتدم.
قلت :وأدوية الربكة.
قال :هي اإلكسري الذي ال يعرف إال العافية ..والنعمة التي ال تعرف وجه النقمة..
واملنحة التي ال تشم منها روائح املحنة.
قلت :فلم كانت مباركة؟
قال :اهلل تعاىل برمحته بارك فيها ..أال تعلم رس الربكة؟
قلت :العجائز ـ عندنا يف العادة ـ هم الذين يتعلقون بالربكة..
قال :ولكنهم خيطئون سبيلها.
قلت :فام الربكة؟
قال :ما فضل الصالة يف احلرم عىل فضلها يف سائر املساجد؟
قلت :ورد يف النصوص أن الصالة فيه تعدل مائة ألف فيام سواه ،فقد قال  ( :صالة
الرجل يف بيته بصالة وصالته يف مسجد القبائل بخمس وعرشين صالة ،وصالته يف املسجد
الذي جيمع()1فيه بخمس مائة صالة ،وصالته يف املسجد األقىص بخمسني ألف صالة ،وصالته
يف مسجدي هذا بخمسني ألف صالة ،وصالته يف املسجد احلرام بامئة ألف صالة)()2

( )1أي يصلون صالة اجلمعة .النهاية []297/1
( )2ابن ماجه ،وقال يف الزوائد :إسناده ضعيف ...وقد ورد يف أحاديث أخرى ما يؤيد هذا ،كام يف قوله  «:صالة يف
مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد احلرام ،وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف
مسجدي هذا بامئة صالة » رواه أمحد وابن حبان.
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قال :فهذا من الربكة ..فصالة واحدة تعدل مائة ألف صالة.
قلت :فكيف تطبق هذا عىل اإلكسري املبارك الذي يستعمله أهل هذه الديار؟
قال :إن ما يستعمله أهل هذه الديار من األدوية ال يمكن مقارنة ما فيه من الربكات بأي
دواء آخر.
قلت :كيف تقول هذا ـ يا معلم ـ ونحن يف عرص الدواء؟
قال :أنتم يف عرص الداء والدواء ..وال يلد الداء مثل الدواء املمحوق الربكة.
قلت :أفنستغني عن الدواء بالربكة؟
قال :الربكة هي أم األدوية ،كام أن مكة هي أم القرى ،فكيف تقارهنا بالدواء؟
قلت :أنا ال أعرف الربكة بعد ..فإين ال أزال عىل دين قومي ..ولكني أتعجب من هذه
املبالغة يف شأن الربكة..
قال :ال ..بل أنا مقرص يف التعبري عنها ،أتعلم ما أمر اهلل تعاىل نوحا  أن يقوله عندما
نزل إىل األرض بعد الطوفان؟
قلت :بىل ..فقد قص القرآن الكريم علينا ذلك ،فقال تعاىل ﴿:وقل َر ِّب َأن ِْز ْلنِي ُمنْزَ ً
ال
ُم َب َارك ًا َو َأن َْت َخ ْ ُري ا ُْملن ِْزلِنيَ ﴾(املؤمنون)29:
قال :لو ترك األمر لعقلك وعقول قومك :ما هي صفة األرض التي كنت ستطلب النزول
فيها؟
قلت :سأضع وصفة طويلة بمطالبي.
قال :مثل ماذا؟
قلت :ذلك يطول ..ولكني سأطلب أرضا جيدة املناخ ،طيبة الثامر ،حسنة التضاريس،
ليس فيها الوحوش الكارسة ،وال األفاعي السامة.
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قال :ولو ظللت طول اليوم تعد مواصفات األرض التي حتب أن تنزل فيها ،فلن يعدل
كل ما تذكره كلمة (:مباركا)التي ورد ذكرها يف طلب نوح .
قلت :مل؟
قال :ألهنا حتوي كل ما ذكرت ،وغري ما ذكرت ..ألن الربكة من اهلل ..واهلل يعلم ما ال
نعلمه.
قلت :ولكني مل أقرص فيام ذكرت ،بل قد يكفيني ما ذكرت.
قال :ولكن هناك أراض كثرية بالوصف الذي ذكرته ..ولكنها أرض موبوءة بالزالزل أو
الرباكني أو احلروب أو قلة الرزق..
قلت :ولكن..
قال :سأرضب لك مثاال عىل الربكة يف األرض ..أرأيت لو رست إىل مكة املكرمة قبل أن
تنزل فيها هاجر ـ عليها السالم ـ أتراك تطلب القرار هبا؟
قلت :ال ..فقد كانت أرضا خاوية خالية ..هي أقرب للموت منها إىل احلياة ..أمل يقل اهلل
تعاىل فيها عىل لسان خليلهَ ﴿:ر َّبنَا ِإ ِّين َأ ْسكَ ن ُْت ِم ْن ُذ ِّر َّي ِتي ِب َو ٍاد ْ ِ
غَري ِذي زَ ْرعٍ ﴾ (ابراهيم)37 ::
قال :ولكن الربكة ملا نزلت عليها حتولت منبعا من منابع الرزق ،ومسكنا من مساكن
القلوب ..ومل يصب أهلها أي جوع أو ظمأ منذ تنزلت الربكات ،قال اخلليل َ ﴿:ر َّبنَا ِإ ِّين
ِ ِ
ِ ِ
َأسكَ ن ُْت ِمن ُذري ِتي ِبو ٍاد ِ ِ
اج َع ْل َأ ْف ِئدَ ًة ِم َن الن ِ
َّاس
الصال َة َف ْ
يموا َّ
غَري ذي زَ ْرعٍ عنْدَ َب ْيت َك ا ُْمل َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
ْ ِّ َّ َ ْ
ْ
َهت ِوي ِإ َلي ِهم وارزُ ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْشكُ ُر َ
ون﴾(ابراهيم)37:
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
ْ
قلت :ولكن هناك فرق ـ يا معلم ـ بني الدواء واألرض ..األرض للجميع ..أما الدواء
فلألفراد ..فلذلك ال يمكن القياس يف هذا الباب.
قال :أنا ال أقيس ..فأنت تعلم بغيض للقياس ..ولكني أستبرص ..وأطبق سنن اهلل..
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ولست مبتدعا يف ذلك ،فقد كان من هدي الصاحلني البحث يف مواطن الربكات واستثامرها يف
الشفاء وغريه ،أمل تعرف وصفة اإلمام عيل ؟
قلت :ال أعرفها ..فهل روي عنه يشء من الطب؟
قال :أجل ..كام روي عن غريه من األئمة ..وقد رويت عنه وصفة قد تكون أنجع من
كثري من الصناديق التي متلؤوهنا بالسموم.
قلت :فام قال؟
هلل يف صحفة،
قال :روي عنه أنه قال (:إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب ا ه
وليغسلها بامء السامء ،وليأخذ من امرأته درمه ًا عن طيب نفس منها ،فليشرت به عس ً
ال فليرشبه
كذلك فإنه شفاء ،من وجوه)
قلت :أي وجوه يقصدها؟
قال :يقصد اآليات التي ذكر فيها الشفاء والربكة ،وهي قوله تعاىل ﴿:و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َما
َ
َ ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
الس َام ِء َما ًء ُم َب َارك ًا
ُه َو ش َفا ٌء َو َر ْمح ٌَة ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾(االرساء ،)82:وقوله تعاىلَ ﴿:ونَزَّ ْلنَا م َن َّ
ِ
﴾ ه
يش ٍء ِم ْن ُه َن ْفس ًا َفكُ ُلو ُه َهنِيئ ًا َم ِريئ ًا﴾ (النساء ،)4:وقوله
(ق ،)9:وقوله تعاىلَ ﴿:ف ِإ ْن ط ْب َن َلكُ ْم ْ
عَن َ ْ
يف العسلِ ﴿:ف ِيه ِش َفا ٌء لِلنَّاس﴾(النحل)69:
قلت :أهذا اجتهاد اجتهده ،أم جتربة جرهبا؟
قال :يمكن أن يكون كل ذلك ،ويمكن أن يكون غريه..
قلت :ولكن قومي يسارعون إىل إنكار مثل هذا..
قال :فلينكروا ..فال حرج عليهم أن ينكروا ..ولكنهم يف إنكارهم مثل من غرق يف بحر،
فمد إليه منقذ خبري يده ،فقال يف نفسه :إن يده أضعف من أن حتملني أو تنقذين ،فبقي كذلك إىل
أن التهمه حوت البحر وأمواجه.
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قلت :قد يكون ما تقول صحيحا ..ولكن الغريق الذي تتحدث عنه يمد يده إىل أدوية
كثرية اخرتعها قومي..
قال :ال حرج عليه يف ذلك ..ولكن احلرج عىل إنكاره عىل غريه إن شفاه اهلل بسبب من
األسباب عجز عقله املحدود عن فهمه.
قلت :ولكن هل نكتفي بام هيديه إليه تدبرنا واستبصارنا؟
قال :ال ..ال بد أن نراجع اخلرباء ..فقد أمرنا اهلل بالرجوع إليهم.
قلت :فكيف يتم العالج يف هذه الديار؟
قال :العالج يف هذه الديار ينقسم إىل أربعة أقسام.
قلت :فام القسم األول منهام؟
قال :مرصد الربكة.
قلت :وهل يمكن رصد الربكة حتى ينصب هلا مرصدا؟
قال :أجل ..فهناك املتوسمون الذي علمهم اهلل أرسار الربكات ،فراحوا ينرشوهنا بني
الناس.
قلت :فام القسم الثاين؟
قال :منازل الربكة.
قلت :فام منازل الربكة؟
قال :هي املحال التي تنزل فيها الربكة ،فليس الشأن يف وجود الربكة ولكن الشأن يف
وجود املستقبل هلا.
قلت :فام القسم الثالث؟
قال :خمزن الربكة.
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قلت :وما خمزن الربكة؟
قال :املخزن الذي جتبى إليه الثمرات املباركة ليأكلها املرىض ،ويستشفوا هبا.
قلت :فام القسم الرابع؟
قال :صيدلية الربكة ..وهو قسم يشبه خمابركم إال بفارق بسيط.
قلت :ما هو؟
قال :ليس فيه الفئران البيضاء.
قلت :أفيه الفئران السوداء؟
قال :ليس فيه أي فئران.
قلت :أخيافون عليها من القطط؟
قال :ال ..ولكن فئراهنم هي البرش أنفسهم.
قلت :مل ..فال جيوز إجراء التجارب عىل البرش ..أم أن هؤالء يضحون بأنفسهم.
قال :ال ..ال ختف ..فالدواء املبارك إن مل يصبك بشفائه أصابك بربكته.
قلت :فهل سنزور هذه األقسام؟
قال :ال مناص لنا من زيارهتا.
***
يف هذا اجلزء من هذه الرسالة نرحل ـ مع معلم السالم ـ إىل قسم العالج بأدوية الربكة،
لنعلم صدق قوله  (:إن اهلل مل ُينزل دا ًء إال أنزل له شفاء ،علمه َمن علمه وجهله َمن جهله)
وهذه األدوية التي نراها يف هذا القسم ال نعرضها ليعالج هبا املرىض فقط ،أو لنعرف هبا
موقف أهل السالم منها ،وإنام نعرضها ليمتلئ املرىض باألمل الذي يمأل أنينهم باالبتسامة ،فال
يقتل املريض مثل اليأس ،وال يرشح صدره مثل األمل.
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أوال ـ مرصد الربكة
رسنا إىل القسم األول من أقسام العالج املبارك ،قال يل املعلم ونحن سائران :سنذهب
إىل مرصد الربكة حيث نلتقي معلم الربكة ،فقد فتح اهلل عليه من الفتوح يف هذا الباب ما يمكن
أن يسد كل ثغرة ،ويمأل كل عوز.
قلت :فهل استخلص معلم الربكة من أدوية اهلل دواء جامعا يكتفي به الناس عن كل
دواء؟
قال :ال ..هو ال يعرف اهلندسة الوراثية ،وال فنون التغيري والتبديل.
قلت :فام يعرف إذن من علوم الدواء إذا مل يعرف هذا؟
قال :هيا بنا إليه ..وسيخربك بام يعلم.
ما رسنا قليال حتى رأينا مرصد الربكة ،وقد كتب عىل بابه قوله  (:هلم إىل الغذاء
املبارك)( ،)1فرأيت مجعا غفريا من الناس من األصحاء واملرىض ،وقد عجبت لكثرهتم مع عدم
تزامحهم ،فقلت للمعلم الربكة :ما هذا؟ وأي ميزانية تكفي لتغذية كل هؤالء؟
قال :هذا مرصد الربكة ،فكيف تسأل عن امليزانية؟
قلت :وهل يأكل أهل مركز الربكة اهلواء؟ ..ال بد هلم من غذاء ..والبد للغذاء من مال.
قال :ولكن الربكة حتول القليل كثريا ..واحلقري عظيام ..أمل تسمع حديث جابر؟
قلت :حديث اخلندق ،وتكثري الطعام.
قال :أجل ..فاروه للغافلني ليعتربوا.

( )1احلديث رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحيهام ،ونص احلديث :عن العرباض بن سارية قال:
دعاين رسول اهلل  إىل السحور يف رمضان فقال «:هلم إىل الغذاء املبارك »
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قلت :لقد حدث جابر قال :ملا حفر اخلندق رأيت بالنبي  مخص ًا فانكفأت إىل امرأيت
هلل  مخص ًا شديد ًا ،فأخرجت إيل جراب ًا فيه صاع
فقلت :هل عندك يشء؟ فإين رأيت َبر ُسول ا َِّ
من شعري ،ولنا هبيمة داجن فذبحتها ،وطحنت ففرغت إىل فراغي وقطعتها يف برمتها ،ثم وليت
هلل  ومن معه ،فجئته فساررته فقلت :يا
هلل  ،فقالت :ال تفضحني َبر ُسول ا َِّ
إىل َر ُسول ا َِّ
هلل ذبحنا هبيمة لنا ،وطحنت صاع ًا من شعري فتعال أنت ونفر معك ،فصاح النبي 
َر ُسول ا َِّ
فقال (:يا أهل اخلندق ،إن جابر ًا قد صنع سور ًا فحيه ً
ال بكم) ،فقال النبي  (:ال تنزلن برمتكم
وال ختبزن عجينكم حتى أجيء) ،فجئت وجاء النبي  يقدم الناس حتى جئت امرأيت ،فقالت:
بك وبك! فقلت :قد فعلت الذي قلت .فأخرجت عجيننا فبسق فيه وبارك ،ثم عمد إىل برمتنا
فبصق فيه وبارك ثم قال (:ادعي خابزة فلتخبز معك ،واقدحي من برمتكم وال تنزلوها) ،وهم
ألف ،فأقسم باهلل ألكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كام هي ،وإن عجيننا ليخبز كام
هو)
قال :فقد أطعم رسول اهلل  جيشا من الناس بطعام مجاعة معدودة.
قلت :ولكنه رسول اهلل .
قال :وقد كثر الطعام بربكته ..فالربكة هي رس التكثري ..وهي عامة ال تتعلق بزمان أو
بأفراد.
قلت :تقصد أن هذا يمكن تعميمه.
قال :ال بصورته ولباسه ..ولكن بحقيقته وروحه ..أمل تسمع ما روي يف احلديث أن
هلل إنا نأكل وال نشبع؟ قال (:فلعلكم تفرتقون) ،قالوا:
هلل  قالوا :يا َر ُسول ا َِّ
أصحاب َر ُسول ا َِّ
هلل يبارك لكم فيه)()1
نعم ،فقال  (:فاجتمعوا عىل طعامكم ،واذكروا اسم ا َّ

( )1أبو داود.
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قلت :أهذا احلديث يدل عىل سبيل حتصيل الربكة؟
قال :هذا يدل عىل سبيل من سبلها.
***
بينام نحن نسري يف القاعة إذ رأينا رجال قد امتأل وقارا ،جيمع بني الروح واجلسد ،واحلس
واملعنى ،والنور والنار ،والسكينة والثورة ،والسالم والرصاع ،وقد جلس بني يديه رجل ال يكاد
خيتلف عني ،ولوال أين تلمست بيدي أعضائي خللتني ذلك الرجل ،فسألت املعلم عنهام ،فقال:
أما الذي جيمع السكينة والثورة ،فهو معلم الربكة ،وأما الذي بجانبه ،فتلميذ من تالميذ السالم
امتأل بالغيب ،فأرد أن يمحو به الشهادة.
قلت :هو يشبهني كثريا.
قال :قد يكون مظهرا من مظاهرك ،أو صورة من صورك ،أو جتل من جتلياتك.
قلت :ولكني بجانبك.
قال :أنت بجانبي ،وهو يمثلك.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لن تعرف ذلك اآلن ..فال تعجل.
اقرتبنا منهام فسمعت الذي يشبهني يقول :ال أكتمك ـ يا معلم الربكة ـ أين بعد ما امتألت
قناعة بتأثري أدوية السامء يف الشفاء ،خطر عىل بايل تأسيس مستشفى روحي عظيم يبز كل
املستشفيات ،أو تغلق معه كل املستشفيات ..لقد قلت لنفيس :ملاذا نعالج أدواء اجلسد باجلسد،
وال نعاجلها بالروح ،فالروح أعظم من اجلسد ،وطاقة الروح أعظم من طاقة اجلسد ..فكيف
يستطيع اجلسد ،وهو ضعيف منهك أن يرمم بعضه بعضا؟ ال بد له من طاقة أكرب ،وليس هناك
من طاقة إال طاقة الروح..
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ب و َّ ِ
ِ
كَبري ا ُْمل َت َع ِ
ال ﴾ (الرعد)9:
قال :أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:عَ املُ ا ْل َغ ْي ِ َ
الش َها َدة ا ْل ِ ُ
قال الذي يشبهني :ماذا تقصد؟ وما الذي تريد؟
قال :الغيب ال يغني عن الشهادة ،والشهادة ال تغني عن الغيب ،أال ترى اقرتاهنام يف القرآن
الكريم؟
قال الذي يشبهني :أجل فالغيب قرين الشهادة ،واهلل يعلم هبام مجيعا.
قال :ورهبام مجيعا ..فاعبد اهلل باحرتامهام مجيعا.
قال الذي يشبهني :وكيف؟
قال :أن تعطي لكل منهام حقه ،للغيب حقه وللشهادة حقها.
قال الذي يشبهني :ولكن الشهادة أحقر من الغيب ،وأين جيدي عالج األطباء مع عالج
طبيب األطباء؟
قال :ال حتقر شيئا مما خلق اهلل ،فإن اهلل ما احتقره حني خلقه ،وقد كان طبيب األطباء
يغرتف من بحار الغيب والشهادة ،ويداوي بأدوية الغيب والشهادة.
وقد قال تعاىل أليوب  بعد أن طرق أبواب الغيبْ ﴿:اركُ ْض ِب ِر ْج ِل َك َه َذا ُم ْغت ََس ٌل
ِ
ص ،)42:فدعاه إىل اللجوء إىل صيدلية عامل الشهادة.
اب﴾ ( ه
رش ٌ
َبار ٌد َو َ َ
وقال تعاىل عن يونس َ ﴿:و َأ ْن َب ْتنَا عَ َل ْي ِه َش َج َر ًة ِم ْن َي ْق ِط ٍ
ني﴾ (الصافات ،)146:أال
تعلم مل أنبت اهلل تعاىل عىل يونس  بعد خروجه من بطن احلوت شجرة اليقطني؟
قال الذي يشبهني :أجل ..ففي كل ما ذكرته أدوية كثرية من عامل الشهادة.
قال :فها قد أقررت إذن بتأثري عامل الشهادة ..أال تعلم أي عبودية متارس عندما تتناول
الدواء من عامل الشهادة؟
قال الذي يشبهني :وهل يف تناول الدواء عبودية؟
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قال :املؤمن ال يعبد إال اهلل ،وال يتحرك إال بام تتطلبه عبودية اهلل ،فهذا الدواء صنعة
احلكيم ،فإن تناولته من يد اهلل ،وعرفت اهلل يف تناوله وشكرته عىل توفريه ،كام تشكر الطبيب الذي
عاجلك مارست بذلك عبودية الدواء.
قال الذي يشبهني :لست أدري ،ما عالقة الرشيعة بالدواء ،فالدواء دنيا ،والرشيعة دين،
وقد قال  (:إذا كان يشء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ،وإذا كان يشء من أمر دينكم فإيل)()1

قال :الدنيا ال تكون إال بالدين ،وال حيفظ الدنيا إال الدين.
قال الذي يشبهني :فكيف جتمع بني الدنيا والدين.
قال :بتطعيم الدنيا بربكات الدين.
ثم انرصف الرجل الذي يشبهني ،وقد وعى ما قال له.
***
اقرتبت منه ،وقلت :إين أراك سكينة حتمل رياح ثورة ،ونسيام يطوي إعصارا ،فأهيام أنت،
فإين ال أكاد أميز السالم فيك عن الرصاع ،والسكينة عن الثورة؟
قال :أنا النقطة التي حتت الباء.
قلت :ذاك معلمي ..معلم السالم ..أال تعرفه؟
قال :وهو معلمي الذي خترجت عىل يديه يف مدرسة السالم ..وكل من خترج عىل يديه
ينال هذه الشهادة ،ويوصف هبذا الوصف.
قلت :أكل من يتخرج من مدرسة السالم يصبح نقطة حتت باء؟
قال :وهل هناك ما هو أرشف منها ..أليست العبودية هلل أعىل املراتب؟
قلت :بىل..
( )1مسلم.
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قال :فلن تتحقق بالعبودية حتى تتحقق بالسالم.
قلت :ولكني أرى امتزاج الرصاع فيك بالسالم ،والسكينة بالثورة ،فأهيام أنت؟
قال :أنا السالم الذي يتحرك كتحرك النسيم العليل لتمتد احلياة بحركته ..أو يتحرك
كتحرك األمراج العاتية ليمأل األرض بالبخار املبارك.
قلت :دعنا من كل هذا ..وخربين ..لقد ذكر يل املعلم بأنك تصف دواء جامعا شافيا كافيا،
فام اسم هذا الدواء؟
قال :هو ليس دواء فقط ..بل هو حياة يشكل الدواء أحد جوانبها.
قلت :وهل هلذا الدوء أو احلياة عالقة بالشفاء؟
قال :أجل ..شفاء كل العلل احلسية واملعنوية ..النفسية واجلسدية ..الفردية واالجتامعية.
قلت :أهذا الدواء حيوي كل ذلك؟
قال :من تداوى به عوفيت نفسه ،وعويف جسده ،وصار سالما عىل األرض.
قلت :فام اسمه؟
قال :نحن نسميه (:نظام احلياة املباركة)
قلت :تقصد (:مباركوبيوتيك)؟
قال :بعضهم يسميه هبذا االسم ليشاكل به ما تعرفونه من املاكروبيوتيك.
قلت :مل؟ وما الفرق بينهام؟
قال :فرق عظيم ..فاملاكروبيوتيك نظر إىل الغذاء ..وإىل يانه ويانغه أما نحن فننظر إىل
بركته ..فالربكة هي رس الشفاء ورس العافية ..بل هي رس كل خري.
قلت :ولكن الربكة يشء معنوي.
قال :ولكنه مؤثر ..أتريد تشبيها يرشح لك ذلك؟
23

قلت :ذلك ما يريض بصرييت ،ويقنعني بام تقول.
قال :إن مثال الربكة يف األشياء كمثال الروح يف اجلسد ..فهل يمكن للجسد أن يفعل شيئا
بدون الروح؟
قلت :طبعا ..اجلسد بال روح كالرتاب واحلجارة ال يصلح له إال الدفن.
قال :فأنتم كذلك جتعلون بطونكم مقابر للغذاء بام تسلبونه من بركته ،فلذلك يدخل ميتا،
وخيرج ميتا ،وقد يصيبكم ببعض سموم املوتى.
قلت :وهل الطعام كائن حي حتى يوصف باملوت؟
قال :هو كائن حي بالربكة ..وهو مجاد بنزع الربكة.
قلت :فلنفرض أنه حي ..فالطعام طعام ..وهو يمر عىل مجيع األجهزة ،ويصبح دما،
وتتغذى منه اخلاليا سواء قلنا بحياته أو بموته ..بربكته أو حمق بركته.
قال :أرأيت لو أن قائدا من القواد رأى عدوا يريد أن هياجم حصنه ،فأرسل جمموعة من
اجلنود املوتى ،ووضعهم رغام عنهم يف مواجهة العدو ،أيمكن أن يفعلوا شيئا؟
قلت :ال ..فهم موتى ..فلن يردعوا عدوا ،ولن يقروا عني صديق ..ولكن ال أظن أن
هناك من يفعل هذا.
قال :أنتم تفعلونه ..الغذاء املبارك هو الغذاء الذي نفخ فيه من روح الربكة ما أمده باحلياة..
فلذلك إن دخل اجلسم دخل حيا ..فإن اخرتق اخلاليا مألها بالربكة التي تقيض عىل كل داء
وتنزل كل عافية.
قلت :فأنت ترى أن رس التأثري ال يعود إىل املكونات ،بل إىل الربكة التي تكون فيها.
قال :أجل ..فلكل يشء خلقه اهلل تعاىل من حيث أصله يف منتهى الكامل ،ولكن حمق
الربكة فيه جيعله سليبا ميتا ليس له أي أثر.
24

قلت :هذه دعاوى ،فام برهناهنا؟
قال :أمل تقرأ ما ورد يف قصة اخلليل  عند زيارته البنه إسامعيل.
قلت :هي قصة طويلة ،فاذكر يل منها موضع االستشهاد.
هلل ثم أتاهم بعد فلم جيده فدخل
قال :لقد ورد فيها قوله  (:فلبث عنهم إبراهيم ما شاء ا َّ
عىل امرأته فسأل عنه ،قالت خرج يبتغي لنا ،قال :كيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم،
هلل تعاىل ،فقال :ما طعامكم؟ قالت اللحم ،قال :فام
فقالت :نحن بخري وسعة وأثنت عىل ا َّ
رشابكم؟ قالت املاء ،قال :اللهم بارك هلم يف اللحم واملاء ،قال النبي  (:ومل يكن هلم يومئذ
حب ولو كان هلم دعا هلم فيه) ،قال (:فهام ال خيلو عليهام أحد بغري مكة إال مل يوافقاه)
قلت :فام موضع الشاهد من هذه القصة؟
قال :لقد أخرب  عن تأثري الدعاء بالربكة يف هذا الغذاء ،ولذلك صار كافيا موافقا نافعا.
قلت :ومن لنا باخلليل  حتى يدعو لنا بمثل هذا؟
قال :لقد جعل اهلل تعاىل للربكة أسبابا ورشوطا ،ونحن يف هذا املستشفى نستعملها عالجا
لكل األدواء ..فنطعمهم الغذاء والدواء مطعام بالربكة التي متلؤه باحلياة ،فتجعله يرسي يف اجلسم
كام يرسي اجلندي النشيط يقتل كل داء ،ويصارع كل بالء.
قلت :أنا مل أسلم لك بعد ما تذكره من نفخ احلياة يف الطعام بسبب الربكة ..فالربكة يشء
معنوي.
قال :سأذكر لك ما قد يصح االستئناس به ..لقد روى ابن مسعود قال :كنا ـ أصحاب
حممد  ـ نعد اآليات بركة ،وأنتم تعدوهنا ختويفا! بينام نحن مع رسول اهلل  وليس معنا ماء،
فقال لنا رسول اهلل  (:اطلبوا من معه فضل ماء) ،فأتى بامء ،فصبه يف إناء ثم وضع كفه فيه،
فجعل املاء خيرج من بني أصابعه ،ثم قال (:حي عىل الطهور املبارك ،والربكة من اهلل) ،فرشبنا،
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قال ابن مسعود (:لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)()1

قلت :فام موضع الشاهد من هذا النص؟
قال :فيه مواضع من االستشهاد ..ولكن سامع الصحابة املنتجبني تسبيح الطعام ،وهو
يؤكل فيه من الدالله ما فيه ..فالتسبيح رس احلياة وعالمتها وقوهتا.
قلت :التسبيح عام لكل يشء ،فكل يشء يسبح باسم اهلل ..ولكنا ال نفقه تسبيحه.
قال :من تسبيحه ما يكون شفاء ..وحينذاك يكون مباركا..
قلت :لن أجادلك يف هذا ..فإين مل أر بعد تأثري هذا عىل املرىض ،ولكني أريد أن أسألك
عن رس هذا وعالقته بام نرى من أنواع استعامل الغذاء يف الشفاء.
قال :لقد رأيت األطباء يف حتليلهم لتأثري الغذاء يركزون عىل مكوناته من حرارة ووبرودة
ورطوبة ويبوسة ،أو من ين ويانغ ،أو من بروتني وسكريات ودهون وفيتامني ومعادن ..ويغفلون
عن يشء أكثر من هذه العنارص مجيعا اسمه احلياة ..حياة الغذاء ..فالغذاء كائن حي ..أو هو أشبه
بالطبيب الذي ينزل اجلسم ليمأله بالعافية.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أرأيت لو أن قومك استطاعوا أن خيرتعوا طبيبا جمهريا يسري عرب شبكة الدماء،
وخيرتق اخلاليا ،ويبحث بحربته عن العلل ليقلتها ،ويداوي بخيوطه اجلراح ويرممها..
قلت :لو فعلوا ذلك لقضوا عىل مجيع األمراض ،ومسحوا مجيع العلل ..ولكن من هلم
هبذا ..وكم حيتاجون إىل طبيب بمثل هذا النوع ففي اإلنسان ماليري اخلاليا.
قال :فالغذاء املبارك يقوم هبذه املهمة ..وهو ال يكتفي بذلك ..بل إنه يتحول إىل خاليا
ودماء مملوءة باحلياة والربكة.
( )1أبو داود.
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قلت :تركيزك عىل الربكة يكاد يلغي أهم يشء يف الغذاء وهو عنارصه ومركباته ..فال
يمكن أن نطعم من حيتاج سكريات طعاما مملوءا باملعادن.
قال :ذلك صحيح ..ولكنك إن أطعمته سكريات وحدها قتلته.
قلت :مل أفهم قصدك.
قال :رأيت بعض قومك يبحثون عن رس الشفاء يف العسل.
قلت :أعلم ذلك ..وهم يفعلون ذلك ليستخلصوه من العسل ،ثم يعاجلون به املرىض
موضوعا يف كبسوالت أ ورشابا.
قال :أتدري ما مثلهم يف ذلك؟
قلت :وما مثلهم؟
قال :إن مثلهم يف ذلك كمثل قائد رأى جنديا قد اتشح بجميع أردية القوة ،فكلف
مستشاريه وخرباءه بأن يرشحوا جثة هذا اجلندي ،ثم يستخلصوا منه رس القوة ،لريموا هبا
أعداءهم.
قلت :سيقتلونه بذلك ..ولن جيدي ما استخلصوه شيئا.
قال :فكلذلك أنتم تفعلون ..أنتم تريدون أن تقتلوا العسل كام قتلتم كل غذاء وكل دواء.
قلت :لقد ذكرتني بنفر من قومي رأوا الـ  ADNورأوا رس تعلق حياة اخللية به ،فراحوا
يصنعونه ،لكنهم فوجئوا بأن ما صنعوه ميت ال حراك له.
قال :وكذلك كل غذاء ودواء ال حياة فيه وال بركة.
قلت :ولكنا نرى رس التأثري.
قال :ال تقل رس التأثري ،بل قل :رساب التأثري.
قلت :فهمت قصدك من هذا ،ولكني أريد أن أسألك سؤاال كنت سألت مثله..
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قاطعني ،وقال :تريد معرفة التأثري ..أو تريد معرفة األمراض التي أمكن عالجها هبذا
النظام.
قلت :مل تعد ما يف نفيس ..فالربهان عىل نجاعة الدواء حصول الشفاء.
قال :مل يدخل هذا املستشفى مريض إال وخرج معاف.
قلت :أي أنواع األمراض؟
قال :كل األمراض النفسية واجلسدية..
قلت :ولكن هناك أمراضا كثرية عجز قومي عن عالجها ..فهل توصلتم إىل عالجها؟
قال :نعم ..أمل يقل  (:تداووا فإن اهلل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله
من جهله)
قلت :فامذا تستعملون يف العالج؟
قال :املرىض يمرون عىل مجيع أقسام هذا املستشفى لينالوا يف كل قسم ما حيقق هلم حظهم
من الشفاء ..فالشفاء عملية شاملة ..ومن اخلطأ العظيم جتزئتها.
قلت :كيف جتزأ؟
قال :أليس اإلنسان روحا وجسدا ،غيبا وشهادة؟
قلت :بىل ..وذلك مما ال جيادل فيه.
قال :ولكنكم جتزئون اإلنسان فتنظرون إىل إليه ككائن حيس ال روح له ..أو ال عالقة له
بالروح ..أنتم يف عرص تقدم فيه الطب ،ولكنه مع ذلك تأخر فيه الطب ..تأخر تأخرا عظيام.
قلت :كيف يتقدم ويتأخر ،أليس هذا تناقضا؟
قال :تقدم فيه الطب باكتشافاته الكثرية ،واخرتاعاته التي ال يوازهيا إال اكتشافاته ،فال
تظهر علة يف الصباح ،وإال ويكر عليها جند الطب باملساء.
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قلت :هذا يشء مجيل ،وهذا تقدم حمض ،فكيف يكون التخلف يف التقدم؟
قال :إن العلة التي ظهرت يف املساء سببها الدواء الذي تناوله املريض يف الصباح.
قلت :هذا يشء ال بد منه ،فكل عالج يفيد ناحية قد يض أخرى؟
قال :اخلطر ليس يف هذا؟
قلت :فيم إذن.
قال :يف التجارة بأجساد الناس؟
قلت :لقد ذهب زمان الرقيق ،فكيف يتاجر باألجساد؟
قال :أال ترى دعايات األدوية وإشهاراهتا ،ما الفرق بينها وبني إشهارات األغذية
واملالبس؟ ..ثم كيف يتحول الدواء الذي تتوقف عليه حياة اإلنسان إىل جتارة رائجة مربحة؟..
ثم ملاذا تتنافس مراكز البحث ،وتتصارع ،من أجل الظفر بدواء يسد العلة ،ويفرغ اجليوب؟ ..ثم
ملاذا حيقر الطب بعضه بعضا ،وغرضه واحد؟
قلت :فام الذي ينقص الطب ليتقدم؟
قال :الربكة ..العالج بالربكة ،وهي تبدأ من معاجلة اإلنسان ،ال أعضاء اإلنسان؟
قلت :معاجلة اإلنسان ،ال أعضاء اإلنسان؟ ما هذا ،وهل اإلنسان إال أعضاؤه؟
قال :أمل تسمع قول نبيك  (:املؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر
اجلسد باحلمى والسهر)( ،)1وقوله  (:املؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله،
وإن اشتكى عينه اشتكى كله)()2

قلت :وضح ما تريد ،فام وجه اإلشارة يف هذا؟

( )1مسلم.
( )2مسلم.
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قال :أنتم اآلن يف عرص التخصصات العلمية الدقيقة ،فلذلك تنظرون إىل اإلنسان
كمجموعة أعضاء وأجهزة ،فإن دخلت إىل طبيب األمراض التنفسية مل يلحظ منك إال رئتيك
ومها تشهقان وتزفران ،وكأنك رئة تتحرك ،فال يتعامل معك إال عىل أساس ذلك ،وال يبايل بعد
أن يمس ببلسم الشفاء رئتيك أن تذهب بعدها إىل أي طبيب آخر.
وإن دخلت إىل طبيب أمراض القلب مل يسمع ملا تقول ،وال ملا تشكو بل يكتفي بسامع
خفقان قلبك ،ورؤية حركات بطينك وأذينك ..وهكذا مع كل األطباء.
قلت :فام املخرج؟
قال :أن يتعامل الطب مع اإلنسان.
قلت :كيف؟
قال :مع اإلنسان روحا وجسدا ،ونفسا وعقال وقلبا ،فرياعي طاقاته ولطائفه،
ويستخدمها مجيعا يف االستشفاء.
قلت :تقصد اجلمع بني الغيب والشهادة؟
قال :إن كان اإلنسان غيبا وشهادة ،فذلك ما أقصد.
قلت :فمن الطبيب الذي استطاع أن جيمع ذلك كله؟
قال :رسول اهلل  ،فقد كان يداوي بأدوية الغيب والشهادة؟ وعلمنا أن نداوي بالغيب
والشهادة.
قلت :ولكن رسول اهلل  مل يكن طبيبا؟
قال :فإن مل يكن طبيبا ،فمن الطبيب()1؟

( )1ذكر بعض الباحثني (د .حممد سليامن األشقر ،أحاديث الطب النبوي هل ُحيتج هبا؟ ،نرش يف إسالم أون الين ،بتاريخ:
)2004/08/12كالما ال يمكن أن يقبل من أي مسلم حيرتم رسول اهلل  ،وقد أساء فهم النصوص إساءة عميقة ،وقد
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انطلق يف رأيه هذا بذكر مواقف الناس من طب النبي  ،وال بأس من ختليص كالمه للداللة عىل مبلغ اخلطر الذي حيمله
تصوره أو تصويره لرسول اهلل  ،فقد ذكر مذهبني:
املذهب األول :أنه  معصوم من خطأ االعتقاد يف أمور الدنيا ،بل كل ما يعتقده يف ذلك مطابق للواقع ،وكذلك ما يقوله
وخيرب به.
قال «:ومل نجد أحدا من قدماء األ صوليني رصح بمثل هذا املذهب ،ولكنه الزم ملن جعل مجيع أقواله وأفعاله  حجة
ٍ
ملخرب عن أمر دنيوي يدل عىل صحة ذلك
حتى يف الطبيات والزراعة ونحوها ،وهو الزم أيضا ملن صحح منهم أن تقريره 
اخلرب ،كام فعل السبكي وأيده املحيل والبناين »
املذهب الثاين :أنه ال جيب أن يكون اعتقاده  يف أمور الدنيا مطابقا للواقع ،بل قد يقع اخلطأ يف ذلك االعتقاد قليال أو
كثريا ،بل قد يصيب غريه حيث خيطئ هو .
قال :وليس يف ذلك ه
حط من منصبه العظيم الذي أكرمه اهلل به؛ ألن منصب النبوة ُمنصب عىل العلم باألمور الدينية ،من
االعتقا د يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ومن األمور الرشعية .أما إن اعتقد أن فالنا مظلوم فإذا هو ظامل ،أو أن
دواء معينا يشفي من مرض معني ،فإذا هو ال يشفي منه ،أو أن تدبريا زراعيا أو جتاريا أو صناعيا يؤدي إىل هدف معني ،فإذا هو
ال يؤدي إليه ،أو يؤدي إىل عكسه ،أو أن تدبريا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة ،أو يدفع رضرا معينا ،فإذا هو ال يفعل،
فإن ذلك االعتقاد ال دخل له بالنبوة ،بل هو يعتقده من حيث هو إنسان ،له جتاربه الشخصية ،وتأثراته بام سبق من احلوادث،
وما سمع أو رأى من غريه؛ مما أدى إىل نتائج معينة .فكل ذلك يؤدي إىل أن يعتقد كام يعتقد غريه من البرش ،ثم قد ينكشف
الغطاء فإذا األمر عىل خالف ما ظن أو اعتقد.
وقد اختار د .حممد سليامن األشقر هذا املذهب ،واستدل لذلك باألدلة اآلتية:
 .1قوله تعاىلُ :ق ْل إِنَّام َأنَا ب َ ِ
وحى إِ َ َّيل ﴾(الكهف ،)110:وقد تكرر التأكيد عىل برشية الرسول  بخالف أمور
رش مثْ ُل ُك ْم ُي َ
َ َ ٌ
الرشيعة ،فإن كالمه فيها ال يستقر فيه خطأ ،كام هو ثابت يف علم أصول الفقه .فاألصل استمرار حاله يف أمور الدنيا كام كان
قبل النبوة ،ملا مل يدل عىل انتقاله عن ذلك دليل.
 .2قوله  «:إنام أنا برش ،فإذا أمرتكم ب أمر دينكم فاقبلوه ،وإذا أمرتكم بيشء من دنياكم فإنام أنا برش » ،ويف رواية «:أنتم
أعلم بدنياكم » فهذا احلديث ،برواياته املختلفة ،يؤصل النبي  أصال عظيام يف الرشيعة ،ويبينه لنا ،ويشعرنا بأن بعض أفراد
األمة قد يكونون أحيانا أعلم منه  بام يتقنونه من أمور الدنيا ،واملقصود أهل اخلربة يف كل فن وصناعة ،وأنه ال داعي رشعا
اللتفاهتم إىل ما يصدر عنه  من ذلك إال كام يلتفتون إىل قول غريه من الناس ( انظروا هذه اجلرأة عىل مقام رسول اهلل )
 .3إن احلباب بن املنذر ،قال يف سياق غزوة بدر :يا رسول اهلل :أرأيت هذا املنزل ،أمنزل أنزلكه اهلل ،ليس لنا أن نتقدمه ،وال
نتأخر عنه ،أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال :بل هو الرأي واحلرب واملكيدة .فقال :يا رسول اهلل ،فإن هذا ليس بمنزل،
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قلت :رسول اهلل  هاد ومعلم ورسول.

فاهنض حتى تأيت أدنى ماء من القوم ،فننزله ،ثم نغور ما وراءه من القلب ،ثم نبني عليه حوض ًا فنملؤه ماء ،ثم نقاتل القوم
فنرشب وال يرشبون .فقال رسول اهلل  :لقد أرشت بالرأي.
 .4وقالت عائشة «:كان رسول اهلل  يسقم عند آخر عمره ،أو يف آخر عمره .فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل
وجه ،فينعتون له األنعات ،وكنت أعاجلها له »
وهو ينقل عن ابن خلدون قوله «:الطب املنقول يف الرش عيات ليس من الوحي يف يشء .وإنام هو أمر كان عاديا للعرب..
فإنام ُبعث ليعلمنا الرشائع ،ومل يبعث لتعريف الطب وال غريه »
وينقل عن القايض عياض قوله «:فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي ال مدخل فيها لعلم ديانة وال اعتقادها وال
تعليمها :جيوز عليه  فيها ما ذكرناه [أي اخلطأ] ،إذ ليس يف هذا كله نقيصة وال حمطة ،وإنام هي أمور اعتيادية يعرفها من
جرهبا وشغل نفسه هبا ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ،مآلن اجلوانح بعلوم الرشيعة ،مقيد البال
بمصالح األمة الدينية والدنيوية .ولكن هذا إنام يكون يف بعض األمور وجيوز يف النادر وفيام سبيله التدقيق يف حراسة الدنيا
واستثامرها ال يف الكثري املؤذن بالبله والغفلة »
وهو يصنف ا ألحاديث عىل هذا االعتبار فينفي االستفادة من كثري من األحاديث مع أن النصوص واضحة فيها ،ومن
األمثلة التي ذكرها لذلك قوله  «: ما مأل آدمي وعاء رشا من بطنه ،بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه ،فإن كان ال حمالة
فثلث لطعامه ،وثلث لرشابه ،وتلث لنفسه »
ومنها أحاديث احلجامة ،مع كثرة األحاديث الواردة فيها ..وغريها من األحاديث.
قال تعقيبا عىل هذه األحاديث بعد ذكره هلا «:فهذه األحاديث املذكورة يف هذا النوع الثاين ،ونحوها من األحاديث التي
تدخل يف صلب األمور الطبية والعالجية ،ال ينبغي أن تؤخذ حجة الطب والعالج ،بل مرجع ذلك إىل أهل الطب ،فهم أهل
االختصاص يف ذلك .وقد يتبني يف يشء من هذه األحاديث اخلطأ من الناحية الطبية الرصفة »
ولسنا ندري موقف هذا الدكتور اجلريء عىل رسول اهلل  من رجل ينرش وصفات طبية رصحية تتعلق بنواح خطرية من
صحة الناس ،ثم يزعم أنه ملهم ،بل إنه موحى إليه ...ه ل يسلم له أم يطالب العدالة بأن تزج به يف السجن لتالعبه بالناس
الواثقني فيه!؟

إهنا جرأة خطرية سببها اجلهل بقدر رسول اهلل  ...أما آثارها ـ لو انترشت بني الناس ـ فهي عدم الثقة يف رسول اهلل 
مطلقا يف أمور الغيب والشهادة.
أما ما استدل به من النصوص فهو مرتبط بحوادث هلا عالقة بحياته ،وهي حتمل طابع التعليم والرتبية ،ال طابع املعلومة
التي حيرص رسول اهلل  عىل أن تنتقل إىل أمته لتنتفع هبا.
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قال :واملعلم هو الذي علم الناس مجيعا ،واألطباء من الناس.
قلت :أهذا النظام الذي تعتمدونه ينطلق من هدي النبي  يف العالج بالعسل
واألعشاب ونحوها؟
قال :ختطئون حني تتصورون هذا ..رسول اهلل  مل يكن عشابا ..كان ربانيا ،وقد دلنا
بكل سلوكه عىل طرق الشفاء وطرق تناول الشفاء ..فالشفاء يستخلص من هديه كله ،ومن حياته
كلها.
قلت :مل أفهم هذا ..فإين ال أرى العالج إال ما يدخل إىل اجلوف ليقوم بتدمري ما جيب
تدمريه ،أو ترميم ما يستحق الرتميم.
قال :ذلك عالج الشهادة ..وقد يدمر ما ال يستحق التدمري ،أو يبني ما ال حيتاج إليه من
البناء.
قال :ورسول اهلل  الذي تستندون إليه يف عالجكم.
قال :كان  ينظر إىل اإلنسان بعد أن نفخت فيه الروح ..ال قبل أن تنفخ فيه ..فلذلك
كان يصف كل أنواع األدوية..
قلت :أتقصد أن يف هديه  كل تفاصيل الطب؟
قال :كل قوانني الطب ..ال تفاصيله ..ويف هذا املستشفى ينطلق األطباء واخلرباء من
تعاليم أستاذهم األكرب  ليكتشفوا دواء كل علة ،ويرسموا البسمة عىل كل شفة.
قلت :ما الفرق بني القوانني والتفاصيل؟
قال :القوانني إهلية والتفاصيل برشية ..وال تفاصيل بال قوانني.
قلت :فام الفرق بينهام؟
قال :لقد علم قومك أن أسباب كثري من العلل هي اجلراثيم ،وهو قانون من قوانني
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الصحة ،فراحوا يتعرفون عليها ،ويقاوموهنا..
قلت :أجل ..هذا صحيح ..فقد عرفت صناعة األدوية كثريا من املضادات احليوية ،وهي
مواد اكتشفت أص ً
ال يف العضويات الدقيقة ،إال أهنا أصبحت اليوم تنتج تركيبي ًا عىل نطاق واسع
الستخدامها يف عضويات دقيقة أخرى أو وقف نموها.
قال :ففيم تستعمل هذه املضادات؟
قلت :يف معاجلة االلتهابات اجلرثومية أو الفطرية.
قال :فام أساس التعرف عليها؟
قلت :لقد كان باستور أول من الحظ تأثري هذه املضادات ،يف حني أثبت ألكسندر فليمنغ
ألول مرة يف عام  1929أن عفن  Penicillium notatumينتج مادة البنسلني القادرة عىل
القضاء عىل بعض أنواع اجلراثيم ..ويف عام  1940متكن العاملان فلوري وشاين من صنع كميات
كافية من البنسلني لالستعامل الرسيري ..ويعترب عزل السرتبتوميسني من قبل واكسامن
والغراميسيدين من قبل دوبوس  ubosوعزل السيفالوسبورين ،من أهم االكتشافات املبكرة
للمضادات احليوية املفيدة يف معاجلة االلتهاب التي تصيب اإلنسان.
قال :فام نتج عن هذه االكتشافات؟
قلت :لقد نتج عنها الكثري من أنواع املضادات احليوية ،والبحث ما زال مستمرا الكتشاف
املزيد منها.
قال :فام اكتشفه باستور وغريه كان قانونا من قوانني الطب استتبع التفاصيل الكثرية التي
ال تزالون تبحثون فيها.
قلت :أجل ..وقد كرمت البرشية باستور أعظم تكريم عىل اكتشافه هذا.
قال :فلتكرم البرشية حممدا  ،فإنه حقيق بالتكريم.
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قلت :هي تكرمه عىل أدوية السامء التي جاء هبا.
قال :ال ..ال يكفي ذلك ..بل ينبغي أن تكرمه عىل أدوية األرض ،فإن ما ذكره  يفوق
كل ما ذكره أطباء العامل مجيعا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ستكتشف ذلك عندما تدخل إىل أقسام هذا املستشفى لرتى التفاصيل الكثرية التي
انبنت عىل القوانني الشفائية التي جاء هبا رسول اهلل .
قلت :وهل أطباء هذا املستشفى ينطلقون من هدي رسول اهلل  يف العالج؟
قال :أجل ..وهم يعاجلون كل األمراض حتى ما استعىص عىل قومك منها.
قلت :فهل يعاجلوهنا باملضادات احليوية؟
قال :يعاجلوهنا بام تعجز كل أدويتكم عن عالجها.
قلت :ارضب يل مثاال عىل ذلك يوضح يل هذا.
قال :هل يعالج قومك املرىض بالصدقة؟
ضحكت ،وقلت :لو فعلوا ذلك لرمجهم الناس باحلجارة.
قال :فقد كان  يداوي الناس بالصدقة ،بل قال (:داووا مرضاكم بالصدقة) ،ويف
حديث آخر (:ما عولج مريض بأفضل من الصدقة)()1

قلت :فهل لذلك عالقة بالربكة التي تستعملوهنا عالجا؟
قال :أجل..
قلت :فام حملها منه؟
قال :تقوم الربكة عىل استمداد الشفاء من الطبيب األول ،والصدقة سبيل من سبل نزول
( )1الديلمي.
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الدواء منه.
قلت :فهل تعاجلون هبذا يف هذا املستشفى؟
قال :نعالج به وبغريه ..نعالج بكل ما يرتبط بالربكة ..فنحن نبحث عنها كام تبحثون يف
خمابركم عن العنارص واملركبات.
قلت :ولكن الربكة بني قومي صارت لعبة بني أيدي املشعوذين ..فلذلك أساء الناس
الظن هبا.
قال :الباطل ال يمحق احلق ،واملنكر ال يبطل املعروف ،واحلقيقة ال تضها دعاوى
اجلاهلني.
***
قلت :حدثتني عن عالجك ،فحدثني عنك ..فهل أنت من مدائن السالم ..أم من مدائن
الرصاع؟
قال :كل من تراه يف مدائن السالم هرب من أرض الرصاع ..ولست غريبا عنهم يف ذلك.
قلت :لقد عرفت الكثري يف هذا املستشفى ..فام اسمك يف أرض الرصاع.
قال :ال هيمك اسمي ..فاالسم قناع من األقنعة التي تغفلون هبا عن احلقائق.
قلت :أختاف عىل نفسك من رشكات الغذاء واألدوية وهيئات الرقاة أن تنصب لك كمينا
أو تدس لك سام؟
قال :من تعلم السالم ال يعرف اخلوف ..وال يدب إىل قلبه ما يدب إىل قلوب الغافلني.
قلت :فلم ال تذكر اسمك إذن؟
قال :من عرفه نيس اسمه ..أمل تسمع قول أيب يزيد (:كنا بنا ،ففنينا عنا ،فرصنا بال نحن)
قلت :بىل ..وقد سأله رجل ال يعرفه عن أيب يزيد ،فقال :أنا منذ ثالثني سنة أبحث عنه،
36

ومل أجده.
قال :فأعلم قومك أهنم لن يفلحوا حتى ينزعوا هذه األلقاب التي يعبدوهنا من دون اهلل..
فاهلل ال يبارك إال فيمن لبس لباس العبودية.
قلت :إن مل تنبئني باسمك ،فأنبئني عنك ..هل كنت يف أرض الرصاع طبيبا؟ ..وهل كان
املرىض يأتونك ويزدمحون عىل بابك؟ ..وبم كنت تعاجلهم؟
قال :مل أكن طبيا ..ومل يكن الناس يعرفونني ..ولكن قلبي كان يمتلئ أملا حني أرى خلقا
كثريا من خلق اهلل لعبة بني أيدي األطباء واملشعوذين ..يستغلون حاجتهم إىل الشفاء ليذيقوهم
ألوان األمل.
قلت :أبني قومك مشعوذون؟
قال :وهل خال شعب من الشعوب من املشعوذين؟ ..أليس أولئك الدجالون الذي
يلبسون عباءة القرآن الكريم من أخطر املشعوذين؟..
قلت :تقصد الرقاة..
قال :وهل هناك غريهم من املحرفني لدين اهلل ..املتالعبني باملرىض.
قلت :علمت موقفكم منهم ..فقد جتولت يف أنحاء املستشفى وأبرصت احلملة التشديدة
التي حيملها هذا املستشفى عىل هؤالء.
قال :ليسوا وحدهم ..بل هم مع أطباء قومك خليط واحد ..ال يتقون اهلل يف املرىض..
وال يتأملون ملا يصيبهم.
قلت :علمت ما أصابك من هم وأمل بسبب هؤالء ..فام الذي حولك إىل هذا السبيل..
هل مرضت أو مرضت أمك وأختك بالسل كام مرض جورج اوشاوا وأمه وأخته؟
قال :أجل ..لقد ابتالين اهلل بمرض خطري ..ذهبت ألجله إىل األطباء ،فلعبوا يب ما شاء
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هلم أن يلعبوا ..ثم ذهبت إىل الرقاة ،فوصفوا يل من فنون الدجل ما وصفوا ..وبعد أن عضني
اليأس بنابه ..وجلست يف الربزخ الذي بني املوت واحلياة ..الح يل من سامء األمل بصيصا من
نور ..فالحظته بعني برصيتي ..ثم وجدت يدي متتد إليه لترشب من كأسه العذبة رشابا لن أنسى
مذاقه..
قلت :فام فعل هذا الرشاب العجيب؟
قال :لقد رسى يف أوصايل ..وترشبته عروقي ..ونشطت له خالياي ..وهنضت من
مريض بقوة مل أدر رسها ..ونشاط ال أعرف سببه ..وبعد بحث عن العلة هداين اهلل إىل الربكة..
قلت :وكيف عرفت أهنا الربكة ..ومل تكن آثار تلك األدوية التي استعملتها ..وال الرقى
التي قرئت عليك؟
قال :لقد أيأسني األطباء من حالتي ..أعلموين أن ما أتناوله ما هو إال جمرد أدوية مهدئة
رسعان ما يزول أثرها ..أمااملرض فهو قائم يف مكانه ..بل نشط غاية النشاط ..وأنه لن يربح حتى
جيتث شجريت من أصوهلا.
قلت :فعندما شفيت ماذا قالوا؟
قال :تعجبوا كثريا ..أعادوا حتليالهتم ومجيع ما يستعملونه للكشف ..فرأوا جسمي برباءة
الطفولة وصفاء اجلامل.
قلت :والرقاة؟
قال :هم أيضا مألوا قلبي يأسا بعد أن استلوا كل ما يف جيبي من أموال.
قلت :فلم مل تكتف بشفائك ،وذهبت تبحث عن رس الشفاء الذي حصل لك؟
قال:لقد مأل اهلل قلبي حنانا ورمحة ..فكانت مدامعي تنهمر لآلالم وقلبي يتفطر لألنني..
فلذلك رست بني املرىض أبرشهم ،وبني املعلولني أمسح الكآبة عنهم.
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قلت :فهل وجدت رس ابتسامة األنني؟
قال :من بحث بنفسه لن جيد إال الرساب؟
قلت :فبمن بحثت إذن؟
قال :بحثت عن الطبيب الذي يملك كل ألوان الشفاء ..فمن وجد الطبيب وجد الشفاء..
أمل تسمع قول احلكيم (:سبحان من مل جيعل الدليل عىل أوليائه إال من حيث الدليل عليه ،ومل
يوصل إليهم إال من أراد أن يوصله إليه)
قلت :فمن وصل إىل الطبيب وصل إىل الشفاء؟
قال :أجل ..بل يصل إىل ما هو فوق الشفاء ..إىل املعرفة ..ومن عرف اهلل مل يعالج جسده
فقط ..بل يعالج روحه وكيانه وواقعه.
قلت :فقد وجدت العالج يف املعرفة؟
قال :املعرفة هي مبدأ العالج ..أمل تسمع قول املسيح  للقعيد (:إيامنك شفاك)
قلت :بىل..
قال :فلذلك يبدأ املريض عندنا بقسم الغيبة ..فال حيض حتى يغيب ..وال يعالج جسده
حتى تعالج روحه.
قلت :فكيف اختاروك معلام للربكة يف هذا املستشفى؟
قال :لقد هداين اهلل إىل هذا النظام ..فاختارين أهل احلل والعقد يف مدائن السالم إىل
تنفيذه.
قلت :وهل حيتاج تنفيذه إىل مستشفى؟
قال :ال ..وال إىل دجالني يقومون بابتزاز الناس بالتجارة فيه ..فهو يقوم عىل اإلخالص.
قلت :فأين يعالج املريض به؟
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قال :يف بيته أو يف السوق أو يف املعمل أو يف الشارع ..فهذا العالج ال حيتاج إال برجمة
للحياة تتوافق مع أصول الشفاء.
قلت :لقد سمعت صاحب ( نظام الغذاء امليزان)يعتمد برنامج الست ،فام برناجمكم؟
قال :لقد مررت يف حصون العافية عىل قاعة التنظيم ،وعرفت رس األربعني.
قلت :أجل ..أذكر ذلك.
قال :لقد عرفنا من النصوص أن لألربعني أرسار يف حتويل اإلنسان مجيعا ال خالياه
وحدها ،فلذلك كل متدرب يبدأ باألربعني ..وأكثر املرىض خيرجون بالربء التام ..وفيهم من
حيتاج إىل املزيد من الدورات العالجية.
قلت :فامذا يفعل يف األربعني؟
قال :يتعلم اإلخالص واحلكمة والسالم ..ويتعلم كيف يدخل الطعام املبارك والدواء
املبارك إىل جوفه ليقوم بمهمة الشفاء.
قلت :ولكن حياة اإلنسان طويلة ..فكيف تقنعون باألربعني؟
قال :التزامه بالصدق يف األربعني هييئه ألن يسري حياته مجيعا وفق ما عاشه يف هذه املدة.
***
قلت :فهل للربكة سبل يمكن حتصيلها هبا؟
قال :أجل ..ونحن يف هذا املركز نقوم بكل الوسائل للبحث عن مواطنها.
قلت :فهل اخرتعتم أجهزة لذلك؟
قال :يمكن أن تسميها أجهزة ،ويمكن أن ال تسميها.
قلت :كيف؟..
قال :نحن نعتمد هنا عىل املتوسمني الذين قال اهلل فيهمِ ﴿:إ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات
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لِ ْل ُمت ََو ِّس ِمنيَ ﴾(احلجر)75:
قلت :فكيف تعتمدون عليهم؟
قال :لقد أعطاهم اهلل تعاىل البصرية التي يرون هبا مواضع الربكة كام يرى خرباءكم
العنارص واملركبات.
قلت :ولكن قومي يملكون جماهر حتول من الذرة جبال ..ومن النملة فيال.
قال :وهلؤالء من البصرية ما خيرتقون به مجيع األسوار التي ال حتلم مجيع جماهركم برؤيتها.
قلت :فامذا وجد هؤالء املتوسمون؟
قال :لقد وجدوا أربعة عنارص تكتمل الربكة باكتامهلا.
قلت :ما بالكم معرش مدائن السالم ..كل يشء جتعلونه أربعة؟
قال :أمل يقل  (:خري الصحابة أربعة ،وخري الرسايا أربعامئة ،وخري اجليوش أربعة آالف
وال هتزم اثنا عرش ألفا من قلة)()1

قلت :بىل ..فام رس ذلك؟
قال :األربعة جتمع األركان واألصول ..فلذلك ترى أكثر احلقائق تنحرص يف األربع.
قلت :فام هذه األربع التي يبحث عنها هذا املرصد؟
قال :املصدر ،والوسائط ،واملواقيت ،واألحوال.
قلت :هذه أسامء ..فام مسمياهتا؟ وما وجه احلرص فيها؟
قال :ال بد للربكة من مصدر تنطلق منه كالشعاع ال بد له من شمس متد به.
قلت :هذا صحيح.
قال :وال بد لشعاع الشمس من حمل تنزل به.
( )1أبو داواد والرتمذي واحلاكم عن ابن عباس.
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قلت :وتلك هي الوسائط؟
قال :أجل ..وهي التي تتلقى نورها من املصدر ،كام تتلقون النور من القمر.
قلت :فهمت هذا ،فام املواقيت؟
قال :لكل بركة مواقيتها اخلاصة هبا.
قلت :فاملحال؟
قال :قد توجد مجيع أنواع الربكات التي ذكرنا ..ولكن املستقبل ال يكون صاحلا لتقبلها،
فلذلك ال ينال من خريها.
قلت :فهمت هذا ،فأين أتعلم هذه العلوم؟
قال :رس يف هذا املركز ،فستلقى املتوسمني الذي يعلمونك.
قلت :أال تسري معي؟
قال :سأرجع إليك عندما تنتهي لنذهب إىل سائر املراكز.
قلت :فكيف أطلبك؟
قال :لن حتتاج إىل ذلك..

مصدر الربكة
رست يف أرجاء القاعة املكتظة باملتوسمني ،فوجدت قوما جيلسون إىل رجل قد علق خلفه
لوحة كتب عليها قوله تعاىلَ ﴿:تبار َك اسم رب َك ِذي ْ ِ ِ
كْرا ِم﴾(الرمحن ،)78:فقلت :ال
َ َ ْ ُ َ ِّ
اجلالل َو ْاأل َ
َ
شك أن هذا هو متوسم املصدر.
قال ـ من غري أن يسمعني ـ :أجل ..فالربكة من اهلل ..واخلري من اهلل ..أمل تسمع قوله تعاىل﴿:
يا بنِي آدم َقدْ َأنْزَ ْلنَا عَ َليكُ م لِباس ًا يو ِاري سو ِآتكُ م و ِريش ًا ولِباس الت َّْقوى َذلِ َك َخري َذلِ َك ِمن آي ِ
ات
ْ َ
َ
َ َ ُ
َ ْ ْ َ
ْ ْ َ َُ
َ َ ََ
ٌْ
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ِ
ِ
كَّر َ
ني َيدَ ْي َر ْمح َِت ِه
ا َِّ
اح ُب ْرش ًا َب ْ َ
الر َي َ
ون﴾(ألعراف ،)26:وقال تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي ُي ْرس ُل ِّ
هلل َل َع َّل ُه ْم َي َّذ ُ
ال س ْقنَاه لِب َل ٍد مي ٍت َف َأنْزَ ْلنَا ِب ِه ا َْملاء َف َأ ْخرجنَا ِب ِه ِمن كُ ِّل ال َّثمر ِ
ِ
ات َ
كَذلِ َك
ْ
َ َ ْ
َحتَّى ِإ َذا َأ َق َّل ْت َس َحاب ًا ث َقا ً ُ ُ َ َ ِّ
ََ
سو ِ
ِ
كَّر َ
احدَ ٍة ُث َّم َج َع َل
ون﴾ (ألعراف ،)57:وقال تعاىلَ ﴿:خ َل َقكُ ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ُن ْخ ِر ُج ا َْمل ْوتَى َل َع َّلكُ ْم ت ََذ ُ
اج َ ْخي ُل ُقكُ م ِيف ب ُط ِ
ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َأنْزَ َل َلكُ ْم ِم َن ْ َ
األ ْن َعا ِم َث َام ِن َي َة َأزْ َو ٍ
ون ُأ َّم َه ِاتكُ ْم َخ ْلق ًا ِم ْن َب ْع ِد َخ ْل ٍق ِيف
ْ ُ
ت َث ٍ
ُظ ُلام ٍ
ِ ِ
رص ُف َ
ون﴾(الزمر)6:
الث َذلِكُ ُم ا َُّ
َ
هلل َر ُّبكُ ْم َل ُه ا ُْمل ْل ُك ال إ َل َه إ َّال ُه َو َف َأنَّى ُت ْ َ
قلت :بىل ..فام يف هذا من أرسار الربكة؟
قال :لقد أخرب تعاىل أن ما ينزل من السامء ينزل مباركا ..أمل تسمع قوله تعاىل يف القرآن
ِ
مح َ
ون﴾(األنعام ،)155:وقال تعاىلَ ﴿:و َه َذا
وه َوات َُّقوا َل َع َّلكُ ْم ُت ْر َ ُ
َاب َأن َْز ْلن َُاه ُم َب َار ٌك َفات َِّب ُع ُ
الكريمَ ﴿:و َه َذا كت ٌ
ِ
ون﴾(االنبياء ،)50:وقال تعاىلَ ﴿:و ُق ْل َر ِّب َأن ِْز ْل ِني ُمن َْز ً
كْر ُم َب َار ٌك َأن َْز ْلن َُاه َأ َف َأ ْن ُت ْم َل ُه ُمن ِْك ُر َ
ال ُم َب َارك ًا َو َأن َْت
ذ ٌ

ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
كَّر ُأو ُلو
َخ ْ ُري ا ُْملن ِْزلنيَ ﴾(املؤمنون ،)29:وقال تعاىل ﴿:كت ٌ
َاب َأن َْز ْلن َُاه ِإ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ل َيدَّ َّب ُروا آ َياته َول َيت ََذ َ
اب﴾(ص ،)29:وقال تعاىلِ ﴿:إنَّا َأن َْز ْلنَاه ِيف َلي َل ٍة مبار ٍ
َْ
األ ْل َب ِ
كَة ِإنَّا كُ نَّا ُمن ِْذ ِري َن﴾(الدخان)3:
ه
ُ ْ َُ َ
وقال تعاىل يذكر رس الربكة يف املطر ﴿:ون ََّز ْلنَا ِمن السام ِء ماء مبارك ًا َف َأ ْنب ْتنَا ِب ِه جن ٍ
َّات َو َح َّب
َ
َ
َ
َ َّ َ َ ً ُ َ َ
احل ِص ِيد﴾( هق)9:
َْ
بل إنه تعاىل عندما ذكر احلديد ،وذكر منافعه ـ التي هي بركاته ـ عرب عنها باإلنزال ،فقال
َات و َأنْزَ ْلنَا معهم ا ْل ِكتَاب وا ْملِيزَ َ ِ
ِ
َّاس ِبا ْل ِق ْس ِط َو َأنْزَ ْلنَا
وم الن ُ
َ َ
تعاىلَ ﴿:ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا ِبا ْل َب ِّين َ
ان ل َي ُق َ
ََُ ُ
احل ِديدَ ِف ِيه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمن َِاف ُع لِلن ِ
َّاس ﴾(احلديد)25:
َْ
وعندما ذكر اللباس ومنافعه عرب عنها باإلنزال ،فقال تعاىلَ ﴿:يا َبنِي آ َد َم َقدْ َأنْزَ ْلنَا عَ َل ْيكُ ْم
لِباس ًا يو ِاري سو ِآتكُ م و ِريش ًا ولِباس الت َّْقوى َذلِ َك َخري َذلِ َك ِمن آي ِ
هلل َل َع َّل ُه ْم
ات ا َِّ
ْ َ
َ
َ َ ُ
َ ْ ْ َ
َُ
َ
ٌْ
كَّر َ
ون﴾(ألعراف)26:
َي َّذ ُ
قلت :فهمت هذا ..وهذا يعني أن الربكة يف كل هذه األشياء ،ولكن إشكاال عظيام يطرح
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هنا.
قال :تقصد أن هذه األمور يناهلا الكافر واملؤمن ،والصديق والشقي..
قلت :أجل ..ومل تعدو ما يف نفيس ..وال عجب ،فأنت من املتوسمني.
قال :هم ينالوهنا كام يناهلا املؤمنون ..ولكنهم ينالوهنا جمردة من الربكة ..أو هي كام قال
معلمنا :تدخل أجوافهم ميتة ال حراك هلا ..بل قد تدخلها حية تصارعهم وتسيمهم ألوان
العذاب.
قلت :ال يزال فهمي كليال دون إدارك رس هذا.
قال :أمل تسمع قوله  (:ال تلحفوا يف املسألة ،فواهلل ال يسألني أحد منكم شيئ ًا فتخرج
له مسألته مني شيئ ًا وأنا له كاره فيبارك له فيام أعطيته)( ،)1فقد أخرب  أنه يعطيه ولكنه عطاء
ممحوق الربكة ..وما كان كذلك كان رضره أقرب من نفعه.
هلل إين أريد الغزو
قلت :لقد ذكرتني بام روي يف احلديث أن فتى من أسلم قال :يا َر ُسول ا َِّ
وليس معي ما أجتهز به؟ فقال  (:ائت فالن ًا ،فإنه قد كان جتهز فمرض) ،فأتاه فقال (:إن َر ُسول
هلل  يقرئك السالم ،ويقول (:أعطني الذي جتهزت به) ،فقال الرجل خماطبا أهله (:يا فالنة
ا َِّ
أعطيه الذي جتهزت به ،وال حتبيس منه شيئ ًا ،فواهلل ال حتبيس منه شيئ ًا فيبارك لك فيه)()2

قال :فقد أدرك هذا الصحايب اجلليل رس الربكة ..فلذلك راح ينفر من األشياء املمحوقة.
قلت :وهذا يدل عىل أن رسول اهلل  علمهم من أرسار الربكة ما جعلهم يلتمسون
مواضعها.
قال :أجل ..ويدل لذلك ما ورد يف احلديث من قوله (:إن هذا املال خض حلو ،فمن

( )1مسلم.
( )2مسلم.
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أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ،ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه ،وكان كالذي يأكل وال
يشبع؛ واليد العليا خري من اليد السفىل)()1

قلت :عرفت هذا ،واقتنعت به ،وقد سمعت من معلم الربكة ما جعلني أبحث عن
عنارص الربكة ومركباهتا ..فأي بلسم رأيته أيتها املتوسم يمأل األشياء بالربكة؟
قال :أليس اهلل هو مصدر الربكة؟
قلت :بىل ..وقد رأينا من النصوص ما يدل عىل ذلك.
قال :ولكن قومك يبحثون عن الربكة عند املشعوذين والدجالني ..حتى انحرف مفهوم
الربكة ،وأصبح نوعا من الدجل ..أو نوعا من الصكوك كتلك الصكوك التي كان رجال الدين
يبيعوهنا.
قلت :أجل ..هذا صحيح..فلامذا تركوا مصدر الربكة؟
قال :ألمرين :أما أحدمها ،فهم ينزهون اهلل يف نفوسهم تنزهيا جيعله بمنأى عن العامل أو
معزوال عن العامل ،وذلك يسلمهم إىل الثاين ،وهو تصورهم استحالة الوصول إىل ما يف يد اهلل من
بركات ..أو أن ذلك ال يكون إال بعد املرور عىل وسائط املشعوذين.
قلت :هذا صحيح ..فكيف نتقي األمر األول؟
ان عَ َىل عَ ْب ِد ِه لِ َيكُ َ
قال :بفهم قوله تعاىلَ ﴿:ت َب َار َك ا َّل ِذي نَزَّ َل ا ْل ُف ْر َق َ
ون لِ ْل َعا َملِنيَ ن َِذير ًا﴾
(الفرقان ،)1:وقولهَ ﴿:تبار َك ا َّل ِذي ِإ ْن َشاء جع َل َل َك َخري ًا ِمن َذلِ َك جن ٍ
َّات َ ْجت ِري ِم ْن َحت ِْت َها ْ َ
األ ْ َهن ُار
َ
ْ ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
الس َام ِء ُب ُروج ًا َو َج َع َل ِف َيها
َو َ ْجي َع ْل َل َك ُق ُصور ًا﴾ (الفرقان ،)10:وقولهَ ﴿:ت َب َار َك ا َّلذي َج َع َل ِيف َّ
ِرساج ًا و َقمر ًا منِري ًا﴾(الفرقان ،)61:وقوله ﴿:و َتبار َك ا َّل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َما
َّ َ َ
ُ ُ
َ َ َ
َ َ ُ
َ
ِ ِ
الساعَ ِة َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ (الزخرف)85:
َب ْين َُه َام َوعنْدَ ُه ع ْل ُم َّ
( )1البخاري ومسلم.
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قلت :هذه آيات كثرية ،ولكل منها تفسريه اخلاص.
قال :ولكنها تتفق مجيعا يف تقرير معنى واحد ..معنى بركة اهلل ..فلذلك من اتصل باهلل نال
من بركاته ما ال يناله عند مجيع أولياء الدنيا وصاحليها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال يبحث الناس عن األولياء والصاحلني لينالوا منهم بركاهتم؟
قلت :بىل..
قال :فلو علموا أن موزع الربكات حارض ال يغيب ..وكريم ال يبخل ..وعدل ال يظلم..
ورحيم ال يقسو ..أكانوا يرتكونه ،ويبحثون عن الوسائط؟
قلت :ال ..وغبي من يفعل هذا ..كيف يرتك القريب ،ويقصد البعيد ..وكيف ييمم وجهه
للضعيف ،ويف إمكانه االتصال بالقوي ..ولكن الناس يرون الوسائط وال يرون اهلل ..أمل يقل اهلل
األ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك ْ َ
تعاىل ﴿:ال ُتدْ ِركُ ُه ْ َ
اخل ِب ُري﴾(األنعام)103:
األ ْب َص َار َو ُه َو ال َّل ِط ُ
يف ْ َ
قال :بىل ..ولكنه ال يشرتط أن تراه ببرصك حتى تنال خريه ..فأنت تنال خريه دون أن
تراه.
قلت :صحيح هذا ..فكيف أتصل به ألنال بركات فضله؟
قال :أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:و َلو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُقرى آم ُنوا وات ََّقوا َل َفتَحنَا عَ َلي ِهم بر ٍ
كَات ِم َن
ْ
َ َ َ ْ
َ ْ
ْ ْ ََ
َاهم ِبام كَا ُنوا ي ِ
الس َام ِء َو ْ َ
األ ْر ِ
كْس ُب َ
ض َو َل ِك ْن َّ
ون﴾ (ألعراف)96:
َ
كَذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ ْ َ
َّ
قلت :اإليامن والتقوى.
قال :أجل ..فاإليامن يعرفك به ..والتقوى حتجزك عن معصيته وتقربك إىل طاعته.
قلت :وهل الربكة حمصورة يف هؤالء؟
قال :أجل ..وهذا بنص القرآن الكريم ..فال تنال الربكة إال املباركني.
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قلت :فهل تطبق يل هذا املعنى عىل ما ذكره معلم الربكة من حياة األشياء؟
قال :ذلك سهل ..فالغذاء إن حل يف جوف املؤمن حل سعيدا مرسورا ،فيمأل جوفه
وخالياه بالربكات ،ولكنه إن حل يف جوف الشقي حل تصحبه اللعنات ..فال يبارك له فيه.
قلت :ما هذا؟ ..إن ادعاء مثل هذا حيتاج إىل مصادر معصومة ..فهل حدثت األشياء أو
حدثتك؟
قال :لقد ورد يف النصوص ما يقرر هذه احلقيقة تقريرا يلبسها ثوهبا اليقني ..أمل تشفق
الذراع املسمومة عىل رسول اهلل  ،فتخربه عن سميتها(..)1
قلت :بىل..
قال :أمل حين اجلذع لفقد رسول اهلل  ،فلم يسكن حتى ضمه  ؟
قلت :بىل ،فقد روي أن رسول اهلل  كان خيطب إىل لزق جذع فأتاه رجل رومي ،فقال
أصنع لك منربا ختطب عليه ،فصنع له منربا ،فلام قام عليه النبي  خيطب حن اجلذع حنني الناقة
إىل ولدها ،فنزل إليه رسول اهلل  فضمه إليه ،فسكن فأمر به أن حيفر له ويدفن (.)2
قال :أمل يكن  يبادل هذه األشياء مشاعرها ،فكان يقول عن أحد( :هذا جبل حيبنا
ونحبه)()3

قلت :بىل ..وقد كان خياطبه كام خياطب األحياء.
قال :إن قدرة اجلبل عىل مبادلة النبي  ملشاعره يرفعه إىل مستويات أعىل من مستوى
اإلنسان املستعيل اجلاهل املستكرب.

( )1انظر :شعب اإليامن.160/1 :
( )2الرتمذي.
( )3البخاري ومسلم.
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قلت :فهمت كل هذا ..ولكني مل أفهم رس عداوة الغذاء الذي يتناوله اجلاحد ملن تناوله.
ات
الس َام َو ُ
قال :أمل تسمع قوله تعاىل ،وهو يبني أثر رشك املرشكني ،فقال تعاىل ﴿:تَكَا ُد َّ
األر ُض و َ ِ
ِ
خت ُّر ِْ
عَوا لِ َّلر ْمح َِن َو َلد ًا﴾(مريم 90:ـ)91
اجل َب ُال َهده ًا َأ ْن َد ْ
َ
َي َت َف َّط ْر َن م ْن ُه َو َتن َْش ُّق ْ َ ْ
قلت :بىل ..وقد ذكر العلامء ـ انطالقا من هذه اآلية ـ األثر الشديد الذي خلفه الرشك يف
األشياء ،فذكر عن بعضهم أنه قال (:إن اهلل تعاىل ملا خلق األرض وخلق ما فيها من الشجر مل تك
يف األرض شجرة يأتيها بنو آدم إال أصابوا منها منفعة وكان هلم منها منفعة فلم تزل األرض
الر ْمح َُن َو َلد ًا﴾
والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة العظيمة وهي قوهلمَّ ﴿:اخت ََذ َّ
(مريم ،)88:فلام قالوها اقشعرت األرض وشاك الشجر)
قال :لقد كان ابن عباس يرجع ما يف األرض من األذى بسب هذا قال ( :اقشعرت اجلبال
وما فيها من األشجار والبحار وما فيها من احليتان فصار من ذلك الشوك يف احليتان ويف األشجار
الشوك)()1

قلت :ولكن هذا النص قد يكون منسوبا البن عباس ،فكيف تستدل به؟
قال :أنا ال أجزم هبذا النص ..ولكني أقول لك :إن الصور واخلصائص التي نراها لألشياء
هلا عالقة كبرية بانفعاالهتا التي يسببها سلوكنا ،ولذلك قد نستلذ طعوما أو مناظر يف بعض األيام،
ثم نستقبحها أياما أخرى ،وقد نعزو ذلك إىل نفوسنا فقط ونعزل الكون من هذا األثر املتناقض
لألشياء(.)2
قلت :ألألشياء تأثريها يف الفرح والكآبة التي تصيبنا؟
( )1القرطبي.158/11 :
( )2ومما قد يدل عىل هذا ما ذكره بعض األساتذة يف علم اجلزيئات املكونه لألجسام أنه عند ذكر البسمله عىل الكوب
اململوء باملاء فإن بلورات املاء تتشكل يف أروع وأمجل أشكاهلا ،وعندما يذكر أي كالم بذيء تتشكل يف جمموعات بشعة الشكل،
فانظر الستجابة كل يشء وصالح حاله بذكر اهلل عز وجل.
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قال :أجل ..وقد ورد يف اآلثار ما يدل عىل رسور األشياء ،والذي قد يرسي إىل الناظرين
ليشعرهم باألنس والسعادة ،فقد روي أن اجلبل يفخر إن مر عليه ذاكر هلل تعاىل ،ففي األثر عن
رس به) ،ثم قرأ
ابن مسعود (:إن اجلبل ليقول للجبل :هل َّ
مر بك اليوم ذاكر هلل؟ فإن قال :نعمَّ ُ ،
هلل و َلد ًا سبحا َنه ب ْل َله ما ِيف السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض كُ ٌّل َل ُه َق ِان ُت َ
ون﴾
َّ َ َ
عبد اهلل قوله تعاىلَ ﴿:و َقا ُلوا َّاخت ََذ ا َُّ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ
(البقرة)116:قال (:أفرتاهن يسمعن الزور واليسمعن اخلري)()1

ويف أثر آخر (:ما من صباح وال رواح إال تنادي بقاع األرض بعضها بعضا ،يا جاره هل
مر بك اليوم عبد فصىل هلل أو ذكر اهلل عليك ،فمن قائلة ال ،ومن قائلة نعم ،فإذا قالت :نعم ،رأت
هلا بذلك فضال عليها)
قلت :أدركت هذا ..ولكن هذا مرتبط باحلياة عموما ،وأنا أسأل عن أشياء ملموسة هلا
تأثريها يف الربكة.
قال :اسم اهلل..
قلت :اسم اهلل!؟
قال :أجل ..فاسم اهلل الذي يتلفظه القلب املؤمن هو رس الربكة ..أمل تسمع قوله تعاىل:
﴿ َتبار َك اسم رب َك ِذي ْ ِ ِ
كْرا ِم﴾(الرمحن ،)78:فقد نسب الربكة لالسم ..بل ورد يف
َ َ ْ ُ َ ِّ
اجلالل َو ْاأل َ
َ
النصوص ما يرصح هبذا ،فقد قال  (:اللهم إين أسألك باسمك الطاهر الطيب املبارك األحب
إليك الذي إذا دعيت به أجبت ،وإذا سألت به أعطيت ،وإذا اسرتمحت به رمحت ،وإذا استفرجت
به فرجت)()2

قلت :أهلذا ورد يف النصوص احلث عىل تسمية اهلل يف كل يشء؟

( )1ابن أببي شيبة.
( )2ابن ماجة.
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قال :أجل ..وقد ورد يف احلديث ما يقرر كل ما ذكرناه ،فقد قال  (:كل طعام ال يذكر
اسم اهلل تعاىل عليه فإنام هو داء ،وال بركة فيه ،وكفارة ذلك إن كانت املائدة موضوعة أن تسمى
وتعيد يدك ،وإن كانت قد رفعت أن تسمى اهلل وتلعق أصابعك)( ،)1وقال  (:أذيبوا طعامكم
بذكر اهلل والصالة ،وال تناموا عليه ،فتقسو قلوبكم)()2

قلت :إن هذا احلديث يربط بني ذكر اهلل يف الطعام ،وبني الداء ..أيمكن أن حتل بنا األدواء
بسبب الغفلة عن ذكر اهلل؟
قال :أجل ..أمل يقل ( :ما اجتمع قوم يف جملس فتفرقوا ومل يذكروا اهلل ومل يصلوا عىل
النبي  إال كان جملسهم ترة عليهم يوم القيامة)( ..)3أمل يقل  (:ما اجتمع قوم فتفرقوا عن
غري ذكر اهلل ،إال كأنام تفرقوا عن جيفة محار ،وكان ذلك املجلس عليهم حرسة)()4؟
قال :وهكذا ..إذا أكلوا طعاما مل يذكروا اهلل فيه كان عليهم حرسة ونقصا وظلمة.
قلت :فقد عرفت إذن من أرسار الربكة رس بركة اسم اهلل.
قال :ليس اسم اهلل فقط ..بل اسم اهلل ..وكالم اهلل ..فلذلك أعلم املرىض واألصحاء
كيف يسمون اهلل.
قلت :أللتسمية أصول؟
قال :نعم ..هلا روح وجسد.
قلت :فام جسدها؟
قال :أنتم تتقنونه ..فأنتم ال تنسوها يف أكلكم ورشبكم ،بل يف هلوكم وعبثكم.
( )1ابن عساكر.
( )2الطرباين يف األوسط ،وابن عدي وابن السنى وأبو نعيم يف الطب ،والبيهقي.
( )3أمحد وابن حيان.
( )4أمحد.
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قلت :وروحها.
قال :استشعار حضور اهلل ..وتناول األشياء من يد اهلل ..أتدري رس قوله تعاىلَ ﴿:وال
ون ِإ َىل َأولِي ِائ ِهم لِيج ِ
هلل عَ َلي ِه و ِإ َّنه َل ِفس ٌق و ِإ َّن َّ ِ
َت ْأكُ ُلوا ِممَّا َمل ُي ْذ ِ
وح َ
اد ُلوكُ ْم َو ِإ ْن
ْ َ ْ ُ َ
الش َياطنيَ َل ُي ُ
كَر ْاس ُم ا َِّ ْ َ ُ ْ َ
ْ
وه ْم ِإنَّكُ ْم َُمل ْ ِ
رشكُ َ
ون﴾ (األنعام)121:
َأ َط ْع ُت ُم ُ
قلت :هذه اآلية تنهى عن أكل ما مل يسم عليه اهلل تعاىل من احليوانات.
قال :ألن ذلك هو أدب الذبح ..فمن ذبح لتصوره أنه حيق له أن يتمتع بلحمها كان قاتال..
فال فرق بني أن تقتل إنسانا أو حيوانا ..ولكن إن ذبحتها ..وقلت هلا ،وأنت تذبحها :اعذرين أيتها
البهيمة ..فلوال أن اهلل تعاىل أذن يل بذبحك ما ذبحتك ،فإنام أذبحك باسم اهلل.
قلت :فام تقول البهيمة حينئذ؟
هلل َص ِابر ًا
قال :تسلم وجهها هلل ..كام سلمه إسامعيل  ،وتقولَ ﴿:ست َِجدُ ِين ِإ ْن َشا َء ا َُّ
وال َأ ِ
عِْص َل َك َأ ْمر ًا﴾(الكهف ..)69:بل إهنا ستمتلئ فرحا ورسورا ،وتقول لك :هلم اذبحني
َ
باسم اهلل ..فإنه رشف عظيم هلذا اجلسد أن يدفن يف جسد من يعبد اهلل ويذكره.
قلت :فهل سمعت صوهتا ،وهي ختاطب اإلنسان هذا اخلطاب؟
قال :أمل خيربك املعلم عن املتوسمني؟
قلت :فام رس سامعك؟
قال :لن تفهمه حتى تعرف رس (بنيان اهلل) ..أنسيت أنك ال تزال يف مدرسة السالم
االبتدائية.

وسائط الربكة
مل أبتعد قليال عن املتوسم األول ،حتى ناداين أحد املتوسمني ،وقال :تعال ..فإن يل أخبارا
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أريد أن أرس هبا إليك.
قلت :أهناك أرسار يف مدائن السالم؟
قال :من احلقائق ما ال يمكن للكل سامعه ،فلذلك نحتاج إىل إرساره ملن حيتاج إليه.
قلت :ال أعلم إال أن العلم ينبغي أن ينرش ..ومل أسمع إال أن رسول اهلل  قال (:من كتم
علام أجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار)(..)1
قال :سمعت هذا ..فاسمع قوله  (:كفى باملرء إثام أن حيدث بكل ما سمع)(..)2
واسمع قول عيل ،وقد أشار إىل صدره (:إن ههنا لعلوما مجة لو وجدت هلا محلة) ..واسمع قول
عيسى  (:ال تعلقوا اجلواهر يف أعناق اخلنازير ،فإن احلكمة خري من اجلوهر ،ومن كرهها فهو
رش من اخلنازير) ..وقد سئل بعض العلامء عن يشء فلم جيب ،فذكر له السائل احلديث الذي
ذكرت يل ،فقال له (:اترك اللجام ،واذهب ،فإن جاء من يفقه وكتمته ،فليلجمني ،فقد قال اهلل
هلل َلكُ ْم ِق َيام ًا﴾ (النساء )5:تنبيها عىل أن حفظ
الس َف َها َء َأ ْم َوا َلكُ ُم ا َّل ِتي َج َع َل ا َُّ
تعاىلَ ﴿:وال ُتؤْ ُتوا ُّ
العلم ممن يفسده ويضه أوىل)
ثم وىل مغضبا ،وهو يقول :ماذا تريد مني:
البهم
أأنثر در ًا بني ســــارحـة ِ
َ
ُ

ـم مــنــثــور ًا لــراعــيــة
وأنــظـ ُ

رش
لعمري لئن ضـــيعـ ُ
ـت يف ِّ
بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــدةع ٍ ِزيزُ بِ ِ
ِ
لطفـ ِه
َلئ ْن َســـ َّهـل اهللَّ ال َ

فيهم
الــــــــــــــ ْس ـ ُت ُم َض
َف َل
غرر؟
ـم
ـغـــــــــــــــيع ًا ُ
ـنــــــــــــــ ْ
ـت َأه ً
ال
الـــــــــــــــكـــــــــــــــلـــــــــــــــ ِ
وصــــادفـ ُ
للعلومم

ت
َبـ َثـ ْث ـ ُت ُمـفـيــد ًا واســــتـَ َف ـدْ ُ
أضـا
اجله َال ِع ْل ًام َ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َع ْ ُهم
َو َدا َد ُ َو َم ْن َمن ََح ه

وإاله
ض حــــــــــ ٌ
ـدي
ـكــــــــــم
ــــــــــ
ولــــــــــل
فـمـكـنـون لـ َ
ـنــــــــــ ِ
ـتوجبني ف
ـكــــــــــاملسـ
ومـــــــــوـ َم ْن َمن ََع
ـم
َ
ـتــــــــــَقدْْ
َظــــــــــــــــــــــــ َلــــــــــــــــــــــــم

( )1احلاكم واخلطيب.
( )2أبو داود واحلاكم.
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قلت :رويدك ..فقد أحسنت يب الظن ..وما أنا بتاركك حتى ختربين بام أردت إخباري به
عىل أن تذكر يل رس اإلرسار.
قال :لقد رأيتك اقتنعت بام قال أخي املتوسم ،فخشيت أن يسوء فهمك ،فتنكر الواسطة.
قلت :مل تعدو ما يف نفيس ..فقد أنكرت الواسطة إنكارا كليا.
قال :فال تفعل ..فقد جات النصوص تأمر باختاذ الوسائل والوسائط ..فال ينبغي أن نؤمن
ببعض الكتاب ونكفر ببعض.
قلت :ولكن ملاذا ترس يل هذا ..وقد رأيت أخاك املتوسم ينرش علمه عىل املأل؟
قال :أما أنا فال أصطاد بعلمي إال األفراد ممن يمتلئون قناعة بام قال.
قلت :فلم ال تنرشه عزيزا ..أم أنك من هواة الصيد؟
قال :ال ..بل إن وظيفتي تستدعي الصيد.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألين لو بثثت علمي ملن مل يتحقق بالتوحيد خشيت عليه أن يغرق يف الوسائط،
ويغفل عن رب الوسائط.
قلت :لست أدري مدى صحة هذا التورع.
قال :هذا ليس تورعا ..بل هذه السنة.
قلت :كيف تكون سنة بال دليل؟
قال :بل هلا دليلها ..أمل تسمع حديث معاذ عندما قال :كنت ردف النبي  عىل محار
هلل ورسوله
هلل عىل عباده وما حق العباد عىل اهللَّ؟) ،قلت :ا َّ
فقال( :يا معاذ ،هل تدري ما حق ا َّ
هلل أن ال
هلل عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئ ًا ،وحق العباد عىل ا َّ
أعلم ،قال (:فإن حق ا َّ
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هللِ ،أفال أبرش الناس؟ قال (:ال تبرشهم فيتكلوا)()1
يعذب من ال يرشك به شيئ ًا)فقلت :يا رسول ا َّ

َ ُ

قلت :بارك اهلل فيك ..فقد فهمت هذا ..فلنعد اآلن إىل الرس الذي أردت إخباري به،
وارسر برسك ما أطقت ،فإن للجدران آذانا.
بركات األولياء:
تقرب
قال :أمل تسمع قوله  (:يقول تعاىل :من عادى يل ولي ًا فقد بارزين باحلرب ،وما ه
إيل بالنوافل حتى أحبه،
إيل عبدي بيشء أفضل من أداء ما افرتضت عليه ،وال يزال عبدي يتقرب َّ
ه
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي
يميش هبا ،ولئن سألني ألعطينه ،ولئن دعاين ألجبيبنه ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه ،وما ترددت يف
يشء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن ،يكره املوت وأكره مساءته ،وال بد منه)
هلل تعاىل،
قلت :هذا احلديث ينص عىل أن العبد إذا أخلص الطاعة هلل صارت أفعاله كلها ه
هلل له ،وال يبطش وال يميش إال يف طاعة ا ه
هلل أي ما رشعه ا ه
فال يسمع إال هلله ،وال يبرص إال ه
هلل عزَّ
َّ
هلل يف ذلك كله ،وهلذا جاء يف بعض رواية احلديث (:فبي يسمع ،ويب يبرص ،ويب
وجل مستعين ًا با ه
يبطش ،ويب يميش)
قال :صدقت ..وقد فهمت هذا احلديث فهام صحيحا.
قلت :فهمته ،ولكني مل أفهم رس ذكره هنا.
قال :هؤالء العباد الربانيون الذين يسمعون باهلل ويبرصون باهلل يصريون يف ذواهتم
مباركني ،فلذلك يكونون من وسائط الربكة ..فهم األقامر التي تستقبل أنوار الربكة اإلهلية ..أمل
تسمع قوله تعاىل يف حق املسيح  وعىل لسانهَ ﴿:و َج َع َلنِي ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما كُ ن ُْت ﴾(مريم،)31:
وقوله يف حق ذرية إبراهيم َ ﴿:و َب َاركْ نَا عَ َل ْي ِه َو َ
عَىل ِإ ْس َح َاق َو ِم ْن ُذ ِّر َّي ِت ِه َام ُحم ِْس ٌن َو َظ ِاملٌ لِ َن ْف ِس ِه
( )1البخاري ومسلم.
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ُم ِبنيٌ ﴾ (الصافات)113:
قلت :نعم ..وقد كان  الربكة عينها ..وقد ذكرت حليمة السعدية خرب الربكة التي
نزلت عليها وعىل قومها منذ أخذت رسول اهلل  لرتضعه ،فقالت ضمن حديث طويل (:فلام
أخذته ،رجعت به إىل رحيل ،فلام وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي بام شاء من لبن ،فرشب
حتى روي ،ورشب معه أخوه حتى روي ،ثم ناما ،وما كنا ننام معه قبل ذلك ،وقام زوجي إىل
شارفنا تلك ،فإذا إهنا حلافل ،فحلب منها ما رشب ،ورشبت معه حتى انتهينا ريا وشبعا ،فبتنا
بخري ليلة.
وقال صاحبي حني أصبحنا :تعلمي واهلل يا حليمة ،لقد أخذت نسمة مباركة ؛ قالت:
فقلت :واهلل إين ألرجو ذلك ،قالت :ثم خرجنا وركبت أنا أتاين ،ومحلته عليها معي ،فواهلل
لقطعت بالركب ما يقدر عليها يشء من محرهم ،حتى إن صواحبي ليقلن يل :يا ابنة أيب ذؤيب،
وحيك! اربعي علينا ،أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول هلن :بىل واهلل ،إهنا هلي
هي ؛ فيقلن :واهلل إن هلا لشأنا.
قالت :ثم قدمنا منازلنا من بالد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض اهلل أجدب منها،
فكانت غنمي تروح عيل حني قدمنا به معنا شباعا ُل َّبنَا ،فنحلب ونرشب ،وما حيلب إنسان قطرة
لبن ،وال جيدها يف رضع ،حتى كان احلارضون من قومنا يقولون لرعياهنم :ويلكم رسحوا حيث
يرسح راعي بنت أيب ذؤيب ،فرتوح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن ،وتروح غنمي شباعا
لبنا ..فلم نزل نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حتى مضت سنتاه وفصلته)()1

قال :وهكذا املقربون والصاحلون يغيث اهلل هبم البالد والعباد ،..وقد روي عن بعض
هلل لو أذنت لنا فنحرنا
الصحابة قال :ملا كان غزوة تبوك أصاب الناس جماعة فقالوا :يا َر ُسول ا َِّ
( )1سرية ابن هشام)301 /1( :
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هلل إن فعلت قل الظهر
هلل  (:افعلوا) ،فقيل له :يا َر ُسول ا َِّ
نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال َر ُسول ا َِّ
هلل أن جيعل يف ذلك الربكة ،فقال
هلل هلم عليها بالربكة لعل ا َّ
ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع ا َّ
هلل  (:نعم) ،فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم ،فجعل الرجل جييء بكف ذرة،
َر ُسول ا َِّ
وجييء اآلخر بكف متر ،وجييء اآلخر بكرسة حتى اجتمع عىل النطع من ذلك يشء يسري ،فدعا
هلل  بالربكة ،ثم قال (:خذوا يف أوعيتكم) ،فأخذوا يف أوعيتهم حتى ما تركوا يف
َر ُسول ا َِّ
هلل  (:أشهد أن ال إله
العسكر وعاء إال ملئوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة .فقال َر ُسول ا َِّ
هلل هبام عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة)()1
هلل ال يلقى ا َّ
هلل وأين رسول ا َِّ
إال ا َّ

َ ُ

قلت :ما شاء اهلل ..لقد حل  مشكلة متوين اجليش بالربكة ..فلامذا نخاف عىل أرزاقنا
ما دام األمر هبذه البساطة.
قال :أنتم ختافون عىل أرزاقكم ألنكم عزلتم اهلل عن الترصيف يف الكون ..ثم حاولتم أن
تدبروا كل يشء بعقولكم العاجزة ،فسقطتم يف الشباك التي نصبتها لكم أنفسكم من حيث مل
تشعروا.
قلت :إن كالمك هذا يدل عىل أن الباحث عن الربكة حيتاج إىل البحث عن أهلها املباركني
ليصيبه من بركتهم.
قال :أجل ..ألستم تبحثون عن األطباء املهرة ،وترحلون ألجلهم إىل بالد اهلل الواسعة،
وتنفقون األموال العريضة؟
قلت :بىل ..ولعلنا نفعل أكثر مما ذكرت.
قال :فال تغفلوا عن فعل ما هو دون ذلك بكثري ..وهو البحث عن أهل اهلل املباركني
ليصيبكم من دعائهم وبركتهم ما يرفع بالءكم ،ويمألكم بالربكات.
( )1مسلم.
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قلت :ولكن اهلل تعاىل أمرنا بتوحيد وجهة القلوب له ،فقال تعاىل ﴿:و ِإ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
ادي
َ
َ َ
عَ نِّي َف ِإ ِّين َق ِريب ُأ ِجيب دعْو َة الدَّ اعِ ِإ َذا دعَ ِ
ان ﴾(البقرة ،)186:وقد روي أن رجال قال له (:إنا
َ
ُ َ َ
ٌ
نستشفع بك عىل اهلل ،ونستشفع باهلل عليك) ،فسبح رسول اهلل  ،حتى رؤى ذلك يف وجوه
أصحابه ،وقال (:وحيك أتدرى ما اهلل،إن اهلل ال يستشفع به عىل أحد من خلقه ،شأن اهلل أعظم
من ذلك)()1

هلل
هلل َو َأعْ َل ُم ِم َن ا َِّ
وقد أخرب تعاىل عن قول يعقوب  قولهِ ﴿:إن ََّام َأ ْشكُ و َب ِّثي َو ُحزْ ِين ِإ َىل ا َِّ
َما ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (يوسف)86:
وهلذا كان  حيض أمته عىل إفراد اهلل باملسألة ،كام قال  البن عباس (:إذا سألت
فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل) ،وكان  خيطب ،ويقول (:أهيا الناس ،واهلل مهام يكون
عندنا من خري فلن ندخره عنكم ،وإنه من يستغن يغنه اهلل ،ومن يستعف يعفه اهلل ،ومن يتصرب
يصربه اهلل ،وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب)
قال :أجل ..كل ما ذكرته صحيح ..ولذلك تراين ال أصطاد إال من قال مثل ما قلت ،أو
اقتنع بمثل ما اقتنعت ..ولكني أضيف إىل ذلك التامس أهل اخلري لينال من بركاهتم ..وليس يف
ذلك أي رشك أو انحراف.
بركات البسطاء:
قال :بىل ..ولكن النصوص مع ذلك وردت بالبحث عن التامس أهل الربكات التامسا ملا
جعله اهلل فيهم ممن اخلري ،أمل تسمع حديث أويس؟
قلت :ومن أويس؟
قال :أال تعرف أويس؟
( )1أبو داود وغريه.
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قلت :فعلمني من علمه ما علمك اهلل.
قال :هذا رجل صالح ،وهو من سادات التابعني ،وقد أخرب عنه  ،ودعا الصحابة إىل
البحث عنه طلبا الستغفاره.
قلت :أهذا يف السنة؟
قال :أجل..فقد قال  (:يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم
هلل ألبره ،فإن
من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو هبا بر لو أقسم عىل ا َّ
استطعت أن يستغفر لك فافعل)()1

قلت :هذا حديث عظيم..
قال :وفيه فوائد عظيمة وأصول نافعة يف هذا الباب.
قلت :فاذكر يل منها ما أنتفع به.
قال :هو يشري إىل نوعية هؤالء املباركني الذين ينتفع هبم الناس.
قلت :تقصد أن أويسا يمثل هذه النوعية.
قال :أجل ..فأويس كان إنسانا بسيطا متواضعا خملصا.
قلت :بل روي أنه ملا قصده الناس فر عىل وجهه هاربا منهم ..ومل ينرش أي إعالن عن
البشارة التي برشه هبا رسول اهلل  ..ومل يتخذ ما برشه به  شبكة يصطاد هبا أموال املسلمني.
قال :ومل يفتح عيادة يبصق فيها يف أفواه الناس ..أو يطعمهم من خبزه ليبتز ما يف جيوهبم.
قلت :لكأين بك تعرض ليشء.
قال :أجل ..أعرض بقومك الذين اختذوا بعض الناس وسائط بينهم وبني اهلل،
فأجلسوهم عىل العروش ،وراحوا يتقربون إليهم ناسني اهلل وغافلني عنه.
( )1مسلم.
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قلت :هم أحسنوا الظن هبم ..ولعلهم انتفعوا هبم.
قال :ال ..الويل هو الزاهد العفيف ..أمل تسمع قوله  (:أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل
هلل ألبره .أال أخربكم بأهل النار؟ كل
ضعيف متضعف لو أقسم عىل ا َّ

عتل( )1جواظ()2

مستكرب)( ..)3أمل تسمع قوله  (:رب أشعث مدفوع باألبواب لو أقسم عىل اهلل ألبره)()4

قلت :بىل ..وقد ورد يف روايات أخرى ما يؤكد هذا املعنى ،فقد قال  (:رب أشعث
أغرب ذي طمرين تنبو عنه أعني الناس لو أقسم عىل اهلل ألبره)()5

قال :ويف حديث آخر يبني رس اإلخالص الذي حتىل به أويس ،فقال (:أغبط الناس عندي
مؤمن خفيف احلاذ ،ذو حظ من صالته وكان رزقه كفافا فصرب عليه حتى يلقى اهلل عز وجل،
وأحسن عبادة ربه ،وكان غامضا يف الناس ،عجلت منيته وقل تراثه ،وقلت بواكيه)()6

قلت :فهؤالء الذين تلتمس بركاهتم؟
قال :أجل ..أمل خيرب  أن اهلل تعاىل يرب قسمهم ..أي يستجيب هلم إذا أقسموا عليه.
قلت :بىل ..وقد رصحت بذلك النصوص.
قال :فالربكات تلتمس عند هؤالء البسطاء ..ال عند منتفخي البطون واجليوب الذين
يدعون ألنفسهم ،ويغفلون عن الدعوة هلل.
قلت :فكيف تلتمس عند هؤالء؟ ..وأين نجدهم؟

( )1الغليظ اجلايف.
( )2هو اجلموع املنوع .وقيل :الضخم املختال يف مشيته .وقيل :القصري البطني.
( )3البخاري ومسلم.
( )4أمحد ومسلم.
( )5احلاكم وأبو نعيم.
( )6أمحد والرتمذي والبيهقي.
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قال :يف غامر الناس جتدوهنم ..أمل تسمع حديث أيب عبد اهلل أمحد بن حييى اجلالء عندما
قال :سمعت أيب يقول :كنت عند معروف يف جملسه فدخل عليه رجل ،فقال :يا أبا حمفوظ رأيت
يف هذه الليلة عجبا ،قال :وما رأيت رمحك اهلل؟ قال :اشتهي عيل أهيل سمكا فذهبت إىل السوق
فاشرتيت هلم سمكة ومحلتها مع محال ،فميش معي فلام سمعنا آذان الظهر ،قال احلامل (:يا عم
هل لك أن نصيل) ،فكأنه أيقظني من غفلة فقلت له (:نعم نصيل)
فوضع الطبق والسمكة عليه عىل مسرتاح ،ودخل املسجد ،فقلت يف نفيس (:الغالم قد
جاد بالطبق أجود أنا أيضا بالسمكة) ،فلم يزل يركع حتى أقيمت الصالة ،فصلينا مجاعة وركع
بعد الصالة وخرجنا ،فإذا الطبق عىل حاله موضوع ،فجئت إىل البيت ،وحدثت أهيل هبذا ،فقالوا
يل :قل له يأكل معنا من هذا السمك ،فقلت له :تأكل معنا من هذا السمك ،فقال :أنا صائم فقلت
له :فأفطر عندنا ،قال :نعم أروين طريق املسجد فأريته ،فدخل املسجد وجلس إىل أن صلينا
املغرب.
فجئت إليه وقلت له :تقوم رمحك اهلل ،فقال :أو نصيل عشاء اآلخرة فقلت يف نفيس :هذه
ثانية ،يريد أن فيه خريا ،فلام صلينا عدت به إىل منزيل ولنا ثالث أبيات :بيت فيه أنا وأهيل ،وبيت
فيه صبية مقعدة ولدت كذلك هلا فوق العرشين سنة ،وبيت كان فيه ضيفنا.
فبينا أنا مع أهيل إذ دق داق الباب يف آخر الليل ،فقلت :من يدق الباب فقالت :أنا فالنة،
فقلت :فالنة قطعة حلم مطروحة يف البيت كيف يستوي هلا أن متيش ،فقالت :أنا هي ،افتحوا يل،
ففتحنا هلا ،فإذا هي ،فقلت :أي يشء اخلرب ،فقالت :سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخري ،فوقع يف
نفيس أن أتوسل إىل اهلل عز وجل به ،فقلت (:اللهم بحق ضيفنا هذا وبجاهه عندك إال أطلقت
أرسي ،فاستويت وقمت وأنا يف عافية كام تروين)
فقمت إليه أطلبه يف البيت ،فإذا البيت خال ليس فيه أحد ،فجئت إىل الباب فوجدته مغلقا
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بحاله ،فقال معروف (:نعم ..فيهم صغار وكبار) ،يعني األولياء.
قلت :أيمكن أن نعالج أنفسنا بمثل هذا السلوك؟
قال :إن كنتم مؤمنني ،فعاجلوا أنفسكم به ،فهو أقل تكلفة من كثري من األدوية التي
تشرتوهنا.
قلت :ولكن السنة أمرتنا بالتداوي.
قال :وقد أمرتنا هبذا الدواء ..أمل تسمع قوله  (:داووا مرضاكم بالصدقة) ،ويف حديث
آخر (:ما عولج مريض بأفضل من الصدقة)()1

قلت :لقد ذكر النبي  عالج املرىض بالصدقة ..فام عالقة ذلك هبذا.
قال :إن مل يدع لك لسان الفقري دعا لك قلبه ،فإن جحد قلبه دعت لك املالئكة ،فإن مل
يدع لك أحد ،فاهلل شاكر حليم ،يعطيك ما عجز الكل عن إعطائه لك.
قلت :فهل تعاجلون يف هذا املستشفى هبذا العالج ..فإين مل أر من يعالج به.
قال :نحن يف هذا املستشفى نعالج بكل عالج ..فقد أخربنا  بوجود الدواء ،فنحن ال
نقرص يف البحث عنه ..أما ما ذكرت من عدم علمك بمن عالج به ..فذلك لغفلتك وغفلة قومك
عن هذا الرتياق العجيب ،وال يض الدواء عدم تناول املريض له ..وال يض الشمس عدم اهتامم
الكفيف هبا.
قلت :فهل عالج الصاحلون بمثل هذا؟
قال :الصاحلون عاجلوا بكل األدوية ..وهذا منها  ..وقد روي أن رجال كان به قرحة
خرجت يف ركبته منذ سبع سنني ،وقد عاجلها بأنواع العالج وسأل األطباء فلم ينتفع به ،فسأل
بعض الصاحلني عنها ،فقال (:اذهب فاحفر بئر ًا يف مكان الناس بحاجة إىل املاء فإين أرجوا أن
( )1الديلمي.
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ينبع هناك عنيً ويمسك عنك الدم) ،ففعل الرجل فربأ.
فهكذا يفعل الصاحلون والربانيون ،فأنبئني لو أن هذا الرجل جاء لقومك من الرقاة ،بامذا
سيشريون عليه؟
قلت :خيربونه ـ بعد رقية التشخيص ـ بأن الشيطان ركضه ركضة حيتاج معها إىل التجول
عىل الرقاة مجيعا ليجد من حيرق له شيطانه ،وقد يموت قبل ذلك.
قال :وسأزيدك أخرى لرتى منهج الصاحلني يف التسليم للنصوص املقدسة ،قال بعضهم:
مرضت مرضا خطرا ،فرآين جار يل صالح ،فقال استعمل قول رسول اهلل  (:داووا مرضاكم
بالصدقة) ،وكان الوقت ضيقا ،فاشرتيت بطيخا كثريا ،واجتمع مجاعة من الفقراء والصبيان،
فأكلوا ورفعوا أيدهيم إىل اهلل عز وجل ،ودعوا يل بالشفاء ،فواهلل ما أصبحت إال وأنا يف كل عافية
من اهلل تبارك وتعاىل)
قلت :تلك أزمنة الصاحلني.
فقال :كل األزمة أزمنة الصاحلني ،وال زمان للصاحلني..
قلت :فهمت كل هذا ووعيته ،وقد أدركت رس أمره تعاىل بالدعاء للمتصدقني ،كام قال
تعاىلُ ﴿:خ ْذ ِم ْن َأ ْم َو ِاهل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ِ
هلل
كَن َهلُ ْم َوا َُّ
كِّيه ْم ِ َهبا َو َص ِّل عَ َل ْي ِه ْم ِإ َّن َصالت ََك َس ٌ
س ِم ٌ ِ
يم﴾ (التوبة)103:
يع عَ ل ٌ
َ
قال :وهلذا كان من سنة السلف الصالح الدعاء للمتصدقني.
قلت :أيدخل يف هذا الدعاء ملن أطعم الطعام؟
قال :أجل ..فإطعام الطعام من اإلحسان ،وقد كان  إذا أكل عند قوم مل خيرج حتى
يدعو هلم ،فدعا ف منزل بعضهم ،فقال (:اللهم بارك هلم فيام رزقتهم ،واغفر هلم ،وارمحهم)()1

( )1مسلم.
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وروي أنه  دخل منزله ليلة ،فالتمس طعاما فلم جيده ،فقال (:اللهم أطعم من أطعمنى،
واسق من سقانى)
وقد دعا ملن سقاه لبنا فقال (:اللهم أمتعه بشبابه) ،فمرت عليه ثامنون سنة مل ير شعرة
بيضاء.
وكان يدعو ملن يضيف املساكني ،ويثنى عليهم ،فقال مرة (:أال رجل يضيف هذا رمحه
اهلل)
قلت :ودعا ف منزل سعد بن عبادة ،فقال (:أفطر عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم
األبرار ،وصلت عليكم املالئكة)
قال :وملا دعاه بعض الناس هو وأصحابه فأكلوا ،فلام فرغوا قال  (:أثيبوا أخاكم)،
قالوا :يا رسول اهلل ؛ وما إثابته؟ قال (:إن الرجل إذا دخل بيته ،فأكل طعامه ،ورشب رشابه،
فدعوا له ،فذلك إثابته)
بركات املالئكة
قلت :عرفنا وسائط البرش ،فهل من بركات اهلل ما يمكن أن نلتمسه من غريهم؟
قال :أال تعرف حديث األبرص واألقرع واألعمى؟
قلت :بىل ..أولئك النفر الذين قال فيهم النبي  (:إن ثالثة من بني إرسائيل أبرص
وأقرع وأعمى أراد اهلل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا .فأتى األبرص فقال :أي يشء أحب إليك؟
قال :لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرين الناس .فمسحه فذهب عنه قذره
وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا .قال :فأي املال أحب إليك؟ قال :اإلبل أو قال البقر( .شك
الراوي) ،فأعطي ناقة عرشاء فقال :بارك اهلل لك فيها.
فأتى األقرع فقال :أي يشء أحب إليك؟ قال :شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرين
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الناس .فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا .قال :فأي املال أحب إليك؟ قال :البقر فأعطي
بقرة حامال قال بارك اهلل لك فيها.
فأتى األعمى فقال :أي يشء أحب إليك؟ قال :أن يرد اهلل إيل برصي فأبرص الناس.
فمسحه فرد اهلل إليه برصه .قال :فأي املال أحب إليك؟ قال :الغنم .فأعطي شاة والدا .فأنتج
هذان وولد هذا ،فكان هلذا واد من اإلبل وهلذا واد من البقر وهلذا واد من الغنم)()1

قال :هذا احلديث يدل عىل آثار الربكات ومصدر من مصادرها.
قلت :أتقصد املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ؟
قال :أجل ..لقد أخرب  أن اهلل تعاىل ابتىل هؤالء هبذا املالك ..ومل خيرب أن هذا خاص
هبم.
قلت :أيف إمكان أي أحد منا أن حيصل له ما حصل هلؤالء؟
قال :وأي حرج يف ذلك ..ولكن ال بنفس الصورة ..فقد يظهر له املالك يف أي صورة من
الصور.
قلت :ولكن املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ يظهرون للرسل ـ عليهم الصالة والسالم
ـ
قال :ولكن الصحابة رأوهم.
قال :ذلك يف عهده .
قال :أمل يقل  حلنظلة (:والذي نفيس بيده لو تدومون عىل ما تكونون عندي ،ويف الذكر
لصافحتكم املالئكة يف فرشكم ويف طرقكم)()2؟

( )1البخاري ومسلم.
( )2مسلم.
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قلت :أيمكن ـ إذن ـ أن نستفيد من دعوات املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ؟
قال :أجل ..أمل خيرب اهلل تعاىل عن دعاء املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ للمؤمنني ،فقال
ون ِب ِه ويس َت ْغ ِفر َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه ُي َس ِّب ُح َ
ين َ ْحي ِم ُل َ
ين
ون ل َّلذ َ
تعاىل ﴿:ا َّلذ َ
ون ِب َح ْمد َر ِّ ِهب ْم َو ُيؤْ م ُن َ َ َ ْ ُ
آم ُنوا ربنَا و ِسع َت كُ َّل َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ين تَا ُبوا َوا َّت َب ُعوا َس ِبي َل َك َو ِق ِه ْم َ
اجل ِح ِ
يم﴾
عَذ َ
يشء َر ْمح ًَة َوع ْل ًام َفاغْف ْر ل َّلذ َ
َ َ َّ َ ْ
اب ْ َ
ْ
(غافر)7:
قلت :بىل ..ولكن كيف نرى املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ حتى نلتمس منهم هذه
الربكات؟
قال :ال حاجة ألن تراهم ..هم معك يف كل حني ال بفارونك ..إنام الشأن أن تستشعر
وجودهم وحترتمهم ..وسرتاهم يسعون يف خريك.
قلت :إن قومي ينكرون عيل إن خاطبت املالئكة أو حتدثت عنهم هبذا األسلوب.
قال :وملاذا خياطبون اجلن ،وخيرتقون أسوار عاملهم؟
قلت :ألهنم جن.
قال :اإليامن باجلن ليس من أركان الدين ،واإليامن باملالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ من
أركانه ..وكونه من أركان الدين يستدعي صحبة خاصة هلم لعالقتهم بالسلوك والتوجه إىل اهلل.
قلت :هم يزعمون االنتساب للسلف الصالح يف هذا.
قال :من سلفهم يف هذا ..هل احلجاج ،أم زياد بن أبيه؟
قلت :الصحابة والتابعون ومن بعدهم.
قال :فأخربهم أن الربيع بن خثيم كان إذا أصبح قال (:مرحبا بمالئكة اهلل ،اكتبوا :بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب)
وقد كان أبو بكر بن عياش ملا كرب يأخذ إفطاره ،ثم يغمسه يف املاء يف جر كان له يف بيت
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مظلم ،ثم يقول (:يا مالئكتي طالت صحبتي لكام ،فإن كان لكام عنداهلل شفاعة فاشفعا يل)

حمال الربكة
ما ابتعدت قليال عن املتسوم الثاين حتى ناداين املتوسم الثالث ،وقال :لقد عرفت وسائط
الربكة ،فتعال معي لنبحث عن حماهلا.
قلت :فام حماهلا؟
قال :كثرية جدا ..فالنبي  يقول مثال (:حتول إىل الظل ،فإنه مبارك)( ،)1وقال (:ثالث
فيهن الربكة :البيع إىل أجل ،واملقارضة ،وإخالط الرب بالشعري للبيت ال للبيع)( ،)2وقال (:كيلوا
طعامكم يبارك لكم فيه)()3

قلت :فقد أخرب  عن هيئات معينة تكون فيها الربكة.
قال :أجل ..بل أخربنا  عن مواضع تنزل الربكة من الطعام ،فقد روي أنه كان للنبي
 قصعة يقال هلا الغراء حيملها أربعة رجال ،فلام أضحوا وسجدوا الضحى أيت بتلك القصعة
هلل  فقال أعرايب :ما هذه اجللسة؟
(يعني وقد ثرد فيها) ،فالتفوا عليها ،فلام كثروا جثا َر ُسول ا َِّ
هلل (:
هلل جعلني عبد ًا كري ًام ومل جيعلني جبار ًا عنيد ًا) ،ثم قال َر ُسول ا َِّ
هلل  (:إن ا َّ
فقال َر ُسول ا َِّ
كلوا من حواليها ودعوا ذروهتا يبارك فيها)()4

قلت :فقد أخرب  أن ذورة الطعام تتنزل عليه الربكة ،فلذلك أمر باألكل من اجلوانب.
قال :أجل ..وقد رصح  بذلك يف حديث آخر ،فقال (:الربكة تنزل وسط الطعام،

( )1احلاكم.
( )2ابن ماجة وابن عساكر.
( )3البخاري.
( )4أبو داود بإسناد جيد.
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فكلوا من حافتيه وال تأكلوا من وسطه)()1

قلت :وقد أمر  بلعق األصابع والصحفة وقال (:إنكم ال تدرون يف أي طعامكم
الربكة)()2

قال :وأمر رسول اهلل  من سقطت عنه اللقمة برفعها معلال ذلك بطلب الربكة ،فقال
أذى وليأكلها ،وال يدعها
 (:إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ،فليمط ما كان هبا من ً
للشيطان ،وال يمسح يده باملنديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة)()3
قلت :وقد أمر  بسلت القصعة ،وقال (:إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة)()4

قال :وعىل عكس ذلك أخرب  أن األكل من أشياء معينة تسلب الربكة ،فقال  (:من
رشب يف إناء من ذهب أو فضة ،فإنام جيرجر يف بطنه نار ًا من جهنم)()5

قلت :وهل يدخل يف هذا النهي عن األكل بالشامل؟
قال :أجل ..فقد كان  يأمر باألكل باليمني ،وينهى عن األكل بالشامل ،ويقول (:إن
الشيطان يأكل بشامله ،ويرشب بشامله)
قلت :أال نفهم من هذا حتريم األكل بالشامل؟
قال :بىل ..فالنص واضح ..فاآلكل بشامله إما شيطان ،وإما مشبه به ،بل إنه  اشتد عىل
رجل كان عنده يأكل بشامله ،فقال له (:كل بيمينك) ،فقال :ال أستطيع ،فقال (:ال استطعت) ،فام
رفع يده إىل فيه بعدها ،فلو كان ذلك جائزا ،ملا دعا عليه بفعله.
( )1أبو داود والرتمذي.
( )2مسلم.
( )3مسلم.
( )4مسلم.
( )5البخاري ومسلم.

67

قلت :إن ما قلته يدعونا لتجريب األطعمة املختلفة للبحث عن أرسار الربكة فيها.
قال :أجل ..فقد قال  يشري إىل هذا (:إذا سقطت لقمة أحدكم ،فليمط عنها األذى
وليأكلها وال يدعها للشيطان ،وليسلت أحدكم الصحفة ،فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم تكون
الربكة)( ..)1ولكن األطعمة املباركة ،ال األطعمة املمحوقة.
قلت :أهناك أطعمة ممحوقة؟
قال :أجل ..إهنا األطعمة التي تتفننون يف ختريبها يف معاملكم لتبدلوا خلقتها.
قلت :ال ..نحن ال نبدل خلقتها ،بل نسوغ نكهتها ،ونحسن منظرها.
قال :وما أدراكم لعل رس بركتها يف لوهنا أو طعمها ،أمل يقل  (:ماذا يف األمرين من
الشفاء :الثفاء والصرب)( ،)2فقد وصفهام  باملرارة ،وهو يشري إىل ما ختتزنه مرارهتام من العالج.
وقال يف الكباث( (:)3عليكم باألسود منه ،فإنه أطيبه)( ،)4فقد أشار  إىل لونه.
قلت :ارضب يل عىل هذا مثاال ـ يا معلم ـ فإين ال أكاد أفهم.
قال :سأرضب لك مثاال من العمران ..فإين أعلم شغفكم به.
قلت :نعم ..وسيكون مفهوما للعامة واخلاصة.
قال :أرأيت لو أن خبريا من اخلرباء توصل إىل اخرتاع مادة توضع عىل مبانيكم ،فتسحب
كل ما فيها من إسمنت.
قلت :مل؟
( )1أمحد ومسلم.
( )2أبو داود يف مراسليه والبيهقي.
( )3الكباث ،هو ثمر األراك ،وقد ذكر أطباء املسلمني أن منافعه كمنافع األراك ،فهو يقوي املعدة ،وجييد اهلضم ،وجيلو
البلغم ،وينفع من أوجاع الظهر ،وكثري من األدواء.
( )4البخاري ومسلم.
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قال :لعله يرى أن هذا اإلسمنت مشوه للبنيان ..فلذلك رأى من الكامل نزعه منها.
قلت :ولكن هذا اخلبري الغبي ال يدري ماذا يفعل ..إنه سيسقط كل عمران الدنيا عىل
رؤوس أهلها ..فال يمكن أن تقوم اخلرسانة بال إسمنت.
قال :وقومك يفعلون هذا مع الغذاء املبارك ..هم يستخصلون منه ما يشاءون من
العنارص ،فيهدمون أركانه ،ثم يطلبون منه أن حيافظ عىل بركته.
قلت :ارضب يل عىل ذلك مثاال من الغذاء ال من البنيان.
قال :األمثلة كثرية ..وقد عرفت تشوهيهم للملح والسكر ..ولكني سأرضب لك مثاال
مرتبطا بالربكة ..ماذا قال رسول اهلل  عن اللبن؟
قلت :لقد وردت األحاديث يف فضل اللبن ،وهلذا كان  يقول (:إذا أكل أحدكم طعاما
فليقل :اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خريا منه ،وإذا رشب لبنا فليقل :اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه،
فإنه ليس يشء جيزي من الطعام والرشاب إال اللبن)()1

قال :فقد اعترب  اللبن غذاء جيزي عن الطعام والرشاب.
قلت :هذا صحيح..
قال :ولكني أرى قومك يبيعون لبنا مشوها يكتبون عليه (:منزوع الزبدة) ،أمل يسمعوا أن
النبي  رشب لبن ًا ،ثم دعا بامء فتمضمض وقال (:إن له دس ًام)( ،)2بل أمر بذلك ،فقال(:
مضمضوا من اللبن فإن له دس ًام)()3؟
قلت :ليتهم ـ يا معلم ـ يقترصون عىل ذلك ..إهنم ال يقدمونه إىل األفواه إال بعد أن يذيقوه

( )1أمحد وأبو داود والرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )2البخاري ومسلم.
( )3أبو داود وابن ماجة.
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ألوان العذاب ..فهم حيولونه إىل غبار ..ثم يضعونه يف علب ،ثم يقطعون به البحار والفيايف،
ليصل بعدها إىل األفواه وقد خارت قواه.
قال :وليس ذلك فقط ..أمل يقل  (:عليكم بألبان البقر ،فإهنا ترم من كل الشجر)()1

قلت :بىل..
قال :ولكنهم حيبسوهنا ..ثم يطعموهنا ـ غصبا عنها ـ بفضالت الصناعة وسمومها ..ثم
يقولون ـ إذا تضروا ـ:إن اهلل سقانا( )2سام ال لبنا(.)3
( )1أبو السنى وأبو نعيم.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رب ًة ُن ْسقي ُك ْم ممَّا ِيف ُب ُطونه م ْن َب ْ ِ
ني َف ْرث َو َد ٍم َلبَن ًا
( )2فقد ذكر اهلل تعاىل أنه يسقينا اللبن ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َل ُك ْم ِيف ْاألَ ْن َعا ِم َلع ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لش ِ
َخالِص ًا َسائِغ ًا لِ َّ
يها َمنَافِ ُع كَثِ َري ٌة
رب ًة ُن ْسقي ُك ْم ممَّا ِيف ُب ُطوهنَا َو َل ُك ْم ف َ
ار ِبنيَ ﴾(النحل ،)66:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َل ُك ْم ِيف ْاألَ ْن َعا ِم َلع ْ َ
َو ِمنْ َها َت ْأ ُك ُل َ
ون﴾(املؤمنون)21:
( )3وكمثال عىل ذلك ما قامت به رشكة مونسانتو  Monsanto Chemical Coالتي اشتهرت يف السابق بإنتاج
السموم الناقعات رفيعة املستوى مثل "دي دي يت" ،ومبيد "الديوكسني"  ،فقد قامت بتمويل بحوث يف اهلندسة الوراثية بأكثر
من نصف مليار دوالر الخرتاع حقنة إلج بار األبقار عىل إنتاج حليب أكثر ،ولسوء احلظ فقد نجح العلامء يف إنتاج حقنة
هرمونية تؤدي لزيادة إدرار اللبن يف األبقار عىل مدار العام ،وقد يصل إنتاج البقرة الواحدة إىل  27كيلو جراما من اللبن يوميا،
ويؤدي ذلك إىل زيادة هرمون "آي جي إف"1-يف احلليب بكميات تزيد عن  %80من املعدل الطبيعي.
ولقد متكنت مافيا صناعة األلبان يف الواليات املتحدة األمريكية من إخفاء تقرير مهم يؤكد عىل خطورة هذه احلقنة وتأثرياهتا
الضارة عىل كل حيوانات االختبار (تقرير ريتشارد ،أوداجليا ودزليكس ،)1989 ،ومل يعرض هذا التقرير عىل إدارة الرئيس
"كلينتون" وال عىل إدارة األغذية واألدوية األمريكية (إف دي آي)التي ما زالت ترص عىل أن هرمون "آي جي إف "1-يتحطم
يف املعدة! ولقد ثبت أن هذا االدعاء غري صحيح؛ ألنه من املعروف علميا أن معدل نمو الرضع يكون عاليا؛ نتيجة لوجود هذا
اهلرمون يف اللبن ،ووصوله جلميع خالي ا اجلسم ،وأنه إذا حتطم هذا اهلرمون يف املعدة انعدمت فوائده.
ولتأكيد هذه الفرضية أجرى العلامء دراسة عىل جمموعتني من البرش :املجموعة األوىل تستهلك  12أوقية من احلليب يوميا،
واملجموعة األخرى تستهلك  24أوقية (ثالثة أكواب)من نفس احلليب املرصح بتناوله من إدارة األغذية واألدوية (إف دي
آي) .وأكدت التحليالت أن أفراد املجموعة الثانية تزيد لدهيم نسبة هرمون "آي جي إف( "1-أكثر من  %10يف مصل
دمائهم)مقارنة باملجموعة األوىل! ..من مقال بعنوان « رشب احلليب ..خطر هيدد صحتك! » لطارق قابيل ،منشور بموقع«:
إسالم اون الين » بتاريخ .2002/07/06
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قلت :لقد ذكرتني ـ يا معلم ـ بام يفعلونه مع الدجاج والبيض ..فهم حيبسون الدجاج يف
أقفاص ..ثم يأمرونه بأن يوفر هلم من البيض ما حيتاجون إليه ..وعىل املزاج الذي يريض جيوهبم.
قال :واألخطر من ذلك كله ما تسمونه باهلندسة الوراثية ،فهي وإن استغلت يف بعض
اجلوانب اإلجيابية إال أن رشهكم جعلكم ال تتوقفون عند حد.
قلت :أجل ..بل إن البرش اليوم يتوقون إىل هندسة وراثة اإلنسان ،ليحولوه إنسانا آخر.
قال :بل مسخا آخر ..وقد سمعت بعض مغروريكم يقول (:يف غضون العرشين سنة
املقبلة ستطرح يف األسواق مئات األصناف املتطورة من (النواقل العصبية)التي تسمح بتنشيط
الدماغ ،وحتسني األداء الفكري ،وتعديل املشاعر واألحاسيس ،بالكيفية التي تريد ،وستظهر
كذلك (أجهزة الراديوات الدماغية)القادرة عىل التقاط املوجات الكهربائية الصادرة عن الدماغ،
وتعديل كيفيتها ،بحيث يمكن ترسيع عملية التفكري أو إبطائها ،وهذه األجهزة سوف تعيننا عىل
التفكري بوضوح ،وعىل التواصل فيام بيننا بصورة أفضل)()1

قلت :أال تعلم ـ يا معلم ـ أن البرش وضعوا خريطة جينة للبرش؟
قال :كان اهلل يف عونكم..
قلت :إهنا ستقلب تاريخ الطب رأسا عىل عقب ،وسيعالج اإلنسان انطالقا من مورثاته.
قال :أنا أتشاءم كثريا من اخرتاعاتكم واكتشافاتكم..
قلت :مل ـ يا معلم ـ أمل يأمرنا اهلل بالسري يف األرض للبحث فيها وتيسري حياتنا؟
( )1هو تيمويت لريي ...ويذكر ريتشارد سيلزر بعض املجاالت التي يمكن تسميتها إجيابية مع بعض التحفظ يف مدى
صحة ذلك ،فيقول «:إن أهم التطورات التي ستفيض إليها البحوث يف العرشين سنة املقبلة ،ستكون بال شك العقاقري املضادة
للفريوسات ،واللقاحات التي ستؤدي إىل انقراض األمراض السارية من عىل وجه األرض ..أما علم اهلندسة الوراثية ،فسوف
يساعد يف القضاء عىل العاهات الوراثية ،التي رضبت املجتمعات منذ زمن بعيد ..يقيني أن التحكم بالتقنيات املختصة بمعاملة
املوروثات البرشية ستخلف سالالت برشية متفوقة ،وأن هذه احلقيقة قد بدأت بشائرها اليوم »
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قال :بىل ..ولكن السري املبارك يفتح الربكات ،والسري املمحوق يفتح اللعنات.
قلت :أهناك سري مبارك وسري ممحوق؟
قال :أجل..
قلت :كيف ذلك؟
قال :سمعت أن قومك يستغلون ما فتح اهلل عليهم من اهلندسة الوراثية يف وضع نسخ
عن اإلنسان.
قلت :نعم ..فنجاحهم يف استنساخ احليوان جعلهم يفكرون يف استنساخ اإلنسان.
قال :أمل أقل لك :إنكم يف عرص الدجاجلة ..ولن تنجيكم منه إال الفطرة ..الفطرة املباركة.
قلت :يا معلم ..فلنعد للربكة ..لقد عرفت أن الغذاء قد حيوي عنارص مباركة فيثمر يف
نفس آكله الصحة والعافية والقوة.
قال :نعم ..هذا صحيح.
قلت :واألصل يف هذا أن هذا الطعام الذي حيوي هذه العنارص املباركة يستفيد منه
اجلميع ..ألنه ال يستحيل طعاما آخر يف فم آخر.
قال :هذا صحيح.
قلت :ولكن النصوص خترب أن هناك أشياء أخرى هلا تأثريها يف الربكة ،فقد كان النبي 
يدعو يف دعائه فيقول (:اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه)
قال :ألن الربكة من اهلل ،فهو الذي جيعل الطعام مباركا أو ممحوق الربكة ،أمل تسمع قوله
 (:إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه ،فإن الربكة تنزل يف وسطه)( ،)1ويف
حديث آخر يقرر هذا ،فيقول (:إن الربكة تنزل يف وسط الطعام ،فكلوا من حافته وال تأكلوا من
( )1ابن ماجة.
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وسطه)( ،)1فقد أخرب  أن الربكة تتنزل.
قلت :أي أن دعاءنا قبل الطعام جيعل غذاءنا مباركا بتنزيل اهلل الربكة.
قال :ليس بالدعاء فقط ..بل يف حالتك النفسية أثناء تناول الطعام ..ألنك قد تأكله،
وقلبك يمتلئ حقدا عليه ورصاعا معه ..فال يزيدك أكلك له إال جوعا ومرضا.
قلت :وهل يمكن أن حيقد أحد عىل الطعام؟
قال :أجل ..إذا أكله ،وهو يعيبه ..أمل يكن  يثني عىل الطعام إذا حض؟
اإلدام ُّ
اخلل)( ،)2ويف
قلت :بىل ..كان يثني عليه كل الثناء ،وقد قال ملا قدم له اخللِ (:نعم
ُ
حديث آخر قال  (:اللهم بارك يف ِّ
اخلل فإنَّه كان إدام األنبياء قبيل)( ..)3وعندما قدم له الضب،
ومل يكن يشتهيه مل يعبه ،بل قال (:ال تفعال ،إنكم أهل نجد تأكلوها ،وإنا أهل هتامة نعافها)()4

قال :وكل ذلك لئال جيرح شعور الطعام ،فإن الطعام ال يرىض أن يدخل أجواف من
يذمه.
ضحكت ،وقلت :وهل له من العقل ما يرىض به أو يسخط ..ماذا تقول يا معلم؟
قال :إن الطعام ال ينيلك بركته إال إذا كان راضيا ،وهذا رس من أرسار الربكة ،أمل تسمع ما
ورد يف احلديث عن ابن أعبد قال قال عيل :يا ابن أعبد! هل تدري ما حق الطعام؟ قلت :وما
حقه؟ قال :تقول (:بسم اهلل ،اللهم! بارك لنا فيام رزقتنا)؛ ثم قال :أتدري ما شكره إذا فرغت؟
قلت :وما شكره؟ قال :تقول (:احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا)( ،)5فقد ذكر أن للطعام حقا ..ال
( )1الرتمذي واحلاكم.
( )2مسلم.
( )3ابن ماجة.
( )4يعني الضب ،رواه الطرباين يف الكبري ،ويف رواية :كلوه ال بأس به ولكنه ليس من طعام قومي.
( )5ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،وأبو نعيم يف احللية وابن حبان.
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يكون له هذا احلق إال إذا كان له من الوعي ما يطالب به بحقه.
قلت :يا معلم ..هذا جاء عىل أساليب العرب ..وليس املراد به ما فهمته من ظاهره.
قال :وما ورد من تسبح الطعام أجاء أيضا عىل أساليب العرب ،فقد ورد يف نصوص
رصحية ال حتتمل أي لبس ،أمل تسمع قول ابن مسعود (:كنا أصحاب حممد  نعد اآليات بركة،
وأنتم تعدوهنا ختويفا ،بينام نحن مع رسول اهلل  ليس معنا ماء فقال لنا (:اطلبوا من معه فضل
ماء) ،فأيت بامء فوضعه يف إناء ثم وضع يده فيه ،فجعل املاء خيرج من بني أصابعه .ثم قال (:حي
عىل الطهور املبارك والربكة من اهلل) ،فرشبنا منه ،قال عبد اهلل :كنا نسمع صوت املاء وتسبيحه،
وهو يرشب.
وكانوا يسمعون تسبيح الطعام ،عن ابن مسعود قال (:كنا نأكل مع النبي  فنسمع
تسبيح الطعام وهو يؤكل)()1

قلت :صدقت ..وقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  أيت بطعام ثريد ،فقال (:إن هذا
الطعام يسبح)قالوا (:يا رسول اهلل ،وتفقه تسبيحه؟ قال :نعم ثم قال لرجل :ادن هذه القصعة من
هذا الرجل ،فأدناها منه فقال :نعم يا رسول اهلل ،هذا الطعام يسبح! فقال :ادهنا من آخر ،وأدناها
منه فقال :هذا الطعام يسبح .ثم قال :ردها فقال رجل :يا رسول اهلل ،لو أمرت عىل القوم مجيعا،
فقال :ال إهنا لو سكتت عند رجل لقالوا من ذنب ردها فردها(.)2
قال :أترى من له القدرة عىل التسبح مجادا ال يعقل؟
قلت :ال ..بل عاقال وسيد العقالء.
قال :فهذا رس من أرسار الربكة.

( )1أبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه.
( )2أبو الشيخ.
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أمسك بيدي من ال أعرفه ،ولكن يلوح عليه من اجلهد ما يدل عىل كونه من اخلرباء ،فقال
من غري أن أسأله :نعم ..أنا من اخلرباء ..وقد سمعتك تسأل معلمك عن رس الربكة يف الدعاء..
وأنا سأجيبك عىل ضوء اختصايص ،فأنا خمتص يف اهلندسة الوراثية( ،)1فركز معي ،فسأعلمك
أرسارا مهمة يف هذا العلم.
قلت :علمني مما علمك اهلل.
قال :يرتكب كل جني من حوايل  70ألف وحدة يف املتوسط من وحدات املادة الوراثية
 D N Aوهي النيكليودات ،وكل جني يرتكب من وحدات املادة الوراثية يف تتابع معني ،وأي
تغيري يف نوعية أو تتابع هذه الوحدات يغري يف حتكم اجلني ،وبالتايل يف إظهار صفات خمتلفة له،
وهذا التغيري يكون إما باإلضافة أو احلذف لواحد أو أكثر من هذه الوحدات ،أو بتغيري نوعية
واحد أو أكثر من هذه الوحدات ،أو بتغيري التتابعات اخلاصة هبذه الوحدات داخل اجلني.
قلت :فام هي العوامل التي جتعل اجلني يتغري عام هو عليه؟
قال :أسباب ذلك كثرية ،فذلك إما أن يكون عن طريق املطفرات الطبيعية مثل أشعة X
وجاما واألشعة فوق البنفسجية وغريها ..أو عن طريق املركبات الكيميائية من مبيدات وأمحاض
وأغذية وغريها ..أو عن طريق أي يشء يف البيئة أو األماكن أو النباتات أو اإلنسان أو احليوان
التي يعيش فيها أو معها الشخص املتأثر ،حيث يصدر عن هذا كله إشعاعات تؤدي إىل حدوث
مثل هذه التغيريات.
قلت :ولكن الدعاء جمرد كالم ..فهل له تأثري عىل وضعية هذه اجلينات؟
قال :أجل ..حتى الكلمة التي تصدر من أي شخص هلا ذبذبات سواء كانت طيبة أو
خبيثة تؤدي إىل مثل هذه التغيريات ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن عَ َىل َج َب ٍل َل َر َأ ْي َت ُه
( )1هو األستاذ الدكتور عاصم حممد عيل رمحه اهلل.
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األ ْم َث ُال ن ْ ِ
هلل َو ِت ْل َك ْ َ
َض ُ َهبا لِلن ِ
كَّر َ
ون﴾(احلرش)21:
َخ ِاشع ًا ُمت ََصدِّ ع ًا ِم ْن َخ ْش َي ِة ا َِّ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َف ُ
قلت :بىل ..فام وجه اإلشارة فيها؟
قال :هذا يدل عىل أن القرآن الكريم له من التأثري عىل األشياء ما يفوق القنبلة الذرية
نفسها.
قلت :فهمت هذا ..ولكني ال أزال أتساءل ،فقد ادعيت صعبا حتتاج إىل إثباته.
قال :ذلك حيتاج إىل بعض التفصيل ،فاصرب عيل ..إن نيكليوتيدات اجلني تتكون من
نوعني يف جمموعات ..أما النوع األول ،فهو نوع يطلق عليه  ،Extr onsوهو خاص باملواد
الكيميائية املنتجة ،أي اجلزء الطبيعي الدنيوي ..وهو ما عرفته مع معلمك يف أرسار الربكة يف
العنارص.
أما النوع الثاين ،فيطلق عيله  ،Intr onsوهو اجلزء ذو التكرارات العالية واحلساس،
والذي يقوم بتشكيل اجلزيء الطبيعي الناتج عن .Extr ons
وهذا النوع األخري تزيد نسبته برقي الكائن ،فتصل يف أرقى الكائنات وهو اإلنسان إىل
 70باملائة من املادة الوراثية.
والغالب أنه هو املكون للرتكيبة الروحية ،وهي تتأثر تأثرا كبريا باألحاسيس والعبادات
واألفعال الصاحلة أو السيئة.
قلت :ارضب يل مثاال يوضح يل هذا.
قال :أتعرف اإلنسولني.
قلت :نعم ..أعرفه ،فله دوره اخلطري يف التمثيل الغذائي للسكر.
قال :فجزيء اإلنسولني الناتج من الفرد التقي الصالح خيتلف اختالفا كبريا يف شكل
اجلزيء عن إنسولني الفرد املنحرف ،ولو أهنام معا يقومان بوظيفتهام يف التمثيل الغذائي للسكر،
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ولكن خيتلفان يف الكفاءة ومدى استفادة اجلسم من كل منهام.
قلت :بورك فيك ..فقد فهمت أرسار كثرية من هذا ..كنت أعجب منها ..لقد أدركت
رس قوله  (:اللهم! إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك ألهل مكة بالربكة ،وأنا حممد عبدك
ورسولك أدعوك ألهل املدينة أن تبارك هلم يف مدهم وصاعهم مثيل ما باركت ألهل مكة مع
الربكة بركتني)()1

وقد كنت أعجب من حديث جابر بن عبد اهلل يف قوله :بعثنا رسول اهلل  وأمر علينا أبا
عبيدة نتلقى عريا لقريش ،وزودنا جرابا من متر مل جيد لنا غريه ،فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة.
فقيل :كيف كنتم تصنعون هبا؟ قال :نمصها كام يمص الصبي ،ثم نرشب عليهم من املاء فتكفينا
يومنا إىل الليل ،وكنا نضب بعصينا اخلبط ثم نبله باملاء فنأكله)()2

فقد كنت أعجب من بقاء قوهتم مع هذا األكل القليل.
وقد كنت أعجب من تلك األكالت القليلة التي يقترص عليها الصاحلون مع حفظ اهلل
لقواهم األمد الطويل ،وقد فهمت من هذا رس قوله  (:املؤمن يأكل يف معي واحد واملنافق
يأكل يف سبعة أمعاء)()3

قال :وافهم مع هذا رس قوله  (:ماء زمزم ملا رشب له)( )4فقد اعترب  لنية الشارب
تأثريا يف الفوائد التي جينيها من رشبه من ماء زمزم.

( )1الرتمذي.
( )2مسلم.
( )3البخاري وغريه ،وقد ورد يف سبب ورود هذا احلديث أن ثاممة ملا كان يف األرس مجعوا ما كان يف أهل النبي  من
طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثاممة موقعا فلام أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إال قليال فتعجبوا فقال النبي  «:إن الكافر
يأكل يف سبعة أمعاء وأن املؤمن يأكل يف معي واحد »
( )4رواه ابن ماجه وغريه.
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قلت :وأرصح من ذلك قوله  (:ماء زمزم ملا رشب له ،إن رشبته تستشفي شفاك اهلل،
وإن رشبته لشبعك أشبعك اهلل ،وإن رشبته لقطع ظمئك قطعه اهلل ،وهي هزمة جربائيل وسقيا
اهلل إسامعيل)()1

قال :فللنية والصدق فيها واليقني يف فضل اهلل تأثري عظيم يف ذلك ،وهلذا ال يستفيد من
هذا النوع من العالج إال الصادقون أصحاب القلوب الطيبة(.)2

( )1الدارقطني واحلاكم.
( )2وقد رويت احلكايات الكثرية عن تأثري رشب ماء زمزم العالجي ،ومن ذلك ما حدثت به سيدة فاضلة اسمها –
يرسية عبد الرمحن حراز – كانت تؤدي فريضة احلج ضمن وزارة األوقاف عن املعجزة التي حدثت هلا بربكات ماء زمزم فقد
ذكرت أهنا أصيبت منذ سنوات بقرحة قرمزية يف عينها اليرسى نتج عنها صداع نصفي ال يفارقها ليل هنار ،وال هتدئ منه
املسكنات ..كام أهنا كادت تفقد الرؤية متاما بالعني املصابة لوجود غشاوة بيضاء عليها ..وذهبت إىل أحد كبار أطباء العيون
فأكد أنه ال سبيل إىل وقف الصداع إال باعطائها حقنة تقيض عليه ،ويف نفس الوقت تقيض عىل العني املصابة فال ترى إىل األبد،
وفزعت السيدة يرسية هلذا النبأ القايس ،ولكنها كانت واثقة برمحة اهلل تعاىل ومطمئنة إىل أنه سيهيئ هلا أسباب الشفاء رغم جزم
الطب واألطباء بتضاؤل األمل يف ذلك ..ففكرت يف أداء عمرة ،كي تتمكن من التامس الشفاء مبارشة من اهلل عند بيته املحرم
وجاءت إىل مكة وطافت بالكعبة ،ومل يكن عدد الطائفني كبريا وقتئذ ،مما أتاح هلا – كام تقول – أن تقبل احلجر األسود،
ومتس عينها املريضة به ..ثم اجتهت إىل ماء زمزم لتمأل كوبا منه وتغسل به عينها ..وبعد ذلك أمتت السعي وعادت إىل الفندق
الذي تنزل به
فوجئت بعد عودهتا إىل الفندق أن عينها املريضة أصبحت سليمة متاما ،وأن أعراض القرحة القرمزية توارت ومل يعد هلا
أثر يذكر
كيف تم استئصال قرحة بدون جراحة؟! ..كيف تعود عني ميئوس من شفائها إىل حالتها الطبيعية بدون عالج؟! وعلم
الطبيب املعالج بام حدث ،فلم يملك إال أن يصيح من أعامقه :اهلل أكرب إن هذه املريضة التي فشل الطب يف عالجها عاجلها
الطبيب األعظم يف عيادته اإلهلية.
ومثل هذه احلكاية وحكايات أخرى نسمع عنها من أصحاهبا أو نقرؤها ،فريوي صاحب هذه احلكاية الدكتور فاروق عنرت
فيقول :لقد أصبت منذ سنوات بحصاة يف احلالب ،وقرر األطباء استحالة إخراجها إال بعملية جراحية ،ولكنني أجلت إجراء
العلمية مرتني ..ثم عن يل أن أؤدي عمرة ،وأسأل اهلل أن يمن عيل بنعمة الشفاء وإخراج هذه احلصاة بدون جراحة؟
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مواقيت الربكة
مل أبتعد قليال عن املتوسم الثالث ،حتى ناداين أحد املتوسمني ،فقلت :أتريد أن ترس يل
شيئا أنت اآلخر ..قل ..فكيل آذان صاغية.
قال :ال ..بل سأقول لك ما يمكن أن تعلنه عىل املأل.
قلت :أهو سبيل من سبل احلصول عىل الربكة؟
قال :أجل ..فليس لنا من دور ـ نحن املتوسمني ـ سوى البحث عن هذا.
قلت :فبأهيا اختصصت أنت؟
قال :باملواقيت.
قلت :أأنت ساعايت إذن؟
قال :يمكنك أن تقول ذلك ..فأنا دائم الرتقب للساعات والدقائق ..أنتظر بشغف كل
مناسبة من مناسبات اخلري.
قلت :مل؟
قال :ألنال من بركاهتا ما ال يمكن حتصيله يف سائر األيام.
قلت :أليست كل األزمان أزمان خري؟
قال :بىل ..ولكن اهلل تعاىل خص مواقيت خمصوصة بمزيد من اخلري ..أال ترى التجار يف
أرض قومك قد يبيعون يف بعض املناسبات ما ال يبيعونه يف مجيع أوقات السنة؟
وبالفعل سافر الدكتور فاروق إىل مكة ،وأدى العمرة ورشب من ماء زمزم ،وقبل احلجر األسود ،ثم صىل ركعتني قبل
خروجه من احلرم ،فأحس بيشء خيزه يف احلالب ،فأرسع إىل دورة املياه ،فإذا باملعجزة حتدث ،وخترج احلصاة الكبرية ،ويشفى
دون أن يدخل غرفة العمليات.
لقد كان خروج هذه احلصاة مفاجأة له ولألطباء الذين كانوا يقومون عىل عالجه ،ويتابعون حالته.
انظر :اإلعجاز العلمي يف اإلسالم والسنة النبوية ،ملحمد كامل عبد الصمد.
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قلت :بىل ..ذلك صحيح ..وأنا أراهم يف تلك املناسبات يزهون جذلني.
قال :ألن تلك األيام هي أيام بركاهتم.
قلت :فهل جعل اهلل يف أيام دهرنا مناسبات خاصة للربكات؟
آياتنَا َأ ْن َأ ْخ ِرج َقوم َك ِمن ال ُّظ ُلام ِ
قال :بىل ..أمل تسمع قوله تعاىل ﴿ :و َل َقدْ َأرس ْلنَا موسى ِب ِ
ت
َ
َ َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
هلل ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِكُ ِّل َص َّب ٍار َشكُ ٍ
ِإ َىل الن ِ
ور﴾(ابراهيم)5:
كِّر ُه ْم ِب َأ َّيا ِم ا َِّ
ُّور َو َذ ْ
قلت :بىل ..ولكن هذه أليام هي أيام نرصه هلم..
قال :فقد كانت أياما مباركة هلم ..فلهذا أمره بتذكريهم هبا.
قلت :نحن نفعل ذلك ..ولكن ليس كام تقصده.
قلت :فام تفعلون؟
قلت :نحن ننشد األشعار ،ونمأل الدنيا ضجيجا فرحا بأيام نرصنا.
قال :أنتم متحقون نرصكم بذلك ..فربكة النرص التواضع وطأطأة الرأس ومراجعة النفس
لتجديد املسرية ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ ُق ْلنَا ا ْد ُخ ُلوا َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي َة َفكُ ُلوا ِمن َْها َح ْي ُث ِش ْئ ُت ْم َرغَ د ًا
اب ُس َّجد ًا َو ُقو ُلوا ِح َّط ٌة َنغ ِْف ْر َلكُ ْم َخ َطا َياكُ ْم َو َسن َِزيدُ ا ُْمل ْح ِسنِنيَ ﴾ (البقرة)58:
َوا ْد ُخ ُلوا ا ْل َب َ
قلت :وما فيها من العلم؟
قال :هذه اآلية تبني سنن التعامل مع النرص.
قلت :عرفت هذا ..ولكني أبحث عن رس اهتاممك باملواقيت.
قال :أمل تسمع قوله  (:إن لربكم يف أيام دهركم نفحات ،فتعرضوا هلا لعله أن يصيبكم
نفحة منها فال تشقون بعدها أبدا)( ،)1وقوله يف احلديث اآلخر يعمق هذا املعنى (:اطلبوا اخلري
دهركم كله ،وتعرضوا لنفحات اهلل ،فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من يشاء من عباده،
( )1الطرباين يف الكبري.
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وسلوا اهلل أن يسرت عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم)()1

قلت :قد سمعت ذلك منك ،وبورك فيك..فهل هلذه املناسبات أيام خمصوصة يف السنة
ال تتعداها؟
قال :منها األيام ،ومنها الشهور ،ومنها الساعات ،ومنها اللحظات.
أيام الربكة
قلت :فام أيام الربكة؟
قال :هي أيام كثرية منها ما يتكرر يف السنة ،ومنها ما يتكرر يف األسبوع.
قلت :فام أعظمها؟
قال :ليلة القدر ..أمل تسمع ما قال اهلل تعاىل فيهاِ ﴿ :إنَّا َأنْزَ ْلنَاه ِيف َلي َل ٍة مبار ٍ
كَة ِإنَّا كُ نَّا
ُ
ْ َُ َ

ِ
ين﴾(الدخان)3:
ُمنْذ ِر َ

قلت :بىل ..وقد أخرب اهلل تعاىل فيها عن تنزالت املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ فيها
ومعهم الروح ،فقال تعاىلَ ﴿ :تنَزَّ ُل ا َْمل ِ
الئ ُ
وح ِف َيها ِب ِإ ْذ ِن َر ِّ ِهب ْم ِم ْن كُ ِّل َأ ْم ٍر﴾(القدر)4:
الر ُ
كَة َو ُّ
قال :ولذلك كانت مناسبة عظيمة لرفع احلاجات إىل اهلل..
قلت :فأنتم تعاجلون بليلة القدر؟
قال :أجل ..وكيف ال نعالج هبا ..بل إن املرىض عندنا يعدون األيام والليايل ليظفروا هبا.
قلت :فام تفعلون فيها؟
قال :أمل يبني لنا  ما نفعل ،فقال (:من قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه)( ،)2فنحن نحييها بالقيام والتضع ..ونحن نستن بسنة رسول اهلل  يف ذلك ،فقد كان

( )1ابن أيب الدنيا يف الفرج واحلكيم والبيهقي وأبو نعيم يف احللية.
( )2مسلم.
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هلل  جيتهد يف رمضان ما ال جيتهد يف غريه ،ويف العرش األواخر منه ما ال جيتهد يف
َر ُسول ا َِّ
غريه(.)1
قلت :وما أثر ذلك يف الشفاء؟
قال :إن أكثر املرىض يشفيهم اهلل تعاىل بربكات هذه الليلة.
قلت :وهل رأيت بعض ذلك؟
قال :وهل أحتاج إىل أن أرى؟
قلت :من باب الطمأنينة ،ال من باب الشك.
قال :ال أحتاج إىل أن أرى غريي ..ألين ـ أنا ـ حصل يل من اخلري بسبب هذه الليلة املباركة
ما دعاين إىل البحث يف مواقيت الربكات.
قلت :أكنت مريضا؟
قال :بأخطر أمراض عرصكم ..وقد أيأسني األطباء ..وكان من رمحة اهلل أين اجتمعت
بالطبيب الذي قرأ نتائج حتلياليت يف ليلة من ليايل العرش من رمضان.
قلت :فامذا فعلت؟
قال :حزنت حزنا شديدا.
قلت :فإىل أي يشء أسلمك حزنك؟
قال :إىل اهلل ..لقد قلت لنفيس :أليس هذا الطبيب سوى ذرة تائهة يف ملكوت اهلل ..ثم
بت قائام هلل ..فأحسست بقشعريرة ترسي يف أوصايل ..وكأن مالئكة ريب وضعت مرامهها عىل
أدوائي ..ومنذ ذلك احلني ،قبل عرشين سنة ،مل أحسس بأي أمل ،فلم هيتز يل عرق ،ومل يتصدع يل
رأس.
( )1مسلم.
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قلت :فهل رجعت إىل طبيبك لتخربه عام حصل لك من بركات تلك الليلة.
قال :ذهبت صباحا إليه ،فوجدت أهله يبكون ،فسألتهم عنه ،فأخربوين بوفاته ..فلم أعد
بعدها إىل األطباء.
قلت :ولكن انتظار ليلة القدر يطول ..إهنا سنة كاملة ..ومع ذلك فقد يظفر هبا ،وقد ال
يظفر.
قال :ولكنها ليلة مباركة ،ومع ذلك ..فإن من استعجل عندنا نرسله للحراسة يف سبيل
اهلل.
قلت :وما عالقة ذلك بليلة القدر؟
قال :أمل تسمع قوله  (:أال أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس يف أرض
خوف لعله أن ال يرجع إىل أهله)(.)1
قلت :فهل هناك غري ليلة القدر؟
قال :الليايل العرش.
قلت :وما الليايل العرش؟
قال :تلك التي أقسم اهلل تعاىل هبا ،فقالَ ﴿ :و َل َي ٍ
ال ْ ٍ
عَرش﴾(الفجر)2:
قلت :وما هي؟
قال :هي الليايل العرش من ذي احلجة ..فقد قال  (:ما من أيام العمل الصالح أحب إىل
هلل فيهن من هذه األيام) ،يعني عرش ذي احلجة ،قالوا :وال اجلهاد يف سبيل اهلله؟ قال (:وال اجلهاد
ا ه
ال خرج بنفسه وماله ،ثم مل يرجع من ذلك بيشء)()2
رج ً
يف سبيل اهلله ،إال ُ

( )1البخاري ومسلم عن ابن عمر.
( )2البخاري.
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قلت :فهل هناك غريها؟
قال :هناك ما هو أيرس من ذلك ،وأقرب.
قلت :وما هو؟
قال :يوم اجلمعة.
قلت :ذلك يوم يسري ،فهو يوم يتكرر كل أسبوع.
قال :وقد أخرب  عن بركة هذا اليوم ،فقال (:إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق
آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة وفيه الصعقة ،فأكثروا عيل من الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة
عيل قالوا :يا رسول اهلل وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت()1؟ فقال  (:إن اهلل عز وجل
حرم عىل األرض أجساد األنبياء)()2

قلت :فام فيه من الربكات؟
قال :كثرية هي بركاته ،أوهلا أن رسول اهلل  أخرب أن املالئكة تشهده ،فينال العبد من
بركاهتا ما يناله ،فلذلك دعانا  إىل االستعداد الصحيح لنيل بركات املالئكة يف هذا اليوم،
فقال (:أكثروا من الصالة عيل يف يوم اجلمعة فإنه يوم مشهود تشهده املالئكة ،وإن أحدا لن يصيل
عيل إال عرضت عيل صالته حتى يفرغ منها)( ..)3بل ورد يف حديث آخر ما يرصح بذلك ،فقال
 (:إن أقربكم مني يوم القيامة يف كل موطن أكثركم عيل صالة يف الدنيا ،من صىل عيل يف يوم
اجلمعة وليلة اجلمعة قىض اهلل له مائة حاجة سبعني من حوائج اآلخرة وثالثني من حوائج الدنيا،
ثم يوكل اهلل بذلك ملكا يدخله يف قربي كام تدخل عليكم اهلدايا خيربين من صىل عيل باسمه

( )1أي بليت.
( )2أمحد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن خزيمة وغريهم.
( )3ابن ماجة.
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ونسبه إىل عشريته فأثبته عندي يف صحيفة بيضاء)()1

قلت :ما شاء اهلل هذه بركات عظيمة ..ما أكثر غفلتنا عنها.
قال :بل هناك ما هو أعظم من ذلك كله.
قلت :وهل هناك ما هو أعظم من ذلك؟
قال :أجل ..فقد ذكر  يوم اجلمعة فقال (:فيها ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم
هلل شيئ ًا إال أعطاه إياه) ،وأشار بيده يقللها(.)2
يصيل يسأل ا َّ
قلت :هذا خري عظيم ،فأي ساعة هي؟
قال :مل حتدد النصوص ذلك بدقة.
قلت :مل؟
قال :ليشتد الناس يف البحث عنها ..كام يشتدون يف البحث عن ليلة القدر.
قلت :أأنتم تعاجلون هبا؟
قال :أمل خيربك املعلم بأن مستشفى السالم يستعمل كل وسائل العالج وأسبابه؟
شهور الربكة
قلت :فحدثني عن شهور الربكة.
قال :أعظمها شهر رمضان ،فقد قال اهلل تعاىل يذكر فضله وبركاتهَ ﴿ :ش ْه ُر َر َم َض َ
ان ا َّل ِذي
َات ِمن ْاهلدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
َّاس وبين ٍ
آن ُه ِ
ُأن ِْز َل ِف ِيه ا ْل ُق ْر ُ
ان َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْكُ ُم َّ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه ﴾
دى للن ِ َ َ ِّ
ً
َ ُ َ ْ
(البقرة)185:
قلت :لقد اكتسب شهر رمضان بركاته من القرآن الكريم.

( )1البيهقي وابن عساكر.
( )2البخاري ومسلم.
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قال :ولذلك كان أعظم مناسبة للربكات ،فهو الشهر الذي تقرتب فيه السامء من األرض.
قلت :أهذه معلومة فلكية؟
قال :ال ..هذه معلومة ربانية ..أمل تسمع قوله  (:إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة،
وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطني)()1

قلت :فام نفعل يف رمضان لننال بركاته؟
قال :ما كان يفعله  ،فهو أدرى بالربكات وأرسارها.
قلت :وما كان يفعل  ؟
هلل  أجود الناس ،وكان أجود ما
قال :أمل تسمع قول ابن عباس ،فقد قال :كان َر ُسول ا َِّ
يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان يلقاه جربيل يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن؛
هلل  حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة)()2
فلرسول ا َِّ

َ ُ

قلت :عرفت فضل رمضان ..فهل هناك شهور أخرى يمكن تلمس الربكات منها؟
الش ُه ِ
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل أربعة أشهر مباركة ،فقالِ ﴿ :إ َّن ِعدَّ َة ُّ
عَرش َش ْهر ًا
ور ِعنْدَ ا َِّ
هلل ا ْثنَا َ َ
ِ
ِ
هلل يوم َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْ َ
ِيف ِكت ِ
ين ا ْل َق ِّي ُم َفال َت ْظ ِل ُموا ِف ِيه َّن
األ ْر َض من َْها َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذل َك الدِّ ُ
َّ َ َ
َاب ا َِّ َ ْ َ
َأ ْن ُف َسكُ ْم ﴾(التوبة)36:
قلت :تقصد األشهر احلرم؟
قال :أجل ..فهي أشهر مباركة ..ونحن يف هذا املستشفى نكثف العالج فيها.
قلت :فام هي هذه األشهر ..فنحن اليوم نتعامل بأشهر حتن للشمس ،وتتنكر للقمر.
هلل
قال :لقد أخرب عنها  ،فقال يف حجة الوداع (:إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق ا ه

( )1البخاري ومسلم.
( )2البخاري ومسلم.
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الساموات واألرض ..السنة اثنا عرش شهر ًا منها أربعة حرم ،ثالث متواليات :ذو القعدة وذو
احلجة واملرحم ،ورجب مض الذي بني مجادى وشعبان)()1

قلت :وسائر األشهر ..أهي ممحوقة الربكة؟
قال :يف إمكانك أن متألها بالربكات.
قلت :كيف ذلك.
قال :أمل تسمع ما روي يف احلديث أن النبي  كان إذا رأى اهلالل قال (:اللهم بارك لنا
يف شهرنا هذا الداخل)()2

قلت :أيمكن أن ترسي بركة هذا الدعاء إىل الشهر كله ،فتجعله مباركا؟
قال :أجل ..وقد كان النبي  يتحرى هذا ،فقد كان إذا رأى اهلالل قال (:اللهم أهله
علينا باليمن واإليامن والسالمة واإلسالم ريب وربك اهلل)()3

ويف حديث آخر قال الراوي :كان رسول اهلل  إذا رأى اهلالل قال (:اهلل أكرب ،اللهم
أهله علينا باألمن واإليامن والسالمة واإلسالم والتوفيق ملا حتب وترىض ،ربنا وربك اهلل)()4

ويف حديث آخر أن نبي اهلل  كان إذا رأى اهلالل قال (:هالل خري ورشد ،هالل خري
ورشد ،هالل خري ورشد ،آمنت باهلل الذي خلقك ،ثالث مرات ،ثم يقول (:احلمد هلل الذي
ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا)()5

( )1البخاري.
( )2ابن منده وبان عساكر ،وقد ذكر احلديث ،وقال :تواىل عىل هذا الدعاء ستة من أصحاب النبي  سمعوه منه،
والسابع حدير أبو فوزة السلمي.
( )3الرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )4الدارمي.
( )5أبو داود.
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ساعات الربكة
قلت :فحدثني عن ساعات الربكة.
قال :هي ساعات تتكرر يوميا.
قلت :وذلك ما جيعلها أيرس مواقيت الربكات وأقرهبا.
قال :أوهلا البكور ،أمل تسمع قوله  (:اللهم بارك ألمتي يف بكورها) ،قال الراوي :وكان
 إذا بعث رسية أو جيش ًا بعثهم من أول النهار ،وكان صخر تاجر ًا ،وكان يبعث جتارته أول
النهار فأثرى وكثر ماله(.)1
قلت :بىل ..وقد أخرب  بحامية اهلل ملن صيل الصبح ،فقال (:من صىل الصبح فهو يف ذمة
هلل من ذمته بيشء)()2
اهللَّ ،فانظر يا ابن آدم ال يطلبنك ا َّ

قال :ولذلك ترانا يف هذا املستشفى نتحصن بالصبح ..فاليوم عندنا يبدأ بالفجر ،ال
بالضحى كام رأيته يف أرض الرصاع.
قلت :والثاين؟
قال :السحر ..أمل تسمع قوله  (:تسحروا ،فإن يف السحور بركة)()3

قلت :وقد سمى  السحور بالغذاء املبارك.
قال :وقد عرفت يف حصون الصحة األثر الصحي للسحور والفطور.
قلت :أجل ..فحدثني عن الثالث.
قال :هو ما عرب عنه  بقوله (:إذا مىض شطر الليل ،أو ثلثاه ،ينزل اهلل إىل السامء الدنيا

الرت ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن.
( )1أ ُبو َد ُاو َد ِّ
( )2مسلم.
( )3البخاري ومسلم.
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فيقول :هل من سائل يعطى ،هل من داع يستجاب له ،هل من مستغفر يغفر له ،حتى ينفجر
الصبح)(.)1
ويف حديث آخر ،قال  (:ينزل اهلل تعاىل إىل السامء الدنيا ،كل ليلة حني يميض ثلث الليل
األول ،فيقول :أنا امللك ،أنا امللك ،من ذا الذي يدعوين فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني
فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرين فأغفر له؟ فال يزال كذلك حتى ييضء الفجر)(.)2
قلت :هذا حديث عظيم ..وفيه بركات عظيمة.
قال :ولكن قومك حيرفونه.
قلت :سمعتهم يروونه كثريا.
قال :هم ال يروونه ليستفيدوا من بركاته ..بل يروونه ليجادلوا به ..فهم ال يسمعون قوله
تعاىل (:أنا امللك ،أنا امللك ،من ذا الذي يدعوين فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من
ذا الذي يستغفرين فأغفر له؟)
قلت :فام يسمعون؟
قال :ال يسمعون منه إال النزول.
قلت :مل؟
قال :ليجادلوا ..أمل يقل  (:ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أورثوا اجلدل) ،ثم تال
ون﴾(الزخرف)3())58:
رض ُبو ُه َل َك ِإ َّال َجدَ ً
ال َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َخ ِص ُم َ
رسول ا ه
هلل  قوله تعاىلَ ﴿ :ما َ َ
هلل عىل الناس وهم يتنازعون يف القرآن ،فغضب غضب ًا
قلت :أجل ..وقد خرج رسول ا ه

( )1مسلم.
( )2مسلم والرتمذي.
( )3أمحد والرتمذي وابن ماجة ،وقال الرتمذي :حسن صحيح.
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هلل بعضه ببعض ،فإنه ما ضل
شديد ًا حتى كأنام صب عىل وجهه اخلل ،ثم قال (:ال تضبوا كتاب ا ه
قوم قط إال أوتوا اجلدل) ،ثم تال اآلية.
حلظات الربكة
قلت :فحدثني عن حلظات الربكة.
قال :قد يمتلئ قلبك يف أي حلظة من اللحظات خشوعا ورقة ..فال تفرط يف تلك
اللحظة ،فهي من اللحظات املباركات التي قد تنقلب هبا حياتك انقالبا كليا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أمل تسمع قوله تعاىلُ ﴿ :هنَالِ َك َدعَ ا زَ ِ
ب ِيل ِم ْن َلدُ ن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة
كَر َّيا َر َّب ُه َق َال َر ِّب َه ْ
ِ
يع الدُّ عَ ِاء﴾(آل عمران)38:
ِإ َّن َك َسم ُ
قلت :بىل ..فام فيها من مواقيت الربكة؟
قال :عندما دخل زكريا  عىل مريم ـ عليها السالم ـ فوجد عندها من رزق اهلل املبارك
شعر بقدرة اهلل املطلقة ،فامتأل كيانه بالرغبة فيام يف يد اهلل ،فسأل اهلل.
قلت :أتعاجلون يف هذا املستشفى هبذه اللحظات؟
قال :أجل ..نحن نمأل قلوب املرىض باإليامن إىل أن يصبحوا كاألرواح املجردة..
وحينذاك نطلب منهم أن يدعو من ال يرد من دعاه.
قلت :ومن أسوتكم يف ذلك؟
قال :أيوب .
قلت :كيف ذلك؟
قال :أمل يستعمل هذه اللحظة من حلظات اإليامن يف شفاء العلة التي دامت سنني ،فقال
ب َوعَ َذ ٍ
ان ِب ُن ْص ٍ
الش ْي َط ُ
وب ِإ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأ ِّين َم َّسنِ َي َّ
(ص ،)41:فام إن
اب﴾ ه
تعاىلَ ﴿ :وا ْذكُ ْر عَ ْبدَ نَا َأ ُّي َ
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قال ذلك حتى نودي من رسادقات الغيبْ ﴿ :اركُ ْض ِب ِر ْج ِل َك َه َذا ُم ْغت ََس ٌل َب ِار ٌد
(ص)42:
اب﴾ ه
رش ٌ
َو َ َ
قلت :فيمكن هبذا أن نحول من كل حياتنا ليلة قدر.
قال :أجل ..أمل تسمع قول أيب العباس املريس (:أوقاتنا واحلمد هلل كلها ليلة القدر)
قلت :بىل ..وقد سمعت قول ابن عطاء اهلل (:من بورك له يف عمره أدرك يف يسري من
الزمن من منن اهلل تعاىل ما ال يدخل حتت دوائر العبارة ،وال تلحقه اإلشارة)
قال :عرفت فالزم.
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ثانيا ـ منازل الربكة
رست قليال أبحث عن متوسم يدلني عىل منازل الربكة ،وكيفية حتصيلها ،فبينام أنا كذلك
إذ الح يل رجل قد انتحى جانبا عن الناس ،ووضع بساطا عىل األرض ،ثم استلقى عىل ظهره،
فلم أجد نفيس إال وأنا بني يديه أقول :يا أخي ..ليس هذا حمل نوم ..وال حمل كسل ..هذه منازل
السالم  ..وهذه ديار الربكات ..فال تفسد علينا وعىل الناس ما يف هذه الديار من الربكات.
قال :بورك يف نصيحتك ..ولكني لست كام ظننت.
قلت :أنا مل أظن ..بل أتيقن ..كيف تقف مواقف التهم ،ثم تريد أن نحسن بك الظن.
قال :أخربين عنك أوال من أنت حتى أعرف كيف أتعامل معك؟
قلت :وما شأنك يب ..أنا أطلب منك أن حتمل بساطك ..فإن شئت النوم ،فاذهب إىل
بيتك ،فهو أهنأ لك.
قال :أنا ال أريد أن أنام ..ولكني بسطت بساطي ،واستلقيت ألعبد اهلل عىل جنب ..أال
تعرف هذا النوع من العبادة؟
قلت :مل أسمع هبذا النوع من العبادة إال يف حق املرىض الذين ال يطيقون القيام وال
اجللوس ،فقد رخص هلم الرشع بدله يف الصالة عىل جنب.
ِ
ين
قال :ال ..ذلك خاص باملرىض ..وهذا عام جلميع الناس ..أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:ا َّلذ َ
هلل ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َوعَ َىل ُج ُن ِ ِ
َي ْذكُ ُر َ
وهب ْم ﴾ (آل عمران)191:؟
ون ا ََّ
قلت :بىل ..ولكني مل أسمع منها ما سمعت.
قال :وهل عرفت ما سمعت حتى حتكم عيل؟
قلت :حالك يدل عىل ما يف نفسك منها ..أنت تريد أن تربر هبا عملك هذا.
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قال :قل يل :ما ذا تفهم من اآلية؟
قلت :فرست هذه اآلية عىل أهنا تبني كيفية أداء الصالة بالنسبة للمرىض ،أي أهنم إذا
اسـتطاعوا فليؤدوا الصالة قياما ،فإن مل يقدروا عىل ذلك فقعودا ،أو فعىل أحد جنبيهم ،ويدل هلذا
قوله  (:صل قائ ًام ،فإن مل تستطع فقاعد ًا ،فإن مل تستطع فعىل جنبك)()1

وفرست بأهنم الذين ال يقطعون ذكر اهلل يف مجيع أحواهلم برسائرهم وضامئرهم
وألسنتهم.
قال :صدقت ..ويمكنك أن تفرسها بام فعلته اآلن ..وبام أنكرت عيل.
قلت :كيف أفرسها بذلك ،وأنا ال ازال أنكر عليك.
قال :أنا أحد املتوسمني..
قلت :أتدعي التوسم أيضا ..كيف تدعيه ..وأنت مل تعرفني؟
قال :وما عالقة التعرف عليك بالتوسم ،أأنت شمس من شموس الربكة ،أم قمر من
أقامرها؟
قلت :ولكن املتوسمني الذين القيتهم عرفوين قبل أن أعرفهم بنفيس.
قال :ذلك مذهبهم ،وهذا مذهبي ..وقد سألت اهلل تعاىل أن يسرت عيل أرسار اخلالئق حتى
ال أرى منها ما يرى املتوسمون.
قلت :مل طلبت ذلك؟ ..أليس يف ذلك مزيد فضل؟
قال :ال ..خشيت أن يترسب إىل نفيس من ذلك ما حيجبني عنه ..فلذلك سألت اهلل أن ال
أرى من ذلك قليال وال كثريا.
قلت :عرفت إخوانك من املتوسمني ..وأنا اآلن أبحث عن متوسم يدلني عىل منازل
( )1البخاري.

93

الربكة ..فقد عرفت مجيع سبل الربكة ما عدا منازهلا.
قال :إذا مل تعرف منازهلا مل تعرفها.
قلت :كيف؟
قال :ألن الربكات فائضة يف الكون ..ولكن الشأن يف استقباهلا.
قلت :فكيف تستقبل؟
قال :باملنازل.
قلت :فدلني عىل املتوسم الذي يدلني عليها.
قال :أنت جتلس بني يديه.
انتفضت قائال :معذرة ..أأنت هو متوسم املنازل؟ ..ولكن ماذا تفعل هنا؟
قال :لقد جلست هذا املجلس ألستقبل الربكات.
قلت :أال تستقبلها إال هبذه الصورة؟
قال :ال ..أنا أستقبلها بكل الصور ،فقد أستقبلها قائام ،أو قاعدا ،أو مضطجعا ،أو نائام..
وقد أستقبلها يف السوق أو يف املقربة ،أو يف الفيايف ،أو يف الشوراع ،أو يف املساجد ،أو يف املدارس..
فكل هذه حمال يمكن أن متألين باألحوال املباركة.
قلت :فلم اخرتت اآلن هذه اهليئة الستقبال الربكات؟
قال :أنا مل أخرتها ..ولكني وجدت نفيس وأحوايل ال تنتظم إال هبذه الضجعة،
فاضطجعتها.
قلت :فلم مل تقهر نفسك؟
قال :أقهرها عن احلرام ..وال أقهرها عن عبادة اهلل.
قلت :كيف ذلك؟
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قال :إذا وجدت قلبي يف هذه احلالة خاشعا هلل جمتمعا به ممتلئا ذكرا وفكرا ..فلامذا أخرج
من هذه احلال ..فأتكلف ما قد يض بحايل.
قلت :ففي جلوسك أو اضطجاعك هذا ماذا تفعل؟
قال :أبرمج نفيس بالربامج التي هتيئها لنزول الربكات.
قلت :تربمج نفسك!؟
قال :خاب من مل يربمج نفسه كل يوم بالربامج الصاحلة.
قلت :كيف تربجمها؟
قال :أنظم جسدي ونفيس وعقيل وروحي ليجتمع شتاهتا وتتوحد وجهتها وتستعد
الستقبال بركات اهلل.
قلت :أأنت تربمج هذه األجهزة األربع؟
قال :أجل ..كام تربجمون أجهزتكم وتنظموهنا لتستفيدوا من بركاهتا ..أرأيت لو أن جهاز
استقبالك الذي تتفرج به عىل أحوال الدنيا مل يتوجه الوجهة الصحيحة ..أكنت ترى شيئا؟
قلت :ال ..لن أرى شيئا.
قال :وهل ذلك لشح األمواج التي تنقل لك أحوال العامل.
قلت :ال ..هي منترشة يف كل مكان ،ومل يضق هبا الفضاء.
قال :فام سبب عدم استقبالك هلا؟
قلت :صحن استقبايل.
قال :فكذلك الربكات يمتلئ هبا الفضاء ،ولكن الشأن ليس فيها ،بل يف عزوفكم عنها،
وإدارة ظهوركم هلا.

اجلسد
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قلت :فلنبدأ باجلسد ..كيف تربجمه ليستقبل أمواج الربكات؟
قال :أوصل إليه من أرسار الربكة ما يملؤه حيوية ونشاطا ليؤدي الرسالة التي وكلت إليه.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أمل تعلم ما كان يفعل رسول اهلل  إذا أراد أن ينام؟
قلت :كان جيمع ك َّف ْي ِه ثم ين ُفث فيهام ،ويقرأ فيهام بسورة اإلخالص ،والفلق ،والناس ،ثم
يمسح هبام ما استطاع من جسده ،يبد ُأ هبام عىل رأسه ،ووجهه ،وما َ
أقبل ِم ْن جسده ،يفعل ذلك
ثالث مرات.
قال :فهذا نوع من برجمة اجلسد ليحيطه بأنواع الربكات.
قلت :مل أفهم هذا.
قال :أال تعرف أن كل خلية من خالياك كائن حي كلف بأداء وظيفة معينة يف جسدك؟
قلت :أتقصد أنه كائن مستقل عني؟
قال :هو فيك ،ولكنه يف ذاته مستقل عنك.
قلت :أأنا لست فردا واحدا؟
قال :ال ..بل أنت فرد واحد ..ولكنك مكون من كم هائل من اجلنود الذين حيفظون
كيانك إىل أن تتم الوظيفة التي جئت إىل األرض بسببها.
قلت :أنت تريد أن تقنعني بأن كل خلية من خالياي كائن حي.
قال :ليس يف ذلك أي غرابة ..أال ترى املدينة تظل مدينة واحدة ،ولو أن ماليني البرش
يسكنوهنا؟
قلت :هذه دعوى عريضة لو سمعها قومي لرموك باحلجارة ،أو لوضعوك يف مارستان
املجانني.
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قال :ال ..ليست هذه دعوى ،هذه حقائق تدل عليها كل األدلة ..وتشري إليها كل
هلل ِإ َىل الن َِّار َف ُه ْم ُيوزَ عُ َ
وها
رش َأعْ دَ ا ُء ا َِّ
ون َحتَّى ِإ َذا َما َجا ُء َ
الشواهد ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْو َم ُ ْحي َ ُ
ون و َقا ُلوا ِجل ُل ِ
ود ِه ْم ِملَ َش ِهدْ ُت ْم عَ َل ْينَا َقا ُلوا
َش ِهدَ عَ َل ْي ِه ْم َس ْم ُع ُه ْم َو َأ ْب َص ُار ُه ْم َو ُج ُلو ُد ُه ْم ِب َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ َ
ُ
َأ ْن َط َقنَا ا َُّ ِ
ِ
َرت َ
يش ٍء َو ُه َو َخ َل َقكُ ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون َأ ْن َي ْش َهدَ
ون َو َما كُ ْن ُت ْم ت َْست ُ
هلل ا َّلذي َأ ْن َط َق كُ َّل َ ْ

هلل ال يع َلم ِ
كَثري ًا ِممَّا
عَ َل ْيكُ ْم َس ْم ُعكُ ْم َوال َأ ْب َص ُاركُ ْم َوال ُج ُلو ُدكُ ْم َو َل ِك ْن َظ َن ْن ُت ْم َأ َّن ا ََّ
َْ ُ
َت ْع َم ُل َ
ون﴾(فصلت 19:ـ )22؟

قلت :بىل ..ولكن هذه اآلية مثل قوله تعاىل ﴿:ا ْل َي ْو َم ن ْ
َخ ِت ُم عَ َىل َأ ْف َو ِاه ِه ْم َو ُتكَ ِّل ُمنَا َأ ْي ِد ِهي ْم
وت َْشهدُ َأرج ُلهم ِبام كَا ُنوا ي ِ
كْس ُب َ
ون﴾( هيـس)65:تشري إىل حال الكفار واملنافقني يوم القيامة حني
َ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ
هلل عىل أفواههم ويستنطق جوارحهم بام
ينكرون ما اجرتموه يف الدنيا ،وحيلفون ما فعلوه ،فيختم ا ه
عملت.
قال :ومن قال بأن ذلك خاص باآلخرة؟
ضحكت ،وقلت :وهل رأيت رجال يتحدث مع عينه أو يسمع برصه أو جيادل جلده؟
قال :فأنت تعتمد احلس لتؤول القرآن الكريم؟
قلت :ال ..ولكن الرشع مل ينكر علينا االستدالل باحلس ..فاحلس أول املدارك ،وقد
رأيت يف حصون العافية ما يبني فضله وقيمته.
قال :أجبني ..وأرجو أال جتادلني.
قلت :لن أجادلك ..ولكني لن أقلدك.
قال :ال جيوز ألحد تقليد أحد ..فكلنا يف العبودية سواء.
قلت :سل ما بدا لك.
قال :ما الغرض من استشهاد الشهود يف اآلخرة؟
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قلت :هو إخبار الشهود بام يعلمون من حال املشهود عليه.
قال :أال يقتيض العلم احلياة؟ ..وهل رأيت علام بال حياة؟ ..أو عاملا بال حياة؟
قلت :ال ..العلم يقتيض احلياة ..بل يقتيض احلياة املستقلة.
قال :فقد عرفت إذن حياة أعضاء اإلنسان املستقلة.
قلت :مل أفهم.
قال :أمل تسمع قوله  وهو يصور بعض مشاهد عدالة اآلخرة ،واستشهاد اجلوارح.
قلت :قد وردت يف ذلك نصوص كثرية ،منها ما روي عن أنَس بن مالك قال :كنا عند
هلل ورسوله
النبي  فضحك حتى بدت نواجذه ،ثم قال  (:أتدرون مم أضحك؟) قلنا (:ا ه
أعلم) ،فقال  (:من جمادلة العبد ربه يوم القيامة ،يقول :رب أمل جترين من الظلم؟ فيقول :بىل،
عيل إال شاهد ًا من نفيس ،فيقول :كفى بنفسك اليوم عليك حسيب ًا ،وبالكرام
فيقول :ال أجيز َّ
الكاتبني شهود ًا ،فيختم عىل فيه ،ويقال ألركانه :انطقي ،فتنطق بعمله ،ثم خيىل بينه وبني الكالم،
فيقول :بعد ًا لكن وسحق ًا ،فعنكن كنت أناضل)()1

وقد ورد يف بعض األحاديث إشارة إىل هذا الصنف الذي تستنطق جوارحه ،وهم
املنافقون الذين حاولوا أن حيتالوا عىل قلب احلقائق يف الدنيا ،وخداع اخللق هبا ،فلذلك تبقى هذه
األحبولة يف أيدهيم يوم القيامة ،ويتصورون أهنم سيخادعون اهلل كام خادعوا اخللق ،،قال  يف
حديث القيامة الطويل (:ثم يلقى الثالث فيقول :ما أنت؟ فيقول :أنا عبدك آمنت بك وبنبيك
وبكتابك وصمت وص هليت وتصدقت ،ويثني بخري ما استطاع  -قال  -فيقال له أال نبعث عليك
شاهدنا؟  -قال :فيفكر يف نفسه من الذي يشهد عليه ،فيختم عىل فيه ،ويقال :لفخذه انطقي -
قال  -فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بام كان يعمل ،وذلك املنافق ،وذلك ليعذر من نفسه ،وذلك
( )1ابن أيب حاتم ورواه مسلم والنسائي بنحوه.
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هلل تعاىل عليه)()1
الذي يسخط ا ه

قال :فقد أخرب  عن نطق اجلوارح ..واجلوارح ال تنطق إال بام تعلم ..وال يمكن أن
يستشهد اهلل يف اآلخرة من ال يعلم ..وإال كان االستشهاد عبثا أو شهادة زور.
قلت :فأنت تقصد بأن هذه اجلوارح التي هي كياننا اخلارجي جواسيس علينا قد تفضحنا
يوم القيامة.
قال :ال ..هي ليست جواسيس ..هي أنت ..ولكن كل جزء منها كائن مستقل ممتلئ
عبودية هلل ،فهو يرىض عنك إن عدت اهلل ،ويسخط عليك إن عصيته.
قلت :أجسدي يسخط عيل؟
قال :أمل تسمع قوله  يف ذلك املجادل وهو يتوجه إىل جوارحه ،فيقول (:بعد ًا لكن
وسحق ًا ،فعنكن كنت أناضل)()2

قلت :بىل ..فقد نص عىل ذلك احلديث.
قال :وهلذا ختاصم روحك جسدك يوم القيامة ،أمل تسمع قوله تعاىلُ ﴿:ث َّم ِإنَّكُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِعنْدَ َر ِّبكُ ْم َ ْختت َِص ُم َ
ون﴾(الزمر)31:
قلت :بىل ..ولكن هذه اآلية يف اخلصومة بني املستضعفني واملستكربين.
قال :ال ..اآلية أعم من ذلك ..أمل تسمع األحاديث السابقة؟
قلت :بىل ..فلمن النرصة؟
قال :قد ورد يف ذلك أثر عن ابن عباس ال ندري مدى صحته ،يقول (:ال تزال اخلصومة
يوم القيامة بني اخلالئق حتى ختتصم الروح واجلسد ،فيقول اجلسد للروح :أنت الذي حركتني

( )1مسلم وأبو داود.
( )2ابن أيب حاتم ورواه مسلم والنسائي بنحوه.
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وأمرتني ورصفتني وإال فأنا مل أكن أحترك وال أفعل بدونك فتقول الروح له :وأنت الذي أكلت
ورشبت وبارشت وتنعمت فأنت الذي تستحق العقوبة فريسل اهلل سبحانه إليهام ملكا حيكم
بينهام ،فيقول :مثلكام مثل مقعد بصري وأعمى يميش دخال بستانا فقال املقعد لألعمى أنا أرى ما
فيه من الثامر ولكن ال أستطيع القيام وقال األعمى أنا أستطيع القيام ولكن ال أبرص شيئا فقال له
املقعد تعال فامحلني فأنت متيش وأنا أتناول فعىل من تكون العقوبة فيقول :عليهام قال :فكذلك
أنتام)()1

قلت :فهمت هذا ووعيته ،فكيف أحصل الربكة ألعضائي ..أو كيف أجعل خالياي
حتبني ،فال ختاصمني يف الدنيا ،وال تشهد عيل يف اآلخرة؟
قال :ذلك يشء يسري ..أعطها ما تتمنى وما حتب.
قلت :ما بك ..كيف أعطيها ما تتمنى ..أتريد مني أن أهيم يف أودية األماين؟
َري
قال :جوارحك حتب عبادة اهلل والسجود مع كل األشياء هلل ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:أ َفغ ْ َ
ون و َله َأس َلم من ِيف السامو ِ
ات َو ْ َ
ِد ِ
األ ْر ِ
كَره ًا َو ِإ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
ون﴾ (آل
ين ا َِّ
َّ َ َ
هلل َي ْب ُغ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ض َط ْوع ًا َو ْ
عمران ،)83:فقد أخرب تعاىل عن إسالم كل يشء هلل.
هلل يسجدُ ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض ِم ْن
َّ َ َ
وأخرب عن سجود كل يشء هلل ،فقالَ ﴿:و َِّ َ ْ ُ َ
داب ٍة وا َْمل ِ
َكْرب َ
الئ ُ
ون﴾(النحل)49:
َ َّ َ
كَة َو ُه ْم ال َي ْست ِ ُ
بل إن يف القرآن الكريم إشارة تكاد تكون رصحية لسجود جوراح الكفرة هلل ،فقد قال
هلل يسجدُ َله من ِيف السامو ِ
ات َو َم ْن ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َّ
وم
َّ َ َ
تعاىلَ ﴿:أ َملْ ت ََر َأ َّن ا ََّ َ ْ ُ ُ َ ْ
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر َوالن ُُّج ُ
ِ
كَثري ِمن الن ِ ِ
ِ
َو ِْ
هلل َف َام َل ُه ِم ْن ُم ِ
اجل َب ُال َو َّ
كْر ٍم
اب َو َم ْن ُ ِهي ِن ا َُّ
َّاس َوكَث ٌري َح َّق عَ َل ْيه ا ْل َع َذ ُ
اب َو ٌ َ
الش َج ُر َوالدَّ ُو ُّ
هلل َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء﴾(احلج)18:
ِإ َّن ا ََّ
( )1ابن منده ،انظر :ابن كثري.54/4 :
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قلت :فهي تسجد ..فلامذا تكون بركتها يف إعطائها ما تتمنى من السجود؟
قال :هي حتب السجود االختياري ،وتباركه.
قلت :فكيف أسجد هبا هذا السجود؟
قال :بسجودك تسجد ..أمل تسمع قوله  (:ال تبسط ذراعيك وادعم عىل راحتيك،
وجتاف عن ضبعيك ،فإنك إذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو منك معك)()1

قلت :بىل ..وقد كان مما يدعو به رسول اهلل  (:سجد لك خيايل وسوادي وآمن بك
فؤادي ،فهذه يدي وما جنيت هبا عىل نفيس يا عظيم يرجى لكل عظيم اغفر يل الذنب العظيم)()2

قال :وكان عيل يقول إذا ركع (:اللهم لك خشعت ولك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت
وأنت ريب وعليك توكلت ،خشع لك سمعي وبرصي وحلمي ودمي وخمي وعظامي وعصبي
وشعري وبرشي سبحان اهلل سبحان اهلل سبحان اهلل ،فإذا قال :سمع اهلل ملن محده قال :اللهم ربنا
لك احلمد ،فإذا سجد قال :اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ،وأنت
ريب سجد لك سمعي وبرصي وحلمي ودمي وعظامي وعصبي وشعري وبرشي سبحان اهلل
سبحان اهلل سبحان اهلل)()3

قلت :وقد كان  يقول يف دعائه يف سجود القرآن (:سجد وجهي للذي خلقه وشق
سمعه وبرصه)()4

قلت :هذا غذاؤها ،فام سمها؟

( )1احلاكم.
( )2رواه أبو يعىل.
( )3عبد الرزاق يف املصنف.
( )4الرتمذي وقال :حسن صحيح.
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قال :احلرام ..أكل احلرام ..أمل تسمع قوله  (:أيام حلم نبت من حرام ،فالنار أوىل به)()1؟
قلت :وعيت هذا ..فلم كان  يمرر كفه عىل جسده بعد القراءة؟
قال :ليوصل بركة ما قرأه إىل جسمه وجوارحه ،وكأنه يطعمها ما تشتهي من الطعام،
وهلذا كان  يمسح هبام ما استطاع ِمن جسده ،ويبدأ هبام عىل رأسه ووجهه م َا أقبل من جسده،
ُ
يفعل ذلك ثالث مرات ،فإذا اشتكى كلف من يقوم بذلك.
قلت :فهمت هذا ..ولكني ال أزال أتعجب من مسحه  بيده اليمنى عىل املريض ثم
دعائه له ،فقد كان  يمسح بيده اليمنى عىل املريض ،ويقول (:اللهم رب الناس ،أذهب البأس،
واشفه أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر سقام)( ،)2وكان يقول (:امسح البأس
رب الناس ،بيدك الشفاء ،ال كاشف له إال أنت) ،وكان أحيانا يضع يده عىل جبهة املريض ،ثم
يمسح صدره وبطنه ويقول (:اللهم اشفه)وكان يمسح وجهه أيضا.
قال :هذا من أرسار بركات اجلسد ،فاليد التي متسح عىل اجلسد مصحوبة بالدعاء تنزل
بربكاهتا وما يصحبها من جنود الدعاء عىل األمل فرتفعه.
قلت :هي كاملرهم إذن.
قال :إن صحبتها الربكة ،فهي خري من املرهم ..وإن مل تصحبها ،فال خري فيها.
قلت :أتعاجلون باليد املباركة إذن؟
قال :إن ظفرت بيد مباركة ،فال تفرط فيها.
قلت :أأطلب منها أن تداوي جسدي؟

( )1أمحد.
( )2أمحد وأبو د اود وغريمها.
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قال :إن استطعت ،فاطلب منها أن تداوي روحك(.)1
قلت :ويف إمكاهنا ذلك..
حل َجبى؟
قال :أمل تسمع حديث شيبة بن عُ ثامن ا َ
عام الفتح ،فقد قال حيدث نفسه:
قلت :بىل ..فقد حدث نفسه بقتل رسول اهلل  كان ُ
قلت :أسري مع قريش إىل هوازن بحنني ،فعسى إن اختلطوا أن أصيب من حممد غرة ،فأثار منه،
فأكون أنا الذى قمت بثأر قريش كلها ،وأقول :لو مل يبق من العرب والعجم أحد إال اتبع حممدا،
ما تبعته أبدا ،وكنت مرصدا ملا خرجت له ال يزداد األمر ف نفسى إال قوة ،فلام اختلط الناس،
اقتحم رسول اهلل  عن بغلته ،فأصلت السيف ،فدنوت أريد ما أريد منه ،ورفعت سيفى حتى
كدت أشعره إياه ،فرفع ىل شواظ من نار كالربق كاد يمحشنى ،فوضعت يدى عىل برصى خوفا
عليه ،فالتفت إىل رسول اهلل  ،فنادانى (:يا شيب؛ ادن منى) ،فدنوت منه ،فمسح صدرى ،ثم
قال (:اللهم أعذه من الشيطان) ..قال :فواهلل هلو كان ساعتئذ أحب إىل من سمعى ،وبرصى،
ونفسى ،وأذهب اهلل ما كان ف نفسى ،ثم قال (:ادن فقاتل) ،فتقدمت أمامه أضـرب بسيفى ،اهلل
يعلم أنى أحب أن أقيه بنفسى كل شئ ،ولو لقيت تلك الساعة أبى لو كان حيا ألوقعت به
السيف ،فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع املسـلمون ،فكروا كرة رجل واحد ،وقربت بغلة
رسول اهلل  ،فاستوى عليها ،وخرج ف أثرهم حتى تفرقوا ف كل وجه ،ورجع إىل معسكره،
( )1من األحاديث الواردة يف السمح باليد :قوله  «:إذا اشتكى أحدكم فليضع يده حيث جيد أمله ثم ليقل :أعوذ بعزة
اهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر سبعا » مسلم.
ومنها قوله  «: امسحه بيمينك وقل بسم اهلل أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد سبع مرات » الرتمذي.
وعن عيل قال :بعثني رسول اهلل  إىل اليمن فقلت :يا رسول اهلل! بعثتني إىل قوم هم أسن مني وأنا حدث ال أبرص
القضاء ،فوضع يده عىل صدري وقال :اللهم! ثبت لسانه واهد قلبه ،يا عيل! إذا جلس إليك اخلصامن فال تقض بينهام حتى
تسمع من اآلخر كام سمعت من األول ،فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء ،فام أشكل عيل قضاء بعد » احلاكم وابن سعد،
وأمحد والعدين ،وأبو داود والرتمذي ،وقال :حسن.
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فدخـل خباءه ،فدخلت عليه ،ما دخل عليه أحد غريى حبا لرؤية وجهه ،ورسورا به ،فقال (:يا
شيب؛ الذى أراد اهلل بك خري مما أردت لنفسك) ،ثم حدثنى بكل ما أضمرت ف نفسى ما مل أكن
أذكره ألحد قط ،قال :فقلت :فإنى أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل ،ثم قلت :استغفر ىل.
فقال (:غفر اهلل لك)()1

قال :أرأيت أثر ذلك املسح املبارك؟
قلت :أليس ذلك خاصا به  ؟
قال :هو خاص به  ،وينتقل لورثته بربكة اتباعهم له..
قلت :فهل تذكر يل مثاال يقرب يل هذا املعنى ،فإين أجد بصرييت متيل إليه ،ولكني ال أجد
ملصوريت ما يقنعها.
قال :مصورتك تريد الصور.
قلت :أنت عرف ذلك.
قال :أرأيت لو وضعت قطع حديد صغري متناثرة ،ثم وضعت فوقها مغناطيسا جذابا؟
قلت :إن قربته منها انجذب إليها ،فإن ضعف قربه حركها وحوهلا إىل االجتاه الذي أريد.
قال :فكذلك الروح املمغنطة بنور الذكر والورع متر عىل اخلاليا بجاذبيتها اإليامنية،
فتحوهلا صفوفا منتظمة ،ليس هلا من دور غري خدمة صاحبها.

النفس
قلت :فلنتحدث عن برجمة النفس ..لقد زعمت بأن جسدي مستقل عني ..أتراك تزعم
بأن نفيس مستقلة هي األخرى؟

( )1ابن سعد.
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قال :هي كذلك مستقلة عنك ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و َما ُأ َب ِّر ُئ َن ْف ِيس ِإ َّن ال َّن ْف َس َ َ
أل َّم َار ٌة
ِ
ِ
ِ
يم﴾(يوسف ،)53:فقد أخرب تعاىل أن النفس تأمر
ور َرح ٌ
السوء ِإ َّال َما َرح َم َر ِّيب ِإ َّن َر ِّيب غَ ُف ٌ
ِب ُّ
صاحبها بالسوء ..وأمرها له يدل عىل مغايرهتا له.
وقد أخرب تعاىل يف آية أخرى بأهنا تلوم صاحبها ،فقال تعاىلَ ﴿:وال ُأ ْق ِس ُم ِبال َّن ْف ِ
س

ال َّل َّوا َم ِة﴾(القيامة ،)2:ولومها له يدل عىل أهنا ختالفه وتغايره.
قلت :فام النفس حتى أعرف مغايرهتا حلقيقتي؟
قال :رسها ستعرفه يف ( بنيان اهلل)

قلت :فعرفني اآلن من أرسارها ما أفهم به مغايرهتا يل.
قال :نفسك هي اجلهاز الذي خيدم وجودك عىل هذه األرض.
قلت :أليس اجلهاز الذي خيدم وجودي عىل األرض هو جسدي؟
قال :ال ..جسدك هو مركبك الذي تركبه.
قلت :ونفيس؟
قال :هي جهاز تزويده بام حيتاجه لينطلق ..فهل يمكن لسيارتك أن تسري بال وقود؟
قلت :ال ..ال يمكن ذلك.
قال :فالنفس هي التي ختربك عن حاجتك للوقود ،وتدلك عليها ..وهي التي متأل فمك
منها.
قلت :مل أفهم هذا.
قال :لقد خلق اهلل جلسدك حاجات كثرية ،وال يتوىل هذه احلاجات إال النفس.
قلت :فكيف تتوالها؟
قال :بأخالق طبعت عليها تسموهنا الغرائز.
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قلت :تقصد الشهوة والغضب والشح واحلرص واألنانية وغريها.
قال :أجل ..فقد أخرب تعاىل أنه طبع النفس هيذه األخالق ،فقال ﴿:و ُأح ِض ِ
ت َْ
األ ْن ُف ُس
َ ْ َ
ُّ
الش َّح ﴾ (النساء)128:
قلت :فلم طبعت عليها ..ومل مل تطهر منها؟
قال :لن يستقيم وجود اإلنسان عىل هذه األرض من دوهنا.
قلت :فلم نسمع األمر بقهر النفس وعدم تلبية طلباهتا؟ ..أمل يقل اهلل تعاىلَ ﴿:و َأ َّما َم ْن
اف َم َق َام َر ِّب ِه َو َ َهنى ال َّن ْف َس ِ
اجلن ََّة ِه َي ا َْمل ْأ َوى﴾(النازعـات 40:ـ )41؟
َخ َ
عَن ْاهلَ َوى َف ِإ َّن ْ َ
قال :بىل ..ولكن اهلل تعاىل هنى عن إعطاء النفس هواها ،ومل يأمر بقهرها.
قلت :كيف ذلك؟
اف عَ َلي ِهم ِب ِصح ٍ
اف ِم ْن
َ
قال :لو أمر بقهرها ،وقتل شهواهتا ،ودفن غرائزها ما قالُ ﴿:ي َط ُ ْ ْ
األ ْن ُف ُس َو َت َل ُّذ ْ َ
اب َو ِف َيها َما ت َْشت َِه ِيه ْ َ
كْو ٍ
َذ َه ٍ
عْني َو َأ ْن ُت ْم ِف َيها َخالِدُ َ
ون﴾ (الزخرف ،)71:فقد
األ ُ ُ
ب َو َأ َ
أخرب تعاىل أنه يعطي ألهل اجلنة ما تشتهيه أنفسهم من امللذات ،وهذا يعني أهنم مل يقتلوها.
قلت :فام معنى النهي عن إعطاء النفس هواها؟
قال :لقد خلق اهلل تعاىل يف النفس احلرص عىل بقاء اإلنسان سليام معايف يف األرض،
ليسقيم بقاؤه ،فهي لذلك قد تغفل عن غري هذه الوظيفة ،فال ترى إال صاحبها ،فتجتهد ـ عىل
حسب علمها البسيط ـ يف حفظه ،ولكنها قد ختطئ ،فتتيه يف أودية األماين.
قلت :وما مثل ذلك حتى أفهمه؟
قال :مثل أم حنون حريصة عىل ولدها ..ولكنها لغفلتها وغبائها تظل تطعمه إىل أن
يصاب بالتخمة خوفا عليه من اجلوع ،وقد متنعه من مصاحله خوفا عليه من األمل.
قلت :فهذه األم هي النفس.
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قال :أجل ..فهي تبحث عن األماين متصورة أن الكامل فيها ،فتحجب صاحبها عن
بركات الكون.
قلت :فهي حجاب من حجب الربكة؟
قال :وهي حمال من حماهلا.
قلت :كيف يستقيم ذلك؟
قال :كل حمل من املحالت إذا وجه لغري وجهته أو انحرف به صاحبه عن غايته يصري
حجابا من احلجب.
قلت :فكيف تصري النفس حمال الستقبال الربكات؟
قال :بأربعة.
قلت :أعلم أهنا أربعة ..فليس هناك غري أربعة ..فام هي؟
قال :الطمأنينة ،واالعتدال ،والتوازن ،والسالم.
الطمأنينة:
قلت :فحدثني عن الطمأنينة.
قال :هي التي قال اهلل تعاىل فيها ﴿:يا َأي ُتها ال َّن ْفس ا ُْمل ْطم ِئن َُّة ار ِج ِعي ِإ َىل رب ِك ر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة
ُ
َ َّ َ
َ ِّ َ
َ ْ
َفاد ُخِيل ِيف ِعب ِ
ادي َوا ْد ُخِيل َجن َِّتي﴾ (الفجر 27:ـ )30
َ
ْ
قلت :فام الطمأنينة؟
قال :هي السكون العظيم الذي يمأل أرض اجلسد راحة ،وجهاز النفس سالما.
قلت :أريد لغة رصحية ..فال أفهم مثل هذه األلغاز.
قال :عندما يكون البحر هائجا قد تغرق السفن التي يقلها ،وعندما تزلزل األرض تنحدر
األحياء يف األخاديد التي حتفرها الزالزل.
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قلت :مل تزدين إال غموضا.
قال :األرض املطمئنة هي األرض التي يصلح فيها كل نبات ،وخيض فيها كل زرع.
قلت :بدأت أفهم.
قال :أليس اإلنسان ترابا كالرتاب؟
قلت :بىل ..فقد نص القرآن الكريم عىل ذلك.
قال :فالرتاب ال يكون صالح نافعا مباركا إال إذا كان هادئا مطمئنا لرتقد فيه البذور ،ثم
تنبت كل أنواع الزهور.
قلت :أهكذا النفس؟
قال :أجل ..النفس اهلادئة املطمئنة نفس مستقرة ال تزعزعها رياح الغضب ،وال أعاصري
اجلشع ،وال عواصف األنا الكاذبة.
قلت :فهذه النفس مستعدة للربكة.
قال :أجل ..أمل تسمع قوله ( :إن هذا املال خضة حلوة ،فمن أخذه بسخاوة نفس
وحسن أكله بورك له فيه ،ومن أخذه بإرشاف نفس وسوء أكله مل يبارك له فيه ،وكان كالذي يأكل
وال يشبع ،اليد العليا خري من اليد السفىل وابدأ بمن تعول)()1؟
قلت :لقد أخرب  يف هذا احلديث أن لسخاوة النفس وسامحتها تأثريا يف حصول الربكة.
قال :وأخرب أن للحرص والشح تأثري يف سلبها.
قلت :فام تأثري سلبها؟
قال :عدم انتفاع اإلنسان بام يأكله ،أمل تسمع قوله  (:مل يبارك له فيه ،وكان كالذي يأكل
وال يشبع) ،وقد ورد يف حديث آخر(:إن هذا املال خضة حلوة ،ومن سأل الناس أعطوه،
( )1البخاري.
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والسائل منه كاآلكل وال يشبع)
قلت :فام معنى ذلك؟
قال :معناه عدم انتفاع اإلنسان به ..فهو يتصور النقص يف األشياء ..ولكن سلوكه ونفسه
هي التي مألت هذه األشياء فسادا.
قلت :ولكنا نرى أمثال هؤالء كالفيلة ضخامة ،وكاألحصنة قوة.
قال :أوال ترى عقوهلم كعقول العصافري ،وأرواحهم كاملستنقعات واملزابل!؟
قلت :بىل..
قال :فام فائدة جسم يسمن لتلتهمه النار؟ ..وما فائدة قوة ختفي أعظم ضعف؟
قلت :صدقت ..فام مثال هذه النفس اململوءة حرصا؟
قال :مثال الكلب.
قلت :الكلب!؟
قال :أجل ..فهي يف اندافعها وهيجاهنا وهلثها ال ختتلف عن الكلب ..فلذلك ال جتد
الربكة ـ إن أرادت النزول ـ حمال تنزل عليه ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َل ِك َّن ُه َأ ْخ َلدَ
ِ
ِ
ِإ َىل ْ َ
كَم َث ِل ا ْلكَ ْل ِ
األ ْر ِ
َرتكْ ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم
ب ِإ ْن َحتْم ْل عَ َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه َ

كَذبوا ِب ِ
ِ
آياتنَا َفا ْق ُص ِ
كَّر َ
ون﴾(ألعراف)176:
ص ا ْل َق َص َ
ين َّ ُ
ا َّلذ َ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف ُ
قلت :بىل ..فهذه اآلية فيمن انسلخ من العلم.

قال :وهي فيمن اتبع هواه ،فهو يلهث وراء الرساب ،وهو ال يعلم أنه ترك ما يبحث عنه
خلف ظهره ..أتدري ما مثله يف ذلك؟
قلت :مثل العري يف البيداء يقتلها الظمأ واملاء فوق ظهورها حممول
االعتدال:
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قلت :فام االعتدال؟
قال :هو أن ال تأخذ من األشياء إال ما حتتاجه منها.
قلت :ولكن اهلل تعاىل سخر لنا كل يشء ..فكيف تأمرين بأن ال آخذ إال ما أحتاجه؟
قال :إن أخذت ما ال حتتاجه منعت غريك ما حيتاجه ..وإذا منعت غريك ما حيتاجه أصبت
باملحق ..فتأكل ،وال تشبع ..وتلبس ،ولكن تظل عاريا ..وتسكن ..ولكن الرياح السبعة تظل
تعصف عىل جدرانك.
قلت :ولكن اهلل خلق كل يشء بكرم عظيم ..فنحن نحتاج إىل لقيامت ،ولكن اهلل خلق
لنا خمازن من الكرم ال حدود هلا ..ونحن نحتاج إىل قطرات من املاء ،ولكن اهلل خلق لنا بحارا
وأهنارا وحميطات.
قال :ولكنه أمرنا مع ذلك باالعتدال ..أمل تسمع ما روي يف احلديث :مر رسول اهلل 
برجل يتوضأ يغرف املاء يف وضوئه فقال :يا عبد اهلل ال ترسف فقال :يا نبي اهلل ويف الوضوء
إرساف؟ قال :نعم.
وش ٍ
َّات معر َ ٍ
ٍ
ِ
غَري َم ْع ُر َ
ات
أمل تسمع قبل ذلك قوله تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي َأن َْش َأ َجن َ ْ ُ
وشات َو ْ َ
الر َّم َ
َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع ُخمْت َِلف ًا ُأكُ ُل ُه َوالزَّ ْي ُت َ
غَري ُمت ََش ِاب ٍه كُ ُلوا ِم ْن َث َم ِر ِه ِإ َذا َأ ْث َم َر َوآ ُتوا
ون َو ُّ
ان ُمت ََش ِاهب ًا َو ْ َ
ِ
ح َّقه يوم حص ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
اد ِه َوال ُت ْ ِ
رس ِفنيَ ﴾(األنعام ،)141:فقد عدد اهلل نعمه وفضله
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
َ ُ َْ َ َ َ
عىل خلقه ،ثم ختم كل ذلك بالنهي عن اإلرساف ،وأخرب عن بغضه للمرسفني.
قلت :لقد سمعت عن مضار اإلرساف كثريا ،ولكني أتساءل عن عالقته بالربكة.
قال :الربكة ال تكون إال باالعتدال ..فاملرسف ال ينال إال املحق.
قلت :مل؟
قال :ألنه برمج نفسه عىل أنه مهام أكل فلن يشبع ..فلذلك يظل يأكل ،وال ينتفع بأكله إىل
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أن يموت بالتخمة.
قلت :ولكن مل حيرم بركة أكله؟
قال :ألنه أرسف إرسافا منع جسده من االنتفاع بنعم اهلل.
قلت :ارضب يل عىل ذلك مثاال.
قال :أرأيت لو أن عامال كلفوا من األعامل ما ال يطيقون..؟
قلت :يف أي نظام ..نظم السخرة ..أم نظم احلرية؟
قال :يف نظم احلرية.
قلت :سيضب العامل ..وسيتعطل اإلنتاج.
قال :فهكذا عامل اجلسد ..سيضبون وينددون بكل صنوف التنديد إن كلفهم صاحب
العمل الذي هو النفس بام ال يطيقون.
قلت :فرس يل ذلك.
قال :أرأيت من طبق قوله  (:ما مال آدمي وعاء رشا من بطن ،بحسب ابن آدم أكالت
يقمن صلبه ،فان كان ال حمالة ثلث لطعامه ،وثلث لرشابه ،وثلث لنفسه)( ..)1فالتزم به ..أتراه
يتعب جهازه اهلضمي!؟
قلت :كال ..فإن معدته ستجد اجلو املناسب الذي ييرس هلا هضم الطعام بكل حرية.
قال :وهل يمتص اجلسم بركات األغذية؟
قلت :أجل ..يمتصها بشغف وشوق ..ففرق كبري بني أن تأكل وأنت جائع وجسمك
حمتاج ،وبني أن تأكل وأنت متخم ال تريد إال إرهاق جسدك.

( )1أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.

111

قلت :لقد ذكرتني بقوله  (:زر غبا تزدد حبا)()1

ابتسم ،وقال :أجل ..ونعم ما استشهدت به.
التوازن:
قلت :فام التوازن؟
قال :هو انسجام النفس مع نفسها ومع الكون ومع اهلل.
قلت :فكيف تنسجم؟
قال :بالتوازان.
قلت :أعرف االسم ..ولكني ال أعرف املسمى ،أو ال أعرف كيف أنال بركاته.
قال :أرأيت التاجر الذي يطفف يف امليزان ،فيأكل حق غريه ..هل ينال بركة جتارته؟
قلت :كال ..فقد توعده اهلل تعاىل بالويل ،فقالَ ﴿:و ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِفنيَ ﴾(املطففني)1:
قال :فمن املطففون؟
ِ
ِ
ين ِإ َذا اكْ تَا ُلوا عَ َىل الن ِ
ْرس َ
َّاس َي ْست َْو ُف َ
ون﴾
وه ْم َأ ْو َوزَ ُن ُ
ون َو ِإ َذا كَا ُل ُ
قلت ﴿:ا َّلذ َ
وه ْم ُخي ُ
(املطففني 2:ـ )3
قال :وهل مع الويل بركة؟
قلت :ال ..فالويل فريوس يظل يالحق صاحبه إىل أن يلقيه يف هاوية املحق.
قال :فقد فهمت إذن.
قلت :لقد فهمت التطفيف يف امليزان ..ولكني مل أفهم التطفيف يف احلياة.
قال :ما حياتك إال ميزان من املوازين.
قلت :كيف ذلك؟
( )1البزار ،والطرباين يف األوسط والبيهقي.
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قال :أال يوزن الناس يوم القيامة يف املوازين؟
ين ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َفال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئ ًا َو ِإ ْن
قلت :بىل ..وقد قال تعاىلَ ﴿:ون ََض ُع ا َْمل َو ِاز َ
َ
كَان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا ِ َهبا َوكَ َفى ِبنَا َح ِاس ِبنيَ ﴾(االنبياء ..)47:وقد أخرب  أن صاحب
وضة)( )1ثم
الس ِمني ،فال َي ِزن عند اهلل َجنَاح َب ُع َ
العمل يوزن ،فقالُ (:يؤتَى يوم القيامة بالرجل َّ
ِ
يم َهلُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوزْ ن ًا﴾(الكهف)105:
قرأَ ﴿:فال ُنق ُ
وقد ورد يف مناقب عبد اهلل بن مسعود أن رسول اهلل  قال (:أتعجبون من ِد َّقة سا َق ْي ِه،
ح ٍد)()2
فوالذي نفيس بيده هلام يف امليزان أثقل من ُأ ُ
قال :فقد أخرب  أن الرجل يوزن.
قلت :كام أخرب يف نصوص أخرى أن األعامل توزن ،وأن الكتب توزن(.)3
قال :فهل احلكيم هو الذي نزن نفسه قبل أن يوزن ..أم احلكيم من يرتك نفسه هلواها..
فال يزهنا بموازين احلكمة؟
قلت :بل احلكيم من يزن نفسه قبل أن يوزن ..ويكفي يف ذلك أن يدمن عىل العمل
الصالح.
قال :ال يكفي العمل الصالح.
قلت :ماذا تقول؟ إن مل يكف العمل الصالح ..فام يكفي؟

( )1البخاري.
( )2أمحد.
( )3كام جاء يف حديث البطاقة ،يف الرجل الذي يؤتى به ويوضع له يف ِك َّفة تسعة وتسعون سجال كل ِس ِج هل َمده البرص ،ثم
يؤتى بتلك البطاقة فيها «:ال إله إال اهلل » فيقول :يا رب ،وما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقول اهلل تعاىل :إنك ال ُتظ َلم.
طاشت السجالت ،و َث ُق َل ِ
فتوضع تلك البطاقة يف كفة امليزان .قال رسول اهلل َ " :ف َ
ت البطاقة » رواه الرتمذي بنحو من هذا
وصححه.
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قال :وزن العمل الصالح.
قلت :العمل الصالح سيوزن عند اهلل ،وسيلد حسنات كثرية ،فام احلاجة إىل وزنه يف
الدنيا؟
قال :العمل الصالح أنواع ..فلذلك حتتاج إىل املوازين التي تضبطه ..فيتوجه الوجهة
الصحيحة املباركة.
قلت :ال يزال ذهني كليال عن فهم هذا.
قال :أخربين عن امللح ..هل هو طيب أم خبيث؟
قلت :بل طيب ال خبث فيه ..بل ال يصلح الطعام إال به.
قال :أرأيت لو أتيت إىل قدر ،فمألهتا ملحا ،أيمكنك أن تتناوهلا؟
قلت :حينذاك ال يصلح هلا إال القاممة.
قال :فقد كانت طيبة.
قلت :ولكن امللح أفسدها.
قال :ولكن امللح طيب.
قلت :هو طيب بمقدار حمدد ،فإن جتاوز املقدار أفسد.
قال :فكيف نعرف املقادير؟
قلت :النساء عندنا يعرفن ذلك بالفطرة.
قال :فمن مل تكن هلا فطرة نقية؟
قلت :ننصحها بأن تتخذ ميزانا أو مكاييل تعرف هبا مقادير امللح ،وإال فلن يأكل طعامها
أحد.
قال :فقد فهمت ما أقصد إذن.
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قلت :أتقصد أن يتخد كل واحد منا ميزانا يزن به أعامله؟
قال :أجل ..فالنفس قد حتن لبعض األعامل الصاحلة هلوى هلا فيه ..فال يبارك هلا يف العمل
الصالح لتفريطها يف غريه.
قلت :ارضب يل مثاال.
قال :أتعرف برشا؟
قلت :هو فقيه من فقهاء السلوك إىل اهلل..
قال :أتعرف قصته مع الرجل الذي أرد احلج؟
قلت :أجل ..فقد روى أبو نرص التامر قال :إن رج ً
ال جاء يودع برش بن احلارث وقال :قد
عزمت عىل احلج فتأمرين بيشء؟ فقال له :كم أعددت للنفقة؟ فقال :ألفي درهم .قال برش :فأي
يشء تبتغي بحجك؟ تزهد ًا أو اشتياق ًا إىل البيت أو ابتغاء مرضاة اهلل؟ قال :ابتغاء مرضاة اهلل ،قال:
فإن أصبت مرضاة اهلل تعاىل وأنت يف منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون عىل يقني من مرضاة اهلل
تعاىل أتفعل ذلك؟ قال :نعم ،قال :اذهب فأعطها عرشة أنفس :مديون يقيض دينه ،وفقري يرم
شعثه ،ومعيل يغني عياله ،ومريب يتيم يفرحه ،وإن قوي قلبك تعطيها واحد ًا فافعل ،فإن إدخالك
الرسور عىل قلب املسلم وإغاثة اللهفان وكشف الض وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد
حجة اإلسالم ،قم فأخرجها كام أمرناك وإال فقل لنا ما يف قلبك؟ فقال :يا أبا نرص سفري أقوى
يف قلبي ،فتبسم برش رمحه اهلل وأقبل عليه وقال له :املال إذا مجع من وسخ التجارات والشبهات
اقتضت النفس أن تقيض به وطر ًا فأظهرت األعامل الصاحلات وقد آىل اهلل عىل نفسه أن ال يقبل
إال عمل املتقني.
قال :بورك فيك ..فقد رويت القصة بألفاظها.
قلت :وأروي أيضا عن عبد اهلل بن مسعود قوله (:يف آخر الزمان يكثر احلاج بال سبب،
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هيون عليهم السفر ويبسط هلم يف الرزق ويرجعون حمرومني مسلوبني ،هيوى بأحدهم بعريه بني
الرمال والقفار وجاره مأسور إىل جنبه ال يواسيه)
قال :وبورك فيام ذكرت من حديث ابن مسعود ،فقد كان فقيها يف دين اهلل عليام بأرسار
الربكات.
قلت :أنا أروي احلديث ..ولكني مل أفهم عالقته بالربكة ..ثم عالقة كل ذلك بالصحة.
قال :الصحة يشء متكامل ..فال صحة جلسد حيمل قلبا مريضا ،ونفس تتالعب هبا
األهواء ،وعقل حتمل عليه جيوش الظنون.
قلت :مل؟
قال :ألن الربكات ال تتنزل عىل أمثال هؤالء ..والربكة هي رس ابتسامة األنني ..ألست
أراك تبحث عن ابتسامة األنني؟
قلت :أجل..
قال :فهذا سبيل من سبلها.
قلت :فكيف نقيد أعاملنا باملوازين التي حتفظها من موبقات اهلوى.
قال :بأن تستن بسنة أعظم اخللق بركة.
قلت :رسول اهلل .
قال :من أراد العلم قصد العلامء ..ومن أراد الربكة ال يقصد إال املباركني.
السالم:
قلت :فام عالقة السالم بالربكة؟
قال :الربكات ال تتنزل إال عىل النفوس املساملة.
قلت :مل؟
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قال :ألن النفوس املحاربة تستقبل الربكات بالرماح واألسنة ،فتحول بينها وبني النزول
إىل أرايض النفوس.
قلت :وهل هناك من يشبع من الربكة ،فيحول بني نفسه وبينها؟
قال :أجل ..النفوس املحاربة املصارعة.
قلت :ولكن النفوس ال حتارب إال من حيارهبا.
قال :ال ..النفوس املحاربة تلتذ بحرهبا ..وال ترى اللذة إال يف انتصارها ويف إسقاطها
خلصومها ..فلذلك ال ترىض أن تستقبل الربكات بالسالم ..بل تريد أن تقتنصها بالرصاع.
قلت :فإن مل جتد من حتاربه؟.
قال :تصطنع عدوا حتاربه ..الرصاع عندها كالغذاء واملاء ..ال يمكنها أن تتخىل عنه.
قلت :ولكنها قد تنال برصاعها أشياء كثرية..
قال :نعم حيصل ذلك ..ولكنه ممحوق الربكة ..أمل تسمع بخزائن قارون؟
قلت :بىل ..فقد آتاه اهلل ﴿ ِم َن ا ْلكُ ُن ِ
احت ُه َل َت ُنو ُء ِبا ْل ُع ْص َب ِة ُأ ِ
ويل ا ْل ُق َّو ِة﴾
وز َما ِإ َّن َم َف ِ َ
(القصص)76:
قال :ولكنه رفض أن ينسبها هلل ..بل تصور أنه حصلها بجهده وعلمه ورصاعه.
قلت :أجل ..وقد قال تعاىل يف ذلك عىل لسانه عندما نبهه قومهِ ﴿:إنَّام ُأ ِ
وتي ُت ُه َ
عَىل ِع ْل ٍم
َ

ِعن ِْدي﴾(القصص)78:

قال :فقد رفض أن ينسب األمر إىل أهله.
قلت :أجل ..وذلك شأن املصارعني.
قال :فهل بورك له يف ماله؟
قلت :ال ..بل خسف اهلل به وبداره وبامله األرض.
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قال :وهكذا مصري كل مصارع ..فلن ينال من الربكات إال ما ناله قارون منها.
قلت :ولكنا مل نسمع برجل خسف به غري قارون.
قال :فاذهب إىل املقابر واسأهلا..

العقل
قلت :فلنتحدث عن برجمة العقل ..لقد زعمت بأن جسدي ونفيس مستقالن عني..
أتراك تزعم بأن عقيل مستقل هو اآلخر؟
قال :عقلك جتل من جليات حقيقتك ومظهر من مظاهرها وطاقة من طاقاتتها.
قلت :فهو أنا ..وليس غريي.
قال :هو أنت إذا مل تستعمره النفس ،ومل تقيده األعراف ،ومل تستعبده األهواء.
قلت :فإن استعمر.
قال :يصري أعدى أعدائك ..ولن تنال منه إال املحق.
قلت :كيف ذلك؟
قال :عقلك هو النافذة التي تطل هبا عىل حقائق الوجود ..وهو النور الذي تتعرف به عىل
واهب النور ..وهو العقال الذي ينظم نفسك لتنسجم مع الكون وتتخلق بأخالق حقيقتها ..فإن
كان كذلك كان لبا ..وكان بركة حمضة ..أمل تسمع اهلل تعاىل ،وهو يثني كل الثناء عىل أويل األلباب؟
ِ
ِ
َاب
قلت :بىل ..فقد ورد فيهم قرآن كثري ،فاهلل تعاىل يقولُ ﴿:ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل عَ َل ْي َك ا ْلكت َ
ِ
ين ِيف ُق ُل ِ ِ
ْكَام ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
وهب ْم زَ ْيغٌ َف َيت َِّب ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِم ْن ُه
اهب ٌ
ِم ْن ُه آ َي ٌ
ات َف َأ َّما ا َّلذ َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
ات ُحم َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
الر ِاس ُخ َ
ون آ َمنَّا ِب ِه كُ ٌّل ِم ْن ِعن ِْد
ا ْب ِتغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْب ِتغَا َء َت ْأ ِو ِيل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه ِإ َّال ا َُّ
هلل َو َّ
كَّر ِإ َّال ُأو ُلو ْ َ
األ ْل َب ِ
اب﴾ (آل عمران)7:
َر ِّبنَا َو َما َي َّذ ُ
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قال :هذه اآلية هي التي تدلك عىل بركات العقل ..وتنبئك عىل أرسار املحق.
قلت :فهي مفتاح الربكة واملحق املرتباطان بالعقل.
قال :أجل ..فقد ذكر اهلل العقول املمحوقة ،وهي العقول التي ال تتغذى إال عىل
املتشباهات التي متلؤها بالفتنة ،وتبرشها باجلهل ..وذكر بجانبها العقول املباركة ..عقول
الراسخني يف العلم الذين ال ينحبجبون باملتشباهات عن املحكامت ..ويتعرفون بكليهام عىل
احلقائق.
قلت :فربكة العقل هي التغذي بغذاء املحكامت.
قال :من تغذى بغذاء املحكامت رزقه اهلل القوة عىل هضم املتشباهات ..بل جعل له من
القوة ما حيول من املتشابه حمكام.
قلت :ومن تغذى باملتشاهبات؟
قال :جعل اهلل يف عقله من الغشاوة ما جيادل به املحكامت ..فال هتضم يف عقله ،كام ال
ينهضم الطعام الطيب يف بطنه إلدمانه عىل اخلبث.
قلت :فكيف نغذي عقولنا باملحكامت؟
قال :إذا أدركنا وظيفة عقولنا ..وفهمنا رسها ..وتعرفنا عىل طاقاهتا.
قلت :فام عالقة هذه املعارف بالربكة؟
قال :اجلسد مرآة من املرائي التي قد تتعرف هبا عىل احلقائق ..فلذلك سنستعري األمثلة
عنه.
قلت :ذلك سيبسط املسألة.
قال :أرأيت لو أن شخصا جهل ما يمكن جلهازه أن هيضمه ..فراح يطعمه السموم.
قلت :سيقتل نفسه ال حمالة.
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قال :فكذلك جهاز العقل الذي هو أمري النفس ..إذا غذي بغذاء املحكم هضم وقوى
عقله ليهضم غذاء الشبهة ..ولكنه إن مل يغذه باحلكمة ،سيقتله تناوله لغذاء الشبهة.
قلت :فرس يل ذلك بام يعمق هذه احلقيقة يف نفيس.
قال :أمل تسمع ما قال اهلل تعاىل يف مثال البعوضة؟
هلل ال َي ْست َْح ِيي َأ ْن َي ْ ِ
ض َب َم َث ً
وض ًة َف َام َف ْو َق َها َف َأ َّما
قلت :بىل ..فقد قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا ََّ
ال َما َب ُع َ
ِ
ون َأ َّنه ْ ِ
ِ
ين كَ َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
هلل ِ َهب َذا َم َث ً
ال ُي ِض ُّل ِب ِه
ون َما َذا َأ َرا َد ا َُّ
احل ُّق م ْن َر ِّ ِهب ْم َو َأ َّما ا َّلذ َ
ا َّلذ َ
ين آ َم ُنوا َف َي ْع َل ُم َ ُ َ
كَثري ًا وهي ِدي ِب ِه ِ
ِ
كَثري ًا َو َما ُي ِض ُّل ِب ِه ِإ َّال ا ْل َف ِاس ِقنيَ ﴾(البقرة)26:
ََْ
قال :فاملؤمنون نظروا إىل هذا املثال من زاوية املحكم ،فتعرفو به عىل اهلل ،والكافرون
نظروا إليه من زاوية املتشابه ،فحجبوا به عن احلق ،وحمقت بركة عقوهلم ..أمل تسمع ما قال اهلل
تعاىل يف تأثري التسعة عرش؟
قلت :بىل ..فقد قال تعاىل ﴿:وما جع ْلنَا َأصحاب الن َِّار ِإ َّال م ِ
الئ ً
كَة َو َما َج َع ْلنَا ِعدَّ َ ُهت ْم ِإ َّال
ْ َ َ
َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ين ُأو ُتوا
َاب ا َّلذ َ
ين آ َم ُنوا ِإ َيامن ًا َوال َي ْرت َ
َاب َو َيزْ َدا َد ا َّلذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ين كَ َف ُروا ل َي ْس َت ْيق َن ا َّلذ َ
ف ْتن ًَة ل َّلذ َ
وهبم مر ٌض وا ْل ِ
ون ولِي ُق َ ِ
ِ
ِ
ال َ
كَاف ُر َ
هلل ِ َهب َذا َم َث ً
كَذلِ َك ُي ِض ُّل
ون َما َذا َأ َرا َد ا َُّ
َ
ول ا َّلذ َ
َاب َوا ُْملؤْ م ُن َ َ َ
ا ْلكت َ
ين ِيف ُق ُل ِ ِ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
كْرى لِ ْل َب َ ِ
رش﴾(املدثر)31:
ا َُّ
هلل َم ْن َي َشا ُء َو َ ْهيدي َم ْن َي َشا ُء َو َما َي ْع َل ُم ُج ُنو َد َر ِّب َك ِإ َّال ُه َو َو َما ه َي ِإ َّال ذ َ
قال :لقد اعترب اهلل تعاىل عدهتم فتنة للذين كفروا ،ويقينا للذين أوتوا الكتاب ،وزيادة إيامن
للذين آمنوا.
قلت :بىل ..ذلك واضح ..فالغذاء واحد ..ولكن التأثري خمتلف.
قال :املؤمنون غذوا إيامهنم بمحكم اإليامن باهلل ،فنالوا بركات العلوم ..ولكن الغافلني
منعوا من هذه املعارف ببحثهم عن املتشابه ،فصار الدواء يف عقوهلم داء ،وصار احلق يف أفواههم
باطال.
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قلت :وعيت هذا ..فربكة العقل هي املحكامت ..فبها تترشب املتشاهبات.
قال :وهبا تتغذى من كل حقائق الوجود ..أمل يقل اهلل تعاىل ﴿:يؤْ ِيت ِْ
كْم َة َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن
ُ
احل َ
ِ
يؤْ َت ِْ
كَّر ِإ َّال ُأو ُلو ْ َ
األ ْل َب ِ
اب﴾(البقرة ..)269:أتدري ما
كْم َة َف َقدْ ُأ ِ َ
ُ
ويت َخ ْري ًا كَثري ًا َو َما َي َّذ ُ
احل َ
احلكمة؟
قلت :سمعت أن احلكمة هي الفهم عن اهلل.
قال :بأدوات أهل اهلل.
قلت :فام عالقة هذا بالصحة ..ألسنا يف مستشفى السالم؟
قال :مستشفى السالم يعالج النفس بالعقل ..ويعالج اجلسد بالنفس.
قلت :كيف ذلك؟
قال :جيعل للعقل اإلمارة عىل النفس ،وجيعل للنفس اإلمارة عىل اجلسد ،كام جيعل للروح
األمارة عىل كل ذلك.
قلت :كيف جيعل اإلمارة للعقل عىل النفس؟
قال :النفس قد تسرتسل مع شهواهتا ،فتحتاج إىل أن تلجم بلجام العقل ..فالعقل هو
العقال الذي تضبط به النفس..
قلت :اربط يل هذا بالصحة.
قال :لن يصعب عليك ربط كل ما ذكرناه بالصحة ..فالصحة كل متكامل ..وكل ما يؤثر
يف عقلك ،يؤثر يف جسدك ونفسك ..ولكني سأخاطبك بام يعي قومك.
قلت :أجل ..فهو أقرب لفهمي.
قال :أرأيت املدمن الذي خرب جسده بنريان شهوات اخلمر واملخدرات ملن يسرتسل يف
ذلك؟
121

قلت :لنفسه األمارة بالسوء.
قال :وملاذا ال حيكم عقله ..فيتبرص خطر ما هو فيه.
قلت :عقله صار حتت زمام نفسه ..فهو يبحث وخيطط ليصل إىل ما تشتهيه نفسه.
قال :ولكن ملاذا ال ينظر إىل احلقيقة؟
قلت :شبهات طغت عىل عقله ..فحالت بينه وبني فهم احلقائق املرتبطة بصحته.
قال :مثل ماذا؟
قلت :كثرية هي ..ولعل أمهها انشغاله باللحظة ..فعقله وجودي ال يؤمن إال بلذة
الساعة ..ولسان حاله يقول ( النقد خري من النسيئة) أو ( درهم يف اجليب خري من عرشة يف
الغيب)
قال :فقد منع عقله من غذاء املحكامت بتغذيته بغذاء املتشاهبات..
قلت :فكيف يفلح هذا العقل؟
قال :بعودته إىل املحكامت ..فباملحكامت يبارك يف املتشاهبات ،وتصد الشبهات.
قلت :فهل نجلس كجلوسك هذا لنتغذى باملحكامت؟
قال :ليس الشأن أن جتلس بجسدك ..ولكن الشأن أن يستقر عقلك يف ميدان الفكرة ..فام
نفع العقل يشء مثل رعيه يف ميادين احلكمة.

الروح
قلت :فلنتحدث عن برجمة الروح ..فام هي الروح؟
وح ُق ِل الروح ِمن َأم ِر ريب وما ُأ ِ
قالَ ﴿:و َي ْس َألون ََك ِ
وتي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم ِإ َّال َق ِلي ً
الر ِ
ال﴾
ُّ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ
عَن ُّ
(االرساء)85:
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قلت :فكيف أبرمج ما ال أعلم؟
قال :ومن قال لك بأن اهلل تعاىل مل خيربنا عن الروح ..ألسنا سوى الروح؟ فكيف يرتكنا
اهلل أسارى جهلنا لذواتنا؟
قلت :ولكن اآلية واضحة ..فاهلل خيربنا بأن الروح من أمره ..وأنا مل نؤت من العلم إال
قليال.
قال :ومل تعتقد أن اهلل تعاىل مل خيربنا عن الروح؟
قلت :ألهنا من األمور الغامضة التي ال يمكن للعقول الضعيفة معرفة شأهنا.
قال :وهل الروح أعظم شأنا من اهلل؟
قلت :ما تقول؟ ..لقد قف شعري مما قلت..
قال :ال ختف ..فأنا مل أحلد يف قويل ..ولكني أتساءل ..فإن كان اهلل عرفنا بنفسه ..وهو
أعظم شأنا ..واستطعنا أن ندرك من معرفة اهلل ما نعبده به ..فكيف ال يعرفنا بأرواحنا ،أو كيف
تزعم أن أرواحنا أعظم من أن نعرفها؟
قلت :ولكني مل أر يف حيايت من وصف طول روحه أو عرضها أو لوهنا أو شكلها.
قال :من ابتغى أن يعرف الروح هبذه األوصاف فقد غذى عقله بلبان املتشاهبات ..ومن
تغذى بلبان املتشاهبات مل يدرك من احلقائق إال ما يرصفه عن احلقائق.
قلت :فكيف أعرف الروح إن مل أعرفها هبذه األوصاف؟
قال :كام تعرف اهلل تعرف روحك ..ألست تعرف اهلل بأسامئه وصفاته؟
قلت :بىل ..فال يمكن إدراك الذات.
قال :فكذلك معرفتك لروحك ..تعرفها بأوصافها وطبائعها وخصائصها لتتعامل معها
عىل أساس ذلك ..ولن تتنزل الربكات إال عىل من عرف رس روحه.
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قلت :فأنبئني عن أرسراها.
قال :ستعرفه يف بنيان اهلل..
قلت :ولكني أطلب الربكات ..فهل أحرم من بركات روحي حتى أصل إىل ذلك املحل
الرفيع؟
قال :ال ..يمكنك أن تعرف من أمور الروح ما يفيدك يف تنزل الربكات.
قلت :فام هو؟
قال :أن تعرف قبلة الروح ..فلربكات الروح قبلة واحدة ،لن ينال الربكات إال من توجه
هلا.
قلت :فام هي قبلة الروح؟
هلل﴾ (البقرة)115:
قال :هي التي عرب عنها اهلل تعاىل بقولهَ ﴿:ف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه ا َِّ
قلت :أراك تشري هبا إىل يشء ال أفقهه.
ِ
ين كَ َف ُروا
قال :اآلية واضحة يف الداللة عليه ..ومما يزيد يف توضيحها قوله تعاىلَ ﴿:وا َّلذ َ
آن َما ًء َحتَّى ِإ َذا َجا َء ُه َمل َ ِ
كَرس ٍ
اب ِب ِقي َع ٍة َ ْحي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
هلل ِع ْندَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه
جيدْ ُه َش ْيئ ًا َو َو َجدَ ا ََّ
َأ َ
عْام ُهلُ ْم َ َ
ْ
هلل َ ِ
يع ا ِْحل َس ِ
اب﴾ (النور)39:
َوا َُّ
رس ُ
قلت :مل تفرس الغموض بالغموض؟
قال :لقد خلق اهلل عباده ملعرفته.
األنْس ِإ َّال لِيعبدُ ِ
ِ
قلت :أفهم هذا ..فقد قال تعاىلَ ﴿:و َما َخ َل ْق ُت ِْ
ون﴾
َُْ
اجل َّن َو ْ َ
(الذريات)56:
قال :فاألرواح يف أصل خلقتها تتوجه إىل اهلل ..وال جتد لذهتا إال يف ذلك.
قلت :أجل ..ولكنها حتيد عنها بتلبسها بالشهوات واألهواء.
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قال :فهي يف تلبسها بذلك تطلب املاء يف الرساب..
قلت :ما تقصد بذلك؟
قال :هي تطلب اهلل ..ولكنها تتيه عنه باللذات ..فلذلك تتوجه كل الوجهات تبحث عن
اهلل ..فتتيه عنه بأخطاء النفس والعقل.
قلت :أيمكن أن تقع الروح أسرية العقل والنفس؟
قال :أرواح األولياء واألصفياء ملوك عىل العقول والنفوس ..أما أرواح غريهم فأسرية
يف أيدي النفوس والعقول.
قلت :فكيف تتنزل الربكات عىل الروح؟
قال :بتوجهها إىل اهلل واستمدادها منه وتلذذها بمعرفته.
قلت :فام عالقة ذلك بالصحة.
قال :أصحة اإلنسان ،أم صحة أعضاء اإلنسان؟
قلت :صحة اإلنسان.
قال :لن تستقيم صحة اإلنسان إال بصحة الروح.
قلت :فمن تدنست روحه بأدناس األغيار!..؟
قال :يظل مريضا ،ولو عولج بعقاقري العامل.
قلت :ولكنا نراه بعافية حيسده عليها الصاحلون.
قال :قلوب الصاحلني ال تعرف احلسد.
قلت :أنا ال أريد حسدهم ..ولكني أريد املقارنة بني صحة الغافلني وصحة العارفني.
قال :أرأيت لو أن شخصا أصابه جرح يف جسده ،وبجانبه شخص أصابه جرح يف قلبه..
فأهيام أكثر عافية ،وأهيام أكثر أملا.
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قلت :مريض القلب أكثر مرضا ..أما جرح اليد فرسعان ما يندمل.
قال :فلذلك ذكرت لك أن قلوب الصاحلني ال تعرف احلسد ..ألهنم ال ينظرون إىل عافية
األجساد ،بل ينظرون إىل عافية األرواح ..ومن عافاه اهلل يف روحه ال يضه أن يتضر جسده..
بل إن من كملت روحه يداوي جسده بروحه.
قلت :أيمكن ذلك؟
قال :نعم ..فمراهم الروح ال تقف بجنبها املراهم.
قلت :أيمكن أن نعالج األدواء اخلطرية بالروح؟
قال :بالروح املطعمة بلبان الربكة يمكنك أن تفعل كل يشء أمل تسمع قوله  (:قال اهلل
تعاىل ما تقرب إىل عبدى بمثل اداء فرائيض وإنه ليتقرب إىل بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت
رجله التى يمشى هبا ويده التى يبطش هبا ولسانه الذى ينطق به وقلبه الذى يعقل به إن سألني
أعطيته وإن دعاين أجبته)()1

( )1ابن السنى يف الطب عن سمويه.
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ثالثا ـ خمزن الربكة
قصدنا القسم الثالث من أقسام ( أدوية السامء) ،فقرأت عىل بابه الفتة مكتوبا عليها قوله
 (:اللهم بارك لنا يف ثمرنا)()1

وقد كان هذا القسم أشبه بمخزن كبري جتبى إليه ثمرات كل يشء ،فسألت معلم الربكة
عنه ،فقال :هذا قسم الغذاء املبارك ..وبام أن اهلل تعاىل وزع الربكة يف رزقه ،فإن أهل هذا القسم
يلتمسون الربكة يف كل ما خلق اهلل من أرزاق.
قلت :مل؟
قال :أال تعرف العنارص املؤثر يف األغذية واألدوية؟
قلت :أجل ..ففي األدوية مثال هناك العنارص األساسية املقصودة باألصالة ،وهناك
املسوغات.
قال :أرأيت لو أن الدواء مل حيتو إال عىل مسوغات رصفة ،ومل حيتو عىل أي عنارص فاعلة..
كيف تعتربه؟
قلت :هذا دواء مغشوش قد يصلح للمرىض باألوهام ،ولكنه ال يصلح عالجا لألسقام.
قال :فتلك العنارص املؤثرة يف الدواء هي عنارص الربكة التي يلتمسها أهل هذا القسم.
قلت :وكيف يعرفوهنا؟
قال :لدهيم خمابرهم التي تبحث يف هذا الباب.
قلت :ال أعرف من املخابر إال املخابر الكيميائة التي متيز أنواع املكونات املختلفة.
( )1مسلم ،والرتمذي  ،ونص احلديث «:اللهم بارك لنا يف ثمرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف
مدنا ،اللهم! إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ،وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ملكة وإين أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك ملكة
ومثله معه »
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قال :لدهيم مثل هذا النوع من املخابر ..ولكنهم ال يكتفون هبا.
قلت :فإىل ماذا يرجعون؟
قال :أهل هذا املستشفى حيرتمون كل ما يأتيهم من العلم ،ويتوثقون منه ..فلذلك جتدهم
ينرشون اإلعالنات ،بل احلوافز لكل من وجد الربكة يف طعام أن يدل عليها ،ويبرش هبا.
قلت :أيملك الناس خمابر يف بيوهتم؟
قال :وقبل أن توجد املخابر كيف كان يعيش الناس؟ ..أم أن هذه املخابر التي تعبدوهنا
هي التي حفظت البرش من الفناء ..أليس البرش يموتون يف كل العصور؟
قلت :ولكن اهلل تعاىل أمرنا بالرجوع إىل اخلرباء ..وال يمكن أن يكون هناك خرباء بال
خمابر.
قال :ولكن اخلبري هو الذي حيرتم كل من يأتيه ..وينتفع به ..وال يلغيه ألن عقله مل يدرك
ما أتاه به.
***
قال ذلك وانرصف ،فبقيت أسري يف القاعة وحدي ،مدهوشا بام فيها من اخلري واجلامل،
فجأة الحظت دكانا ال خيتلف عام نعرفه من دكاكني ،وقد وقف عليه رجل مهيب ،ولكنه يرتدي
بذلة البقالني ،فتعجبت من ذلك ،ومل أدر إال وأنا أقول له بلهجة شديدة :يا هذا ..أتراك أخطأت
أم تعمدت اخلطأ؟
قال هبدوء :أوضح ،فمن اخلطأ أن ترمي باخلطأ دون أن حتدده ..أمل تراجع دروس
السالم؟
قلت :وهل للسالم عالقة هبذا؟
قال :يف أي مرحلة أنت؟
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قلت :يف السنة أوىل ابتدائي.
ضحك ،وقال :أنت ال تزال تتعلم احلروف إذن ..فاسمع مني :أنت تبحث عن
املتوسمني ليدلوك عىل وسائل الربكة وأسباهبا.
قلت :مل تعدو ما يف نفيس ،وال أحسبك إال واحدا منهم ..ولكن كيف تتاجر يف مستشفى
السالم؟
ون َي ْ ِ
ون ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض َي ْب َت ُغ َ
ض ُب َ
قال :وهل حرم اهلل التجارة ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و َآخ ُر َ
ون
ون ِيف َس ِب ِ
ون ُي َق ِات ُل َ
هلل َو َآخ ُر َ
هلل ﴾ (املزمل)20:؟
يل ا َِّ
ِم ْن َف ْض ِل ا َِّ
قلت :بىل ،فقد قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية بني اجلهاد والضب يف األرض.
قال :بل قدم الضب يف األرض عىل اجلهاد ،فال يمكن للمجاهد أن جياهد لوال وجود
من يضب يف األرض.
قلت :فهمت هذا ..ولكن ما رس البيع يف هذا املستشفى؟
قال :أنا ال أبيع ..ولكني متوسم خمتص بالبحث فيام بارك اهلل فيه من األغذية.
قلت :أهناك أغذية مباركة باألصالة؟
قال :أجل ..فمن رمحة اهلل أن جعل يف بعض األغذية بركة يستفيد منها اجلميع ..ولوال
هذه الربكات هللكت األرض ومن عليها.
قلت :أهي يف األغذية؟
قال :هي يف األغذية واألرشبة.
قلت :فكيف تعرفها؟ ..ألديك حتاليل خاصة تتعرف هبا عىل عنارص الربكة؟
قال :الربكة ال تعرف بالتحاليل ..بل تعرف بالتوسم من املصادر املعصومة ..فإن كانت
لك القدرة عىل سامعها كانت لك القدرة عىل اكتشافها.
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قلت :أرأيت لو أنك وجدت الربكة يف غذاء من األغذية ..ثم أثبت العلم احلديث
بوسائله احلديثة رضره أكنت تتهم الربكة ،أم تتهم العلم؟
قال :ال يصطدم العقل الصحيح مع النص الرصيح ..فإن رأيت افرتاقهام بحثت عن
أسباب االفرتاق.
قلت :فام جتد يف العادة؟
قال :أجد أغذية الربكة قد حورت وبدلت ..أو أن من نتاوهلا تناوهلا مصارعا ،ومل يتناوهلا
مساملا ..أو أجد أسبابا أخرى قد عرفتها ،وستعرفها.
قلت :فهل تقارن بني ما اكتشفته من أغذية الربكة ،وبني ما توصل إليه العقل والعلم من
ذلك؟
قال :أجل ..فربفقتي بعض اخلرباء ..وهم مالزمون يل ال يفارقوين.
قلت :فهل تتعلم عىل أيدهيم؟
قال :هم يزعمون أهنم يتعلمون عىل يدي.
قلت :فهل تطعمني من أغذية الربكة؟
قال :بل سأعلمك من علومها ..فقد أرسل إيل معلم الربكة يطلب ذلك ..وال مناص يل
من طاعته ..أمل يقل اهلل تعاىل ﴿:يا َأهيا ا َّل ِذين آم ُنوا َأ ِطيعوا ا ََّ ِ
ويل ْ َ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِمنْكُ ْم﴾
ُ
هلل َو َأطي ُعوا َّ
َ َ
َ ُّ َ
(النساء)59:
قلت :فام هي األغذية التي ستذكر يل بركتها؟
قال :ما ورد يف النصوص ..فقد اعتربنا األصل يف الربكة هو ما ورد يف النصوص منها.
قلت :فام ورد يف النصوص؟
قال :كثرية ،وقد جتتمع يف عرشة ،وكلها مما أشار إليه القرآن الكريم.
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قلت :فام هي؟
قال :املياه ،واهلواء ،واحلبوب ،واأللبان ،والتمر ،والزيتون ،واخلض ،والفواكه ،والبقول،
واللحوم.
قلت :أراك تذكر املاء يف األغذية ..فهل هذا خطأ مطبعي ،أم تراها زلة لسان؟
قال :ال هذا ..وال ذاك.
قلت :فأنت تقصد ما تقول.
قال :أجل ..فاملاء هو سيد األغذية املباركة ..أمل ينص القرآن الكريم عىل بركته ،فقال
ِ
الس َام ِء َما ًء ُم َب َارك ًا ﴾ ه
(ق)9:؟
تعاىلَ ﴿:ونَزَّ ْلنَا م َن َّ
قلت :بىل ..فمن أين تبدأ تعليمي أرسار بركات املياه؟
قال :ومن قال لك بأين من يعلمك أرسار بركات املياه؟
قلت :ما هذا ـ معرش املتوسمني ـ لقد ذكرت يل اآلن بأن معلم الربكة دعاك إىل تعليمي
أرسار بركات األغذية.
قال :ذلك صحيح ..فقد طلب مني ،وال مناص يل من تنفيذ طلبه.
قلت :فقد قررت إذن تعليمي.
قال :لقد قلت لك بأين لن أقوم بتعليمك أنا..
قلت :سلمت لك مع تناقضك ..فمن يعلمني؟
قال :ما ذكرته لك من املعلمني.
قلت :مل أسمعك تذكر معلام عدا معلم الربكة.
قال :أمل أذكر لك أسامء األغذية املباركة؟
قلت :بىل..
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قال :فهي التي ستقوم بتعليمك.
قلت :إىل اآلن ال تزال بقية من عقيل يف رأيس ..فال ترفعها ..فإهنا توشك أن تتبخر.
قال :العقل ال يتبخر ..فال ختف.
قلت :قد ال يتخرب ،ولكنه يتلف ..فإن أردت أن ال حيصل له هذا ،فوضح يل ما تريد.
قال :أمل خيربك املعلم عن حياة الكائنات؟
قلت :بىل ..وقد أخربين عن وعيها ..ولكنه أرجأ التفاصيل املرتبطة بذلك إىل رحلة
وعدين بالقيام هبا إىل ( أكوان اهلل)
قال :أمل خيربك بأن األغذية املباركة تقوم بدور الطبيب يف اجلسم؟
قلت :أخربين ذلك ..وقد رسين ما ذكره.
قال :لذلك ستذهب إىل هؤالء األطباء ليبخربوك.
قلت :ولكني لست سليامن ؟
قال :ومن قال لك بأنك سليامن ؟
ِ ِ ِ
ِ
يش ٍء ِإ َّن َه َذا
قلت :أمل يقل سليامن َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّاس عُ ِّل ْمنَا َمنْط َق ال َّط ْري َو ُأوتينَا م ْن كُ ِّل َ ْ
َهلُ َو ا ْل َف ْض ُل ا ُْمل ِبنيُ ﴾(النمل)16:؟
قال :وهل ذلك خاص بسليامن ؟ ..أمل يكن الصحابة يسمعون تسبيح الطعام ..أمل
تسمع قول ابن مسعود (:كنا نأكل مع النبي  فنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)()1

بل كانوا يسمعون تسبيح احلىص ،فقد قال أبو ذر (:تناول رسول اهلل  سبع حصيات
فسبحن يف يده حتى سمعت هلن حنينا ،ثم وضعهن يف يد أيب بكر فسبحن ،ثم وضعهن يف يد

( )1أبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه.
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عمر فسبحن ،ثم وضعهن يف يد عثامن فسبحن)()1

قلت :ولكن ذلك كان يف حضور رسول اهلل  ،وقد رسى إليهم من بركاته ما جعلهم
يسمعون.
قال :نعم بركات رسول اهلل  هي رس ما وصلهم من خري ..ولكن هذا اخلري مل يكن
حمصورا يف حضوره  ..أمل تسمع ما روى أبو محزة الثاميل قال :قال حممد بن عيل بن احلسني
وسمع عصافري يصحن قال :تدري ما يقلن؟ قلت :ال .قال :يسبحن رهبن تعاىل ويسألن قوت
يومهن)2(.

ويروي عن عيل بن احلسني قال :كنا معه فمر بنا عصافري يصحن فقال :أتدرون ما تقول
هذه العصافري؟ فقلنا :ال .قال :أما أين ما أقول إنا نعلم الغيب ،ولكني سمعت أيب يقول :سمعت
عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني يقول :إن الطري إذا أصبحت سبحت رهبا ،وسألته قوت يومها،
وإن هذه تسبح رهبا ،وتسأله قوت يومها()3

قلت :أولئك آل بيت كرام ..وأين أنا منهم؟
قال :هل حتبهم؟
قلت :بل أعشقهم ..ولكني أرى نفيس أدنى من الرتاب الذي يمشون عليه.
قال :فمن رزق حمبة الصاحلني رزقه اهلل بركاهتم وآثارهم.
قلت :أما إن قلت هذا ..فإين مسلم لك ..ولكن كيف أرحل إىل هذه األغذية املباركة
حتى أسمع أصوات بركاهتا؟ ..هل جتعلني قزما ،فأدخل فيها كام أرى يف أفالم اخليال؟

( )1البـزار والطرباين.
( )2أبو الشيخ وأبو نعيم يف احللية.
( )3اخلطيب.
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قال :ال ..لن حتتاج إىل ذلك ..ومل جيعل اهلل يف قدرة جسد اإلنسان التمثل يف األشكال.
قلت :فكيف ألج عواملها إذن؟
قال :بالبصرية ..فلها القدرة عىل اخرتاق اآلفاق ،ومعاينة السبع الطباق.
قلت :فامذا أفعل؟
قال :اقرتب مني.
فاقرتبت منه ،فوضع يده عىل صدري ،فأحسست بربد أنامله ترسي يف عروقي ..ثم مل
أره ..ومل أر شيئا مما كنت أراه.

املاء
فجأة الح يل منظر عجيب قد نزل من السامء ..رأيت شبكة من الآللئ املرتابطة فيام بينها
بروابط النور ..كل أربعة مرتبطة بأربعة يف احتاد عجيب يصعب اخرتاقه( ..)1وكلها تشكل
ِ
(ص)42:
اب﴾ ه
رش ٌ
بحروف من نور صورة مجيلة لقوله تعاىلَ ﴿:ه َذا ُم ْغت ََس ٌل َبار ٌد َو َ َ
مل أكن متعودا عىل خطاب األشياء ..ولكن لكثرة ما سمعته عن حياة الكائنات وجدت
لساين يقول من غري أن أشعر :من أنت أيتها الآللئ املباركة ..فوجهك وجه خري ..ولسانك لسان
خري؟
نطقت لؤلوة من الآللئ ،وقالت :أنا وأخوايت من الآللئ نشكل بارتباطنا قطرة من
قطرات املياه املباركة التي مأل اهلل هبا كونه.
قلت :أأنت لؤلؤة من قطرة ماء؟
( )1البناء الفريد للامء جيعل جزيئاته متامسكة ،ومرتبطة بروابط هيدروجينية ،ويصبح كل جزيء مرتبط ًا بأربعة جزيئات
جماورة ،وكل منها بأربعة ،وهكذا تبدو مجيع اجلزيئات مرتبطة ببعض يف شبكة فراغية متامسكة ،و لوال هذا لكانت درجة غليان
املاء (80-م)ودرجة جتمده (  100-م)والستحال وجود املاء عىل شكل سائل وصلب عىل سطح األرض والستحالت احلياة.
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قالت :كلنا آللئ من تلك القطرة..
ِ
(ص)42:؟
اب﴾ ه
رش ٌ
قلت :فلامذا تكتبن قوله تعاىلَ ﴿:ه َذا ُم ْغت ََس ٌل َبار ٌد َو َ َ
قال :نحن قطرات ماء بارك اهلل فينا ،فجعلنا دواء للعلل ،ومغتسال من اآلالم.
قلت :ولكن هذه اآلية يف أيوب .
قالت :نحن زرنا أقواما كثريين ،وقد ترشفنا بأن زرنا يف ذلك اليوم اجلميل أيوب ،
فمسحنا آهاته ،وغسلنا آالمه.
قلت :وهل زرتن غريه؟
قال :ال نزال نزور كل يوم من خلق اهلل من نطعمه ونسقيه ونعالج آالمه ..وفوق ذلك
نطهره ونغسل أدرانه ..وفوق ذلك نمأل أجواءكم سكينة ولطفا ورسورا.
قلت :أأنتن تفعلن كل ذلك؟
ِ
الس َام ِء َما ًء ُم َب َارك ًا ﴾ ه
(ق)9:؟
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:ونَزَّ ْلنَا م َن َّ
قلت :بىل..
قال :فقد باركنا اهلل ..فتعددت أغراض االنتفاع بنا ..فال يقربنا أحد إال ونال من بركاتنا.
املاء والسامء:
قلت :لقد ورد يف كالم اهلل تعاىل أنكم من السامء ..فهل هذا جماز أم حقيقة؟
قال :نزه كالم ربك عن غري احلقيقة ..نحن من السامء ..ولدنا يف السامء ..ونزلنا إىل
األرض ..ويف كل يوم نحن إىل املصدر الذي منه جئنا ..فنحن بني ارتفاع وانخفاض.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ها هي ذي أختي ،وهي خبرية بام توصلتم إليه من العلم ،وستجيبك عني.
سمعت صوتا عذبا من لؤلؤة من الآللئ تقول :لقد وصل قومك إىل نظريات كثرية
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بشأننا ..ولعل أقرهبا إىل الصواب النظرية التي تقول بأن أصلنا من الفضاء اخلارجي ،أي السامء.
فهي تذكر أن هناك تيارات من األشعة الكونية تتحرك ٍ
دائام يف الفضاء الكوين مكهونة من
جسيامت ذات طاقة ضخمة جد ًا ،حتتوي عىل نوى ذرات اهليدروجني ،أي عىل الربوتونات،
ولدى حركة كوكب األرض أثناء دورانه حول نفسه وحول الشمس خترتق هذه الربوتونات جو
األرض ،وحتصل عىل اإللكرتونات الضورية ،وتتشكل ذرة اهليدروجني ،حيث تتفاعل مبارشة
مع األوكسجني مشكلة جزيئات عىل ارتفاعات كبرية ،ويف ظل درجات حرارة منخفضة
تتكاثف عىل جسيامت من الغبار الكوين مكونة سحب ًا فضية.
ويعتقد علامؤكم بأن املاء املتشكل هبذه الطريقة خالل التاريخ الطويل الذي مرت به الكرة
األرضية ـ أثناء تشكلها ـ يكفي مللء مجيع املحيطات عىل سطح األرض.
قلت :أأنت أيتها اللؤلوة املباركة تعتقدين صحة هذا؟
قالت :أجل ..ويل يف ذلك من نصوص من القرآن الكريم أشعر بأن هلا داللة كربى عىل
هذا.
قال :وما هي؟
قالت :كثرية ..فاهلل تعاىل ذكر أنه أنزل من السامء املاء ،وذكر مادة املاء منكرة دون تعريف
ليدل عىل أن عموم جنس املاء نزل من السامء ،وذلك يف أكثر من عرشين آية ..فاهلل تعاىل يقول ـ
ِ
ِ
مثال ـ ﴿:ا َّل ِذي َج َع َل َلكُ ُم ْ َ
الس َام ِء َما ًء ﴾(البقرة،)22:
الس َام َء ِبنَا ًء َو َأنْزَ َل م َن َّ
األ ْر َض ف َراش ًا َو َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ويقول ﴿:وما َأنْزَ َل ا َُّ ِ
الس َام ِء
الس َامء م ْن َماء ﴾(البقرة ،)164:ويقولَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي َأنْزَ َل م َن َّ
هلل م َن َّ
َ َ
ِ
الس َام ِء َما ًء ﴾(الرعد)17:
َما ًء ﴾(األنعام)99:ويقولَ ﴿:أنْزَ َل م َن َّ
قلت :فهل كل صواحبك يعتقدن هذا؟
قال :ال ..منهن من ذهب إىل خالف هذا ..ونحن نتعايش مع اختالفنا.
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قلت :فام قلن؟
املاء واألرض:
قالت :هن يقلن بأن منشأنا من األرض.
قلت :وبم استدللن عىل ذلك؟
قالت :هن يقلن بأن الصخور املكونة للطبقة الواقعة بني نواة األرض والقرشة األرضية..
أي طبقة السيام كانت تنصهر يف بعض املواقع حتت تأثري احلرارة الناشئة عن التفكك اإلشعاعي
للنظائر املشعة ،حيث تنطلق منها مكونات طيارة كاألوزون والكلور ومركبات الكربون املختلفة
والكربيت ،وأكثرها أبخرة املاء.
وكانت هذه املكونات تقذف إىل الطبقات السطحية أو عىل السطح بواسطة الثورات
الربكانية خالل تاريخ األرض الطويل ،وتكفي هذه الكمية مللء مجيع املحيطات عىل سطح الكرة
األرضية.
قلت :فهل استدللن عىل ذلك بيشء من القرآن الكريم؟
قالت :أجل ..فقد قال تعاىلَ ﴿:و ْ َ
األ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َاها َأ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها َو َم ْرعَ َاها﴾
(النازعـات)31:
قلت :فهل أثر هذا االعتقاد يف احتقار صواحبك ألنفسهن؟
قالت :حاشا هلل ..اعرف ما تقول يا رجل ..أتعرف من ختاطب؟
قلت :أعرف ..فأنت جزء من قطرة ماء.
قالت :وهل هان املاء يف عينك إىل هذا احلد ..أمل جيعلنا اهلل حياة لكل يشء؟
ِ
ِ
يش ٍء َحي﴾(االنبياء)30:
قلت :أعلم ..فقد قال تعاىلَ ﴿:و َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء كُ َّل َ ْ
قالت :أكمل اآلية ما بالك تبرتها.
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قلت :لقد قال تعاىلَ ﴿:أ َفال ُيؤْ ِم ُن َ
ون﴾ (االنبياء)30:
قالت :أرأيت الرشف الذي أعطانا اهلل ..إن اهلل يستدل بنا عليه ..أمل تسمع قوله تعاىل﴿:
غَور ًا َف َم ْن َي ْأ ِتيكُ ْم ِب َام ٍء َم ِع ٍ
ني﴾(امللك ..)30:أمل تسمع قوله تعاىل﴿:
ُق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم ِإ ْن َأ ْص َب َح َماؤُ كُ ْم ْ
ِ
ون َأ َأ ْن ُت ْم َأنْزَ ْل ُت ُمو ُه ِم َن ا ُْملزْ ِن َأ ْم ن َْح ُن ا ُْملن ِْز ُل َ
َرش ُب َ
ون َل ْو ن ََشا ُء َج َع ْلنَا ُه ُأ َجاج ًا َف َل ْوال
َأ َف َر َأ ْي ُت ُم ا َْملا َء ا َّلذي ت ْ َ
ت َْشكُ ُر َ
ون﴾(الواقعة 68:ـ )70؟
قلت :بىل ..قد سألتك عن صواحبك ..كيف ينظرن إىل أنفسهن ،وهن يعتقدن أن
منشأهن من األرض ال من السامء.
قالت :وهل األرض غري السامء؟ ..الكون كون اهلل ..وقد بارك اهلل يف األرض كام بارك
ِ
ِ
ِ
يف السامء ،فقال تعاىل ﴿:وجع َل ِفيها رو ِ ِ
اهتا ِيف َأ ْر َب َع ِة َأ َّيا ٍم
ايس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َيها َو َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
َ َ َ َ ََ َ
َس َوا ًء لِل َّس ِائ ِلنيَ ﴾(فصلت)10:
قلت :اعذريني أيتها القطرة املباركة أن أعاتبك.
قالت :ال حرج عليك ..فإن كان اهلل قد عاتب أنبياءه ،فكيف أستكرب عن العتاب أنا؟
قلت :أراك تفخرين كثريا بنفسك ،وبأخواتك.
قالت :أنا وأخوايت ال نفخر ..بل نحن نفرح باهلل الذي رشفنا هذا الرشف ..أال تعلم بأن
اهلل تعاىل ذكرنا يف القرآن الكريم بصيغة التنكري  33مرة ،وذكرنا بصيغة التعريف  16مرة؟
قلت :فأنتن تفخرن بذلك.
قالت :دعك من الفخر ..فهو حيمل رائحة من روائح إبليس.
قلت :كيف؟
قالت :الفخر يدل عىل الرتفع والتكرب عىل خلق اهلل ..ونحن ال نحتقر شيئا مما خلق اهلل..
فإن اهلل ما احتقره حني خلقه ..أال ترانا نغسل النجاسات ،ونطهر األرض من الفضالت..ومل
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نتكرب ومل نستعل ومل نعرتض؟ ..بل نحن نقوم بكل ذلك بلذة ال تضاهيها لذة.
قلت :فام منتهى لذتكم؟
اب الن َِّار
قالت :أن جيعلنا اهلل رشابا ألهل اجلنة ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:ونَا َدى َأ ْص َح ُ
ِ
هلل َح َّر َم ُه َام َ
ين﴾
هلل َقا ُلوا ِإ َّن ا ََّ
يضوا عَ َل ْينَا ِم َن ا َْمل ِاء َأ ْو ِممَّا َرزَ َقكُ ُم ا َُّ
اجلن َِّة َأ ْن َأ ِف ُ
عَىل ا ْلكَاف ِر َ
َأ ْص َح َ
اب ْ َ
(ألعراف ،)50:فقد جعلنا اهلل للمؤمنني وحرمنا عىل الكافرين.
قلت :ذلك يف اآلخرة ..ففي الدنيا ..بم تلتذون؟
قالت :بأن جيعلنا اهلل دواء للمؤمنني ،أو أعاصري عىل اجلاحدين..
قلت :أأنتم جنود من جنود اهلل؟
كَذ ُبوا عَ ْبدَ نَا َو َقا ُلوا َجمْ ُن ٌ
وح َف َّ
قالت :أجل ..أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:كذبت قبلهم َق ْو ُم ُن ٍ
ون
ِ
الس َامء ِب َامء ُّمن َْه ِم ٍر َو َف َّج ْرنَا ْ َ
األ ْر َض عُ ُيونًا
َرص َف َفت َْحنَا َأ ْب َو َ
َوازْ ُد ِج َر فدعا ربه َأ ِّين َم ْغ ُل ٌ
اب َّ
وب َفانت ْ
مح ْلنَاه عَ َىل َذ ِ
ِ
اح َو ُد ُ ٍ
ات َأ ْل َو ٍ
رس ﴾ (القمر 9:ـ )13
َفا ْلت ََقى ا َْملاء عَ َىل َأ ْم ٍر َقدْ ُقد َر َو َ َ ُ
املاء واإلنسان:
قلت :حدثينا عن املاء واإلنسان ..فأنا أبحث عن أرسار بركات املاء عىل اإلنسان.
قال :بركات املاء عىل اإلنسان ال حتىص ..فهو رضورة من رضورات احلياة األرضية،
فبدونه ال يمكن إلنسان أن يعيش ،فجنني اإلنسان حيتوي عىل97باملائة من وزنه ماء ،وتقل هذه
النسبة إيل91باملائة يف جسد الطفل الوليد ،ثم إيل66باملائة يف جسد الفرد البالغ.
وختتلف نسبة املاء يف كل عضو من أعضاء جسد اإلنسان باختالف وظيفته ،فهي يف
الرئتني90باملائة ،ويف الدم82باملائة ،ويف خاليا الدماغ70باملائة.
زيادة عىل هذا ..فإن اإلنسان يمكنه العيش أسابيع عديدة بدون طعام ،ولكنه ال يستطيع
العيش بدون ماء إال لفرتة حمدودة جدا ال تتجاوز بضعة أيام!!....
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قلت :مل؟
قالت :ألن املاء يعني اإلنسان عيل القيام بجميع العمليات احلياتية يف جسمه مثل عمليات
اهلضم ،والتخلص من الفضالت ،والتنفس ،وجتديد الدم ..وليس األمر قارصا عىل ذلك.
قلت :ماذا تقصدين؟
قالت :لنا عالقة بكل ما حييط باإلنسان من أشياء ..فنحن نخدم ظاهره وباطنه.
قلت :وضحي ما تقصدين.
قالت :أال تعلم أن درجة غليان املاء مرتفعة ،وذلك لقوة رابطته التشاركية ،لذلك فهو
يمتص قدرة حرارية كبرية لكي يتبخر ،وهذه اخلاصية تعطي املاء دور ًا فريد ًا يف نقل القدرة من
مكان آلخر ،فاملاء الذي يتبخر من املحيطات تسوقه الرياح مئات وآالف الكيلومرتات إىل أماكن
باردة ،فعند تربد البخار وحتببه وتساقطه عىل شكل قطرات مطر ينرش معه الطاقة التي امتصها
أثناء تبخره ،فيساهم يف رفع درجة احلرارة يف تلك املناطق وتلطيف حرارة اجلو وكذلك يف أثناء
تساقط الثلوج فكم هذه احلرارة املنترشة كبرية إذا علمنا أنه يتبخر كل عام  520ألف كيلوا مرت
مكعب من املاء.
اس
قلت :بىل ..قد أشار القرآن الكريم إىل هذا ،فقال تعاىل يف غزوة بدرِ ﴿:إ ْذ ُيغ َِّشيكُ ُم ال ُّن َع َ
ِ
الشي َط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َولِ َ ْري ِب َط عَ َىل
ب عَ نْكُ ْم ِر ْجزَ َّ ْ
الس َامء َما ًء ل ُي َط ِّه َركُ ْم ِبه َو ُي ْذه َ
َأ َمن ًَة م ْن ُه َو ُينَزِّ ُل عَ َل ْيكُ ْم م َن َّ
ُق ُل ِ
وبكُ ْم َو ُي َث ِّب َت ِب ِه ْ َ
األ ْقدَ َام﴾(ألنفال)11:
قالت :لقد كان يوما مباركا ذلك اليوم ..لقد كنا ننزل من السامء وكأننا نرقص فرحا
وجذال.
قلت :أكنت من بينهم؟
قالت :أجل ..فقد رشفني اهلل يف أن أخدم رسوله.
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قلت :وهل تعرفينه؟
قالت :وكيف ال نعرفه ..وهل لنا لذة إال معرفة أهل اهلل ..لقد كان  حيرتمنا احرتاما
عظيام ..وقد نقل لنا بعض الصحابة صورة من هذا االحرتام فقال (:أصابنا ونحن مع رسول اهلل
 مطر ،فحرس رسول اهلل  ثوبه حتى أصابه من املطر ،فقلنا :يا رسول اهلل مل صنعت هذا؟
قال :ألنه حديث عهد بربه تعاىل)()1

قلت :أمتلكني كل هذه املشاعر؟
قالت :أمل تعلم أنا نشكل الدموع التي تبكي هبا السامء عىل فراق الصاحلني ..أمل تسمع قوله
الس َام ُء َو ْ َ
ين﴾ (الدخان)29:؟
تعاىلَ ﴿:ف َام َب ْ
األ ْر ُض َو َما كَا ُنوا ُم ْن َظ ِر َ
كَت عَ َل ْي ِه ُم َّ
قلت :اآلية أخربت بأن السامء ال تبكي.
قالت :ال تفصل اآلية عن سياقها ..هي أخربت بأنا ال نبكي عىل املعارضني هلل ..وهي
تشري إىل بكائنا عىل املساملني املستسلمني.
قلت :فهل ترشفت برؤيته  ؟
قالت :بل ترشفت برشبه يل ..لقد كانت أسعد أيام حيايت.
رشاب العسل:
قلت :فحدثيني عنه.
قالت :لقد كان أول ما يفعله رسول اهلل  إذا استيقظ ،وبعد فراغه من الصالة يتناول
كوب ًا من املاء مذاب ًا فيه ملعقة من العسل ..وهو يذيبها إذابه جيدة ..وقد كانوا يسمون هذا املاء
رشاب العسل ،وقد قال فيه  (:عليكم برشاب العسل)()2

( )1مسلم وغريه.
( )2ابن السني وأبو نعيم يف الطب.
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قلت :ففي ذلك احلني بم كان  يتغذى وينتفع ..هل بكن معرش قطرات املياه ،أم
بالعسل الذي جعله اهلل شفاء للناس؟
قال :كالنا مبارك ..وقد جعل اهلل من بركتنا أننا نكتسب خواص املادة التي تذوب فينا.
قلت :ماذا تعنني؟
قالت :نحن ـ جزيئات املاء ـ نرتتب حسب جزيئات العسل.
قلت :فامذا ترصن حينها؟
قالت :تستطيع أن تسمينا عسال ..وإن شئت رشاب عسل.
قلت :كيف ..فالعسل عسل ،وهو غايل الثمن ..واملاء ماء ،وهو بال ثمن.
قالت :من بركاتنا أننا إذا اختلطنا بالعسل أو بأي شئ ذاب فينا وذبنا فيه ،ففنينا عنا به..
وهذا لتواضعنا وعبوديتنا ،فنحن ال نفرض خصائصنا عىل غرينا ،بل نرتك غرينا يفرض
خصائصه علينا ..أمل تسمع ما يفعله املعاجلون باملاء؟
قلت :وما يفعلون؟
قالت :هم يأتون باملاء ويكسبونه أي يشء يريدونه من أنوع العالج ..ويسمون هذه
العملية ( العالج باملاء)
قلت :أنا مل أسمع هبذا ..ولكني أسمع ما يسمى ( تلويث املاء)
قالت :ذلك فعل الفجرة الفسقة ..وسينتقم اهلل تعاىل لنا منهم.
قلت :لقد عرفت ذلك يف حصون العافية ،وعرفت ما أصابنا من جراء رصاعهم
وحرصهم.
قالت :ال ختف عىل األرض ،وبرش أصدقاء املاء بأن أيام الدجاجلة قريبة.
قلت :عودي بنا إىل من تزينت األرض بنوره.
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املاء العذب:
قالت :لقد كان  حيب املاء العذب ..فقد وري أن رسول اهلل  كان ُيستقى له املا ُء
السقيا(.)1
ُ
العذب من بئر ُّ
وروى جابر بن عبد اهلل ،أن رسول اهلل  أتى قوم ًا من األنصار يعود مريض ًا فاستسقى
شن وإال كرعنا)()2
وجدول قريب منه ،فقال (:إن كان عندكم ماء بات يف َ

قلت :ولكن بعض الزهاد من قومي يعز عليهم مثل هذا.
قالت :وما يقولون؟
قلت :هم يقولون (:إذا أكلت الطيب ورشبت املاء البارد متى حتب املوت)
قالت :ال ينبغي أن يقولوا هذا ..فاهلل تعاىل سقاكم ماء عذبا ،ومل يسقكم ماء مكدرا ..أمل
اخم ٍ
تسمع قوله تعاىل ﴿:وجع ْلنَا ِفيها رو ِايس َش ِ
َات َو َأ ْس َق ْينَاكُ ْم َما ًء ُف َرات ًا﴾(املرسالت)27:؟
َ َ َ
َ ََ َ
قلت :بىل ..فاملاء الفرات هو املاء العذب الزالل.
قالت :وقد كان رسول اهلل  حيبه ،وقد ورد يف احلديث (:كان أحب الرشاب إليه 
احللو البارد)()3

هلل الذي سقانا عذب ًا فرات ًا برمحته ،ومل جيعله ملح ًا أجاج ًا
وكان يقول إذا رشبه (:احلمد ه
بذنوبنا)()4

قلت :هذا طيب ..ولكنهم يؤولون كل ذلك.
قالت :بل حيرفون ..أمل يسمعوا املخاطر التي حيملها رشهبم من املاء املكدر؟
( )1أمحد وأبو داود واحلاكم.
( )2البخاري.
( )3الرتمذي.
( )4ابن أيب حاتم.
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قلت :تقصد ما يقول الطب احلديث.
قالت :ما بالكم ..أليس يف الدنيا إال الطب احلديث ..وهل كان الناس قبله بال طب؟
قلت :فام يقول الطب يف هذا؟
قالت :لقد ذكر ابن اجلوزي ما يفعله هؤالء منكرا ،فقال (:وينبغي أن يعلم أن املاء الكدر
والسدد يف الكبد ،وأما املاء البارد فإنه إذا كانت برودته معتدلة فإنه يشد
ُيو ِّلدُ احلىص يف الكُ ىل َّ
املعدة ،ويقوي الشهوة ،وحيسن اللون ،ويمنع عفن الدم وصعود البخارات إىل الدماغ وحيفظ
الصحة ،وإذا كان املاء حار ًا أفسد اهلضم وأحدث الرتهل وأذبل البدن ،وأدى إىل االستسقاء
والدق فإن ُس ِّخن بالشمس خيف منه الربص)
قلت :كيف غاب عن هؤالء ما ذكره ابن اجلوزي؟
قالت :ستعرف ذلك إىل إذا رحلت إىل (:رساديب االعرتاض)
قلت :واآلن..
قالت :لقد تصوروا أن من الكامل تعذيب اجلسد ومعاقبته ،فراحوا خيرتعون أصناف
العذاب ..ومل يعلموا أهنم يضيعوون سنة رسول اهلل  بذلك.
قلت :أرشب املاء العذب سنة رسول اهلل  ؟
قال :أجل ..فقد كان هديه  أكمل اهلدي ..وكان هيتم بعذوبته أبلغ اهتامم ،وقد روي
أنه دخل إىل حائط ،فقال (:ه ْل من ٍ
ماء بات ف َشـنَّة؟) ،فأتاه به ،فرشب منه(.)1
َ
قلت :ما رس حبه  للامء البائت؟
أنفع من الذى ُيرشب
قالت :لقد ذكر لذلك حكم كثرية ،وقد ذكر األطباء أن املاء البائت َ
وقت استقائه.
َ
( )1البخارى.
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وذكروا أن املاء البائت بمنزلة العجني اخلمري ،والذى ُ ِ
رشب لوقته بمنزلة الفطري ..وأن
األجزاء الرتابية واألرضية ُتفارقه إذا بات.
وستعرفون من حكم هذا املاء ما يزيدكم متسكا هبديه .
قلت :أكان  خيتار األواين التي يرشب فيها؟
قالت :أجل ..فلم يكن  يفعل ما تفعلون من رشب املاء املخزن يف األواين التي متلؤه
صديدا وسموما.
قلت :فكيف كان خيزنه  ؟
َمس ما ًء بات ف َشـنَّة دون غريها من األوانى.
قالت :لقد كان  يلت َ
قلت :مل؟
ِ
ٌ
ٌ
املنفتحة التى َ
يرشح
املسام
لطيفة ملا فيها من
خاصة
قالت :قد ذكر األطباء أن ِلقرب األدم
ِّ
منها املاء ،وهلذا كان املاء ف ال َف َّخار الذى يرشح ُّ
ألذ منه ،وأبر ُد ف الذى ال َ
يرشح.
هيئة الرشب:
قلت :فكيف كان  يرشبكن معرش املياه؟
قالت :كان هديه  يف رشبنا أعظم اهلدي ،وأعظمه عبودية ،وأكثره بركة.
قلت :فكيف كان يفعل؟
قالت :كان رسول اهلل  يتنفس ف الرشاب ثالثا ،ويقول (:إنه أروى وأمرأ وأبرأ)()1

قلت :أصحيح ما تروين؟ ..كيف تقولني هذا ،وقد ورد النهي عن النفخ يف الشارب،
وقد قال  (:إذا رشب أحدكم فال يتنفس ف القدح ،ولكن ليبن اإلناء عن فيه) ،وقد رأيت يف
حصون العافية اآلثار اخلطرية للتنفس يف اإلناء.
( )1مسلم.
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قالت :بورك يف حرصك ..ولكني مل أرد هذا ..إن معنى تنفسه  ف الرشاب ـ كام يف
احلديث ـ هو إبانته القدح عن فيه ،وتنفسه خارجه ،ثم يعود إىل الرشاب ،كام جاء مرصحا به ف
احلديث الذي رويته ..فال تضب السنة بعضها ببعض.
وقد ورد يف احلديث اآلخر قوله  (:ال ترشبوا نفسا واحدا كرشب البعري ،ولكن ارشبوا
مثنى وثالث ،وسموا إذا أنتم رشبتم وامحدوا إذا أنتم فرغتم)()1

قلت :ما رس هذا األسلوب من الرشب؟ ..أليس فيه نوعا من استهالك الوقت؟
قالت :بل فيه حفظ للصحة وجلب للربكة وحتقيق للعبودية ،وقد كان  ينبه إىل هذه
املجامع ،فيقول يف تلك الصفة من رشابه (:إنه أروى وأمرأ وأبرأ)
قلت :ما معنى هذا؟
قالت :أروى :أشد ريا ،وأبلغه وأنفعه ،وأبرأ :أفعل من الربء ،وهو الشفاء ،وأمرأ :هو
أفعل من مرئ الطعام والرشاب ف بدنه :إذا دخله ،وخالطه بسهولة ولذة ونفع ،كام قال تعاىل﴿:
أرسع انحدار ًا عن ا َمل ِرىء
َفكُ ُلو ُه َهنِيئ ًا َم ِريئ ًا﴾ (النساء)4:أي هنيئ ًا ف عاقبته ،مريئ ًا ف مذاقه ،أو أنه
ُ
انحداره.
يسهل عىل املرىء
لسهولته وخفته عليه ،بخالف الكثري ،فإنه ال ُ
ُ
قلت :علمت معناه ،فام رس الصحة فيه ،فقد ذكر  أنه أبرأ.
قالت :إن رشب املاء بتلك الصفة يربىء من شدة العطش ودائه لرتدده عىل املعدة امللتهبة
دفعات ،فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت األوىل عن تسكينه ،والثالثة ما عجزت الثانية عنه.
زيادة عىل ذلك فإنه أسلم حلرارة املعدة ،وأبقى عليها من أن هيجم عليها البارد وهلة
واحدة ،وهنلة واحدة.
قلت :فهمت هذا ووعيته.
( )1الرتمذي.
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قالت :ليس ذلك فقط ..بل كان  يمص املاء مصا ،وال يعبه عبا ،ويقول (:إذا رشب
أحدكم فليمص املاء مصا ،وال يعب عبا ،فإنه من الكباد)()1

قلت :ما الكباد؟
أن ورود املاء ً
قالت :الكُ َباد هو وجع الكبد ،وقد علم املجربون َّ
مجلة واحدة عىل الكبد
حرارهتا ،وذلك للمضاد ُة التى بني حرارهتا ،وبني ما ورد عليها من كيفية املربود
ضعف
ُ
يؤملها و ُي
َ
حرارهتا ،ومل ُيضع ْفها ..أتدري ما مثال ذلك؟
وكميته ..ولو ورد بالتدريج شيئ ًا فشيئ ًا ،مل يضاد
َ
قلت :ما مثال ذلك؟
قالت :لو صببت املاء البارد عىل ِ
القدْ ر تراها تفور ،بخالف ما لو صببته قليال ،فإنه ال
يضها.
ُّ
قلت :ولكني لست قدرا.
قالت :أنسيت قوله تعاىلَ ﴿:خ َل َق ْ ِ
ان ِم ْن َص ْل َص ٍ
األن َْس َ
ال كَا ْل َف َّخ ِار﴾ (الرمحن)14:؟
املاء والذكر:
قلت :فهمت هذا ووعيته ،فحدثيني عن موقفكن معرش قطرات املاء إذا سمعتن
الشارب ،وهو يذكر اهلل؟
قالت :الذكر رس من أرسار بركتنا ..أمل تسمع قوله  (:إن اهلل تعاىل لريىض عن العبد أن
يأكل األكلة أو يرشب الرشبة ،فيحمد اهلل عليها)( ،)2فرىض اهلل هو رس ما حيصل فينا من بركة.
قلت :فهل تسمعن صوت الذاكر؟
قالت :وكيف ال نسمعه؟ ..لقد كان  إذا رشب تنفس يف اإلناء ثالثا يسمي عند كل

وغريمها.
قى،
( )1عبد اهلل بن املبارك ،والبَ ْي َه ُّ
ُ
( )2مسلم.
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نفس ،ويشكر يف آخرهن(.)1
أكَل أو َ ِ
هلل  إذا َ
هلل ا َّلذي أ ْط َع َم َو َس َقىَ ،و َس َّوغَ ُه،
حل ْمدُ َِّ
وكان رسول ا ه
رش َب قال (:ا َ
ج َع َل َل ُه َخمْرج ًا)()2
َو َ

َ

قلت :أفلم يكن  يكتفي بتسمية واحدة؟
قالت :روي األمران ..فقد كان  ييرس عىل أمته.
قلت :ماذا حيصل لكن حني تسمعن ذكر اهلل؟
قالت :لو رأيتنا كذلك لصعقت جلاملنا ..فنحن يف ذلك احلني نتحول إىل حلقة ذكر مباركة
تردد بصداها ذكر الذاكرين.
قلت :وهل تدخلن اجلوف بتلك الصفة؟
قالت :أجل ..ونصري حينها من الدواء املبارك الذي يمأل اجلسم عافية ،والنفس سكينة،
والصدر انرشاحا.
قلت :واجلسد ..كيف يستقبلكن؟
قالت :كام استقبل األنصار املهاجرين ..حيتضننا ،فنتفرق يف أجزائه لنمتلئ به ،ويمتلئ بنا.
قلت :بورك فيك أيتها الآللئ العذبة ..فهل تأذنني يل بالرجوع إىل نفيس ..فقد عرفت
فيك كل النبل والربكة واخلري؟
قالت :لن تنرصف قبل أن تعرف أرسار بعض ما نكتبه بروابطنا.
ِ
(ص)42:؟
اب﴾ ه
رش ٌ
قلت :تقصدين قوله تعاىلَ ﴿:ه َذا ُم ْغت ََس ٌل َبار ٌد َو َ َ

( )1ابن السني ،والطرباين يف الكبري ،وروى ابن السني أنه  كان يرشب بثالثة أنفاس يسمي اهلل يف أوله ،وحيمد اهلل يف
آخره.
( )2أبو داود والنسائي.
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قالت :أجل..
قلت :فهل ستفرسين يل هذه اآلية ..وتذكرين يل قصة أيوب ؟
قالت :ما أولعكم بالقصص ..هذه حقيقة ،وليس قصة.
قلت :أمل يكن األمر خاصا بأيوب ؟
قالت :لو كان األمر خاصا به ملا ذكر يف القرآن الكريم ..بل هو هدي لتنفتعوا به.
قلت :فهل وصلنا ـ نحن البرش ـ إىل أرسار هذه اآلية؟
قالت :أنتم أضعف من أن تصلوا.
قلت :فكيف تزعمني أنك ستعلميني أرسارها؟
قالت :مل أعدك بتعليمك أرسارها ..ولكن من أرسارها ..أال تعرف أن من تفيد البعضية؟
قلت :بىل ..وأرى لك اهتامما باللغة.
قالت :هل رأيت ذلك؟
قلت :أجل ..فام رسه؟
قالت :لقد من اهلل عيل ..فرشبني أبو األسود واخلليل بن أمحد وغريمها ،فرسى يل من
بركاهتام ما تراه من علم اللغة.
قلت :فهل ستحدثيني أنت عن أرسار العالج يف االغتسال والرشاب.
قالت :ال ..لست خمتصة يف هذا ..أمل يقل  (:أنزلوا الناس منازهلم)()1؟
قلت :فمن سيحدثني؟
قالت :يل صاحبتان ..أما إحدامها ،فتحدثك عن عن املغتسل املبارك ،وأما األخرى
فتحدثك عن الرشاب املبارك.
( )1مسلم وأبو داود.
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قلت :فمن تبدأ؟
قالت :نبدأ بام بدأ اهلل به(.)1
املغتسل املبارك
سمعت صوتا عذبا يسلم عيل ،فقلت :أأنت اللؤلؤة املختصة باملغتسل املبارك؟
قالت :أجل ..وقد دعاين حبي لكالم ريب أن أبحث عن رس الربكات يف االغتسال.
قلت :فامذا وجدت؟
قالت :علوما كثرية ..منها ما تطيقه ..ومنها ما ال تطيقه.
قلت :فخربيني بام أطيقه ..ويرسي يل ما ال أطيقه.
قالت :أول ما يمكن أن تنتفع به من بركات االغتسال يب الطهارة ..فالطهارة هي التي
تعيدك إىل فطرتك األصلية ..وتعيد جلسمك قوته ونضارته.
قلت :عرفت ذلك يف حصون العافية ،وهلذا قرن اهلل الطهارة بالعبادات ،وحض عليها..
قالت :بل اعتربها عبادة مقصودة لذاهتا ..أليس الوضوء سالح املؤمن؟ ..فهو يتوضأ
للصالة ،ولغري الصالة.
قلت :أجل ..فام الفائدة الصحية لذلك؟
قالت :ختليص جسمك من السموم التي ترتاكم عليه ..وإعطاؤه القوة التي حيتاجها
ليؤدي ما كلفه اهلل من وظائف.
قلت :عرفت هذا يف حصون العافية ..فحدثيني عن جديد ينفعني.
قالت :أتسمع باحلاممات املائية؟
قلت :معاذ اهلل ..ماذا تقولني؟ ..أتذكرين احلامم؟ ..إنه مأوى الشياطني ..وعش املردة..
( )1إشارة إىل قوله  «:أبدأ بام بدأ اهلل به » واحلديث رواه مسلم.
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وخصوصا هلن معرش النساء.
قالت :من قال ذلك؟
قلت :لقد وردت النصوص بالنهي عن دخول احلاممات العامة.
قالت :مل؟
قلت :لقد عللت ذلك بحفظ العورات وسرتها ،أمل تسمعي قوله  (:تفتح لكم أرض
األعاجم ،وستجدون فيها بيوتا يقال هلا احلاممات فال يدخلها الرجال إال بإزار ،وامنعوا النساء
أن يدخلنها إال مريضة أو نفساء)()1

قالت :فقد أقر  بالفوائد العالجية التي حيملها احلامم.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :أمل يأذن بدخول احلامم للمريضة؟
قلت :بىل..
قالت :فلو مل يكن فيه فائدة صحية ما أذن هلا .
قلت :ولكن النهي قد ورد مطلقا يف بعض األحاديث ،فقد جاء يف احلديث قوله (:
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلامم بغري إزار ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال
يدخل حليلته احلامم ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة يدار عليها اخلمر)()2

قالت :ومن قال لك :إن هذه األحاديث تنهى عن دخول احلامم؟
قلت :ألفاظها تدل عىل ذلك.
قالت :ألفاظها تدل عىل األمر باالستتار ،ال عىل النهي عىل دخول احلامم.

( )1ابن ماجه.
( )2احلاكم ،والرتمذي ،وقال :حسن غريب.
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قلت :كيف ذلك؟
قالت :أرأيت لو قلت لك :ال ترس إال وأنت تلبس حذاءك ..هل أكون بذلك قد هنيتك
عن السري؟
قلت :ال ..بل عن السري حافيا.
قالت :فهذا رس هنيه  عن دخول احلامم ..وهو هني يتضمن أمرا ..أال تعرف األصول؟
قلت :بىل ..ولكن ماذا تريدين أن تقويل؟
قالت :إن إخباره  عن وجود احلاممات يف بالد العجم ،ثم إخباره عن صفة الداخلني
فيها ،ثم هنيه عن الدخول إال بعد االستتار يتضمن البديل الرشعي لتلك احلاممات األعجمية.
قلت :فهمت ذلك ..ولكن أمل تسمعي قوله  (:رش البيت احلامم ،تعلو فيه األصوات
وتكشف فيه العورات ،فمن دخله فال يدخل إال مسترتا)( )1؟
قالت :فهذا حديث ينهى عن رفع األصوات ،وكشف العورات ،ال عن دخول
احلاممات.
قلت!....:؟
قال :ال عليك ..فاحلاممات التي أقصدها ال عالقة هلا هبذا ..وهي يمكن أن جترى يف
البيوت ..وال حتتاج املرأة وال الرجل إىل اخلروج.
قلت :فهي محامات مباركة إذن.
قالت :كل احلاممات مباركة ..ولكنكم أنتم الذين متحقون الربكة بام تسلكونه من سلوك.
قلت :فحدثيني عن هذه احلاممات البيتية ومنافعها.
قال :هناك محامات مائية تعتمد عىل اخلواص التي جعلها اهلل يف املاء ،والتي هي رس بركته.
( )1الطرباين يف الكبري عن ابن عباس.
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قلت :خواص املاء كثرية ..فامذا تقصدين؟
قالت :خاصية التسخري والذوبان والتشكل ..أمل تعرف من صواحبي أن املاء يتشكل
بحسب ما يوضع فيه.
قلت :أجل ..وهو ما يعتمد عليه املعاجلون باملاء.
قالت :واحلاممات املائية نوع من هذا العالج.
قلت :فام األغراض الصحية التي يقصدوهنا من هذه احلاممات؟
قالت :أغراض كثرية ،فبحسب ما تضع يف املاء من العنارص واملركبات يعطيك ..فقد
يعطيك صحة أو مجاال أو انتعاشا باإلضافة إىل ما يعطيك من الطهارة.
قلت :فهل يستخدم املاء حارا أو باردا؟
قال :بحسب احلاجة.
قلت :ولكن اهلل تعاىل قال أليوب ْ ﴿:اركُ ْض ِب ِر ْج ِل َك َه َذا ُم ْغت ََس ٌل َب ِار ٌد
(ص)42:
اب﴾ ه
رش ٌ
َو َ َ
ب
قال :لقد احتاجت علة أيوب  هلذا احلامم البارد ،كام احتاج  ف مرضه أن ُي َص َّ
عليه من سبعِ ِق َر ٍب من هذا املاء البارد.
قالت :فام حرارة املاء املستخدم يف هذه احلاممات؟
قالت :يستخدم يف محامات األعشاب املاء الساخن ،أو الدافء ،أو البارد ،أواملثلج ،لكنه
يفضل أن تعتمد أغلب احلاممات عىل درجة حرارة مرتفعة للامء لزيادة االنتفاع بفوائدها.
قلت :فاذكري يل بعض هذه املستحضات ألنتفع به ،وألعلم مدى صدقك يف دعواك.
قالت :فلنبدأ بحامم الشاي ،فإين أعلم مدى حبك له.
قلت :أيمكن أن أغتسل بالشاي؟
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قالت :أجل ..وله فوائد صحية عظيمة ،فهو يقوم بتليني وجتميل أنسجة اجللد ،وتنشيط
الدورة الدموية ،وزيادة حيوية اجلسم ،وتلطيفه وإزالة توتر العضالت ،وتسكني اآلالم ،وتقوية
العظام ،وتليني املفاصل ،وختفيف اآلالم الروماتيزمية ،وختفيض حرارة اجلسم املرتفعة ،وهتدئة
األعصاب ،وهو يعمل كم ِّطهر للجسم ،فينظف اجللد ويزيل الرواسب عنه.
وباإلضافة إىل هذا كله يساعد عىل الشفاء من بعض األمراض ،ويقوي اجلسم بصورة
عامة.
قلت :بورك فيك ..فهل هناك محام غريه؟
قالت :هل تعرف املريمية؟
قلت :كيف ال أعرفها ..إهنا من األعشاب املباركة ،وقد قرأت من فوائدها أهنا تقوي
الذاكرة الضعيفة وتعيدها يف وقت قصري ،باإلضافة إىل فوائد أخرى كثرية.
قالت :رس ذلك يرجع إىل ما وهبها اهلل من قوة وقف العفونة يف اجلسم ،والتي هي سبب
الكثري من العلل.
قلت :فإذا ما ختلطت بكن ،واستخدمت محاما ،ما هو تأثريها؟
قالت :هي نافعة ـ بإذن اهلل ـ ظاهرا وباطنا.
قلت :ماذا تفعل بالضبط؟
قالت :االستحامم هبا يكون عىل مرحلتني ،أما احلامم األول ،فيعمل عىل ختليص اجلسم
من السموم والرواسب الضارة.
أما احلامم الثاين ،فيقوم بتنشيط اجلسم ،وإعادة احليوية إليه بعد تنظيف مسامه وخروج
الرواسب منها.
قلت :فهذه فوائد عظيمة ..وبورك فيك ..كام بورك يف املريمية ..فصفي يل وصفة أخرى.
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قالت :هل تعرف البابونج؟
قلت :كيف ال أعرفه ،وهو من األعشاب املباركة اململوءة عافية وصحة ..فهو يعمل عىل
شفاء االلتهابات ..بل يعمل نفس عمل املضادات احليوية يف شفاء االلتهابات ،فإذا ما غيل يشء
منه واستنشقه الشخص ،استطاع أن يزيل االلتهاب من جتاويفه األنفية واجلبهية برسعة ،وأن
يقيض عىل مجيع اجلراثيم املوجودة خالل مدة قصرية.
وهو يساعد عىل رفع التشنجات احلاصلة يف املعدة ،وسائر أقسام اجلهاز اهلضمي ،ويزيل
املغص من املعدة واألمعاء واملرارة أحيانا ،وهو يساعد عىل شفاء اجلراح غري امللتئمة برسعة،
وعىل األخص يف تلك األماكن من اجلسم التي تعرس معاجلة اجلراح فيها ،كالقسم األسفل من
الساق ،فيمكن معاجلة اجلراح بكامدات البابونج أو املراهم املركبة منه ،فتندمل بعد وقت قصري..
كام أنه يعمل عىل شفاء التقرحات املعدية.
قالت :وزيادة عىل ذلك فإن أبخرة البابونج تستخدم يف معاجلة النزالت الصدرية
والرشوحات الرئوية.
قلت :كيف تكون هذه األبخرة؟
قالت :بسيطة جدا ..ليس عليك سوى أن تسخن املاء يف قدر ،ثم تلقى فيه شيئا من
البابونج ،ثم تغطى رأسك مع القدر بقطعة كبرية من القامش ،وتبدأ يف استنشاق بخار البابونج
مدة ربع ساعة عىل األقل ،فيقوم البابونج بقتل هذه اجلراثيم ورفع االلتهابات.
قلت :ما شاء اهلل ..لقد وصفت يل وصفة نافعة مباركة.
قالت :لقد احتدت مع البابونج للقيام هبذا العالج املبارك.
قلت :فحدثيني عن محام البابونج.
قالت :هذا احلامم من احلاممات املقو هية للغاية وا ُملكسبة للنشاط واحليوية ،كام أن له فائدة
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خاصة يف القضاء عىل نزالت الربد يف بدايتها.
وجي ِّمل اجللد ،وهيدىء األعصاب ،ويزيل التقلصات ،ويبعث عىل
يلني ُ
كام أنه ه
االسرتخاء.
قلت :بورك فيك ..فهل هناك محامات أخرى؟
قالت :كثرية هي هذه احلاممات ،فمنها محام األعشاب البحرية ،فهي حتمل فوائد عظيمة
للجسم ،فعالوة عىل تأثريها اجلاميل من خالل إضافتها ملاء احلامم ،فهي تغذي اجللد وتكسبه
نعومة ومجا ً
ال ،كام أهنا حتتوي عىل مواد مضادة للروماتيزم عىل وجه اخلصوص.
وهلذا نجد أن اإلصابة بـالروماتيزم تكاد تنعدم بني أفراد الشعب الياباين ،نظر ًا إلقباهلم
عىل تناول األعشاب واملأكوالت البحرية ضمن غذائهم اليومي.
ومنها محام خل التفاح ،فإذا أضيف ملاء احلامم حوايل ملعقتني كبريتني منه يبعث النشاط
وجي همله بوجه عام.
يف اجلسم ،ويزيد من مناعته للمرض ،وخيلص اجللد من الرواسب والسمومُ ،
ومنها محامات أخرى كثرية مألها اهلل بالربكة.
قلت :فكيف أستفيد من بركاهتا؟
قالت :ال تنس أن تذكر اهلل ..فال بركة بال ذكر ..وال صحة بال إيامن.
قلت :فعودي يب إىل احلديث عن املغتسل البارد الذي وصفه اهلل تعاىل أليوب .
قالت :وقد وصفه رسول اهلل  للحمى يف أحاديث كثرية ،فقد قال  ( :احلمى من
فيح جهنم فأطفئوها باملاء)()1

قلت :فام يف هذه احلديث من الفوائد الصحية؟
قالت :احلمى هي كل ارتفاع حلرارة اجلسم ،فمن املعروف أن يف اجلسم مركز ًا لتنظيم
( )1البخاري ومسلم.
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احلرارة يف منطقة بالدماغ تعرف بتحت املهاد ،وهي تستشعر حرارة الدم ،فإذا ارتفعت قلي ً
ال
زادت يف إفراز العرق من اجللد ليتم خروج احلرارة من اجلسم إىل اجلو املحيط ..ولكن إذا كانت
حرارة اجلو فوق األربعني فال يمكن حلرارة اجلسم أن خترج إىل اهلواء املحيط ،وال بد من استخدام
املاء البارد واملثلج.
ورغم أن للحمى أسباب ًا كثرية إال أهنا يف النهاية تكون بسبب مواد رافعة للحرارة تؤثر عىل
منطقة حتت املهاد وحتدث الرعشة وتقلص العضالت فتزيد من ارتفاع احلرارة ..ومن أشهر
أسباهبا رضبة الشمس والربداء أو املالريا واألنفلونزا ونوالت الربد واحلمى التيفية واملالطية
وغريها.
واملعاجلة بالكامدات الباردة واملاء املثلج نوع هام من العالج لألعراض ذاهتا ،وإذا كانت
األدوية النوعية املضادة للحميات االنتانية مل تكتشف إال يف القرن التاسع عرش ،وكذلك
خمفضات احلرارة كاألسربين والكينني فقد كان استعامل املاء البارد هو الواسطة العالجية األوىل،
وإذا كان النبي  قد نبه إىل هذه الواسطة العالجية اهلامة فاإلعجاز يف دعوته تلك ،أن تربيد
احلمى باملاء ما يزال العالج العريض األمثل ،والذي يرشك حالي ًا مع األدوية النوعية.
الرشاب املبارك
سمعت صوتا عذبا من لؤلؤة أخرى تقول :أما أنا ،فإين اللؤلؤة املختصة بالرشاب
املبارك؟
قلت :لقد عرفت بركاتك يف تغذية اجلسم ..فهل تعلميني من بركاتك يف العالج؟
قالت :أجل ..ولكنكم تقرصون.
قلت :فيم؟
قالت :أنتم تبالغون يف العالج بالسموم التي تصنعوهنا ،وتغفلون عني.
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قلت :مل؟ ..فأنت أرخص ثمنا.
قالت :زهدتم يف لرخص ثمني ،فرحتم تبيعونني بالسموم.
قلت :فكيف يعرف البرش قيمتك؟
قالت :لو حبست عنهم ..ثم وضعت يف قارورات ،واشرتوين بوزين ذهبا ..حينذاك
سيتحدثون عن منافعي.
قلت :مل؟
قالت :ألن املستضعفني املساكني تبع ألرباب األموال ..وهم ال يصفون إال ما يمأل
جيوهبم.
قلت :ولكنك رشاب ..ويكفيك ذلك ..فكيف تطلبني أن تصريي دواء..
قالت :ألين دواء ..ولو بحثتم يف أرساري وكيفية استعاميل عالجا لوجدتم الكثري.
قلت :فهل هناك من بحث يف ذلك؟
قالت :كثريون هم ..وهم ملا يروا بعد الكثري من فوائدي.
قلت :فامذا وجدوا؟
قالت :وجدوا أشياء كثرية ،وسأقترص عىل وصفة منها.
قلت :فاذكرهيا ألنتفع هبا.
قالت :لقد قام االحتاد الياباين لألمراض بتجربة للعالج باملاء ،وقد بلغت نتائج نجاحها
100باملائة بالنسبة لعالج كثري من األمراض القديمة والعرصية.
قلت :فام هي الوصفة؟
قالت :استيقظ مبكر ًا صباح كل يوم وتناول 4كؤوس ماء سعة كل واحد منهام 160مل
عىل معدة فارغة ،وال تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل مىض  45دقيقة عىل رشب ماء.
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ثم تناول فطورا عاديا بعد ميض  45دقيقة.
ثم ال تتناول أي طعام أو رشاب خالل الساعتني التاليتني لكل من وجبة الفطور والغذاء
والعشاء.
وبعد العشاء ال تتناول شيئ ًا ال سيام عند حلول وقت النوم.
قلت :فهل أستمر عىل ذلك طول حيايت؟ ..إن ذلك لشاق.
قالت :ال ..حتتاج ككل عالج إىل مدة قصرية ختتلف باختالف املرض ،فارتفاع ضغط
الدم حيتاج  30يوم ًا ،ومثله داء السكري ،والرسطان  6أشهر ،ومشاكل املعدة 10أيام ،واإلمساك
10أيام ،والسل  3أشهر.
أما الذين يشكون من التهاب املفاصل ،فعليهم أن يكرروا هذه التجربة  3مرات يومي ًا يف
األسبوع األول ،ثم خيفضوهنا إىل مرة واحدة يف الصباح.
قلت :فام األمراض التي يمكن عالجها هبذه الوصفة؟
قالت :منها الصداع ،وضغط الدم ،وفقر الدم ،وداء املفاصل ،والشلل ورسعة خفقان
القلب ،والرصع ،والسمنة ،والسعال ،والتهاب القصبة اهلوائية والربو ،والسل ،والتهاب
السحابا ،وأي مرض آخر يتصل باملسالك البولية والكبد ،وفرط احلموضة ،والتهاب غشاء املعدة
واإلمساك والبواسري وداء السكري ،وأي مرض آخر يتصل بالعني واألنف واحلنجرة ..وغريها
كثري.
قلت :فبم تفرسين هذا الدور الذي يقوم به املاء يف حفظ الصحة؟
قالت :أنا ال أفرس ،فإن فرست أرجعت ذلك إىل ما أودع اهلل فينا معرش املياه من الربكات.
قلت :أقصد تفسري قومي.
قالت :لقد نصوا عىل أن املاء أسايس يف عملية األيض أو االستقالب أو التمثل الغذائي..
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وهلذا ففي حالة جفاف اجلسم بسبب نقص املاء يتم سحب املاء من أجزاء خمتلفة من اجلسم ليتم
سوقه إىل األماكن األشد طلب ًا للسوائل حتى أن األمر يصل إىل حد سحبه من الفراغات الواقعة
بني اخلاليا واألنسجة احلية داخل اجلسم حتى من الدم وسحب املاء من الدم جيعله أكثر سامكة
وثخانة  -فيصبح صعب ًا ه
ضخه وبالتبعية والتعاقب يصري االنسان أكثر استعداد ًا وتعرض ًا خلطر
حدوث بعض أنواع ضغط الدم وكذا أمراض القلب.
قلت :فام السبب يف هذا النقص الذي ينتج هذا اخلطر؟
قالت :إن السبب األكثر شيوع ًا لنقص املياه باجلسم هو عدم استيفاء القدر الكايف
واملتحصل من املاء ،وذلك بعدم رشب الكفاية أو نسيان رشبه أو العزوف عن رشبه حتى حيدث
الظ ًام بالفعل.
باإلضافة إىل هذا فإن ثمة أسباب أخرى منها وجود بعض العلل واألمراض األخرى
مثل ذات الرئة ونزالت الربد واالنفلونزا ومرض البول السكري وهو يتسبب يف نقص كبري يف
ماء اجلسم ..وعىل املرىض إبداء احلذر البالغ وحتري حتصيل املقادير الكافية من املاء يف اجلسم..
زيادة عىل أن تناول مقادير كبرية من الربوتني وبشكل شاذ غري عادي يمكن أن يتسبب يف طرح
املزيد من املاء خارج اجلسم بواسطة الكىل حتى أن معدالت البول تكون يف هذه احلالة كبرية
وبكميات أكرب من املعتاد مما يفاقم احلالة.
ومن األسباب الشائعة التعرق أو إفراز العرق وهذا بالذات ملحوظ مع أولئك الذين
يبذلون أو يؤ هدون أنشطة بدنية خاصة يف الطقس احلار والرطب ،لذا فإن القاعدة العامة واملثىل
تقول للجميع (:ارشبوا املاء ،ولو مل تكونوا عطاشى)
قلت :ولكن هناك سوائل أخرى يمكن تعويضها للامء.
قالت :تقصد املياه الغازية والشاي والقهوة..
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قلت :وغريها كثري.
قالت :هذه السوائل لن حتدث فاعلية ـ خاصة مع املرشوبات املدرة للبول ـ فال حيل حمل
املاء إال املاء ..وإن كنت ال تستسيغ طعم املاء العادي فيمكنك إضافة قطرات من عصري الليمون
جمرد اخلالص من
أو وضع رشحية برتقال يف كوب املاء ..إن فوائد رشب املاء أكثر من أن تكون ه
إحساس الظمأ..
قلت :ولكن هناك من حيتفظ جسمه بالسوائل ،فيحتاج إىل إدامة العطش لئال يغرق
جسمه يف الطوفان.
قالت :ذلك بحسب منطقكم ..ال بحسب منطق الربكات.
قلت :فام منطق الربكات؟
قالت :إن هذا املنطق ينص كام ينص علامءكم عىل أن التخلص من ارجتاع السوائل
واالستسقاء حيتاج لرشب ماء أكثر.
قلت :فام رس ذلك؟
قالت :رس ذلك أن ارجتاع السوائل هذا قد حدث يف األصل بسبب جفاف وندرة املاء-
تراكمي ًا -يف اجلسم مما دفع اجلسم ملحاولة استبقاء ما يمكنه من املاء ،والذي يف حالة احلصول عىل
القدر الكايف من املياه بالرشب سيحدو باجلسم وقتئذ إىل التخلص من هذا املرجتع الضار من
السوائل (والذي يأخذ شكل األوديام أو االستسقاء)
فاهلدف يف األصل هو احلفاظ عىل أكرب قدر من السوائل تتدفق وتطوف خالل اجلسم،
وهذا يمكن حتقيقه بزيادة القدر املتناول من املاء ،ويف نفس الوقت مالحظة ما حيصل عليه اجلسم
من صوديوم (ملح)من األغذية ،فكثرة امللح تؤدي لالحتفاظ باملاء ،فكلام زادت معدالت
الصوديوم حاول اجلسم ارجتاع املاء بشكل متزايد ..والسبب حماولة ختفيف درجة كثافة امللح
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داخل اجلسم مما يؤدي إىل االستسقاء وظهور عالماته من انتفاخ األنسجة مثال عند الكاحل.
قلت :تقصد أن نقص املاء يدعو اجلسم إىل الظن بأنه ثمة ندرة شديدة وقحط قد ه
حل به
مما جيعله يلجأ الرجتاع السوائل.
قالت :أجل ..وهلذا يتعني عىل الذي يعاين من ذلك إىل إنقاص املتناول من امللح -يف
الطعام -أو زيادة املتناول من املياه بالرشب.
قلت :لقد نبهتني إىل خطر اجلفاف الرتاكمي الذي حيل بالبدن نتيجة الظمأ الشديد،
فاذكري يل مظاهره.
قالت :لقد كان الدكتور فرييدون بامتان جليدج من أكثر األطباء اهتامما هبذا( ..)1فقد
كشف النقاب عن أزمة ومعاناة اجلسم بسبب اجلفاف الرتاكمي.
ومما ذكره من املخاطر املنجرة عن هذا الربو والسكري وضغط الدم املرتفع ومرض
التصلب املتعده د ومتالزمة اإلعياء املزمن والتهاب املفاصل والكثري الكثري!
قلت :ال أريد كالما عاما ..أريد تفاصيل متلؤين قناعة.
قالت :أتعرف حرقان القلب؟
قلت :أعلم أنه إحساس األمل واحلرقة خلف عظم القص ،وهو يرتفع ويعلو من اجلوف
وجتاه احللق مع إحساس بحمض أو سائل مر يف الفم ،وهو عادة ما يتسبب عن ارجتاع بعض
سوائل املعدة صوب وناحية املرىء.
قالت :إن هذه احلالة إشارة أو الفتة حتذير رئيسية للجسم تدل عىل نقص املاء يف اجلزء

( )1يعترب كتاب د .باثامن -املسمى « صيحات جسمك الكثرية واملتزايدة طلب ًا للامء » هو مرجع كامل وعالجي باملاء
يشمل التصورات العلمية واملعطيات -خطوة بخطوة -يف فائدة رشب املاء صحي ًا وعالجي ًا من علل كثرية جدا حتى علل
األطفال وإصابات املالعب "الرياضية"
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العلوي من القناة املعدية املعوية ..ولسوء احلظ فإن استعامل مضادات احلموضة واألقراص
الحتواء األمل هو وقتي ولن يصحح حالة ندرة املاء أو نقصه وبالتايل سيظل الشخص يعاين منها!
قلت :وعيت هذا.
قالت :ومثله التهاب املفاصل وخاصة الشكل الروماتويدي ،فهو إشارة عىل نقص املاء
املزمن يف املفصل املتأمل وهذه احلالة يمكن أن تصيب صغار السن باإلضافة للكبار وتناول
مسكنات األمل لن يشفى منها بل إنه يعرض الشخص ملزيد من الضر بسبب األعراض اجلانبية
هلذه األدوية ..إن تناول املاء بالقدر الكايف بل والزائد ،وأيض ًا حتصيل مقادير صغرية من امللح
البحري من املمكن أن يساعد يف شفاء من هذه العلة.
قلت :وعيت هذا.
قالت :ومثل ذلك آالم أسفل الظهر وكذا تصلب -و -أو التصاق املفصل أو املفاصل يف
العمود الفقري) ،وهو أحد أشكال التهاب املفاصل املقعدة ..فكلها عالمات عىل نقص املاء
املزمن يف الفقرات والعمود الفقري فاملاء  -عند ذاك -بمثابة بطانة أو وسادة تدعم وزن اجلسم
وختفف أو هتمد الصدمات ،ولذا فالعمل عىل احلصول عىل القدر الزائد منه بانتظام للجسم من
املمكن أن يكون هو العالج الناجع وليس االعتامد عىل األدوية املسكنة التجارية!
ومثل ذلك اخلناق الصدري ..فهذه احلالة -وخاصة إذا اقرتنت بحرقة الفؤاد هي عالمة
عىل ندرة ماء اجلسم خاصة يف حمور القلب -الرئة وعالجها بزيادة القدر املتناول من املاء حتى
يشعر املريض بزوال األمل وباخلالص من تناول األدوية اخلاصة باحلالة -وطبعا هو أمر يتسم
باحلكمة والتبرص أن يتم ذلك حتت إرشاف الطبيب املختص.
ومثل ذلك الصداع النصفي فهو الفته حتذير بأن ثمة احتياج -من قبل املخ والعينني للامء-
ويمكن اخلالص منه بالوقاية من اجلفاف من أن حيل تراكمي ًا باجلسم ..وللعلم فإن هذه احلالة من
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اجلفاف ربام س هببت التهابا باملنطقة خلف العيون ،بل واحتاملية نقص أو خسارة البرص.
ومثل ذلك الربو الذي حيصد املاليني ..فاملرض من مضاعفات جفاف اجلسم وعدم متيهه
بالشكل الكايف مما حيدو باجلسم إىل اللجوء مليكانيزم خاص به حالة اجلفاف أو القحط هذه
فاملمرات اهلوائية يف الرئة تنقبض لكي متنع املاء من مغادرة اجلسم عىل شكل بخار ..وهكذا فإن
تناول املزيد من املاء يقي ويعالج هجامت الربو هذه.
ويمكن تشبيه ذلك نسبيا باملادة الطينية اللزجة التي تصب يف فجوات أو فراغات األغشية
املخاطية لبعض اخلاليا لكي حتميها وتقيها من خسارة خمزوهنا من مائها احليوي أثناء عملية
التناضح -تبادل السوائل -بني اخلاليا واخلاليا املجاورة -فالكوليسرتول إضافة لدوره يف تصنيع
اهلرمونات واألغشية املخاطية يف اخلاليا العصبية يوظفه اجلسم أيض ًا بمثابة درع ضد العبء
اإلضايف -الضيبي -والذي تفرضه اخلاليا احليوية األخرى والذي يتعفق بتبادل املاء من خالل
أغشيتها املخاطية.

اهلواء
سلمت عىل آللئ املاء مودعا ،فصاحت يف لؤلؤة منهن :إىل أين؟
قلت :إىل متوسم الغذاء..
قالت :أفال تزور اهلواء؟
قلت :ومن اهلواء؟
قالت :ذلك اإلكسري املبارك الذي هو أبونا ،ونحن أبناؤه.
قلت :أنا أبحث عن أرسار الربكات ،وال أبحث عن اآلباء واألمهات.
قالت :إن كان للربكة أب أو أم ..فاهلواء أبوها أو أمها.
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قلت :كيف ذلك؟ أنا ال أشعر بأن له هذا الدور الذي تتحدثني عنه.
قالت :لقد أمر اهلل بالصيام ،فهل يمكن أن تصوم عىل اهلواء؟
قلت :لو صمت عن اهلواء الختنقت.
قالت :فكيف تنكر إذن رس بركاته؟
قلت :أنا ال أنكر ..ولكني أنظر إليه كيشء عادي ال عالقة له بالغذاء وال الدواء ..وما مل
تكن له عالقة هبذين ال عالقة له بالربكة.
قالت :فلذلك لن ترجع للمتوسم حتى تنال من العلم ما يمحو عنك هذا اجلهل.
قلت :فكيف أتعلم؟
قالت :كل يشء يتعلم عند أهله.
قلت :وعلم اهلواء؟
قالت :عند اهلواء.
قلت :كيف؟
قالت :تلطف كتلطف النسيم ،فسرتاه.
تلطفت كتلطف النسيم ،فأبرصت آللئ خمتلفة األشكال واأللوان تتوزع يف الفضاء.
قلت :من أنتن ..فإين أرى الآللئ التي يتصارع قومي من أجلها حتسدكن.
قالت إحداهن :نحن أهوية خمتلفة ،أما أنا ،فيطلق عيل األوكسجني ،وأما أخوايت ،فتلك
تسموهنا النرتوجني ،واألخرى تسموهنا األرجون ،واألخرى تسموهنا النيون ،واألخرى
تسموهنا الكنسيون ،واألخرى تسموهنا الكريبتون ،واألخرى تسموهنا ثاين أوكسيد الكربون،
وهي متشكلة من تزاوجي مع الكربون.
وكلنا ترشفنا بذكر القرآن الكريم لنا ،فقد قال تعاىلَ ﴿:أ َمل يروا ِإ َىل ال َّط ِري مس َّخر ٍ
ات ِيف َج ِّو
ََْ ْ
ْ َُ َ
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هلل ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِم ُن َ
ون﴾(النحل ..)79:فنحن جو السامء.
الس َام ِء َما ُي ْم ِسكُ ُه َّن ِإ َّال ا َُّ
َّ
رشح الصدر:
قلت :فحدثيني عن نفسك ،وعن رس بركتك؟
ِ
رش ْح َصدْ َر ُه لِ ِ
إل ْسال ِم َو َم ْن
قالت :أنا التي أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿:ف َم ْن ُي ِر ِد ا َُّ
هلل َأ ْن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
ِ
الس َام ِء ﴾ (األنعام)125:
ُي ِر ْد َأ ْن ُيض َّل ُه َ ْجي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّيق ًا َح َرج ًا كَ َأن ََّام َي َّص َّعدُ ِيف َّ
قلت :كيف ذلك!؟ ..فال أرى اسم األكسجني يف اآلية.
قالت :ومن قال لك بأن هذا اسمي؟
قلت :أسمع قومي يسمونك هبذا االسم.
قالت :لكل قوم احلرية يف أن خيتاروا ما شاءوا من األسامء ،أمل تعلم بأن يوم اجلمعة تسميه
املالئكة يوم املزيد؟
قلت :بىل ..فام اسمك بني قومك؟
قالت :اسمي بني قومي (انرشاح) ..فقد جعلني اهلل نسيام عليال تنرشح له الصدور ،أمل
تسمع ما تدل عليه اآلية من فضيل؟
قلت :بىل ..وقد نص العلامء املرابطون عىل ثغر اإلعجاز عىل ما يف تلك اآلية من إعجاز.
قالت :وما قالوا؟
قلت :لقد ذكروا أن االرتفاع يف اجلو ملسافة عالية يسبب ضيق ًا يف التنفس ،وشعور ًا
يصعد ﴾ ،حتى يصل الضيق
باالختناق ،وهو يزيد كلام زاد االرتفاع ،كام تنص عىل ذلك كلمة ﴿ ه
ٍ
ٍ
حرجة وصعبة جد ًا.
درجة
إىل
قالت :وما الذي ذكروا من سب هذا الضيق؟
قلت :تعلمت هذا جمردا عن تفاصيله.
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قالت :فاعلم بأن رس ذلك يعود إىل انخفاض نسبة وجودي يف االرتفاعات العالية ،فأنا
أعادل 21باملائة تقريب ًا من اهلواء فوق سطح األرض ،بينام أنعدم هنائي َا يف علو 67ميالً ،ويبلغ
توتري يف االسناخ الرئوية عند سطح البحر  100مم ،وال يزيد عن  25مم يف ارتفاع  8000مرت
حيث يفقد اإلنسان وعيه بعد دقيقتني أو ثالث ،ثم يموت(.)1
وقد أدى اجلهل هبذه احلقيقة إىل سقوط ضحايا كثريين خالل جتارب الصعود إىل اجلو،
سواء بالبالونات أو الطائرات البدائية ،أما الطائرات احلديثة فأصبحت جتهز بأجهزة لضبط
الضغط اجلوي واألوكسجني.
قلت :فأنت غذاء رضوري إذن.
قالت :ال غنى عني ..فأنا نسمة احلياة لكل احليوانات التي فوق األرض.
قلت :ولكني أرى من زمالئك من يفوقك عددا ،فكيف هنت هلذه الدرجة ..أم أن لغريك
من املنافع ما ليس لك؟
ِ ِ
يش ٍء ِإ َّال ِعنْدَ نَا َخزَ ِائ ُن ُه َو َما ُننَزِّ ُل ُه ِإ َّال ِب َقدَ ٍر
قالت :ال ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:وإ ْن م ْن َ ْ
َم ْع ُلو ٍم﴾ (احلجر)21:؟

ِ
يش ٍء َخ َل ْقنَا ُه ِب َقدَ ٍر﴾ (القمر)49:
قلت :بىل ..وقد قال تعاىل مثلها ﴿:إنَّا كُ َّل َ ْ
قالت :فأنا مع زمالئي منزلون بقدر معلوم ..فأنا أشكل نسبة اخلمس تقريبا من اهلواء

اجلوي ،أو بتعبري أدق 21باملائة من اهلواء.
قلت :فلو زدت ..ماذا سيحصل؟
( )1والسبب الثاين لذلك هو انخفاض الضغط اجلوي ،حيث ينخفض هذا الضغط كلام ارتفعنا عن سطح األرض مما
يؤدي لنقص معدل مرور غازات املعدة واألمعاء ،التي تدفع احلجاب احلاجز لألعىل فيضغط عىل الرئتني ويعيق متددها ،وكل
ذلك يؤدي لصعوبة يف التنفس ،وضيق يزداد حرج ًا كلام صعد اإلنسان عالي ًا ،حتى أنه حيصل نزيف من األنف أو الفم يؤدي
أيض ًا للوفاة ،انظر :مع الطب يف القرآن الكريم ،الدكتور عبد احلميد دياب ،والدكتور أمحد قرقوز.
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قالت :لو زدت بنسبة  50باملائة مث ً
ال أو أكثر فإن مجيع املواد القابلة لالحرتاق يف العامل
تصبح عرضة لالشتعال لدرجة أن أول رشارة من الربق تصيب شجرة البد أن تلهب الغابة حتى
لتكاد تنفجر.
قلت :فلو نقصت نسبتك؟
قالت :لو أن نسبتي يف اهلواء قد هبطت إىل 10باملائة أو أقل ،فإن احلياة تكون قد انمحت
عىل األرض منذ دهور.
ولذلك كان من رمحة اهلل تعاىل أن عنرصنا قد أفلت من االحتاد مع غريه وترك يف اجلو
بنفس النسبة تقريب ًا ،وهي النسب الالزمة جلميع الكائنات احلية.
قلت :أراك تذكرين االحرتاق ..فام عالقتك باالحرتاق ..فهل أنت احرتاق أم انرشاح؟
قالت :أنا ال أرشح الصدور فقط ،بل إين ركن أسايس يف التغذية ،وال أكون انرشاحا إال
بكوين احرتاقا ،أال تعلم أن السالم قد يكون كامنا يف الثورة؟
قلت :بىل ..سمعت هذا كثريا ..ولكن كيف حتققني االنرشاح باالحرتاق؟
قالت :كام حتقق الشمعة النور باالحرتاق والذوبان.
قلت :لكني أرى الشمعة وال أراك.
قالت :إن الغرض األسايس من دخويل إىل اجلسم هو التغلغل عرب الدم إىل اخلاليا حلرق
الطعام ،وحتويله إىل طاقة يستفيد منها اجلسم يف حركته وبقائه.
قلت :فلنفرض أنك مل تفعيل.
قالت :كيف تقول هذا؟ ..أو تفرض هذا ..أنا مسخرة سخرين اهلل هلذه املهمة ..وال
أتصور أن أعصيه.
قلت :فلنفرض فقط.
168

قالت :لتعلم ذلك حق اليقني دعني أطلب من صواحبي أن ال يزرن رئتيك لرتى ما
سيحصل.
قلت :لقد وعيت وفهمت ..فال تفعيل.
قالت :لقد نسيت ما جئت من أجله.
قلت :وما جئت من أجله؟
قالت :أن أبني لك رس احلصول عىل بركتي.
قلت :فكيف أحصل عل بركتك؟
قالت :بأمرين كالمها يمتلئان بركة.
قلت :فام مها؟
قالت :أما األول ،فيشري إليه قوله  (:بورك ألمتي يف بكورها) ..فمن طبق هذا اهلدي
النبوي يكون قد حصل عىل رس مهم من أرسار بركايت ،فإن أعىل نسبة لغاز األوزون ،وهو شكل
من أشكايل يف اجلو تكون عند الفجر ،وتقل تدرجيي ًا حتى تضمحل عند طلوع الشمس.
وهذا الغاز له تأثري مفيد للجهاز العصبي ،وهو منشط للعمل الفكري والعضيل ،بحيث
جيعل ذروة نشاط اإلنسان الفكرية والعضلية تكون يف الصباح الباكر ،ويستشعر اإلنسان عندما
يستنشق نسيم الفجر اجلميل املسمى بريح الصبا ،لذة ونشوة ال شبيه هلا يف أي ساعة من ساعات
النهار أو الليل.
قلت :هذه األوىل ..فام الثانية؟
قالت :أما الثانية ..فتنفس بجميع رئتيك..
قلت :وهل تريني أستعمل بعض رئتي؟
قالت :أجل ..فاإلنسان يف حاالت التنفس العادي يتنفس من ربع إىل ثلث رئتيه ،أما
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التنفس العميق فيضطره إىل استعامل رئتيه كاملة.
قلت :فام الفائدة من ذلك؟
قالت :هذا يدرب كل أجزاء الرئة عىل االستعامل ،باإلضافة إىل أنه يقوي عضالت اجلهاز
التنفيس ،وجيعلها أقدر عىل القيام بوظائفها يف اجلسم.
أال تعلم أن اإلنسان يف احلاالت الطبيعية يتنفس من 14إىل  18مرة يف الدقيقة ،ويدخل
الرئتني يف كل مدة يتنفس فيها عن طريق الشهيق ما يوازي نصف لرت من اهلواء ،وخيرج من رئتيه
عن طريق الزفري ما يوازي نصف لرت من اهلواء ،ويضطر اجلسم إىل إخراج الكميات الزائدة منه
يف الدم عن طريق التنفس وإال أدى تراكمه يف اجلسم إىل اخلمول والكسل.
قلت :ويف التنفس العميق كم يدخل ..وكم خيرج؟
قالت :يف التنفس العميق تزيد كمية اهلواء الذي يدخل وخيرج من الرئتني من نصف لرت
إىل ما يقرب من لرت ونصف لرت ،وهذا يعني أن التنفس العميق يدخل إىل اجلسم كمية أكرب من
األوكسجني ،وخيرج منه كمية أكرب من ثاين أوكسيد الكربون.
قلت :فام تأثري ذلك عىل الصحة؟
قالت :يساعد هذا التنفس العميق عدة مرات يف اليوم عىل إطالة التنفس وجعل اإلنسان
أقدر عىل ممارسة األشياء التي تتطلب منه بذل جمهود أكثر من املجهود العادي ،كامليش مسافات
طويلة بدون إجهاد ،وهذا هو السبب الذي من أجله يقوم الرياضيون بعمل مترينات للتنفس
بصفة مستمرة.
ولذلك ينصح األطباء الكثري من املرىض بعمل مترينات تنفس عميق قبل وبعد إجراء
العمليات اجلراحية هلم ،وذلك لزيادة لياقتهم الصحية وإرجاعهم إىل احلالة الطبيعية بعد العملية،
ولعدم تعرض أي جزء من الرئة إىل اإلنكامش بسبب الرقاد فرتة طويلة من الوقت يف الفراش،
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وبسبب عدم التنفس أثناء املرض بالرسعة والعمق الالزمني لبقاء الرئتني كام مها.
قلت :أرأيت لو أن شخصا مل يامرس هذا التنفس العميق الذي تذكرينه؟
قالت :إذا مل يفعل ذلك ،ومل يقم بأي جمهود ريايض ،فإنه سيصيب جهازه التنفيس مع
مرور الوقت بيشء من الكسل ،وينتج عن ذلك إحساس بالتعب واإلرهاق عند بذل أي جمهود
ال يستدعي من الشخص العادي اإلجهاد.
قلت :ولكن....
قاطعتني وقالت :ماذا تشعر عندما تتنهد؟
قلت :أشعر ببعض الراحة ..فأنا أتنهد عندما أكون يف حاالت الضيق والقلق
واالضطرابات النفسية والعصبية.
قالت :فام التنهد إال نوع من التنفس العميق..
قلت :فام رس الراحة فيه؟
قالت :عندما تتنفس تنفسا عميقا تزداد عملية احرتاق الطعام يف اجلسم وينتج عن ذلك
زيادة يف نسبة ثاين أوكسيد الكربون املوجود يف الدم ،والتنفس العميق يساعد عىل إخراج هذه
الكمية الزائدة من ثاين أوكسيد الكربون ،فتشعربالراحة.
قلت :فهذا يدعوين إىل مالزمة التنفس العميق يف كل حني.
ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
ارش ُبوا َوال ُت ْ ِ
رس ِفنيَ ﴾
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
قالت :ال ..أمل يقل اهلل تعاىلَ ﴿:وكُ ُلوا َو ْ َ
(ألعراف)31:؟
قلت :بىل ..ولكنه مل يذكر التنفس.
قالت :التنفس نوع من األكل ..أو هو نوع من الرشب.
قلت :فام خماطر اإلرساف فيه؟
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قالت :إن ثاين أوكسيد الكربون جيب أن يكون موجودا يف الدم بنسبة معينة ،فإذا نقصت
هذه النسبة بسبب كثرة التنفس العميق نتج عن ذلك إحساس بالدوخة ،وتزايد يف رضبات
القلب ،وإحساس الشخص باإلجهاد ..ولذلك كان االعتدال جيمع بني احلسنيني.
قلت :فهل حيتاج التنفس العميق إىل تدريب؟
قالت :أجل ..وقد أحسنت هبذا السؤال ،فإن هناك من يعتقد بأن التنفس عملية آلية نقوم
هبا مجيعا وال حتتاج إىل التوجيه والتدريب ،لكن احلقيقة هي أن التنفس اجليد أمر قد يغفل عنه
الكثري وأن النجاح فيه يرتبط بارتفاع األداء الصحي ،والتخفيض من مستويات االكتئاب
والقلق.
قلت :فكيف أتنفس هذا التنفس العميق؟
قالت :ذلك يشء يسري ..لكي تتأكد أنك تتنفس بعمق ضع كتابا عىل بطنك ،ثم خذ نفسا
عميقا ،فإن الحظت أن بطنك يرتفع بالكتاب عند الشهيق ،وينخفض عند الزفري ،فأنت تتنفس
تنفسا عميقا.
قلت :هذا يشء يسري ..فإن مل أجد الكتاب هل يمكنني أن أضع شيئا آخر؟
ضحكت ،وقالت :مل أكن أحسبك هبذا الذكاء ..إن مل جتد الكتاب الذي تضعه عىل
بطنك ،فلن تقدر عىل التنفس العميق ما حيت.
قلت :فام اسم الكتاب الذي أضعه؟
قالت :دعك من هذا املزاح ..واسمع نصيحة أخرى.
قلت :ما هي؟
قالت :لتحقيق املزيد من التنفس اجليد حاول أن يستغرق الزفري فرتة أطول من الشهيق،
فالزفري بشكل خاص يساعد عىل التخلص من السموم املوجودة باجلسم ،والتي إذا مل نتخلص
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منها ،فسوف ختتزن يف الدهون.
قلت :وهذا يسري كذلك ..ولن حيتاج مني إىل كتاب أو غريه.
قالت :ويتطلب التدريب عىل التنفس اجليد تدريب الرئتني ،ويكون ذلك بأن تأخذ نفسا
عميقا وكبريا عددا من املرات يوميا ،وان حتتفظ هبا لفرتة يف الرئتني.
قلت :مل؟
قالت :لتدريب رئتيك ..فهام كالعضالت ..إن مل تقم بتدريبهام فاهنام تفقدان مرونتها.
قلت :عرفت بركتني من بركاتك يا انرشاح ..فهل من بركات أخرى؟
قالت :سأترك املجال لرفيقايت ،فهن ينتظرن دورهن.
قلت :فمن ترتكني؟
قالت :سأترك أقرب رفيقايت إىل نفيس ..من أتعاقب معها عىل مصلحتك ومصلحة
غذائك.
قلت :من تعنني؟
قالت :من تسموهنا ثاين أكسيد الكربون.
قلت :فكيف تتعاقبني معها عىل مصلحتنا؟
قالت :عندما تتنفسون األكسجني ،وحيرتق يف أجوافكم خترج نتيجة احرتاقه رفيقتي ثاين
أكسيد الكربون مع هواء الزفري ،وهي ليست سوى مركب من الكربون واألكسجني.
قلت :أهذا هو التعاقب؟
قالت :ليس هذا فقط ..بل متتص النباتات رفيقتي ثاين أكسيد الكربون الذي يتحد مع املاء
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مكونًا غذاء ،ثم ُخترج النباتات األكسجني الزائد إىل اهلواء( ..)1وهكذا نتعاقب ملصلحتك
ومصلحة احلياة عىل األرض.
تكوين الغذاء:
تقدمت ثاين أكسيد الكربون ،وقالت :دعيني أرشح دوري يا انرشاح.
قلت :هي انرشاح ..فمن أنت؟
قالت :أنا التي تسمونني ثاين أكسيد الكربون.
قلت :وما يسميك قومك؟
قالت :يسمونني خمضار.
قلت :خمضار!؟ ..ما خمضار؟
ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا
قالت :أال تعلم أن اهلل تعاىل أشار إيل يف قولهَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي َأنْزَ َل م َن َّ
ات كُ ِّل َيش ٍء َف َأ ْخرجنَا ِم ْنه َخ ِض ًا ُن ْخ ِرج ِم ْنه حب ًا م َرت ِ
اكب ًا ﴾ (األنعام)99:
ِب ِه َن َب َ
ُ
َ ْ
ُ ُ َه ُ َ
ْ
قلت :أهذه اآلية تشري إليك؟
( )1لقد اكتشف قي عام  1779م أن النبات يتنفس فيأخذ األكسجني و يطرد ثاين أكسيد الكربون ،مثله يف ذلك مثل
اإلنسان و احليوان ،و يصحب تنفس النبات ارتفاح يف درجة احلرارة ،و يتم التنفس يف الليل و النهار ،إال أنه يف النهار ال تظهر
نتيجة التنفس واضحة بالنسبة لعملية التمثيل الكربوين التي جيرهيا النبات برسعة أكثر من عملية التنفس ،فيخرج األكسجني و
يمتص ثاين أكسيد الكربون ،لذلك قد عرف بأن ارتياد احلدائق يكون هنار ًا ،و ال حيسن ارتيادها ليالً حيث يتنفس النبات ،و ال
يوجد متثيل كربوين ،و بذلك ينطلق ثاين أكسيد الكربون و يأخذ النبات األوكسجني.
و قد دلت األبحاث ،عىل أن عملية التمثيل الكربوين ،كانت كفيلة وحدها باستهالك ثاين أكسيد الكربون املوجود يف العامل،
لو أن األمر قد اقترص عليها ،ولكن العليم اخلبري قدر ذلك فيجعل الكائنات احلية األخرى خترج ثاين أكسيد الكربون .كام أن
األجسام امليتة يف حتللها خترج ثاين أكسيد الكربون وكذلك بعض التفاعالت األخرى.
وقد قضت حكمة اخلالق أن تكون نسبة ثاين أكسيد الكربون يف اجلو دائامً ،من ثالثة إىل أربعة أجزاء يف كل عرشة آالف جزء
هواء ،وأن هذه النسبة ينبغي أن تكون ثابتة عىل الدوام لعامرة العامل ،فلم حيدث قط مهام اختلفت عمليات االستهالك وعمليات
اإلنتاج أن اختلفت هذه النسبة.
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قالت :هي تشري إىل ما تسمونه املصانع اخلضاء يف النباتات ،أو ما تسمونه اليخضور.
قلت :هو خيضور ألن لونه أخض ..فام أنت؟
قالت :وأنا خمضار ألنه لوالي ملا احتاج إىل هذا اللون األخض ،بل لوالي مل يكن هبذه
الصفة أصال ..فقد جعلني اهلل سببا من أسباب وجوده.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :هذه املصانع اخلضاء خيرجها النبات بأمر ربه تعاىل عند بداية نموه وهي حتتوي
عرب عنه القرآن الكريم باخلض ،حيث يقوم باالستفادة من الطاقة
عىل الكلوروفيل الذي ه
الضوئية ،وحيوهلا إىل طاقة كيامئية ينتج عنها تكوين احلبوب والثامر املختلفة وسائر أجزاء النبات
التي نراها يف احلدائق والبساتني.
قلت :فام عالقتها بك ..فإين مل أر لك أي عالقة؟
قالت :اصرب عيل ..فال قدرة للعجول عىل التعلم.
قلت :أنا صابر ..فتكلمي.
قالت :لقد عرفت أن مصانع الغذاء يف النبات ترتكز يف األوراق واألجزاء اخلضاء منه.
قلت :أجل..
قال :فاعرف بأن هذه املصانع بحاجة إىل املواد اخلام ،كام أهنا بحاجة إىل وضع تصميم
وترتيب وتنظيم يتم به وصول هذه املواد اخلام إىل املصانع اخلضاء.
قلت :فهمت ..فأنت إحدى هذه املواد اخلام.
قالت :أجل ..فإين مع املاء واألمالح والضوء نشكل املواد األساسية ملا يكونه النبات من
أغذية.
قلت :عرفت دور املاء ،فحدثيني عن دورك.
175

قالت :أدخل إىل هذه املصانع اخلضاء بواسطة ثغور صغرية قد أعدت بإحكام ،وتنترش
يف الطبقة السطحية لألوراق ،وقد خلق اخلالق سبحانه خليتني حارستني أو أكثر تقومان بدور
البواب الذي يفتح ويقفل بنظام ،وبحسب احلاجة.
قلت :فها قد دخلت ..فامذا تصنعني؟
قالت :بعد أن تصل املواد اخلام ـ والتي أشكل ركنا من أركاهنا األساسية ـ إىل املصانع،
وهي ماليني املاليني من املصانع نقوم بأخطر إنتاج يف العامل وأعظمه.
قلت :وما هو؟
قالت :إنتاج كل ما حتتاجونه من الربوتينات ،والدهنيات ،والنشويات ،والفيتامينات،
واألمالح.
قلت :كل ذلك من من ماء وأمالح وثاين أكسيد كربون وضوء شمس.
قالت :كلنا نتحد من أجل كل ما تأكلونه من غذاء ..ومن عجيب أمرنا أننا نقوم بعملنا
دون ضجيج أو إزعاج ..فنقوم بعمليات كياموية طويلة متالحقة ،ويف سلسلة متتابعة يف
اخلطوات حتى يكون الناتج هي تلك الثامر اللذيذة الشهية التي ليست إال خمازن ،خزن فيها الغذاء
وأحكم حفظه فيها.
قلت :فهل هذا فقط ما تقومني به؟
قالت :يل أدورا أخرى كثرية ..ولكني لن أنفرد باحلديث ..فمن رفاقي من ينتظر.
قلت :من؟
قالت :من تطلقون عليه النرتوجني ،ونطلق عليه (:ملطاف)
تلطيف اهلواء والرتبة:
اقرتب النرتوجني بلطف ،وقال :نعم أنا امللطاف ..وليسموين نرتوجينا كام يريدون..
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ولكني لن أرىض باسم غري امللطاف.
قلت :مل هذا اإلرصار عىل هذا االسم؟
قال :ألين ألطف اهلواء والرتاب ..فأنا عبد اللطيف ..فال أحب إال ما يذكرين هبذه
العبودية.
قلت :عرفتني باسمك ،فعرفني بنفسك ودورك.
قال :لقد جعلني اهلل ذا أمهية بالغة عىل األرض ،فأنا أقوم بدور خمفف لألوكسجني،
فأخفضه إىل النسبة التي تالئم اإلنسان واحليوان ..أال تعلم بأين أشكل 78باملائة من كل نسيم
هيب ،فأنا جزء من اهلواء الواقي ،وبدوين كان يمكن أن حتدث عدة أمور خطرة.
ه
قال :ال حتدثني عن احتامالت فقدك ..فأنت بيننا موقر مكرم ،ولكن حدثنا عن فائدة
وجودك ،فإين ال أرى لك من األمهية ما أراها ألختك انرشاح.
قال :لقد أخطأت يف هذا ..فأنا ال أقل عنها أمهية ..ذلك ألن هناك سلسلة من املواد
الكيموية التي أعد جزء ًا منها ،والتي تشكل الغذاء الذي تتناولنه.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنسيت أين ملطف.
قلت :تلطف اهلواء.
قال :ليس اهلواء فقط ..بل الرتاب أيضا ..فبدون تلطيفي للرتبة وختصيبي هلا ال يمكن أن
ينمو أي نبات من النباتات الغذائية.
قلت :أنت هواء ،فكيف تصري يف الرتاب؟
قال :لذلك طريقتان :أما األوىل ،فعن طريق نشاط جراثيم معينة تسكن يف جذور النباتات
البقلية ،مثل الربسيم واحلمص والبسلة والفول وكثري غريها ..وهذه اجلراثيم متتصني من اهلواء
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وحتيلني إىل ملطاف مركب ..وحني يموت النبات يبقى بعض هذا امللطاف املركب يف األرض.
قلت :فهمت هذه الطريقة ،فام الطريقة الثانية؟
قال :عن طريق عواصف الرعد ،فكلام ومض برق خالل اهلواء وحده بني قدر من
األوكسجني ،وبيني فيسقطه املطر إىل األرض كملطاف مركب(.)1
قلت :فهل تكفي هاتان الطريقتان يف ختصيب الرتبة؟
قال :عموما ..ولكن من غري إرساف ..فلذلك ترى احلقول التي طال زرعها تفقد ما هبا
من عنرصي ،وهلذا يعمد الزراع إىل مناوبة املحصوالت التي يزرعوهنا.
تزيني السامء:
فجأة الحت يل جمموعة من األلوان الباهرة من األمحر واألزرق واألخض ..فقلت :من
أنت ..فقد هبرين مجالكن؟
قالت إحداهن :أما أنا ،فيسمونني األرجون ،وأنا أتواجد يف اهلواء بنسبة  6/10يف
1باملائة ،وأنا أعطيك النور الساطع الباهر الذي تتزينون به.
قلت :فأنت مزيان.
قالت :كيف عرفت اسمي؟
قلت :أنا أقول بالقياس يف اللغة ..فقست اسمك عىل اسم زمالئك.
قالت :قل به يف اللغة ما شئت ..وإياك أن تقول به يف الرشع ..فتحكم عقلك يف دين اهلل.
الرياح والتلقيح:
أردت االنرصاف ،فنادتني طائفة من اهلواء مجعت أشكاال خمتلفة منه ..وقد كانت من

( )1عواصف الربق تؤدي إىل احتاد األكسجني والنيرتوجني يف اجلو لتكوين أكسيد النرتوز الذي ينزل مع األمطار ،فيكون
سامد ًا للرتبة.
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القوة بحيث حبستني عن السري ،فقلت :من أنت ..فإن لك قوة وشدة.
قالت :أنا الريح والرياح.
قلت :فمم تتشكلني؟
قالت :كل من رأيته جزء مني وخدم يل..
قلت :وما عالقتك بالنسيم ..أهو ابن عمك؟
قالت :ال ..هو أنا.
قلت :عجبا ..فهل أنت نسيم لطيف ..أم ريح جبارة.
قالت :كالمها أنا ..أنا عبد هلل ..إن أمرين بأن أكون نسيام كنت ،وإن أمرين أ أكون شديدة
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر
كنت ..أمل تسمع ما ورد يف عبوديتي هلل ..أمل تسمع قوله تعاىلُ ﴿:ه َو ا َّلذي ُي َس ِّ ُريكُ ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ِ
يح َطيب ٍة و َف ِرحوا ِهبا جاء ْهتا ِريح عَ ِ
ف َو َجا َء ُه ْم ا َْمل ْو ُج
اص ٌ
َحتَّى ِإ َذا كُ ْن ُت ْم ِيف ا ْل ُف ْلك َو َج َر ْي َن ِ ِهب ْم ِب ِر ٍ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ
ِ
ٍ
ِ
يط ِ ِهبم دعَوا ا ََّ ِ
ين َل ِئ ْن َأن َْج ْي َتنَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَكُ ون ََّن ِم ْن
هلل ُخم ِْلصنيَ َل ُه الدِّ َ
م ْن كُ ِّل َمكَان َو َظنُّوا َأ َّهنُ ْم ُأح َ ْ َ ْ
َّ ِ
ين﴾(يونس)22:
الشاك ِر َ
قلت :فام يف ذلك من فضلك ودالئل عبوديتك؟
قالت :أال تبرص؟ ..لقد ميز اهلل بواسطتي بني املخلص واملنافق ،ومن يثبت يف عبادة اهلل
وبني من يعبد اهلل عىل حرف.
قلت :أنا أبحث عن الربكات ..وال أبحث عن فضل املخلوقات.
قالت :فيل بركات عظيمة نص عليها القرآن الكريم ،أمل تعلم بأن اهلل تعاىل جعلني واسطة
للامء املبارك والثمر املبارك.
قلت :كيف ..وأين هذا؟
اح
الر َي َ
قالت :لقد نص عىل هذا آيات من القرآن الكريم ،فاهلل تعاىل يقولَ ﴿:و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
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ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْينَاكُ ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه ِب َخ ِاز ِننيَ ﴾(احلجر)22:
َل َواق َح َف َأنْزَ ْلنَا م ْن َّ
ِ
ِ
اح ُب ْرش ًا
الر َي َ
ولذلك كنا بشارة من بشائر اخلري ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي ُي ْرس ُل ِّ
ني َيدَ ْي َر ْمح َِت ِه َحتَّى ِإ َذا َأ َق َّل ْت َس َحاب ًا ِث َقا ً
ال ُس ْقنَا ُه لِ َب َل ٍد َم ِّي ٍت َف َأنْزَ ْلنَا ِب ِه ا َْملا َء َف َأ ْخ َر ْجنَا ِب ِه ِم ْن كُ ِّل
َب ْ َ
ات َ ِ
ال َّثمر ِ
كَّر َ
ون﴾ (ألعراف ،)57:وقوله تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل
كَذل َك ُن ْخ ِر ُج ا َْمل ْوتَى َل َع َّلكُ ْم ت ََذ ُ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ورا﴾(الفرقان)48:
رشا َب ْ َ
الس َامء َما ًء َط ُه ً
ني َيدَ ْي َر ْمحَته َو َأنزَ ْلنَا م ْن َّ
ِّ
الر َيا َح ُب ْ ً
قلت :كل هذه اآليات تطفح بالبرش والفرح والرمحة.
قالت :لتخرب أهنا املقصد احلقيقي من إرسال الرياح ،فهي التي حييا هبا موات األرض،
ويثمر الزرع ومتتلئ خزائن السحاب ،ويرتوي اخللق بامئها الطهور.
فقد جعل اهلل لنا تلقيح األزهار يف النباتات فتثمر ،ومعظم التلقيح يف النبات تقوم به
الرياح ،ولوال ذلك لتعذراحلصول عىل الطعام أو احلب والثامر.
كام أننا نلقح السحب ،فتنزل املاء املبارك ،وكل ذلك بتقدير اخلالق الرازق الذي نعمر
ألسنتنا بالتسبيح له وذكره.
قلت :أرى القرآن الكريم يذكر الرياح مرة باإلفراد ومرة باجلمع ،فام الرس؟
قالت :هذا من أرسار القرآن الكريم يف اختيار األلفاظ ..فعامة املواضع التي ذكر اهلل تعاىل
فيها إرسال الريح بلفظ الواحد عبارة عن العذاب ،وكل موضع ذكر فيه بلفظ اجلمع فعبارة عن
الرمحة ،ليخرب أن رياح الرمحة كثرية ،وأن ريح العذاب واحدة رمحة من اهلل ،ألن رمحته سبقت
غضبه.
قلت :ما شاء اهلل ..هذا توجيه جيد.
قالت :بل إن الرياح القواصف واألعاصري والريح العقيم والريح الرصرص العاتية ماهي
كذلك إال رياح رمحة بام تلقيه يف صدور املؤمنني من خوف من اهلل ينزع حجاب الغفلة والعادة،
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ويعيد هلل يف أذهاهنم قدرته وترصفه املطلق يف الكون ،ولوال الريح العقيم ما عرف فضل اهلل
بالرياح اللواقح.
وهلذا يأيت التحذير من مكر اهلل بالتهديد بأمثال تلك الرياح ،قال َ ﴿:أ ْم َأ ِمن ُت ْم َأ ْن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يح َف ُيغ ِْر َقكُ ْم ِب َام كَ َف ْر ُت ْم ُث َّم َال َ ِ
الر ِ
جتدُ وا َلكُ ْم عَ َل ْينَا
ُيعيدَ كُ ْم فيه ت ََار ًة ُأ ْخ َرى َف ُ ْريس َل عَ َل ْيكُ ْم َقاص ًفا م ْن ِّ
ِب ِه ت َِبي ًعا﴾(اإلرساء)69:
قلت :فكيف أنال أرسار بركاتك؟
قالت :بالتأيس بسنة رسول اهلل  يف التعامل معي.
قلت :وكيف كان  يتعامل معك؟
قالت :ما رأيت رسول اهلل  ضاحكا حتى أرى منه هلواته إنام كان يتبسم ،وكان إذا رأى
غيام أو رحيا عرف يف وجهه ،وقد قيل له :يا رسول اهلل إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن
يكون فيه املطر وأراك إذا رأيته عرف يف وجهك الكراهية فقال :ما يؤمني أن يكون فيه عذاب
عذب قوم بالريح ،وقد رأى قوم العذاب فقالواَ ﴿:ه َذا ِ
عَار ٌض ُممْ ِط ُرنَا﴾(االحقاف)24:
وكان  ينهى عن سبها أو التوجه إليها بالذم ،بل يتوجه إىل اهلل ،فيسأله من خريها،
ويستعاذ به من رشها ،وكان يويص أمته بقوله (:الريح من روح اهلل تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب،
فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهلل خريها واستعيذوا به من رشها)
وكان من سنته أن يقول إذا عصفت الريح (:اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري
ما أرسلت به وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أرسلت به)
قلت :هبذا التوحيد علمنا النبي  كيف نوحد اهلل يف كل األشياء ،وكيف ال نأمن مكره
مع كل يشء ،ألن كل يشء جمند هلل خاضع ألوامره حتى الريح التي نراها طيبة قد حتمل يف طياهتا
جرثوم املوت القاتل إذا أراد اهلل ذلك.
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قال :فإذا عرفت ذلك ،ونظرت إيل هبذه العني نلت بركتي ،وقد تنال من نرصيت ما أنلت
أهل اهلل.
قلت :فهل نرصت أولياء اهلل؟
قالت :كثريون هم ..لقد كنت جندا من جند اهلل يوم حتزبت األحزاب تبغي استئصال
ِ
هلل عَ َل ْيكُ ْم ِإ ْذ َجا َءتْكُ ْم ُج ُنو ٌد َف َأ ْر َس ْلنَا
ين آ َم ُنوا ا ْذكُ ُروا ِن ْع َم َة ا َِّ
شأفة املسلمني ،قال َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
هلل ِب َام َت ْع َم ُل َ
عَ َل ْي ِه ْم ِر ًحيا َو ُج ُنو ًدا َملْ ت ََر ْو َها َو َ
ون َب ِص ًريا﴾(األحزاب ،)9:فالريح من اجلنود
كَان ا َُّ
املرئية ،وغريها من اجلنود غري املرئية.
وكنت جندا من جند اهلل التي نرص اهلل هبا هودا  عىل قومه ،حني أرسل عليهم رحيا
باردة كربودة قلوهبم ،يف أيام مشؤومات كشؤم نفوسهم مقابلة هلم عىل تشاؤمهم من نبيهم ،
عَذاب ْ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
اخلزْ ِي
رصا ِيف َأ َّيا ٍم نَح َسات ل ُنذ َيق ُه ْم َ َ
رص َ ً
وحتقيا لطلبهم ،قال َ ﴿:ف َأ ْر َس ْلنَا عَ َل ْي ِه ْم ر ًحيا َ ْ
ِ ِ
ِيف ْ ِ
ْرص َ
ون﴾(فصلت)16:
احل َياة الدُّ ْن َيا َو َل َع َذ ُ
َ
اب ْاآلخ َرة َأ ْخزَ ى َو ُه ْم َال ُين َ ُ
قلت :إن تارخيك مملوء باجلهاد يف سبيل اهلل.
قالت :وال زالت يل أدوار لن أرتاح حتى أؤدهيا ..فدعني ،فإن رسالة وصلتني من
السامء ..وال بد أن أذهب.
حفظ السامء:
ذهبت الريح ..فرأيت كل ما رأيته من أهوية يتجمع بشكل عجيب ليشكل جدارا صلبا
ال يمكن اخرتاقه.
قلت :من أنت؟
قال :أنا اجلدر احلافظ الذي حيفظ أرضكم من كل سوء ..أنا الذي أشار إيل قوله تعاىل﴿:
َو َج َع ْلنَا السامء س ْقف ًا َحمْ ُفوظ ًا َو ُهم ْ ِ
اهتا ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ (االنبياء)32:
عَن آ َي َ
ْ
َّ َ َ َ
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قلت :كيف ذلك؟
قالت :لقد جعل اهلل سمك الغالف اجلوي ثامنية عرش ألف ميل ،وصممه بإحكا ٍم شديد
وميزان دقيق؛ ليتم إحراق ماليني الشهب والنيازك قبل وصوهلا إىل األرض.
وليس ذلك فقط ..بل من بركاتنا أننا نمتص األشعة القاتلة والدقائق الذرية املميتة قبل
وصوهلا إىل األرض ..إننا نمثل درع ًا واقي ًا لسكان األرض من هذه املخاطر كلها ..إننا نشبه
املشيمة التي حتيط باجلنني ،فنمنع املواد الضارة من العبور وال نسمح إال للمواد النافعة.

احلبوب
أردت االنرصاف من عامل اهلواء املبارك ،فقالت يل جزيئة من جزيئات اهلواء :إىل أين
تذهب يا تلميذ السالم؟
قلت :إىل مستشفى السالم ..أللقى املتوسمني.
قالت :فكيف ال تزور أحب بناتنا إىل نفوسنا ،وأعظمهن بركة؟
قلت :من تقصدين؟
قالت :تلك السنابل التي تفيض بالربكات.
قلت :ال أراها..
قالت :لقد قدمت لك بواحدة منهن ..وهي ستحدثك بلساهنا عن أرسارها وأرسار
بركاهتا.
فجأة ال حت يل سنبلة بألوان الذهب ،وقالت :ال أظن أنك جتهلني.
قلت :كيف أجهلك؟ ..وأنا آكلك صباح مساء.
قالت :فاعرف قدري لتأكلني ،وأنت حتمد اهلل ..فال بركة فيمن مل حيمد اهلل.
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قلت :أنا أمحد اهلل كام حيمده أكثر قومي.
قالت :ال يستقيم لك احلمد حتى تعرف فضل ما حتمد اهلل عليه ،ووجه النعمة فيه.
قلت :لقد أرض بنا اإللف ،فنسينا كثريا.
قالت :إن نسيت ،فاعلم أن اهلل تعاىل شبه مضاعفة الصدقات بمضاعفة حبات القمح،
ِ
ون َأ ْم َو َاهلُ ْم ِيف َس ِب ِ
ين ُين ِْف ُق َ
كَم َث ِل َح َّب ٍة َأ ْن َبت َْت َس ْب َع َسن َِاب َل ِيف كُ ِّل ُس ْن ُب َل ٍة ِمائ َُة
يل ا َِّ
فقالَ ﴿:م َث ُل ا َّلذ َ
هلل َ
ف َملِن ي َشاء وا َُّ ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)261:
َح َّب ٍة َوا َُّ
هلل ُي َضاع ُ ْ َ ُ َ
هلل َواس ٌع عَل ٌ
قلت :أقرأ هذا ..فهل فيه من أرسار الربكة يشء؟
قالت :ما بك ..ألست ترى ..أم تراك ال تسمع؟
قلت :بل إين بحمد اهلل أسمع وأرى.
قال :أال ترى أن اهلل تعاىل قرننا بالصدقات وشبهنا هبا ..أال تعلم قيمة الصدقات؟
قلت :بىل ..فقد قال  (:إن اهلل لرييب ألحدكم التمرة واللقمة كام يريب أحدكم فلوه أو
فصيله حتى تكون مثل أحد)( ،)1ويف حديث آخر قال (:ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال
يقبل اهلل إال الطيب إال أخذها الرمحن بيمينه ،وإن كانت مترة ،فرتبو يف كف الرمحن حتى تكون
أعظم من اجلبل كام يريب أحدكم فلوه أو فصيله)()2

قالت :فعلمك هبذا يدلك عىل أرسار الربكات التي نختزهنا ..أال تعلم أن اآلية التي قرنتنا
بالصدقات حتوي حلوال اقتصادية مهمة تنتفع هبا أي أمة إذا ما فكرت يف استقالهلا الكامل؟
قلت :ماذا تعني؟
قالت :هي دعوة لالهتامم بمضاعفة السنابل وحبات الربكة التي ختتزهنا السنابل ،ففيها ما

( )1أمحد وابن حبان.
( )2الرتمذي والنسائي وابن ماجة.
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يغني ويكفي.
قلت :وما تغني السنابل؟ ..وقد عرفت من حاجات اإلنسان الغذائية ما ذكرت.
قالت :إن اهلل تعاىل برمحته جعل يف حبة القمح وأخواهتا من القيمة الغذئية ما يغني عن
أكثر األطعمة ،بل إن يف النصوص ما يشري إىل كوهنا غذاء كامال ..وهو رس آخر من رس الربكة
التي أودعها هلل فينا.
قلت :قرأت القرآن الكريم من أوله إىل آخره ،فلم أجد هذا ..فام هذه الدعوى العريضة؟
قالت :أمل تقرأ قوله تعاىل يف قصة يوسف  ﴿:و َق َال ا َْمل ِل ُك ِإ ِّين َأرى سبع ب َقر ٍ
ات ِس َام ٍن
َ
َ َ َْ َ َ
ض و ُأ َخر ي ِابس ٍ
ٍ
أل َأ ْف ُت ِ
ات َيا َأ ُّ َهيا ا َْمل ُ
اي ِإن كُ ن ُت ْم
َي ْأكُ ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
وين ِيف ُرؤْ َي َ
اف َو َس ْب َع ُسن ُبالَت ُخ ْ ٍ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ا َ
ال ٍم َو َما ن َْح ُن ِب َت ْأ ِو ِ
ون َقا ُلو ْا َأ ْضغ ُ
رب َ
أل ْح َ
َاث َأ ْح َ
كَر
ال ِم ِب َعاملنيَ َو َق َال ا َّلذي ن ََجا من ُْه َام َوا َّد َ
ل ُّلرؤْ َيا َت ْع ُ ُ

ف َأهيا الصدِّ ُيق َأ ْف ِتنَا ِيف سبعِ ب َقر ٍ
ِِ ِ ِ
ٍ
ات ِس َام ٍن َي ْأكُ ُل ُه َّن َس ْب ٌع
وس ُ ُّ َ ِّ
َ ْ َ َ
َب ْعدَ ُأ َّمة َأ َن ْا ُأ َن ِّب ُئكُ م ِب َت ْأ ِويله َف َأ ْرس ُلون ُي ُ
ض و ُأ َخر ي ِابس ٍ
ٍ
ات َّل َع ِّيل َأ ْر ِج ُع ِإ َىل الن ِ
ون َق َال تَزْ َرعُ َ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون
ِع َج ٌ
اف َو َس ْبعِ ُسن ُبالَت ُخ ْ ٍ َ َ َ َ
َس ْب َع ِسنِنيَ َد َأ ًبا َف َام َح َصدت ُّْم َف َذ ُرو ُه ِيف ُسن ُب ِل ِه ِإ َّ
ال ِّممَّا َت ْأكُ ُل َ
ال َق ِلي ً
ون ُث َّم َي ْأ ِيت ِمن َب ْع ِد َذلِ َك َس ْب ٌع ِشدَ ا ٌد
َي ْأكُ ْل َن َما َقدَّ ْم ُت ْم َهلُ َّن ِإ َّ
ون ُث َّم َي ْأ ِيت ِمن َب ْع ِد َذلِ َك عَ ٌام ِف ِيه ُيغ ُ
ال ِّممَّا ُحت ِْص ُن َ
ال َق ِلي ً
َّاس َو ِف ِيه
َاث الن ُ
ِ
رص َ
ون﴾ (يوسف 43:ـ )49
َي ْع ُ
قلت :بىل ..كثريا ..ففي هذه اآلية قصة رؤيا امللك ،وكيف مكن اهلل ليوسف  يف
األرض ،وهو متهيد حلضور إخوة يوسف .
قالت :ما أقل ما تفقهون من القرآن الكريم ..أال تسمعون من القرآن الكريم غري
القصص؟
قلت :فام تسمعني؟
قالت :يف هذه اآليات الكريمة أخرب تعاىل أن املرصيني ،ومن جاورهم من الشعوب
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اكتفوا يف تلك الفرتة الطويلة بام تدره عليهم السنابل املخزنة من رزق ،وهو دليل عىل أهنا غذاء
كامل ،وإال لكان يف اكتفائهم هبا ما يؤدي هبم إىل سوء التغذية(.)1
قلت :فهل أثبت العلم احلديث ذلك؟
قال :ال حاجة ألن يثبت ذلك ..فقد عاشت البرشية سنني طويلة من أعامرها تعتمدنا
غذاءنا ،فلم تشك فاقة وال جوعا.
قلت :ولكن!....؟
القمح:
قال :أجل ..سأريض بعض غروركم ..لقد أثبتت الدراسات التي أجريت عىل الرتكيب
التحلييل للقمح ،وعشبة القمح أهنام حيتويان عىل العنارصالوفرية مثل الكالسيوم والفسفور
والكربيت البوتاسيوم والكلور والصوديوم واملغنيسيوم ،وغريها ..وليس هذا فقط ،بل إهنام
حيتويان عىل نسب مقاربة جدا ملا هي موجودة عليه يف جسم اإلنسان.
وزيادة عىل ذلك فإن حبة القمح حتتوي عىل كل العنارص النادرة يف الرتبة ،بكميات نادرة
أيضا ،وبنسب مقاربة جدا ملا هي موجودة عليه يف جسم اإلنسان ،ومن أمثلتها احلديد والفلور
والزنك ،والنحاس ،واليود والكروم والكوبالت ،والسيليكون ،والفاناديوم والسيلينيوم
واملنجنيز والنيكل واملوليبدنيوم وغريها.
وإضافة إىل ذلك كله ،فحبوب القمح حتتوي عىل الكربوهيدرات التي تعترب املصدر
األول للطاقة.

( )1ذكر هذه اإلشارة الدكتور مجيل القديس الدويك ،قال «:وبالفعل عاشت مرص بأكملها ،وما حوهلا من احلضارات
سبع سنني كاملة عىل غذاء متكاملٍ ،
واف شامل ،دون أن يأكلوا أي طعام آخر ألن كل األطعمة قد انتهت بعد جفاف سبع
سنني ،فأكلوا بذلك الغذاء الصحي املتكامل أال وهو القمح الكامل»

186

قلت :ولكن ما ذكرته ال يشكل الغذاء الكامل؟
قالت :تقصد الربوتينات ..القمح حيتوي عىل كل األمحاض األمينية العرشين األساسية
وغري األساسية ،وهي وحدات بناء كل أنواع الربوتينات املوجودة يف اجلسم ..كلها كلها بدون
استثناء ..وكيف ال وهو حيتوي عىل احلمضني الدهنيني األساسيني اللذين يقدمان للجسم
وظائف خارقة عظيمة معجزة تعجز آالف بل ماليني املركبات عن القيام هبا.
قلت :والفيتامينات!؟
قالت :القمح حيتوي عىل جمموعة هائلة ومتنوعة من الفيتامينات ،والتي يندر وجودها
حتى يف أعظم صيدلية ،وبكميات رائعة مفيدة مدهشة(.)1
قلت :واهلرمونات واإلنزيامت!؟
قالت :حبة القمح حتتوي عىل مركبات هرمونية عظيمة مسيطرة مهيمنة هي
الربوستاغالندينات ،وعىل أكثر من ثامنني إنزي ًام عظي ًام مسيطر ًا مهيمن ًا.
قلت :فقد كان يوسف  خبريا غذائيا إذن؟
قال :كيف ال ،وقد شهد له القرآن الكريم بذلك ،أمل يقل اهلل تعاىل عىل لسانه ﴿:ال َي ْأ ِتيكُ َام
َط َع ٌام ُت ْرزَ َق ِان ِه ِإ َّال َن َّب ْأ ُتكُ َام ِب َت ْأ ِو ِيل ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْأ ِت َيكُ َام﴾ (يوسف ،)37:فهو يعلم بالغذاء قبل حضوره،
ويعلم تأويله بعد أكله.
الشعري:
قلت :لقد حدثتني أيتها السنبلة املباركة عن القمح ،فحدثيني عن الشعري.

( )1من الفيتامينات التي تم اكتشافها يف حبة القمح الكاملة حتى اآلن فهي ،فيتامني ج ،فيتامني هاء (السكسينات) ،البيتا
كاروتني (فيتامني أ) ،والبيوتني ،والكولني ،ومحض الفوليك ،الثيامني (فيتامني ب ،)1الريبوفالفني فيتامني ب ،)2النياسني
(فيتامني ب ،)3البانتوثنيك أسيد (فيتامني ب ،)5وفيتامني ك.
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قالت :ها هي ذي أختي سنبلة الشعري حتدثك عن نفسها ..فال أبلغ من حديث اإلنسان
عن نفسه.
تقدمت سنبلة الشعري بجامهلا ،وقالت :لقد ورد يف من الربكات ما ورد يف القمح ،فقد
تناولني النبي  خبزً ا وحساء ورشا ًبا ،ونصح يب ووصفني ملداواة املرىض وختفيف احلزن والغم
الذي يعرتي النفس اإلنسانية بني حني وآخر.
قلت :فاذكري يل ما تطمئن به نفيس ،وينرشح ل صدري.
قالت :من ذلك ما قاله ابن عباس يصف حياة النبي  (:كان  يبيت الليايل املتتابعة
طاويا وأهله ال جيدون عشاء ،وكان أكثر خبزهم خبز الشعري)( ،)1وعن أيب أمامة قال (:ما كان
يفضل عن أهل بيت رسول اهلل  خبز الشعري)()2

وقد كانوا يأكلون الشعري بنخالته ،وقد روي أنه  مل يأكل (خبزً ا منخو ً
ال منذ بعثه اهلل إىل
أن قبض)()3

قلت :أكان يأكل الشعري بنخالته؟
هلل  النقي()4
قالت :أجل ..أمل تسمع حديث سهل بن سعد ،فقد قال :ما رأى رسول ا َِّ

َ ُ

هلل مناخل؟ قال:
هلل تعاىل حتى قبضه اهللَّ ،فقيل له :هل كان لكم يف عهد َر ُسول ا َِّ
من حني ابتعثه ا َّ
هلل منخ ً
هلل تعاىل ،فقيل له :كيف كنتم تأكلون
هلل تعاىل حتى قبضه ا َّ
ال من حني ابتعثه ا َّ
ما رأى َر ُسول ا َِّ

( )1الرتمذي ،وقال :حسن صحيح.
( )2الرتمذي.
( )3أمحد.
( )4هو اخلبز احلواري ،وهو الدرمك.
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)

الشعري غري منخول؟ قال (:كنا نطحنه وننفخه فيطري ما طار وما بقي َثر ْينَاه()2( )1

َّ

قلت :ولكن املناخل وجدت بعد ذلك ..وال حرج يف أكل النقي ..فاهلل تعاىل مل حيرم
الطيبات.
قالت :الطيبات يف النقي والنخالة ..أال تعلم أن بعض بني قومك كانوا يأكلون األرز
بقشوره ،فرتكوه فأصاهبم ما أصاب املستكربين؟
قلت :فام خرسوا غري القشور؟
قالت :إن تلك القشور التي خرسوها كانت حتمل40باملائة من الكالسيوم ،و 55باملائة
من الفوسفور ،و55باملائة من احلديد ،و 56باملائة من البوتاسيوم ،و78باملائة من فيتامني ب،1
و50باملائة من فيتامني ب ،2و69باملائة من فيتامني ب ،و70باملائة من األلياف.
قلت :أكل هذه الفوائد ختتزهنا القشور؟
قالت :وغريها..
قلت :فحدثني عن رس بركتك.
قالت :قد حدثتك عنها.
قالت :أنت أعلم بام يف نفيس من آثار ما تركه قومي ،فخاطبيني بحسب عقيل.
قالت :ال بأس ..سأخاطبك ما دمت تلميذا ..ولو كنت أعىل درجة من ذلك ما زدت عىل
ما ورد يف النصوص :لقد وردت األدلة العلمية الكثرية تثبت الفوائد التي حيتوي عليها الشعري
غذاء ورشابا.
ومن ذلك أن معهد البحوث الزراعية بجامعة ألربتا بكندا قام ببحث حول ( أمهية
( )1أي :بللناه وعجناه.
( )2البخاري.
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املنتجات املحتوية عىل منتجات الشعري عىل صحة مرىض السكر ـ النوع الثاين ـ) ،وحتديد أمهية
استخدام منتجات الشعري وتأثريها عىل نسبة السكر والدهون يف الدم ،وكانت النتيجة النهائية
هلذا البحث توضيح أمهية غذاء الشعري وخبز الشعري كوسيلة لزيادة كمية األلياف املطلوبة
للجسم القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان ،خلفض نسبة السكر والدهون يف الدم.
قلت :وهل للشعري القدرة عىل تنظيم امتصاص السكر يف الدم.
قالت :أجل ..فهو جيد من ارتفاع السكر املفاجئ الحتواء أليافه املنحلة القابلة للذوبان
لزجا يبطئ من هضم وامتصاص النشويات والسكريات ،كام
عىل بكتينات تكون مع املاء هال ًما ً
أنه قليل السعرات غني األلياف املنحلة وغري املنحلة ،مما يقلل من الرغبة يف تناول األطعمة
السكرية وغريها ،وهذا يساعد عىل تنظيم نسبة السكر يف الدم.
قلت :ذكرت أن لك عالقة بالدهون ،فهل تسامهني يف التقليل من الكوليسرتول؟
قالت :أجل ..وقد أثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعري الفائقة يف تقليل
مستوى الكوليسرتول يف الدم من خالل عدة عمليات حيوية ،منها أن حبوب الشعري حتتوي عىل
مركبات مشاهبة لفيتامني هـ الذي يعد من أشهر مضادات األكسدة التي هلا القدرة عىل تثبيط
إنزيامت التخليق احليوي للكوليسرتول.
ومنها أن ألياف الشعري املنحلة حتتوي عىل مادة هامة جدً ا وهي البيتا جلوكان ،وهي التي
تتحد مع الكوليسرتول الزائد يف األطعمة واألمحاض الصفراوية مما يقلل وصوله إىل تيار الدم.
وتشري نتائج البحوث إىل انخفاض نسبة الكوليسرتول العام بنسبة 10باملائة ،وانخفاض
نسب الكوليسرتول منخفض الكثافة  ldlإىل 8باملائة وارتفاع نسبة الكوليسرتول عايل الكثافة
 hdlإىل 16باملائة.
زيادة عىل هذا ،فإنه ينتج عن ختمر األلياف املنحلة يف القولون أمحاض متتص من القولون
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وتتدخل مع استقالب الكوليسرتول فتعيق ارتفاع نسبة يف الدم.
قلت :فلك عالقة إذن بضغط الدم.
قالت :أجل ..فيل دور يف كبح مجاح ضغط الدم ،وذلك الحتوائي عىل كمية وافرة من
عنرص البوتاسيوم ،حيث خيلق هذا العنرص التوازن الالزم بني امللح واملاء داخل اخللية ..وهو يدر
البول مما يقلل من ضغط لدم.
قلت :لقد ذكرت يف بدء حديثك أن لك عالقة بعالج األحزان ..فصفي يل وصفة
لذلك ..فاالكتئاب من أمراض عرصنا؟
قالت :لست أنا الذي يصف هذه الوصفة.
قلت :فمن يصفها إن مل تصفيها؟
قالت :رسول اهلل  هو الذي وصفها ..وحسبنا بذلك رشفا ..وحسب هذه الوصفة
بذلك بركة.
قلت :فام هي الوصفة؟
قالت :لقد كان  يصف التلبينة ،وهي حساء الشعري لعالج املحزونني ،ويقول (:التلبينة
جممة لفؤاد املريض تذهب ببعض احلزن)( ،)1وكان  إذا أخذ أحدً ا من أهله الوعك أمر باحلساء
من شعري فصنع ،ثم أمرهم فحسوا منه ،ثم يقول (:إنه يرتو فؤاد احلزين ،ويرسو فؤاد السقيم ،كام
ترسو إحداكن الوسخ باملاء عن وجهها)()2

قلت :آمنت بام قال رسول اهلل  ..فهال ذكرت يل ما كشفه العلم احلديث من تأويل
ذلك ليطمئن قلبي؟

( )1البخاري ومسلم.
( )2ابن ماجه والرتمذي ،وقال :حسن صحيح.
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قالت :أفال يطمئن قلبك إال ملا قالت املخابر؟
قلت :هي جند من جند اهلل ..فلذلك نفرح بام تأتينا به من أخبار انتصار احلقيقة.
قالت :لقد أشارت هذه األحاديث إىل استعامل حبوب الشعري غذاء ودواء فقد استعمله
النبي  ألهل بيته خبزً ا ،وأمر به للمريض الذي ال يطعم الطعام ،وأمر به للحزين ،وإصالح
فؤاد املريض ،وأمر به للمبطون ،فإن حساء الشعري يغسل بطن املريض .ويرتو فؤاد احلزين،
ويرسو فؤاد السقيم.
قلت :فام تفسري تأثري الشعري يف إزالة احلزن ،كام وصف  التلبينة بأهنا ( تذهب ببعض
احلزن)؟
قالت :لقد أثبت الباحثون أن من أسباب احلزن واالكتئاب حدوث خلل كيميائي ،كام
أثبتوا أن هناك مواد هلا تأثر يف ختفيف االكتئاب واحلزن ،مثل :عنرص البوتاسيوم واملغنيسيوم
ومضادات األكسدة وامليالتونني وبعض عنارص فيتامني ب املركب والسرياتونني.
والشعري حيتوي عىل كل ذلك ،فهو حيتوي عىل عنرصي البوتاسيوم واملغنيسيوم اللذين
يؤدي نقصهام إىل رسعة الغضب واالنفعال والشعور باالكتئاب واحلزن ،وضبط عنرص
البوتاسيوم واملغنيسيوم له تأثري يف ختفيف االكتئاب عن طريق تأثري هذين العنرصين عىل بعض
املوصالت العصبية.
واإلنسان يشعر بامليل إىل االكتئاب عند تأخر العمليات الفسيولوجية للموصالت
العصبية ،ومن أهم أسباب هذا اخللل نقص فيتامني ب املركب ،والشعري حيتوي عىل كمية طبيعية
من بعض فيتامني ب املركب ،وهذا مما يساعد عىل التخلص والتخفيف من االكتئاب.
باإلضافة إىل هذا ،فإن عالج نقص مضادات األكسدة مثل فيتامني هـ له تأثري فعال يف
وأيضا عىل فيتامني أ املضاد
عالج حاالت االكتئاب والشيخوخة وخاصة لدى املسننيً ،
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لألكسدة.
وحيتوي الشعري عىل محض األميني تريبتوفان الذي يسهم يف ختليق أهم الناقالت العصبية
وهو السريوتونني ،والتي تؤثر بشكل واضح يف احلالة النفسية والعصبية للمريض.
قلت :لقد سمعت قوله  (:التلبينة تغسل بطن أحدكم كام تغسل إحداكن وجهها من
الوسخ باملاء)فام تفسريه؟
قالت :التلبينة ملينة لألمعاء ،مهدئة للقولون ،مضادة لرسطان األمعاء ،وهي توصف
للمرىض كغذاء لطيف سهل اهلضم ..والشعري غني باأللياف املنحلة وغري املنحلة ،وهذه األخرية
متتص كميات كبرية من املاء وحتبسه داخلها ،فتزيد من كتلة الفضالت مع احلفاظ عىل ليونتها مما
يسهل ويرسع هذه الكتلة عرب القولون ،وينشط احلركة الدودية لألمعاء مما يدعم عملية التخلص
من الفضالت.
زيادة عىل هذا ،فإن هناك أبحاثا عىل أمهية الشعري يف التقليل من اإلصابة برسطان
القولون ،حيث استقر الرأي عىل أن الشعري يقلل من بقاء الفضالت يف األمعاء؛ مما يقلل من بقاء
املواد املرسطنة يف األمعاء؛ مما يقلل من اإلصابة بالرسطان ،كام أن الشعري حيوي من عنارص
مضادات األكسدة والفيتامينات ما يقاوم الشوارد احلرة التي تدمر غشاء اخللية واحلمض
النووي ،وقد تكون املتهم الرئيس ي حدوث أنواع معينة من الرسطان.
وهلذا يستخرج من الشعري مادة تستعمل حقنًا حتت اجللد أو رشا ًبا يف حاالت اإلسهال
والتيفوئيد والتهابات األمعاء تسمى اهلوردنني.
قلت :أرى أن العلم احلديث يقف يف صفك ..ويوشك أن تباع يف الصيدليات.
قالت :ال هيمنا أن تقف علومكم معنا ..بل هيمنا ما رشفتنا به النصوص التي ربطت بنا
الكثري من األحكام الرشعية.
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قلت :فأي أحكام ربطت بكن؟
قالت :أال ترى أن النبي  ال يقرص الربا عىل الذهب والفضة ونحوها مما له عالقة
بالنقود ،بل يذكر القمح والشعري وما هو مثلهام من األغذية األساسية لئال يتالعب املرابون هبا،
فقد قال  (:التمر بالتمر ،واحلنطة باحلنطة ،والشعري بالشعري ،وامللح بامللح ،مثال بمثل يدا بيد،
فمن زاد واستزاد فقد أربى ،إال ما اختلف ألوانه)()1

وأكثر ما وردت من صدقات اإلطعام يف الكفارات جيعل من القمح والشعري مادته
األساسية ،وقد قال  (:ليتصدق ذو الدنانري من دنانريه ،وذو الدرهم من درمهه ،وذو الرب من
بره ،وذو الشعري من شعريه ،وذو التمر من متره من قبل أن يأيت عليه يوم فينظر أمامه فال يرى إال
النار وينظر عن يمينه فال ينظر إال النار وينظر عن شامله فال يرى إال النار وينظر من قدامه فال يرى
إال النار)()2

قلت :فام ترين من رس النهي عن الربا يف صنفكن ،واحلث عىل الصدقة منكن؟
قالت :ذلك واضح ..فالربا يقمع اجلشع ..والصدقة تنرش الرمحة.
قلت :فام عالقة ذلك بالربكة؟
قالت :هذا هو رس الربكة ..فاجلشع واحلرص الذي مأل بطون قومك جعلهم يتالعبون
بجيناتنا ليهندسوها كام يشاءون ..أو ليوقعونا يف اجلنون الذي أوقعوا فيه البقر.
قلت :والرمحة؟
قالت :ال بركة بال رمحة..
قلت :أرى لك اهتامما بام يقول العلم ..فهل لك اهتامم مثله بالتفسري؟

( )1مسلم.
( )2الطرباين يف األوسط.
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قالت :كيف ال يكون يل اهتامم بكالم ريب؟
قلت :فام ترين يف الفوم الذي ورد يف قوله تعاىل ﴿:و ُف ِ
وم َها ﴾ ،فقد اختلفت فيها أقوال
َ
املفرسين؟
قالت :ال شك أن هذه اآلية تقصدنا معرش احلبوب ..بل هذا ما ذهبت إليه أكثر أقوال
املفرسين( ..)1فإن قدر اهلل وزرت الثوم ..فال تسمع ملا يقول ،فهو يدعي أن هذه اآلية تقصده..
وال دليل له عىل ذلك.

اللبن
قالت يل سنبلة الشعري ـ وقد رأت عزمي عىل االنرصاف ـ :أتراك سلوتنا؟
قلت :كيف أسلوكن ..وأنتن نعمة من نعم اهلل ،وبركة من بركاته؟
قالت :فإىل أين املنرصف ..فلم نكمل ذكر بركاتنا؟
قلت :ال طاقة يل باستكامل تعلم مجيع بركاتك ..فهل حياط بربكات اهلل علام؟
قالت :أما إن قلت هذا ،واعرتفت بام أوالنا اهلل من فضل ،فإنا سنرسلك لنهر من أهنار
الربكات ،امتأل بجميع اخلريات ،حتى فاض أعذب من هنر الفرات.
قلت :أراك تسجعني ..أو تلغزين ..فمن تقصدين؟
قالت :الرزق الذي أفاضه اهلل عليكم من بني الفرث والدم.
( )1روي أن ابن عباس سئل عن قول اهلله تعاىل :و ُف ِ
وم َها ﴾ ما فومها؟ قال :احلنطة .قال ابن عباس :أما سمعت قول
َ
أحيحة بن اجلالح وهو يقول:
قد كنت أغنى الناس شخص ًا واحد ًا ورد املدينة عن زراعة فوم
هلل تعاىل :و ُف ِ
وم َها ﴾ قال :الفوم احلنطة بلسان بني هاشم ،وقال اجلوهري :الفوم
وقال ابن جرير ،عن ابن عباس يف قول ا ه
َ
احلنطة ،وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة :أن الفوم كل حب خيتبز ،قال :وقال بعضهم :هو احلمص لغة شامية ،قال البخاري:
وقال بعضهم احلبوب التي تؤكل كلها فوم.
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قلت :ذاك اللبن ،وقد كان أول طعام رأيته يف حيايت ،فكيف أراه ،وأنى يل أن أحادثه؟
قالت :أنا أوصلك إليه.
قلت :ألديك براق يطري يب إليه؟
قالت :ال ..انظر عن يمينك لرتاه.
فنظرت فإذا هنر من لبن امتأل بياضا ومجاال ،فصحت أأنت النهر الذي وصفه اهلل تعاىل
ِ
ون ِفيها َأهنار ِمن م ٍاء ِ ِ
ِ
بقوله ﴿:م َث ُل ْ ِ ِ
َري َط ْع ُم ُه
اجلنَّة ا َّلتي ُوعدَ ا ُْملت َُّق َ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ
َ
َ
غَري آس ٍن َو َأ ْ َهن ٌار م ْن َل َب ٍن َملْ َي َتغ َّ ْ
لش ِار ِبنيَ و َأهنار ِمن عَس ٍل مص هفى و َهلم ِفيها ِمن كُ ِّل ال َّثمرا ِ
َو َأ ْ َهن ٌار ِم ْن َمخ ٍْر َل َّذ ٍة لِ َّ
ت َو َمغ ِْف َر ٌة ِم ْن َر ِّ ِهب ْم
َ َْ ٌ ْ َ ُ َ ً َ ُْ َ ْ
ََ
كَمن ُهو َخالِدٌ ِيف الن َِّار وس ُقوا ماء َ ِ
محي ًام َف َق َّط َع َأ ْم َعا َء ُه ْم﴾(حممد)15:؟
َ ْ َ
َ ً
َ ُ

ِ
قال :ال ..أنا النهر الذي وصفه اهلل تعاىل بقولهَ ﴿:و ِإ َّن َلكُ ْم ِيف ْ َ
رب ًة ُن ْس ِقيكُ ْم ِممَّا ِيف
األ ْن َعا ِم َلع ْ َ
ني َفر ٍ
ِِ ِ
لش ِار ِبنيَ ﴾(النحل ،)66:وقولهَ ﴿:و ِإ َّن َلكُ ْم ِيف ْ َ
ث َو َد ٍم َل َبن ًا َخالِص ًا َس ِائغ ًا لِ َّ
األ ْن َعا ِم
ُب ُطونه م ْن َب ْ ِ ْ
وهنا و َلكُ م ِفيها من َِافع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَث َري ٌة َو ِمن َْها َت ْأكُ ُل َ
ون﴾(املؤمنون)21:
رب ًة ُن ْسقيكُ ْم ممَّا ِيف ُب ُط َ َ ْ َ َ ُ
َلع ْ َ
قلت :فأنت هنر من أهنار الدنيا ..ولكني ال أعرف هنرا من أهنار اللبن.
قال :لو مجعتم ما حتلبونه من لبن كل يوم لشكلتم أهنار ال هنرا واحدا.
قلت :أنا أبحث عن أرسار الربكات ..وال علم يل باجلغرافية وال التاريخ ..وال باملساحات
وال املكاييل ..فلذلك أخربين عنك ،وعن رس بركتك.
قال :ال جيحد بركتي إال جحود.
قلت :أنا ال أجحدها ،ولكني أريد أن أعلمها.
لبن األم:
قال :أول بركايت أن اهلل تعاىل أوصاكم بأن تطعموا أوالدكم عامني كاملني من لبني.
ني ِ
كَام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن
قلت :ذلك صحيح ،فقد قال تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
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ِ
الر َض َ
اعَة ﴾ (البقرة ،)233:وهي اآلية التي ترشع أحكام الرضاع.
َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
قال :أال يكفيك ذلك للداللة عىل الفضل الذي مألين اهلل به.
قلت :بىل هذا فضل عظيم ..وقد زعم قومي أهنم استغنوا عنه بالقارورات الزجاجية التي
صنعوها.
قال :واألمهات التي در اهلل أثداءهن باللبن املبارك؟
قلت :مشغوالت بربامج يتفرجوهنا ،أو ألعاب يلعبوهنا ،أو شوراع يعمروهنا ،أو مكاتب
يزينوهنا.
قال :بئست األم التي ال تطعم ابنها بركتها.
قلت :أنت رجعي يا لبن ..فنحن يف عرص جديد ،وقد تطورنا يف كل املجاالت.
قال :هو تطور خال من الربكات ،ميلء باملنغصات.
قلت :صدقت ،ومل تصدق.
قال :بني؟
قلت :أما كونه عرصا خاليا من الربكات ،فقد يكون صحيحا ..ولكنه ليس مليئا
باملنغصات ،بل هو ميلء املرسات.
قال :املرسات عنده وبه ومنه ..أما ما تسمونه مرسات ،فليس سوى منغصات متسرتة
بالرسور الكاذب.
قلت :وهل تعرف املرسة؟
قال :كل أكوان اهلل ال تعرف إال املرسة ..فاهلل مل خيلقنا لنحزن.
قلت :فقد وافقتني إذن.
قال :فيم؟
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قلت :يف أن الربكات التي فيك ال ختتلف عن الربكات التي يصنعها قومي ،ويسقوهنا
الرضع.
قال :تلك السموم التي تسقوهنا الرضع ال بركة فيها ،أمل تسمع اهلل تعاىل ،وهو يقول﴿:
ني ِ
كَام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني ﴾ ،فلم يذكر الزجاجات ،وإنام ذكر الوالدات ،ومل
َوا ْل َوالِدَ ُ
يكتف بذلك ،بل حدد األوقات حتى ال تتالعب النساء والرجال هبا.
قلت :ال أزال إىل اآلن أراك وما نصنعه من لبن سواء ،فكالكام أبيض ،وكالكام معقم ،بل
إنه يزيد عليك بعنارص كثرية وفيتامينات ومعادن تغري اآلباء باالستغناء عنك ،واألمهات بإراحة
أنفسهن منك.
ف َق ْو َم ُه َف َأ َطاعُ و ُه ِإ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْوم ًا
است ََخ َّ
قال :ال شك أنك مل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:ف ْ

َف ِاس ِقنيَ ﴾ (الزخرف)54:

قلت :ذاك فرعون ،وذلك شعبه ..وال عالقة يل به.
قال :فأنتم قد استخفت بعقولكم رشكات اللبن الكاذب ،لترصفكم عن احلقيقة ..فلم
تبحثوا ،ومل تنظروا ،بل رحتم تبذلون أموالكم ،وتضحون بأوالدكم.
قلت :إىل اآلن ..كل ما أسمعه دعاوى.
قال :أعلم ذلك ..وأعلم ما حتتاجه ..وهلذا أحضت معي ما يقيم عليك احلجة.
قلت :وما أحضت؟
قال :انظر..
فنظرت فرأيت علبة لبن رضع ،وقد آتاها اهلل لسانا تعرب به ،فقلت :من أنت أيتها العلبة؟
قالت :أنا مسلمة هلل تائبة من خطايا ارتكبتها ،أو كنت سهام فيها ..فهربت منهم ملا
خفتهم ..وجئت إىل لبن الفطرة ألودعه أرسار ما يفعله املجرمون.
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قلت :فحدثيني عن الفرق بينك ،وبني لبن األم.
قالت :أرأيت البيت الذي بنيته وتعبت يف بنائه؟
قلت :ما حصل له ..لقد مألتني رعبا.
قالت :ال ختف ..أرأيت لو أن بعض املحتالني أخذه منك يف مقابل صورة لقرص فخم من
القصور التي تزدهي هبا األحالم.
قلت :وما تغني عني صور القصور؟
قال :فام تراه من ألواننا هو تلك الصور التي يريدون أن يستبدلوا هبا اللبن الذي يبني بيوت
أجساد أطفالكم.
قلت :فهمت املثال ..فربهني عىل صدقه.
قالت( :)1أول ما يملؤك باليقني الذي يزيل عنك ظلامت الشك هو أن تعلم أن لبن األم
يتناسب مع حاجة الرضيع ،فلذلك يتطور من يوم آلخر بام يالئم حاجته الغذائية ،ويناسب حتمل
جسمه ،وغريزته وأجهزته التي تتطور يوم ًا بعد يوم.
قلت :ولكني أرى يف اللبن الصناعي قاروات تتناسب مع األعامر املختلفة.
قال :هي تنتقل فجأة من تقدير إىل تقدير ..أما لبن األم ،فيتحول من يوم إىل يوم فهو ـ مث ً
ال
ـ يفرز يف األيام األوىل اللبن  Colostrmالذي حيوي أضعاف ما حيوي اللبن من الربوتني
والعنارص املعدنية ،لكنه فقري بالدسم والسكر ،كام حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد ،وله فعل
ملني ،ولذلك فهو الغذاء املثايل للوليد.
كام خيف إدرار اللبن من ثدي األم ،أو خيف تركيزه بني فرتة وأخرى بحسب احلاجة،

()1

رجعنا للمعلومات العلمية يف هذا املطلب إىل كتاب « مع الطب يف القرآن الكريم » للدكتور عبد احلميد دياب،
والدكتور أمحد قرقوز.
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وذلك إلراحة اجلهاز اهلضمي عند الوليد ،ثم يعود بعدها بام يالئم حاجة الطفل.
قلت :فهمت هذا ..وهو مما ال يمكن للصناعة حتقيقه مهام تطورت.
قالت :وأزيدك أن لبن األم أسهل هض ًام ،الحتوائه عىل مخائر هاضمة تساعد مخائر املعدة
عند الطفل عىل اهلضم ،وتستطيع املعدة إفراغ حمتواها منه بعد ساعة ونصف ،وتبقى محوضة
املعدة طبيعية ومناسبة للقضاء عىل اجلراثيم التي تصلها.
بينام يتأخر هضم خثرات اجلبن يف لبن البقر ،لثالث أو أربع ساعات ،كام تعدل األمالح
الكثرية املوجودة يف لبن البقر محوضة املعدة ،وتنقصها مما يسمح للجراثيم ،وخاصة الكولونية
بالتكاثر مما يؤدي لإلسهال والقيء.
ويضاف إىل هذا ما يسببه لبن البقر من مضاعفات عدم حتمل وحتسس ال تشاهد يف
اإلرضاع الطبيعي كاإلسهال والنزف املعوي والتغوط األسود ومظاهر التجسس الشائع ،كام إن
اإللعاب واملغص واإلكزما البنيوية أقل تواجد ًا يف اإلرضاع الطبيعي.
قلت :فهمت هذا ..فاهلل خلق اجلهاز اهلضمي للرضيع متناسبا مع لبن أمه.
قالت :ويضاف إىل هذا أن لبن األم معقم ،بينام يندر أن خيلو اللبن يف الرضاع الصناعي
من التلوث اجلرثومي ،وذلك حيدث إما عند عملية احللب ،أو باستخدام اآلنية املختلفة أو بتلوث
زجاجة اإلرضاع.
قلت....:
قالت :وأزيدك أن درجة حرارة لبن األم ثابتة ،ومالئمة حلرارة الطفل ،وال يتوفر ذلك
دائ ًام يف اإلرضاع الصناعي.
قلت :أرى األمهات ،وهن يرهقن كثريا يف تربيد اللبن وتسخينه كل حني.
قالت :ومع ذلك ال يصلن إىل درجة احلرارة التي تتناسب مع رضيعهن.
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قلت :هذه فوائد كثرية ..وهي تكفي إلقناعي.
قالت :فأضف إليها ما حيمله لبن األم من مصادر قوة املناعة ،فلبن األم حيوي أجساما
ضدية نوعية تساعد الطفل عىل مقاومة األمراض ،وهي تتواجد بنسبة أقل بكثري يف لبن البقر ،كام
أهنا غري نوعية ،وهلذا فمن الثابت أن األطفال الذين يرضعون من أمهاهتم أقل عرضة لإلنتان ممن
يعتمدون عىل اإلرضاع الصناعي.
واإلرضاع من األم يدعم الزمرة اجلرثومية الطبيعية يف األمعاء ذات الدور الفعال يف
امتصاص الفيتامينات وغريها من العنارص الغذائية ،بينام يسبب اإلرضاع الصناعي اضطراب
هذه الزمرة.
قلت :اقتنعت بام تقولني.
قالت :اسمع لرتدع قومك ..فإرضاع الطفل ـ الذي أمر به اهلل ـ حيميه من اإلصابة بأمراض
خمتلفة ،كالتهابات الطرق التنفسية ،وحتدد الرئة املزمن الذي يرتبط برتسب بروتني اللبن يف بالسام
الطفل ،وحذف لبن البقر من غذاء الطفل يؤدي لتحسنه من املرض ،ومثل ذلك التهاب األذن
الوسطى ،ألن الطفل يف اإلرضاع الصناعي يتناول وجبته وهو مضطجع عىل ظهره ،فعند قيام
الطفل بأول عملية بلع بعد الرضاعة ينفتح نفري أوستاش ويدخل اللبن واللعاب إىل األذن
الوسطى مؤدي ًا اللتهاهبا.
وتزيد حاالت التهاب اللثة واألنسجة الداعمة للسن بنسبة ثالثة أضعاف عن الذين
يرضعون من الثدي ،أما تشنج احلنجرة ،فال يشاهد عند األطفال الذين يعتمدون عىل رضاعة
الثدي.
قلت :إن ما ذكرته يفرس ارتفاع نسبة الوفيات عند األطفال الذين يعتمدون اإلرضاع
الصناعي مقارنة بنسبة وفيات إخواهنم الذين يرضعون من الثدي.
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قالت :وذلك بمقدار أربعة أضعاف رغم كل التحسينات التي أدخلت عىل طريقة إعداد
اللبن يف الطرق الصناعية ،وعىل طريقة إعطائه للرضيع..
قلت :اقتنعت بام تقولني.
قالت :وفوق ذلك ،فإن اإلرضاع الطبيعي أقل كلفة ،بل هو ال يكلف أي يشء من الناحية
االقتصادية ،فلذلك ينتفع به الغني والفقري ،والدول املتخلفة والدول املتطورة.
قلت :أدركت ما قلت ،وبورك فيك ،وتقبل اهلل توبتك.
قالت :لقد تقبلها بفضله ،فآليت عىل نفيس أال أدع جملسا يبني عورة ما يفعلون بكم إال
وهنضت حمتسبة هلل ،ناهية عن املنكر ،آمرة باملعروف.
قلت :لقد سمعت قوله  (:حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب)( ،)1وقد بحثت هذه
املسائل يف ( فقه األرسة) ،وقد توقفت يف النسب الذي حيرم به اللبن االصطناعي ..أال تعرفينه؟
قالت :ذكرتني بمزاحك ..أال تعلم أن األبحاث العلمية احلديثة( )2أثبتت وجود أجسام
يف لبن األم املرضعة يرتتب عىل تعاطيها تكوين أجسام مناعية يف جسم الرضيع بعد جرعات
ترتاوح من ثالث إىل مخس جرعات ...وهي نفس اجلرعات املطلوبة لتكوين األجسام املناعية يف
جسم اإلنسان ،حتى يف حيوانات التجارب املولودة حديثا والتي مل يكتمل نمو اجلهاز املناعي
عندها.
فعندما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الوراثية اخلاصة باملناعة من اللبن الذي
ترضعه ،وبالتايل تكون مشاهبة ألخيها أو ألختها من الرضاع يف هذه الصفات الوراثية.

( )1البخاري ومسلم.
( )2انظر :اإلعجاز العلمي يف اإلسالم السنة النبوية :حممد كامل عبد الصمد ،والعلوم يف القرآن:د :حممد مجيل احل هبال د:
مقداد مرعي اجلواري.
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وقد وجد أن تكون هذه اجلسيامت املناعية يمكن أن يؤدي إىل أعراض مرضية عند اإلخوة
يف حالة الزواج.
قلت :صدق رسول اهلل  ،فقد أخرب أنه ( ال حترم املصة وال املصتان)()1
قالت :و( ال حترم اإلمالجة واإلمالجتان)()2

قلت :فهل اكتشفوا تأثري اللبن يف اجلينات؟
قالت :هذا حمتمل ،فقرابة الرضاعة قد يكون سببها انتقال عوامل وراثية من لبن األم
واخرتاقها خلاليا الرضيع واندماجها مع سلسلة اجلينات عند الرضيع ،ويساعد عىل هذه النظرية
أن لبن األم حيتوي عىل أكثر من نوع من اخلاليا ،ومعلوم أن املصدر الطبيعي للجينات البرشية
هو نواة اخلاليا  DNAكام حيتمل أن اجلهاز الوراثي عند الرضيع يتقبل اجلينات الغريبة ،ألنه غري
ناضج ،حاله حال عدة أجهزة يف اجلسم ،ال يتم نضجها إال بعد أشهر وسنوات من الوالدة.
قلت :إذا صح ما قلت ..فإن هذا سيفتح فتوحا يف الطب ،وخاصة يف األمراض الوراثية.
قالت :أجل ..ولعل اهلل هيدي بعض أهل السالم للبحث يف هذا.
أرسار الربكة:
عدت إىل هنر اللبن ،وقلت :علمت بركات لبن الرضيع ،فحدثني عن بركات لبن الفطيم،
فإين أرى نفرا من قومي ينفرون منه.
قال :تقصد أولئك الذين تتلمذوا يف مدارس املاكروبيوتيك.
قلت :وهل يعادي تالميذ املباركوبيوتيك تالميذ املاكروبيوتيك؟
قال :تالميذ السالم ال يعادون أحدا من خلق اهلل ..فأخربين ماذا قالوا ،فلعل شبهة

()3

مسلم.

()4

مسلم.
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عرضت هلم ،فلنا من املتكلمني من جييب عنها.
قلت :لقد ذكروا أنه( )1يتسبب بأمراض السكري لدى األطفال وانتقاص مواد الكالسيوم
والفوسفور واملاغنيزيوم يف أجسامهم مما يؤدي إىل ضعف العظام وتسوس األسنان ،وإىل إصابة
الفرد مستقب ً
ال برسطان القولون وارتفاع الكوليسرتول وغريها من األمراض.
كام كشفت الدراسات أن ثمة احتامالت لإلصابة برسطان الثدي عند النساء،
والربوستات لدى الرجال الذين يفرطون يف تناول لبن البقر ،وأيض ًا يتسبب اإلفراط يف تناول
اللبن برسطان املبيض وضمور اخلصوبة لدى النسوة.
قال :فام الذي دعاهم إىل هذه الدعاوى اخلطرية؟
قلت :دراسات كثرية أجروها ،وتوثقوا منها ،فهم يزعمون ـ مثال ـ أن بروتينات لبن
األبقار هي السبب الرئييس ألمراض السكري لدى األطفال ،وأن املتهم هو الربوتني املسمى
البومني املصل البقري ،فهو خيتلف عن الربوتينات البرشية اختاالفا يتسبب للجسم البرشي بالرد
لتوليد األجسام املضادة ،وهذه األجسام املضادة هتاجم وتتلف خاليا بيتا املنتجة لالنسولني يف
البنكرياس.
قال :هذا عن الربوتني ،فامذا عن غريه؟
قلت :يقولون :إن منتجات اللبن خفيفة جدا ،ويندر فيها وجود احلديد حيث ال حتتوي
إال عىل ما نسبته عرشة مللغرامات فقط يف كل اونصة منها.
وللحصول عىل احلصة املوىص هبا يوميا من احلديد والتي هي  15ملليغرام يف اليوم ،فإن
عىل االطفال البالغني أقل من عام أن يرشبوا أكثر من  31كوارت (قياس امريكي يعادل ربع

( )1انظر :جملة الدليل إىل الطب البديل ،مقال :مساؤى حليب االبقار ،الدكتور فيليب حدثي اختصايص يف التشخيص
بحدقة العني والعالج الطبيعي ،وقد ذكر فيه مساوئ وأرضار حليب األبقار من خالل بحث علمي معمق ومراجع ودراسات.
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غالون)من اللبن يف اليوم.
ونقص احلديد الناجم عن اللبن ليس مرده فقط نقص احلديد يف اللبن ،ولكنه يرجع أيض ًا
إىل نزعة ذلك اللبن لدفع األطعمة الغنية باحلديد خارج غذاء الطفل ،فاللبن يتسبب بنقص يف
الدم يف اجلهاز املعوي ،وهو خيفض مع الوقت من خمازين اجلسم من احلديد.
وقد كتب باحثون من جامعة ايوا االمرييكية حديث ًا إىل جملة ( جورنال اوف
بيدياتريكس)التحذير التايل (:إن نسبة كبرية من األطفال الذين يتناولون لبن األبقار يصابون
بزيادة كبرية يف نقص اهليموغلوبني (الكريات احلمراء) ،وبعض األطفال يعانون من افراط يف
احلساسية للبن األبقار ويمكن أن خيرسوا كميات كبرية من الدم)
قال :فام الذي ذكروا غري هذا؟
قلت :لقد ذكروا أن اللبن يعطل عملية امتصاص األمعاء للمعادن ،إذ تبني أن األطفال
الذين يتناولون كميات كبرية من لبن األبقار يعانون من نقص يف مادة الكالسيوم يف أجسامهم،
مع العلم أن املنتجات اللبنية حتوي كميات كبرية من الكالسيوم غري أن اجسامهم خلت تقريب ًا
من املاغنيزيوم أو الفسفور وهي رضورية المتصاص الكالسيوم.
قال :فهل هذا ما ذكروا ..أم أن هناك غريه؟
قلت :هذا ما أعمله ،وقد يكون هناك غريه ..أرأيت ما حيملونه من عداوة نحوكم ..فهل
محلت من احلقد ما يكفي ملصارعتهم؟
قال :نحن ال نعرف الرصاع ..أنسيت أنك يف أرض السالم.
قلت :فقد وقفت موقفا حرجا يضطرك إىل الرصاع ..فامذا تقول؟
قال :أقر بأهنم صدقوا يف كل ما ذكروه ..ومن واجب النصح عىل اخلبري أن يذكر للخلق
ما اكتشفه من املضار ،وإال كان خائنا.
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قلت :فقد رجعت عن رأيك إذن يف بركة اللبن.
قال :كيف أرجع عن ذلك ..وقد قال  (:من أطعمه اهلل طعام ًا فليقل :اللهم بارك لنا
فيه ،وارزقنا خري ًا منه ،ومن سقاه اهلل لبن ًا فليقل :اللهم بارك لنا فيه ،وزدنا منه ،فإين ال أعلم ما
جيزئ من الطعام والرشاب إال اللبن)()1؟
قلت :فقد وقعت يف التناقض إذن ،فأنت تساملهم ،ويف نفس الوقت ختالفهم.
قال :أنا ال أسامل ،وال أخالف.
قلت :وضح يل ما تريد.
قال :هؤالء صادقون يف ما قالوا ..وما ذكروا ال يدعو إىل هجرنا ،بل يدعو إىل البحث عن
رس هذه التأثريات التي حصلت.
قلت :ارضب يل مثاال يبني يل منهجك يف هذا.
قال :أرأيت لو أن سموما رست إىل طعام تأكله ،نبت منه حلمك ،ونشز منه عظمك،
أتراك حتذر منه أم من السم الذي وقع فيه.
قلت :بل أحذر من السم ..ولو حذرنا من الطعام ملا بقي يف األرض طعام واحد يصلح
لألكل.
قال :فكذلك هؤالء ..لو أهنم بدل أن حيكموا عىل اللبن بحثوا يف األسباب التي جعلت
اللبن هبذه الصفة لوجدوا من ذلك الكثري.
قلت :فدلني عىل بعض ما ينبغي أن يبحثوا فيه.
قالت :أول ما ينبغي أن يبحثوا فيه هو رس بركتي الذي عرب عنه  بقوله (:عليكم بألبان

()5

أمحد وأبو داود والرتمذي.
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البقر ،فإهنا ترم من كل الشجر)()1

قلت :فام يف هذا احلديث من األرسار؟
قال :ابحثوا عن نوعية غذاء البقر الذي هنوا عن لبنه ،أهو غذاء املراعي الطبيعية الذي
أخرب عنه  ،أم هو الغذاء االصطناعي الذي ال يتناسب مع طبيعة البقر ،وال طبيعة البرش()2؟
قلت :وما احلاجة إىل ذلك؟
قال :لقد أخرب اهلل تعاىل أن لنوعية الغذاء تأثريها يف اللبن ،أمل يقل اهلل تعاىل يبني منشأ
ني َفر ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
اللبنَ ﴿:و ِإ َّن َلكُ ْم ِيف ْ َ
ث َو َد ٍم َل َبن ًا َخالِص ًا َس ِائغ ًا
رب ًة ُن ْسقيكُ ْم ممَّا ِيف ُب ُطونه م ْن َب ْ ِ ْ
األ ْن َعا ِم َلع ْ َ
لِ َّ
لش ِار ِبنيَ ﴾(النحل)66:
قلت :فإن وجدوا أن الغذاء الذي تتناوله هذه األبقار كان طبيبعيا.
قال :حينذاك يبحثون يف كيفية وصول هذا اللبن إىل هؤالء الناس ،هل يصلهم من رضع
البقرة إىل أفواههم ،أم أنه يمر عىل مصانع كثرية ،ويزود بمواد حافظة وغريها ،فال يصلهم إال بعد
أن يسام اخلسف ،ويذاق ألوان العذاب(.)3
()5

ابن عساكر.

( )2ورد بمقال مهم حتت عنوان :رشب احلليب ..خطر هيدد صحتك! طارق قابيل ،نرش بإسالم أون الين بتاريخ
 ،2002/07/06أمثلة كثرية عن أسباب حتول احلليب من بلسم شاف إىل سم ناقع.
( )3أثبتت دراسة علمية متكاملة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية أن مجيع أنواع احلليب التي يتم تداوهلا يف األسواق
هناك والتي ختضع لرقابة صارمة يتواجد هبا حوايل  59نوعا من اهلرمونات النشطة ،وعدد كبري من املواد املسببة للحساسية،
باإلضافة للدهون والكولسرتول .كام أكدت التحليالت أن احلليب حيتوي عىل كميات ضارة من مبيدات األعشاب ،واملبيدات
احلرشية واملواد السامة ( 2.200مرة أعىل من املستوى اآلمن) ،وحوايل  52مضا ًّدا حيو ًّيا قو ًّيا ،ودم وقيح وغائط وبكترييا
وفريوسات.
وأكدت دراسة أخرى أجريت عىل  78ألف مريض عىل مدى  12سنة أن الدول األكثر استهالكا ملنتجات األلبان لدهيا
أيضا من مرىض هشاشة العظام ،وحذرت الدراسة من أخطار تناول منتجات األلبان الشهرية التي يفضلها الكبار
نسب أعىل ً
والصغار؛ فالقضمة الواحدة لقطعة من اجلبن حتمل خماطر عرشة رشفات من احلليب؛ ألنه عادة ما يستخدم عرشة جرامات
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قلت :فإن رشبوه من رضع البقرة نفسها؟
قال :حينذاك يبحثون عن نمط احلياة التي يعيشها هؤالء الذين تضروا هبذا اللبن.
قلت :وما عالقة نمط احلياة هبذا؟
قال اخلبري :هلا عالقة عظيمة ،فقد اظهرت اإلحصائيات أن مظاهر نمط العيش مسؤولة
بنسبة  50باملئة عن العوامل املؤثرة يف الصحة ..ومن بني أهم عوامل نمط احلياة يؤدي الغذاء
دور ًا أساسي ًا يف تعزيز الصحة ،واحليلولة دون املرض ،وإطالة أمد احلياة.
قلت :فإن كان نمط معيشة هؤالء صاحلا؟
قال :كان ذلك خاصا هبم ،ال عاما لكل الناس.
قلت :كيف تقول هذا؟ فالدراسات تنطلق من العينات لتعمم أحكامها عىل كل الناس.
قال :ألن النصوص املقدسة عودتنا أهنا ال تتخلف ،وقد ذكر اهلل تعاىل اللبن باعتباره من
نعم اهلل عىل عباده ،فال ينبغي أن يتحول إىل نقمة إال إذا أفسده العباد ،أو فسد العباد ،أمل تقرأ ما
ورد يف احلديث أن رجال جاء إىل رسول اهلل  يقول :أخي يشتكي بطنه ..فأمره رسول اهلل 
أن يسقه عس ً
ال ..فقال :إين سقيته ،فلم يزده إال استطالق ًا ،فقال  (:اسقه عسالً) ،فسقاه..
فربئ .فقال رسول اهلل  (:صدق اهلل وكذب بطن أخيك!)()1

قلت :صدق اهلل..
قال :أما إن قلت هذا ،فقد أثبتت أبحاث عليمة كثرية أمهية اللبن الغذائية ،فقد نرشت
من احلليب لعمل جرام واحد من اجلبن ،وقضمة اآليس كريم خطرها يتجاوز خطر احلليب بحوايل  12مرة ،أما الزبد فقد
يصل خطره إىل  21مرة ضعف احلليب .انظر :املقال السابق.
( )1إن العسل لكي حيدث تأثريه الشايف حيتاج إىل مرور بعض الوقت ،وقد خيتلف مقدار هذا الوقت من مرض إىل آخر
ويتضح هذا املعنى من تردد أخ املريض عىل النبي  مشتكيا من أن أخاه ال يزال يعاين من مرضه وتأكيد الرسول الكريم
 باالستمرار يف سقي أخيه العسل قائالً :كذب بطن أخيك -وصدق اهلل العظيم -فيه شفاء للناس.
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جملة الالنست الطبية املشهورة عام  1985دراسة قام هبا الدكتور غارالند من جامعة كاليفورنيا
يف الواليات املتحدة حيث درس الغذاء الذي يتناوله ألفا رجل عىل مدى عرشين عام ًا ،فوجد أن
أولئك الذين كانوا يرشبون كأسني ونصف من اللبن يومي ًا أقل عرضة بكثري لرسطان القولون
من أولئك الذين ال يتناولون اللبن ..وهلذا كانت نصيحة الدكتور غارالند أن يرشب الناس ما
بني كوبني إىل ثالثة أكواب من اللبن القليل الدسم للوقاية من رسطان القولون..
وهناك دراسة أخرى من اليابان تشري إىل أن تناول اللبن يقلل من اإلصابة برسطان
املعدة ..ومن املعروف لدى عامة الناس أن تناول اللبن عند املصابني بقرحة املعدة خيفف أمل
القرحة.
وقد اكتشف العلامء يف جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة أن اللبن حيتوي عىل مادة
تسمى ( الربستاغالندين)وهي التي تقي من القرحة ..ومن املالحظ كثرة التهاب املعدة واألمعاء
عند األطفال إال أن هذا املرض يمكن الوقاية منه إذا أعطينا أطفالنا لبن ًا كامل الدسم(.)1
قلت :فهذه الدراسات تثبت أشياء مهمة.
قال :هذا غيض من فيض ..فإنه ال حياط بربكات اهلل ،أال تعرف اإلمام جعفر الصادق ؟
قلت :كيف ال أعرف ذلك اجلبل اهلامم من جبال آل البيت الكرام عليهم السالم؟
قال :لقد كان فقيها يف بركات اهلل ..فقد جاءه رجل ،فقال :إن يب وجعا ،وأنا أرشب النبيذ،
ووصفه يل الطبيب ،فقال له اإلمام (:ما يمنعك من املاء الذي جعل اهلل منه كل يشء حي؟)قال:
ال يوافقني .قال (:فام يمنعك من العسل الذي قال اهلل فيهِ ﴿:ش َفا ٌء لِلن ِ
َّاس﴾(النحل)69:؟) قال:
ال أجده ،قال (:فام يمنعك من اللبن الذي نبت منه حلمك واشتد عظمك؟) قال :ال يوافقني.
قال (:تريد أن آمرك برشب اخلمر ..ال واهلل ال آمرك)
( )1انظر :قبسات من الطب النبوي باختصار.
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قلتُ ﴿:ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍ
ض ﴾(آل عمران)34:
قال :أخرب قومك بأهنم لن ينتفعوا من بركايت إال إذا صاروا عىل الفطرة ،وتركوين عىل
الفطرة ،فاحلجب بيني وبينهم هي الفطرة ،أمل تسمع حديث اإلرساء؟
قلت :بىل ..فقد روي أن رسول اهلل  أيت ليلة أرسي به بقدح من مخر ،وقدح من لبن،
فنظر إليهام ،ثم أخذ اللبن ،فقال جربيل  (:احلمد هلل الذي هداك للفطرة ،لو أخذت اخلمر،
غوت أمتك)
قال :فقد أخرب  أنه يمثل الفطرة ،وال ينتفع به إال من ترك جسمه عىل الفطرة.
بركات الزبادي:
قلت :ولكنك قد تتغري ،وخترج عن فطرتك ،وتصري زبادي( ،)1فهل نرميك؟
قال :ال ..هذا التغري تغري فطرة ،ال تغري صناعة..
قلت :كيف ذلك؟
قال :إذا كرب الرضيع ،فصار شابا ،هل خيرج من الفطرة بذلك؟
قلت :ال ..هي مرحلة ال بد أن يصري إليها.
قال :فكذلك الزبادي مرحلة من مراحيل ..وهلا من الربكات ما للشباب من بركات.
قلت :فحدثني عن بركات الزبادي ،فإين أجد نفيس تشتهيه بطبع فطرت عليه.
قال :فأبرش ..فنفسك ال تزال عىل فطرهتا ..فالتفت عن يسارك ،فإن يل نبعا يسري فيه ما
حتول من لبني إىل زبادي ،فاسأله ..فإن له من العلم بحاله ما ليس يل.
( )1وقد عرف عند العرب منذ زمن بعيد وأصبح ل لبن الرائب عدة أسامء عربية مثل اللبن الزبادي أو احلاذر أو احلامض
واخلبيط ،وورد ذكره يف أسفار العرب ويف أحاديثهم ،واألسامء التي وردت يف لغتهم له أكرب دليل عىل معرفتهم .وكذلك األطباء
العرب حتدثوا عنه وعن فوائده العالجية والغذائية ،ومما قالوا فيه :ان اللبن الرائب ليس فيه من احلدة التي كانت يف اللبن ولذا
فإنه ينفع املعدة امللتهبة ألنه أبرد بينام يض املعدة الباردة.
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التفت ،فرأيته بجامل اللبن ،فقلت :حدثني عنك.
قال :أنا الزبادي ..ومن ال يعرف الزبادي ..أنا من وضع اهلل تعاىل يف بركة التجدد الدائم،
واحليوية الثابتة ،ومجال املظهر ،وسالمة األجهزة من األمراض.
قلت :ما رس ذلك؟
قال :ألن اهلل وضع يف معظم الفيتامينات اهلامة ..زيادة عىل أن حمتواي من املادة الدهنية
سهل اهلضم.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنا من يقوي املعدة ،ويقطع االسهال ،وخيصب البدن ،ويفتح الشهية ويسكن
احلرارة ،وأنا خري وصفة ملعاجلة القالع عند خلطي بالعسل.
وقد بينت الدراسات واألبحاث التي أجريت عيل أمهيتي العالجية حيث وجد أن اهلل
تعاىل وضع يف بركات تتلف جراثيم العصبات القولونية يف املعدة واألمعاء ..ووضع يف ما يفيد
يف حاالت التهاب الكبد والكىل وضعفها..
قلت :أأنت كل ذلك؟
قال :وفوق ذلك أنا طارد للغازات ،مدر للبول ،مكافح للحىص يف املثانة والكىل ،مذيب
للرمال ،مفيد يف عمل أجهزة اهلضم ،ويف حاالت تصلب الرشايني والوهن ،كام أين مهدئ
لألعصاب ،حمارب لألرق ،جممل للوجه ،مطر للجلد ..فإن شئت أن تعلم صدق قويل ،فاذهب
إىل بلغاريا أوالقوقاز أواألناضول.
قلت :مل؟ ..وهل تباع هناك بثمن بخس؟
قال :ال ..ولكن يل قوما هناك حيبونني ويكرمونني.
قلت :فبامذا جازاهم اهلل؟
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قال :بطول أعامرهم ..أمل تعلم أن علامء التغذية يذكرون أن نسبة طول العمر بني سكان
بلغاريا والقوقاز واألناضول هي أعىل نسبة يف العامل؟ ومن أسباب ذلك أن اللبن الرائب هو طعام
هذه الشعوب األسايس ،وهو الذي أعطى ألجسامهم القدرة عىل التجدد الدائم واحليوية الثابتة
ومجال املظهر وسالمة األجهزة من األمراض.
قلت :ما شاء اهلل ،فام رس كل هذه الربكات التي وضعها اهلل فيك؟
قال :لقد قاموا بتحاليل حمدودة ،ومع ذلك رأوا يف من اخلري ما ال يمكن حرصه.
قلت :فام رأوا؟
قال :لقد وجدوا أين أحتوي عىل قيم غذائية عالية( ،)1فأنا أمحل يف تركيبي أغلب املعادن
الالزمة للجسم ..كام أن املواد الربوتينية التي تدخل يف تكويني ذات القيمة احليوية العالية ..وأن
املادة الدهنية التي فيه سهلة اهلضم ..كام أين أضم معظم الفيتامينات املعروفة القيمة احليوية
والضورية للجسم ،فأنا غني بفيتامني أ وجمموعة فيتامني ب املركب ..ونسبة ليست كبرية من
فيتامني ج ..كام أين ذات قيمة سعرية حرارية ال بأس هبا.
قلت :فام الفرق بينك ،وبني أبيك اللبن؟
قال :لكل منا منافعه وبركاته ..وال تفاضل بيننا.
قلت :مل أقصد التفاضل ..ولكني قصدت أنواع املنافع.
رصح العلامء بقوهلم :إن الزبادي يعد مصدر ًا رائع ًا
( )1أجريت بعض الدراسات يف انجلرتا عىل اللبن الزبادي وقد َّ
للفيتامينات واملعادن والربوتينات ولذلك فهو مفيد جد ًا للذين خيضعون لنظام غذائي صارم "الرجيم" كام يفيد تناول الزبادي
بعد العالج باملضادات احليوية ،حيث إن املضاد احليوي يقتل مجيع البكرتيا املوجودة باجلسم ،سواء الضارة أو املفيدة ،ولذا
فتناول الزبادي يعوض املعدة عام تفقده من بكرتيا مما يساعد يف هضم األغذية عموم ًا.
وقد ثبت أن البكرتيا املفيدة للمعدة توجد يف الزبادي ،وهي بكرتيا حامض الالكتيل التي تساعد عىل ختليق بعض
الفيتامينات وختليق الربوتني للوصول لالمحاض االمينية مما يساعد عىل هضم الطعام ،بام تفرزه من انزيامت فضالً عىل استطاعة
البكرتيا املوجودة يف الزبادي من تطهري املعدة وقتل الطفيالت.
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قال :لقد وجدوا بمقارنتي باللبن أنني أمتيز باحتوائي عىل حامض اللبن ،وهو ما يساعد
عىل قتل ما يف من جراثيم ،ولذا فإنني ذو فائدة عظيمة يف القضاء عىل الغازات السامة باجلسم..
ألن اجلراثيم الضارة ال تستطيع البقاء يف حامض اللبن.
زيادة عىل ذلك ،فأنا أساعد يف ختفيف الوزن ،وهلذا أدخل يف أنظمة النحافة ..ورس ذلك
احتوائي عىل نسبة بسيطة من السعرات احلرارية زيادة عىل أن نسبة الربوتني العالية التي وهبها اهلل
يل حتفظ عضالت اجلسم والوجه قوية.
قلت :ذكرت أن لك تأثريا يف اجلامل ،فام رسه؟
قال :رسه هو كون فيتامني ب من حمتويايت ،وهو عامل اجلامل واحليوية للشعر والبرشة
والعينني ،كام يساعد عىل مقاومة اجلوع بني الوجبات..

التمر
رست مودعا هنر اللبن ،فقال :إىل أين؟ ..هل اشتقت إىل أهلك وولدك؟
قلت :ال ..ولكن يل إخوانا يف مدائن السالم ال بد أن أعود إليهم.
قال :أفال تصل رمحك؟
قلت :رمحي كثريون ..فمن تقصد منهم؟
قال :عمتك.
قلت :عاميت كثريات ،فمن تقصد منهن؟
قال :عمتك النخلة.
قلت :ال أذكر أن يل عمة هبذا االسم.
قال :كيف تنسى عمتك؟
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قلت :لقد ذكرت لك أين ال أعرف عمة هبذا االسم ..فقد يكون خلط عليك.
قال :معاذ اهلل ..ال خيلط عىل مثيل ..أال تراين صافيا كقلب املؤمن؟
قلت :بىل ..ولكني صادق أيضا ..ويستحيل أن يكون كالنا صادق.
قال :فهيا نفعل ما تفعله املالئكة عند اختالفها.
قلت :فام تفعل؟
قال :تتحاكم إىل ناصح.
قلت :أرانا بمحل خال ،فأين نجد هذا الناصح الذي حيكم بيننا؟
قال :هاهي ذي النخلة حتكم بيننا.
فجأة ظهرت نخلة بمنتهى اجلامل حتوي أعذاق نخل متتلئ باحلياة ،فقلت :ال بأس ،أقبل
التحاكم إىل هذه ،فإين أحب ظلها ،وأحب بناهتا.
التفتت إيل النخلة ،وقالت :أهال بابن أخي ..ما هذا اجلفاء؟ ..كيف تقاطع عمتك؟
قف شعري ،وقلت :ال أعلم أن جدي قد تزوج من بنات النخل ،فكيف تكونني عمتي؟
قالت :أمل تسمع قوله  (:أكرموا عمتكم النخلة ،فإهنا خلقت من فضلة طينة آدم ،وليس
من الشجر أكرم عىل اهلل من شجرة ولدت حتتها مريم بنت عمران ،فأطعموا نساءكم الولد
الرطب ،فإن مل يكن رطب فتمر)()1

قلت :ال ..فاعذريني ،ولو بلغني احلديث ما جادلت اللبن فيام ال أعلم.
قالت :ال بأس عليك ..فاللبن ال حيمل األحقاد.
قلت :فحدثيني عنك وعن بناتك.

( )1املوصيل وابن أيب حاتم ،والعقييل وابن عدي وابن السنى وأبو نعيم يف الطب وابن مردويه عن عيل ،قال املناوي يف
الفيض ()95/2فاحلديث يف سنده ضعف وانقطاع.
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قالت :حديثي طويل ،فاقرتب لتستظل بالسعف املبارك.
اقرتبت ،فقالت :إن ما يملؤين بالرسور هو سامعي لتشبيه اهلل يل باملؤمن ..فلذلك تراين
أقدم متوري حلويات هلذه البشارة العظيمة التي مألين اهلل هبا.
قلت :فتمورك عالمة رسورك؟
قالت :هي فيض من رسوري ،ورس من أرسار فرحتي.
قلت :فكيف عرفت تشبيه اهلل لك باملؤمن؟
قالت :ما بالك يا ابن أخي ،إن كان احلديث مل يبلغك ،فالقرآن الكريم قد بلغك.
قلت :هو بلغني ،ولكنه أوسع من أن أدرك معانيه ،أو أحيط بربكاته.
قالت :إن قلت ذلك واعرتفت بقصورك ،فاعلم أن اهلل تعاىل شبهني باملؤمن ،فقال
كَلم ًة َطيب ًة َ ٍ ٍ
هلل َم َث ً
الس َام ِء ُتؤْ ِيت
رض َب ا َُّ
تعاىلَ ﴿:أ َملْ ت ََر كَ ْي َ
ال ِ َ ِّ َ
كَش َج َرة َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َث ِاب ٌت َو َف ْرعُ َها ِيف َّ
ف َ َ
ُأكُ َل َها كُ َّل ِح ٍ
ني ِب ِإ ْذ ِن َر ِّ َهبا َو َي ْ ِ
هلل ْ َ
األ ْم َث َال لِلن ِ
كَّر َ
ون﴾ (ابراهيم 24:ـ )25
ض ُب ا َُّ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ ُ
قلت :لقد ذكر اهلل تعاىل شجرة طيبة ،ومل خيصك يا عمة ،فكيف ختصصني القرآن الكريم
بدون خمصص ،وكيف حتملينه ما ال حيتمل؟
قالت :أمل تسمع احلديث الوارد يف ذلك؟
قلت :أي حديث تقصدين؟
هلل  قال يوما ألصحابه (:أخربوين عن شجرة ـ تشبه أو ـ
قالت :ما روي أن رسول ا ه
كالرجل املسلم ،ال يتحات ورقها صيف ًا وال شتاء ،وتؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا) ،فلام مل يقولوا
هلل  (:هي النخلة) (.)1
شيئ ًا قال رسول ا ه
قلت :هذا حديث رصيح يشبهك باملؤمن ،فطوبى لك هذا التشبيه.
( )1البخاري.
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قالت :بل ورد هذا يف نصوص أخرى ،أمل تسمع قوله  (:مثل املؤمن مثل النخلة ما
أخذت منها من يشء نفعك)()1

قلت :فهذا حديث آخر.
قالت :ال زال املزيد ..فقد قال  (:مثل املؤمن الذي يقرأ القرأن كمثل األترجة رحيها
طيب وطعمها طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمر ال ريح هلا وطعمها حلو،
ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ،ومثل املنافق الذي ال يقرأ
القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر)()2

قلت :فهل هذا من أرسار بركاتك؟
قالت :بىل ..فاملؤمن مبارك ..وال يشبه به إال مبارك.
قلت :ففيم تشبهينه؟
قالت :أشياء كثرية ..أال تنظر إىل هامتي املرتفعة؟
قلت :بىل..
قال :فهي مثال عزة املؤمن ..أال تنظر إىل ظيل املديد؟
قلت :بىل..
قالت :فهو مثال رمحة املؤمن ..أفال تنظر إىل ثبايت الذي ال حتركه األعاصري؟
قلت :بىل..
قالت :فهو مثال ثبات املؤمن ..أفال تنظر إىل صربي؟
قلت :أين هو ..ال أرى فيك شيئا اسمه الصرب.

( )1الطرباين يف الكبري.
( )2البخاري.
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قالت :أال ترى أين أحتمل من الظروف اجلوية القاسية من ارتفاع درجة احلرارة وانخفاض
الرطوبة ما ال تتحمله أي شجرة؟
قلت :هذا صحيح.
قالت :وفوق ذلك ال أطلب إال خدمات هي أقل بكثري مما يتطلبه غري من األشجار.
قلت :هذا صحيح ،وقد قال  (:مثل املؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شئ
نفعك)()1

قالت :صدق رسول اهلل  ..فأنا أشبه املؤمن يف صربه وثباته وعزته ومنافعه ..وغري
ذلك كثري ..فكيف ال أكون عمته؟
قلت :صدقت فيام ذكرت ..ولكني مل آت ألبحث عن نسبك ،وصلتك يب ،أو صلتي
بك.
قالت :فعم تبحث؟
قلت :عن بركاتك.
قالت :وهذا من أعظم دالئل بركايت ..فكل ما اقرتب الغذاء من اإلنسان ،أو اإلنسان من
الغذاء ،كلام كان ذلك أكثر أثرا وأعظم بركة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال ترى أجسامكم ترفض هذه األغذية الصناعية ،وتعرب عن رفضها باألمراض
والعلل؟
قلت :هذا صحيح.
قالت :رس ذلك هو غرابة هذه املنتجات عن الطينة التي خلقتم منها ..أما طينتي ،فهي
( )1الطرباين يف الكبري.
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طينتكم ،فإن دخلت بنايت إىل أجسامكم مل جتد شيئا غريبا ،ومل جتد أجسامكم إال ما يتناسق معها
ويتكامل.
قلت :هذا صحيح ..وقد سمعت مثله ،واقتنعت به ..ولكني امرؤ مغرم بالتفصيل ..فال
جتدي معي حجج العقل كام جتدي ثمرات املخابر ،فحدثيني عام تقول املخابر عنك؟
قالت :أال تزال املخابر تستعبدك؟
قلت :ال أزال يف ابتدائية السالم ..وال تزال أشياء كثرية ورثتها من قومي تستعبدين.
قالت :ما دمت قد قلت ذلك ..فإين سأكلف مترتني من مترايت قد تكونتا يف خمابركم،
وستحدثك األوىل منهام عن بركات الغذاء ،وأما الثانية ،فستحدثك عن بركات الشفاء(.)1
بركات الغذاء:
سمعت صوت مترة مجيل ،فقلت :ما أحىل صوتك أيتها التمرة؟
قالت :طعمي كصويت كالنا حلو ..فكونوا طيبني لتستحقوا الطيبات.
ون لِل َّطيب ِ
قلت :صدقت ،فقد قال اهلل تعاىل ﴿:وال َّطيب ُ ِ
ات﴾(النور،)26:
ات لل َّط ِّي ِبنيَ َوال َّط ِّي ُب َ ِّ َ
َ ِّ َ
ون لِ ْل َخ ِبي َث ِ
اخل ِبي َث ُ ِ ِ
اخل ِبي ُث َ
ات ﴾(النور)26:؟
ات ل ْل َخ ِبيثنيَ َو ْ َ
ولكن أهناك متر خبيث ،فقد قال تعاىلَ ْ ﴿:
ون و َلس ُتم ِب ِ
اخل ِب َ ِ ِ
آخ ِذ ِيه ِإ َّال َأ ْن
قالت :أجل ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:وال َت َي َّم ُموا ْ َ
يث م ْن ُه ُتنْف ُق َ َ ْ ْ
ُتغ ِْم ُضوا ِفيه﴾(البقرة)267:
قلت :بىل ..فقد قيل :إنه التمر الرديء.
قالت :وأخبث منه تلك احللويات التي تصنعوهنا ،فتزيدكم خبثا عىل خبث.
( )1من املراجع :كتاب :التداوي بالنبات و الطب النبوي ،تأليف الدكتور عبد الباسط حممد السيد أستاذ مادة اجلراثيم
واملكروبات يف اجلامعات املرصية.
ندوة للدكتور عبد الباسط السيد عىل قناة اجلزيرة يف برنامج بال حدود بتاريخ  2002/12/04تم إعادة صياغتها بترصف.
موقع رشكة متور اململكة عىل شبكة اإلنرتنت.
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قلت :فحدثيني عن الطيبة ،فقد سمعت من أنباء اخلبث ما مألين بالغثاء.
قالت :أمل تسمع قوله  (:بيت ال متر فيه جياع أهله)
قلت :بىل..
قالت :فهذا احلديث يدل عىل أن التمر غذاء كامل..
قلت :صدقت ..وقد يدل عىل هذا أن رسول اهلل  دعا إىل التسحر بالتمر ،فقال (:نعم
سحور املؤمن التمر)()1

قالت :هذا صحيح ..وقد عرف قومك أن السكر املوجود يف طعام السحور يكفي ست
ساعات ،وهي مدة كافية لشغل الصائم عن اجلوع والعطش.
قلت :وبعدها؟
قالت :وبعد ذلك يبدأ اإلمداد الغذائي بالوقود من املخزون املوجود بالكبد ،وهلذا أمر 
الصائم إذا أفطر أن يفطر عىل التمر أو الرطب.
قلت :أجل ..فقد قال  (:من وجد متر ًا فليفطر عليه ،ومن ال جيد فليفطر عىل املاء فإنه
طهور)()2
َ

ٌ

قالت :أتدري ما رس ذلك؟
قلت :ما رسه؟
قالت :ألننا أغنياء بفضل اهلل بمواد الطاقة ،فنحن نحتوي عىل عدد من أنواع السكاكر
كسكر العنب ،وسكر الفاكهة ،وسكر القصب ،بل إن نسبتها فينا عالية تبلغ حوايل 70باملائة.
قلت :فأنتم وقود بالدرجة األوىل؟

( )1البخاري ومسلم.
( )2أبو داود والرتمذي.
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قالت :أجل ..وزيادة عىل ذلك فإن السكاكر املوجودة فينا رسيعة االمتصاص سهلة
التمثيل ،إذ ال حيتاج امتصاصها إىل عمليات هضمية وعمليات كياموية حيوية معقدة ،كام هو
احلال مث ً
ال يف املواد الدهنية والنشوية والتي حتتاج اىل مفرزات هضمية ..فلذلك تستطيع املعدة
هضم التمر وامتصاص السكاكر املوجودة فيه خالل ساعة أو بضع ساعة.
قلت :فام تفسري ذلك؟
قالت :ألننا نحتوي عىل سكريات أحادية ،وهي تصل رسيع ًا إىل الكبد ،والدم الذي يصل
بدوره إىل األعضاء وخاصة املخ ،أما الذي يمأل معدته بالطعام والرشاب ،فإنه حيتاج لساعتني إىل
ثالثة ساعات حتى متتص أمعاؤه السكر ..وهلذا دعا النبي  إىل ابتداء املفطر بنا.
قلت :هذه فوائد عظيمة.
قالت :واألمر ال ينحرص يف ذلك فإن فائدة السكاكر املوجودة فينا ال تنحرص يف منح
احلرارة والقدرة والنشاط ،بل إهنا مدرة للبول ،وتغسل الكىل ،وتنظف الكبد.
قلت :بورك فيك ..ولكن القيمة الغذائية ال تعتمد عىل سهولة امتصاص اجلسم
للسكريات فقط ..وإال فإن كثريا من األغذية رسيعة االمتصاص ،ومع ذلك ال حتمل أي منفعة.
قالت :ال تقل هذا عني ،فإين ابنة عمتك.
قلت :فلتكوين ..ال يمنعني من احلق مانع ،وال يصدين عنه صاد.
قالت :إن قلت ذلك ..فقد ذكر اخلرباء الذي استعبدوا عقلك أنني غنية جد ًا باملواد
الغذائية الضورية لإلنسان ..بل إن كيلوغراما واحدا مني يعطي ثالثة آالف كالوري ،أي ما
يعادل الطاقة احلرارية للرجل متوسط النشاط يف اليوم الواحد ..أي أن الكيلوغرام الواحد مني
له نفس القيمة احلرارية التي يعطيها اللحم ،بل إن ما يعطيه الكيلو الواحد مني يعادل ثالثة
أضعاف ما يعطيه كيلو واحد من السمك.
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قلت :ولكن الغذاء مع ذلك ليس حرارة فقط ،فمن الغذاء ما ينبت منه اللحم والعظم،
ومنه الفيتامينات..
قالت :أتتيه عيل بالفيتامينات ..إنني أحتوي منها عىل أمهها ..فإين أختزن فيتامني أ..
أتعرفه؟
قلت :أجل ..فهو يساعد عىل زيادة وزن األطفال ،ولذلك يطلق عليه األطباء اسم عامل
النمو ،كام حيفظ رطوبة العني وبريقها ،وبذلك يضاد الغشاوة الليلية ..وهو..
قالت :ال يمكنك عد فضائله ..وأنا أحتوي عىل نسبة عالية منه تعادل أعظم مصادره..
أي تعادل نسبته يف زيت السمك والزبدة.
كام أين أحتوي عىل فيتامني ب 1وفيتامني ب ..2
قلت :أعرفها ،فلها دور يف تقوية األعصاب وتليني األوعية الدموية وترطيب األمعاء
وحفظها من االلتهابات والضعف ..أما فيتامني ب 2فيوصف يف آفات الكبد وتشقق الشفاة ويف
تكرس األظافر وتشقق اجللد.
قالت :فأنا احتوي عليه كام أحتوي عىل غريه من الفيتامينات.
قلت :ولكن الغذاء ليس فيتامينات فقط ..فهناك املعادن ..وما أدراك ما املعادن؟
قالت :أتفخر عيل هبا ..فاذكر يل ما تعرفه منها ألذكر لك عالقتي به.
قلت :هناك الفسفور ،وهو يدخل يف تركيب العظام واألسنان ..ويوجد بكثرة يف رضاتك
من املشمش والعنب.
قالت :كيف تقول هذا؟ ..لقد ذكر اخلرباء أنني أغنى من املشمش والعنب بالفسفور،
ففي كل مائة غرام مني جتد أربعني مليغراما من الفسفور بينام ال تزيد كمية الفسفور املوجودة يف
أي فاكهة عن عرشين مليغرام ًا يف نفس الكمية.
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قلت :وهناك البوتاسيوم.
قالت :أال تعلم أين أستخدم لعالج نقص البوتاسيوم الحتوائي عىل كميات كبرية منه.
قلت :وهناك احلديد والكالسيوم؟
قالت :إن بضع حبات مني تزيد يف مفعوهلا عن فائدة زجاجة كاملة من رشاب احلديد
التي تتناولوهنا ،وتزيد عىل أخذ إبرة كالسيوم.
وفوق ذلك كله ،فإن احلديد والكالسيوم موجودان يف جسمي بشكل طبيعي يتقبله
اجلسم ،ويتمثله برسعة ،بينام أدوية احلديد والكالسيوم متجها املعدة ،وتثقل غشاءها املخاطي،
وقد ال هتضمها كاملة ..فإن شئت الدليل عىل ذلك فاذهب إىل مراحيض من يتناول هذه السموم،
وقل يل :ماذا ترى؟
قلت :قويل وقولك ،ودعيني ،فقد مألت أنفي بالروائح الكرهية.
قالت :ترى اصطباغ لون فضالت من يتعاطى األدوية احلديدية بالسواد ،وهو دليل عىل
عدم اهلضم اجليد ،وعىل عدم موافقة احلديد االصطناعي للجسم.
قلت :ومن املعادن املهمة املغنيسيوم.
قالت :وأنا أحتوي منه عىل نسب مقبولة مؤثرة ،أمل تالحظ بأن الذين يتناولون التمر بكثرة
ال يعرفون مرض الرسطان اطالقا.
قلت :مل أالحظ ذلك.
قالت :فقد الحظ اخلرباء ذلك..
قلت :وهناك البورون ،وهو من العنارص النادرة واملهمة لنمو بعض الكائنات احلية،
ويلعب دور ًا كبري ًا يف الفيتامينات التي تكون ذات أمهية لعالج الروماتيزم ،باإلضافة إىل تأثريه
عىل اهلرمونات اجلنسية؟
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قالت :لقد دلت الدراسة عىل أنني أحتوي عىل البورون بنسبة تصل اىل 6 3ملجرام/
100جرام يف اجلزء اللحمي والنوى عىل حد سواء.
قلت :فأنت منجم معادن إذن؟
قالت :أمل تسمع اخلرباء ،وهم يقولون (:نقب عن املعادن يف مناجم التمر)
بركات الشفاء:
تقدمت التمرة الثانية ،وقالت يف زهو مل تستطع إخفاءه :أتعرفني ،يا تلميذ السالم.
قلت :أنت مترة كسائر التمر ..فإن كنت أعرف التمر ،فإين أعرفك.
قالت :ال ..أنا مترة خاصة ،ويل حكاية خاصة.
قلت :ال علم يل بحكاياتكم ،فأخبارنا ال تعدو اإلنس.
قالت :فلحكايتي عالقة باإلنس.
قلت :بأهيم ..فاإلنس كثريون ،ومنترشون ..وحكاياهتم ال حيصيها احلايص ،وال يدركها
القايص.
قالت :حكايتي مع امرأة امتألت بالطهر والعفاف ،حتى صارت تاجا عىل رؤوس
األرشاف.
قلت :أولئك أربع ..فمع أهين كنت؟
قالت :مع تلك التي تسنمت ذروة الطهارة حتى جاءهتا البشارة.
قلت :فحكايتك مع أم املسيح ..مريم البتول..
قالت :رزقك اهلل القبول.
قلت :فام حكايتك معها؟
اض ِإ َىل ِج ْذعِ الن َّْخ َل ِة َقا َل ْت
قالت :كنت يف النخلة التي قال اهلل تعاىل فيهاَ ﴿:ف َأ َجا َء َها ا َْمل َخ ُ
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َيا َل ْيتَنِي ِم ُّت َق ْب َل َه َذا َوكُ ن ُْت ن َْسي ًا َمن ِْس هي ًا﴾(مريم ..)23:وأنا من الرطب الذي قال اهلل تعاىل فيه﴿:
َو ُهزِّ ي ِإ َل ْي ِك ِب ِج ْذعِ الن َّْخ َل ِة ُت َس ِاق ْط عَ َل ْي ِك ُر َطب ًا َجنِ هي ًا﴾(مريم)25:
قلت :فام رس إطعام اهلل ملريم ـ عليها السالم ـ من عذقك؟
قالت :لقد كشف قومك بعض ذلك ..أمل تسمع بام اكتشفوا؟
قلت :أسمع ..ولكن عقيل مل يكن هيتم بمثل هذا ..ولكني ما إن رأيتكن وسمعت
حديثكن حتى صار قلبي خيفق لكل حديث يرصح أو يعرض بذكركن.
قالت :فقد وقعت يف حبنا إذن.
قلت :أخشى من ذلك.
قالت :ال ختش ..فال حيبنا إال الكرام ،وال يكرمنا إال املكرمون ..أمل يكن  حيبنا ويذكرنا.
قلت :بىل..
قالت :فقد استننت بسنة من سننه ،واهتديت هبدي من هديه.
قلت :فحدثيني عن حديثك مع مريم ـ عليها السالم ـ
قالت :حديثي معها ذكره ريب ..وما كان يل أن أستدرك عىل ما قال ،أو أضيف إىل ما ذكر،
ولو علم اهلل أن يف زيادة التفاصيل علام خريا لذكره.
قلت :فحدثيني عام كشف قومي من أرسار اختيار اهلل لك دون غريك طعاما للطاهرة
البتول.
قالت :لقد ذكروا حكام كثرية لذلك ..يعتربها إخوان اإلعجاز من دالئل اإلعجاز ،وقد
صدقوا ..فال يذكر مثل هذا إال عامل بالتفاصيل.
قلت :فاذكري يل ما يطيقه عقيل مما ذكروا.
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قالت :لقد تبني يف األبحاث املجراة عىل الرطب( )1أي ثمرة النخيل الناضجة ،أهنا حتوي
مادة مقبضة للرحم ،تقوي عمل عضالت الرحم يف األشهر األخرية للحمل فتساعد عىل الوالدة
من جهة ،كام تقلل كمية النزف احلاصل بعد الوالدة من جهة أخرى.
قلت :هذه فائدة جليلة.
قالت :وقد اكتشفوا أن الرطب حيوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة اهلضم
واالمتصاص ،مثل سكر الغلوكوز ،ومن املعروف أن هذه السكاكر هي مصدر الطاقة األساسية،
وهي الغذاء املفضل للعضالت ،وعضلة الرحم من أضخم عضالت اجلسم ،وتقوم بعمل جبار
أثناء الوالدة التي تتطلب سكاكر بسيطة بكمية جيدة ونوعية خاصة سهلة اهلضم رسيعة
االمتصاص ،كتلك التي يف الرطب.
ونذكر هنا بأن علامء التوليد يقدمون للحامل ،وهي بحالة املخاض املاء والسكر بشكل
سوائل ،وقد نصت اآلية الكريمة عىل إعطاء السوائل أيض ًا مع السكاكر بقوله تعاىلَ ﴿:فكُ ِيل
ارش ِيب ﴾ (مريم)26:
َو ْ َ
قلت :هذا إعجاز آخر.
قالت :أجل ..وهناك أنواع كثرية يف هذا ال تزال يف طيات الغيب.
قلت :فاذكري يل ما ذكروا ..واتركيهم يبحثون فيام مل يذكروا.
قالت :لقد ذكروا أن من آثار الرطب أنه خيفض ضغط الدم عند احلوامل فرتة ليست
طويلة ثم يعود لطبيعته ،وهذه اخلاصة مفيدة ألنه بانخفاض ضغط الدم تقل كمية الدم النازفة.
وذكروا أن الرطب من املواد امللينة التي تنظف الكولون ،ومن املعلوم طبي ًا أن امللينات

( )1انظر :أبحاث املهندس الزراعي اجود احلراكي ـ حضارة اإلسالم ـ السنة  18العدد  ،7واإلسالم و الطب احلديث:
للدكتور عبد العزيز باشا إسامعيل ،وحوار مع صديقي امللحد للدكتور مصطفى حممود.
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النباتية تفيد يف تسهيل وتأمني عملية الوالدة بتنظيفها لألمعاء الغليظة خاصة.
قلت :أهلذا أرى الصاحلون ينصحون احلامل بأكلك؟
قالت :أجل ..فقد قال بعضهم (:ما للنفساء عندي خري من الرطب هلذه اآلية ،ولو علم
اهلل شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء ألطعمه مريم؟)
قلت :فقد استنبط هذا من القرآن الكريم.
قالت :لقد كانوا يستنبطون كل يشء من القرآن الكريم ..فارجعوا إليه ففيه مفاتيح كل
يشء.
قلت :فربكات الشفاء التي جعلها اهلل فيك ختص النساء فقط ،بل احلوامل منهن.
قالت :ومن قال ذلك؟ ..أنا خري حمض ..دواء للكل ..كام أين غذاء للكل ..أال تعرف
بركات ما أعطاين اهلل من األلياف السللوزية؟
قلت :هي لذيذة يف فمي ..لكني ال أدري تأثريها يف بطني وأمعائي.
قالت :تلك األلياف تساعد األمعاء عىل حركتها االستدارية ،وبذلك جتعل التمر ملين ًا
طبيعي ًا وهلذا يساعد التمر عىل جتنب أمراض البواسري.
بل وجد أنه للوقاية من اإلمساك حيتاج اإلنسان إىل تناول التمر والرطب لغناه باأللياف،
فقد وجد أن كل 100جرام من التمر تعطي نحو  8.5جرامات من األلياف ،وهي مهمة للوقاية
من اإلمساك.
قلت :هذه فائدة عظيمة ..فهل هناك غريها؟
قالت :كثرية هي فوائدي ..وسأذكر لك منها ما يمأل صدرك انرشاحا.
قلت :فاذكري يل.
قالت :لقد وجدوا أنني أساعد عىل العالج من األنيميا ملا أحتويه من معدن احلديد ..وأين
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أعالج أمراض القلب ملا أحتويه من هذا العنرص ..وأن لدي فعالية ضد احلساسية الحتوائي عىل
عنرص الزنك ..وأين أوقف النزيف أثناء احلمل الحتوائي عىل فيتامني  Kوالتاناين الذي هو عبارة
عن مادة قابضة ..وأين أستخدم يف حاالت الفشل الكلوي الحتوائي عىل فيتامني يب-1يب 2ويب6
إضافة إىل سكر الفواكه ..وأين أخفف من احلموضة واحلرقة الحتوائي عىل األمالح القلوية..
وأين أمنع الدوخة ودوار الرأس الحتوائي عىل بعض العنارص مثل الكاروتني ..وأين أساعد عىل
منع اخلاليا الرسطانية من النمو واالنتشار الحتوائي عىل املغنيسيوم والكالسيوم ..وأين أمثل
نظاما إلعادة البناء يف جسم اإلنسان الحتوائي عىل الفسفور وباقي األمالح املعدنية
والفيتامينات ،وأن دقيق التمر املجفف ونواته املطحونة تساعد عىل الشفاء من الربو وضيق
التنفس..
قلت :حسبك ..فقد امتألت بربكاتك.
قالت :أفال أسمعك نصيحة مل يسمعها قومك من قبل؟
قلت :أتريدين تقديم وصفة للشفاء؟
قالت :ليجربوها إن شاءوا ..فسريون من بركاهتا ما يملؤهم قناعة باملباركوبيوتيك.
قلت :فبم تنصحني؟
قالت :بأن يطبقوا ..ولو مرة يف حياهتم ما ورد يف احلديث من أنه كان يمر اهلالل ثم اهلالل
هلل  نار.
ثم اهلالل :ثالثة أهلة يف شهرين ،وما أوقد يف أبيات َر ُسول ا َِّ
قلت :فام كان غذاؤهم كل تلك الفرتة؟
هلل  جريان من األنصار وكانت
قالت :األسودان :التمر واملاء ،إال أنه قد كان َلر ُسول ا َِّ
هلل  من ألباهنا(.)1
هلم منائح وكانوا يرسلون إىل َر ُسول ا َِّ
( )1البخاري ومسلم.
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قلت :هذا احلديث يذكر شظف العيش الذي كانوا يعيشه  ..واحلمد هلل لقد فتح اهلل
علينا من بركات األرض.
قالت :ال ..احلديث مل يفد ذلك فقط.
قلت :فام يفيد غري هذا؟
قالت :إنه يصف وصفة من وصفات املباركوبيوتيك.
قلت :فام تفعل هذه الوصفة؟
قالت :تعيد برجمة أجسامكم لتستقبل الربكات.
قلت :أي بركات؟ ..بركات الغذاء أم بركات الشفاء؟
قالت :إذا حلت الربكة باجلسم غذت وشفت ..وال خري يف دواء ال يغذيك ..وال خري يف
غذاء ال يشفيك ..أمل تسمع قوله  (:خري متركم الربين ،يذهب الداء ،وال داء فيه)()1

قلت :فام الربين؟
قالت :نوع من أنواعي وهو ممن ترشف بغرس رسول اهلل  له بيده الرشيفة باملدينة
املنورة.
قلت :أأنتم معرش التمر أنواع خمتلفة؟
قالت :نحن مثلكم معرش البرش ..أنسيت أنني ابنة عمتك؟
قلت :اعذريني ..فقد ورثت النسيان عن آبائي وأجدادي.
قالت :فنحن أنواع كثرية خمتلفة األشكال والطعوم ،وقد أحىص العلامء من متر املدينة
وحدها مائة وبضع ًا وثالثني نوع ًا(.)2

( )1ابن عدي واحلاكم والعقييل والبخاري يف تارخيه.
( )2قال ابن األثري :وأنواع متر املدينة كثرية استقصيناها فبلغت مائة وبضع ًا وثالثني نوع ًا.
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قلت :فهل بركاتك تقترص عىل ما غال من التمر ..فإن بعضا مما ذكرت ال يستطيع الفقراء
رشاءه؟
قالت :فبرشهم أن بركات اهلل يف كل متر ..ففضل اهلل ال يؤثر األغنياء عىل الفقراء ..أمل
تعلم أنه  ( كان يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه خيرج السوس منه)( ..)1أمل تسمع ما ورد يف
احلديث عن بعضهم ،قال( :ربام رأيت رسول اهلل  يتلوى ما شبع من الدقل)()2

قلت :وما الدقل()3؟
قالت :التمر الرديء..
قلت :فهل هذا من الطب؟
قالت :من فهم عن رسول اهلل  علم أن حياته كلها خري ومصالح ..ولكنكم ال تزالون
تعبدون املخابر ،وتسجدون بني يدي الفئران البيضاء.
قلت :أنستطيع أن نفهم من هذا أن رسول اهلل  نوع أكل التمر ليتناسب مع احلاجات
املختلفة؟
قالت :أجل ..وقد دلت األدلة الكثرية عىل ذلك ..فهو يقول عن البلح (:كُ لوا البلح بالتمر
َّ
فإن الشيطان يقول :بقي ابن آدم يأكل اجلديد بالعتيق)( ،)4ويف رواية (:كلوا البلح بالتمر( ،)5فإن
الشيطان حيزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول :عاش ابن آدم حتى أكل اجلديد باخللق)()6

( )1أبو داود.
( )2الرتمذي.
( )3قال الزخمرشي :الدقل متر رديء ال يتالصق فإذا نثر تفرق وانفردت كل مترة عن أختها.
( )4ابن ماجة واحلاكم.
( )5الباء يف احلديث بمعنى :مع ،أي :كلوا هذا مع هذا.
( )6رواه البزار يف مسنده.
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قلت :ملاذا أمر النبي  بأكل البلح بالتمر ،ومل يأمر بأكل البرس مع التمر؟
قال :لقد علل الطب التقليدي ذلك بأن البلح بارد يابس ،والتمر حار رطب ،ففي كل
منهام إصالح لآلخر ،بخالف البرس مع التمر ،فإن كل واحد منهام حار ،وإن كانت حرارة التمر
أكثر ..وال ينبغي من جهة الطب اجلمع بني حارين أو باردين.
وقد قالوا بأن يف هذا احلديث :التنبيه عىل صحة أصل صناعة الطب ،ومراعاة التدبري
الذي يصلح يف دفع كيفيات األغذية واألدوية بعضها ببعض ،ومراعاة القانون الطبي الذي حتفظ
به الصحة.
قلت :فأرى األحاديث أمجعت عىل التنوع ،فهل ذلك رس من الصحة؟
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ِف ِيه ِش َفا ٌء
اب ُخمْت َِل ٌ
رش ٌ
قالت :أجل ..أمل يقل اهلل تعاىل عن النحلَ ﴿:خي ُْر ُج م ْن ُب ُطوهنَا َ َ

لِلن ِ
َّاس ﴾ (النحل)69:

قلت :لقد ذكر اهلل تعاىل اختالف ألوان العسل.
قالت :لينبه بذلك إىل ما يف اختالف هذه األلوان من أدوية..
قلت :فكل لون دواء خاص.
قالت :كام أن كل نوع من األنواع شفاء خاص وبركة خاصة.
قلت :فقد سمعت أنه  كان خيلط التمر بغريه من املآكل..
قالت :أعلم ذلك ..فقد روي أنه كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب
بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه( ،)1وأنه كان حيب الزبد والتمر( ،)2وأنه كان يقول (:خبز وحلم

( )1الطرباين يف األوسط واحلاكم وأبو نعيم يف الطب.
( )2أبو داود وابن ماجة.
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ومتر وبرس ورطب ،إذا أصبتم مثل هذا فضبتم بأيديكم فقولوا :بسم اهلل وبركة اهلل)(.)1
قلت :وأنه كان يسمي التمر واللبن األطيبني.
قالت :فهذه وصفة مباركة ..أال ترى إىل ما وهبهه اهلل للبدو الذين يقترصون عليهام من
صحة جسم ،ورشاقة قد ،وبعد عن األويئة واألمراض؟
قلت :أأنصح هبا قومي إذن؟
قال :انصحهم عىل أن يعاملونا باحرتام وإكرام لينالوا بركاتنا ،فنصري أطباء يف أجوافهم..
أمل يأمركم  بإكرام عمتكم؟
قلت :هذا صحيح ،وقد ورد يف احلديث أنه  كان إذا أيت بباكورة الثمرة وضعها عىل
عينيه ثم شفتيه وقال (:اللهم كام أريتنا أوله فأرنا آخره ،ثم يعطيه من كان عنده من الصبيان)()2

قالت :فاستنوا به يف إكرامه لنا لتنالوا من بركاتنا ما نال سلفكم منها.

الزيتون
أردت توديع التمرات املباركات ،فقالت يل إحداهن :إىل أين تريد؟
قلت :إىل مدائن السالم ،فقد طال غيايب عنها ،وأحسب قلبي بدأ يدق شوقا إىل معلمي.
قالت :أي املعلمني :معلم السالم ،أم معلم الربكة؟
قلت :كالمها ..فقلبي ال يفرق بينهام.
قالت :ال يمكنك أن تذهب حتى تزور أختا لنا قرهنا اهلل بنا يف الربكات ،ويف اآليات
البينات.
قلت :ال شك أنك تقصدين الزيتونة ،وتقصدين قوله تعاىلَ ﴿:وزَ ْي ُتون ًا َون َْخ ً
ال﴾
( )1احلاكم.
( )2ابن السني.
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(عبس)29:
قالت :أجل ..فقد آتاك اهلل فطنة ..وال أحسبها إال من بركات التمر والزيتون.
قلت :صدقت ..فقد غذيت بلباهنام ،وربيت عىل حبهام ،وعجنت خالياي بامئهام.
قالت :فهل ترغب يف زيارة الزيتونة؟
قلت :ال مناص يل من زيارهتا ..فمن اجلفاء أن أزورك وأترك أختك ..ولكن بالدها
بعيدة ،فأنت نخلة تائهة يف الصحراء ..وهي مرابطة هناك يف ثغور اجليال.
قالت :ال بأس عليك ..فقد يرس اهلل أن جاءت زيتونة مباركة تزورنا ،وقد رغبت يف
احلديث إليك.
قلت :هي رغبت يف ذلك.
قالت :أجل..
قلت :لقد رسرت بام ذكرت ..ولعل اهلل أن يبارك يف كام بارك فيها.
قالت :كل من أحب الربكات باركه اهلل ..فأبرش ،وبرش.
فجأة ظهرت زيتونة ال رشقية وال غربية ،تيضء كشعاع الشمس املرشق الذي يدفئ وال
حيرق ،فقلت مستقبال :أهال بالزيتونة التي رغبت يف احلديث إيل.
قالت :وأهال باألخ الذي أحبني قبل أن يراين.
قلت :حدثيني عن بركاتك ..وعن رسها ..فإين تلميذ بركات.
قالت :لن أحدثك حتى تسمع ما ورد يف فضيل من اآليات ..فأنا من أدوية السامء ..ونحن
ترشفنا بذكر اهلل لنا قبل أن نترشف بام يف أجسادنا من العنارص.
قلت :أعلم ما ورد يف ذكرك من القرآن الكريم ،فأنت التي أقسم اهلل بك ،فقالَ ﴿:والت ِ
ِّني
والزَّ ي ُت ِ
ون﴾(التني)1:
َ ْ
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هلل ُنور السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض
قالت :وأنا التي جعلني اهلل مثاال لألنوار املقدسة ،فقال ﴿:ا َُّ ُ َّ َ َ
كَاة ِفيها ِمصباح ا ْملِصباح ِيف زُ ج ٍ
كَم ْش ٍ
ور ِه ِ
َم َث ُل ُن ِ
كَب ُد ِّر ٌّي ُيو َقدُ ِم ْن َش َج َر ٍة
كَو ٌ
اج ُة كَ َأ َّ َهنا ْ
اجة الزُّ َج َ
َ َ
َ ْ َ ٌ ْ َ ُ
ِ
ٍ
كَة زَ ي ُتون ٍَة ال َ ِ ٍ
ٍ
هلل لِ ُن ِ
عَىل ُن ٍ
ور َ
ور ِه
ور َ ْهي ِدي ا َُّ
ُم َب َار ْ
غَر ِب َّية َيكَا ُد زَ ْي ُت َها ُييض ُء َو َل ْو َملْ َمت ْ َس ْس ُه ن ٌَار ُن ٌ
رشق َّية َوال ْ
ْ
هلل ِبكُ ِّل َ ٍ ِ
َم ْن َي َشا ُء َو َي ْ ِ
هلل ْ َ
األ ْم َث َال لِلن ِ
يم﴾(النور)35:
َّاس َوا َُّ
ض ُب ا َُّ
يشء عَل ٌ
ْ
قلت :وأنت التي وصفك اهلل بقولهَ ﴿:و َش َج َر ًة َخت ُْر ُج ِم ْن ُط ِ
ور َس ْينَا َء َت ْن ُب ُت ِبالدُّ ْه ِن َو ِص ْب ٍغ

لِ ْآل ِك ِلنيَ ﴾(املؤمنون)20:

قالت :وأنا التي أمر رسول اهلل  بأكل زيتي ،فقال (:كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من
شجرة مباركة)( ..)1بل أخرب بأين عالج لالدواء ،فقال (:كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من
سبعني داء منها اجلذام)( ..)2بل وصفني لبعض األدواء ،فقال (:عليكم بزيت الزيتون فكلوه
وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور)( ،)3وقال (:عليكم هبذه الشجرة املباركة زيت الزيتون فتداووا
به فإنه مضحة من الباسور)()4

قلت :فربكاتك يف زيتك.
قلت :وهل أنا إال زيت ..أمل يقل اهلل تعاىل يفَ ﴿:ت ْن ُب ُت ِبالدُّ ْه ِن ﴾ أي تنب الدهن ،كام قال
تعاىل ﴿:ومن ي ِرد ِف ِيه ِب ِإ ْحل ٍ
اد﴾(احلج ،)25:أي من يرد فيه اإلحلاد.
َ َ ُْ ْ
َ
قلت :فالباء زائدة إذن.
قاطعتني بقوة ،وقالت :كيف تقول هذا يف كالم ربك الذي ﴿:ال ي ْأ ِت ِيه ا ْلب ِ
اط ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه
َ
َ
يم َ ِ
َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِم ْن َح ِك ٍ
مح ٍيد﴾ (فصلت ..)42:ليس يف كالمك ربك زائد ..إن جهلت
( )1الرتمذي وقال حديث غريب .وأخرجه أمحد واحلاكم.
( )2أبو نعيم يف الطب.
( )3ابن السني.
( )4الطرباين يف الكبري وأبو نعيم.
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حرفا ..فابحث عنه ..أو اسأل من يعرفه.
قلت :أتعرفني التفسري؟
قالت :ال ..أنا أضعف من أن أعرفه ..ولكني علمت مما رزقني اهلل من فضله أنه ال زائد
يف الكون ..فالزيادة لغو ..واهلل ال خيلق اللغو ..فكيف يتكلم اللغو؟
قلت :صدقت ..فكيف عرفت ذلك؟
قالت :لقد جعل اهلل كل جزء مني فوائد حمضة ..فلذلك ال أرى جزءا مني إال ويمكن
االنتفاع به حتى أغصاين يمكنكم أن جتعلوا منها فرشاة ألسنانكم بدل فرشاة السموم التي
تستخدموهنا.
قلت :كيف ذلك؟ ..تلك فرشاة ناعمة.
قالت :لقد قال  (:نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ،ويذهب باجلفر،
وهو سواكي وسواك األنبياء من قبيل)()1

قلت :ولكنه رخيص ..وقومي ال يمألون أعينهم إال بام يفرغ جيوهبم.
قالت :فليستعملوين ..وقد تنازلت عن حق ثمني للفقراء واملساكني ..فليدفعوها هلم..
لينالوا بركتي ،وبركة التداوي بالصدقة.
قلت :عرفت فضلك ..فحدثيني عن بركاتك.
قالت :ال تزال قارصا عن معرفة فضيل ..فكالم اهلل ال حياط به.
قلت :صدقت ..فاعذريني ..فإين من قوم يكثر نسياهنم ..وتعظم غفلتهم.
قالت :عذرتك ..وسأحدثك عن بعض بركايت لتؤمن بكالم ريب ..وتتداوى بأدوية ريب.
قلت :أرى يف كالمك حرارة أشواق املحبني.
( )1الطرباين يف األوسط.
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قالت :وهل هناك يف الوجود من ال حيب ربه ..إن دهني الذي ترونه ما هو إال دموعي
التي ختثرت شوقا إليه وحمبة له.
قلت :ولكنا ال نشعر باملحبة إن أكلناك.
قالت :ألنكم تأكلون جيفتي ،وال تأكلون حقيقتي ..تأكلوين وأنتم جتهلوين ..ومن جهل
شيئا حرم بركته.
قلت :أهلذا ذكرك القرآن الكريم ونوه بك؟
قالت :أجل ..ولكنكم ال تبرصون.
قلت :عرفت هذا ..فال يمكن أن تنال الربكات إال باآلداب والسالم واحلياة.
قالت :إذا عرفت هذا ..فسأحدثك بام تشتهيه ويشتهيه قومك من ثمرات املعامل
واملخابر ..وهي قليل من كثري ،وغيض من فيض ..فلم تعلموا مني إال قطرات من بحر حميط.
قلت :فحدثيني ..فكيل آذان صاغية.
قال :سأقترص من حديثي عىل دور أناطه اهلل يب ترجع أكثر التفاصيل إليه.
قلت :وما هو؟
قالت :التطهري ..فأنا الدهن املغذي املطهر.
قلت :فام تطهرين؟
قالت :اجلسم من أدرانه ،والعروق من أوحاهلا ،والقلب من آالمه ،والذاكرة من أوهامها.
قلت :أمجلت ففصيل.
قالت :أما تطهريي اجلسم من أدرانه ،فقد جعل اهلل يف قدرة عىل تطهري اجلسم من
احلصوات ،وقد قال بعض األطباء (:رأيت حاالت مرضية يصوم فيها املريض بحصوات املرارة،
ثم يرشب زيت زيتون إلذابة احلصوات ،حيث تنقبض املرارة وتطرد احلصوات من اجلسم)
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قلت :ما شاء اهلل ..فكيف تطهرين العروق من أوحاهلا؟
قالت :وحل العروق هو الكوليسرتول ..وقد ارتبط اسمي باحلد من اإلصابة بارتفاع
الكولسرتول ..أمل تعلم أن الشعوب( )1التي تستهلك كميات جيدة من زيتي تنخفض فيها نسبة
الكولسرتول الضار ،وبالتايل تتقي اإلصابة بتصلب الرشايني ،والذي له عالقة كبرية بأمراض
القلب واجللطة؟
ورس ذلك أين أحتوي عىل أمحاض دهنية متميزة تعرف باسم االمحاض الدهنية أحادية
عديمة التشبع ،حيث تعمل هذه األمحاض الفريدة عىل احلد من ارتفاع معدل الكوليسرتول يف
الدم.
كام أين أحتوي عىل فيتامينات خاصة تعرف بمضادات األكسدة وكذلك بعض املركبات
مثل البويل فينول ..وكل هذه املركبات ،والتي ترتفع نسبتها يف حتد من االصابة بارتفاع
الكوليسرتول ،أي بمعنى آخر حتد من تصلب الرشايني ،وبالتايل حتد من أمراض القلب ،ولكن
جيب أن يكون هذا الزيت مستخلص ًا بطريقة معينة وبأسلوب يعطي زيتا يسمى( زيت الزيتون
البكر) وهو ممتاز وناتج من العرصة األوىل.
قلت :فهمت هذا ..فلك عالقة بضغط الدم إذن.
قالت :أجل ..بحمد اهلل ومنته ،وقد وجد أن مرض ارتفاع ضغط الدم من العوامل
األساسية حلدوث أمراض القلب واجللطات حيث أن ارتفاع الضغط سواء االنبساطي أو
االنقبايض له تأثري سلبي عىل اإلصابة باألمراض املختلفة.

( )1أشارت األبحاث املختلفة يف جمال عالقة الغذاء املستهلك للشعوب وأمراض القلب أن غذاء حوض البحر املتوسط
له عالقة وطيدة باحلد من ارتفاع الكولسرتول ومن اإلصابة بأمراض القلب وأرجع الباحثون هذه املعلومة أو النتائج اإلجيابية
إىل ارتفاع استهالك زيت الزيتون يف غذاء هذه البقعة من العامل.
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وقد لوحظ أن هناك عالقة مبارشة بني خفض ضغط الدم واستهالك كميات مناسبة من
زيت الزيتون ،ودل عىل ذلك أحد البحوث التي أجريت عىل عدد من املرىض املصابني بارتفاع
ضغط الدم ،ويتبادلون أدوية لتخفيفه.
حيث قسم املرىض إىل قسمني :األول منهام عمل هلم برنامج غذائي غني بزيت الزيتون
(نخب ممتاز)أو ما يعرف بالبكر.
والنصف اآلخر وضع عىل برنامج غذائي غني بزيت دوار الشمس ،وبعد فرتة زمنية
زادت عن  4أشهر أشارت النتائج إىل انخفاض يف املجموعة التي استهلكت زيت الزيتون ،وقد
استطاع املرىض يف هذه املجموعة خفض جرعات األدوية اخلاصة بضغط الدم.
قلت :ما شاء اهلل ..وتبارك اهلل.
قالت :ليس هذا فقط..بل وجدوا أن يل دورا وقائيا من الرسطان ..فقد أشارت
الدراسات إىل أن هناك انخفاض ًا يف معدل الوفيات الناجتة من اإلصابة بالرسطان يف مناطق
حوض البحر األبيض املتوسط ،وقد لوحظ ان استهالك (ملعقة زيت زيتون)يومي ًا يمكن ان
تنقص من خطر رسطان الثدي بنسبة أكثر من  40باملائة.
وتوضح هذه الدراسات أن غذاء سكان هذه املناطق يشمل عىل نسبة جيدة من زيت
الزيتون كمصدر للدهون يف غذائهم باإلضافة إىل تأثري استهالك اخلضار والفواكه ،وخصوص ًا
اإلصابة برسطان الثدي واملعدة.
قلت :فام العنارص التي جعلت لك هذه القدرة عىل الوقاية من الرسطان؟
قالت :أال تعلم أن زيت الزيتون حيتوى عىل نسبة جيدة من فيتامني (هـ) والذي يعرف
بمضاد االكسدة ،وبالتايل يقوم بتغليف وربط املواد املؤكسدة وختليص اجلسم منها.
قلت :إن من قومي من يدهنون جلودهم بزيتك ..فهل هذا لغو من الفعل؟
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قالت :ال ..بل هو عني العقل ..فقد قام أحد الباحثني بدراسة االدهان بزيت الزيتون عىل
اجللد بعد السباحة ،فوجد أن له تأثريا مبارشا يف املساعدة يف احلد من اإلصابة برسطان اجللد.
قلت :صدق رسول اهلل  عندما نصحنا باالدهان به.
قالت :أجل ..فأنا غذاء ودهن.
قلت :لقد ذكرت أن لك عالقة بالذاكرة ..فكيف ذلك؟
قالت :يمكن لقطرات من زيت الزيتون تتناوهلا يوميا أن تقيك فقدان الذاكرة وتبقي عىل
أداء دماغك لوظائفه بشكل فعال عند بلوغك سن الشيخوخة.
قلت :فام الرس يف ذلك؟
قالت :هو احلوامض الدهنية غري املتشبعة التي يمكن العثور عليها يف الزيتون وحبة دوار
الشمس وزيت السمسم.
فهذه املواد حتافظ عىل سالمة بينة الدماغ ،ألن هناك حاجة متزايدة إىل األمحاض الدهنية
غري املتشبعة أثناء عملية الشيخوخة.
وقد توصل فريق طبي إىل هذه النتائج بعد أبحاث شملت  300شخص تراوحت
أعامرهم بني  65و 84عاما ،حيث تبني أن الذين تناولوا كميات أكرب من هذه األمحاض ضمن
مكونات وجباهتم الغذائية متتعوا بقدرة أفضل عىل التذكر ،وكانوا أكثر يقظة من غريهم.
قلت :أرى لك ألوانا خمتلفة ..فهل هلا تأثري يف بركاتك؟
قالت :ختتلف بركايت باختالف أنواعي وألواين ،فأنا كأنواع التمر وألوان العسل ..أمل يقل
 (:جتدون الناس معادن فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا)()1

( )1البخاري ومسلم.
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اخلض
كانت الزيتونة يف غاية الرسور ،وهي حتدثني ،لكنني أحسست بنوع من اإلرهاق،
فشعرت بحايل ،فقالت :أرى وجهك قد تغري ..فام الذي حصل؟
قلت :بعض اإلرهاق أصابني ..ال عليك ..أكميل حديثك.
قالت :ال ..أرى اإلرهاق باديا عىل وجهك ،ولذلك سأرسل بك إىل أخت لنا من أخواتنا
أنبتها اهلل لنبي من األنبياء لتظلله بظلها ،وتطعمه من حلمها ،وترصف عنه اهلوام برائحتها.
قلت :ال شك أهنا اليقطني ..فقد أنبتها اهلل عىل يونس  ،كام قال تعاىلَ ﴿:و َأ ْن َب ْتنَا عَ َل ْي ِه
َش َج َر ًة ِم ْن َي ْق ِط ٍ
ني﴾(الصافات)146:
قالت :أتدري رس إنباهتا له؟
قلت :أحب أن أدري ..ولكني ال أدري.
قالت :فهلم بنا إليها ..فهي يف انتظارك ..وال أحسب إال أهنا مشتاقة إليك.
قلت :ما شاء اهلل ..لقد أحرجتموين معرش األغذية املباركة ..فإين مل ألق يف حيايت من
يقدرين كتقديركم.
قالت :لقد مألنا اهلل بالرمحة ..فلذلك جتدنا نبذل أنفسنا يف ذات اهلل.
اليقطني:
مل أرس معها إال قليال حتى وجدنا ورقة يقطينة ممتد عىل األرض بال ساق وال قدم(،)1
( )1قال املربد والزجاج :كل شجر ال يقوم عىل ساق ،وإنام يمتد عىل وجه األرض فهو يقطني ،نحو الدباء واحلنظل
والبطيخ ،قال الزجاج :أحسب اشتقاقها من قطن باملكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقة كله عىل وجه األرض فلذلك قيل له
اليقطني ،وروي الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع ،فقال :ومن جعل القرع من بني الشجر يقطينا كل ورقة اتسعت
وسرتت فهي يقطني.
ويدخل يف اليقطني كل شجر ال يقوم عىل ساق ،كالبطيخ والقثاء واخليار.
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فقلت هلا :هذا املكان أحسبه صاحلا لراحتي ..فهذه هي اليقطينة.
قالت اليقطينة :مرحبا باألخ الصالح ..أراك متر عىل إخواين وأخوايت وتنسى أن متر
عيل..لوال أين دعوت اهلل ،فأصابك ببعض اإلرهاق لتأيت ،فتزورين.
قلت :بورك فيك أيتها اليقطينة ..فال أحسب أن اهلل تعاىل ذكرك يف القرآن الكريم إال ولك
شأن.
قالت :وهل يف ذلك شك ..فأنا الطعام املبارك الذي كان حيبه رسول اهلل  ،فقد ثبت أن
هلل  كان حيب الدباء ،ويتبعه من حوايش الصحفة.
رسول ا ه
قلت :أجل ..فقد ورد احلديث بذلك(.)1
قالت :وكان يقول عني (:كلوا اليقطني ،فلو علم اهلل شجرة أخف منها ألنبتها عىل يونس،
وإن اختذ أحدكم مرقا فليكثر فيه من الدباء ،فإنه يزيد يف الدماغ ويف العقل)( ..)2وكان يقول( :إذا
ِ
ِ
ب احل ِزين)()3
فإهنا ت َُشدُّ َق ْل َ َ
ط َب ْخ ُتم قدْ ر ًا ،فأكثروا فيها من الدُّ َّباءَ َّ ،
قلت :فام رس كل هذا الفضل الذي لك ..لقد ذكر القرآن الكريم ،وأحبك رسول اهلل ؟
قالت :من األرسار ما تفقهوهنا ،ومنها ما ال تفقهون.
قلت :فخربيني عن األرسار التي أفقهها ..فام ال أفقهه ألغاز ال طاقة لعقيل بحلها.
قالت :لقد ذكر سلفكم يل فوائد ال جيحدها إال جاحد.
قلت :فام ذكروا؟
قالت :رسعة نبايت ،وتظليل ورقي لكربه ونعومته ،وجودة غذائي ،وأين أؤكل نيئة

( )1البخاري ومسلم.
( )2الديلمي عن احلسن بن عيل.
( )3الغيالنيات.
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ومطبوخة بلبي وقرشي ،وفوق ذلك ال يقربني الذباب.
قلت :ما شاء اهلل ..إن بعض ما ذكرت يكفي لفضلك.
قالت :ليس ذلك فقط ،بل إن ما ركبه اهلل يف من أنواع األغذية يدلك عىل منافعي.
قلت :فام تركيبك؟
قالت :تبلغ نسبة املاء املبارك7.باملائة وأحتوي عىل كمية قليلة من السكر واأللياف،
ولذلك ال تعطي املائة غرام مني سوى  65حريرة فقط.
قلت :فأنت غذاء جيد ملن أراد إنقاص وزنه.
قالت :أجل ..وفوق ذلك أنا فقرية جد ًا من الصوديوم.
قلت :فأنت تناسبني املرىض املصابني بارتفاع ضغط الدم.
قالت :أجل ..وفوق ذلك فأنا غنية بالبوتاسيوم الذي يلزم الذين يتناولون احلبوب التي
تدر البول ،كام أين أحتوي عىل الكالسيوم واملغنيزيوم والفوسفور واحلديد والكربيت والكلور..
وفوق ذلك ،فأنا غنية بالفيتامينات ويف طليعتها فيتامني أ.
قلت :هذه بركات تركيبك ،فام بركات شفائك؟
قالت :لقد ذكر عني أسالفكم أين أنفع املحمومني بامئي ،وأقطع عطش العطشى ،وأين
أذهب الصداع إذا رشبت أو غسل يب الوجه ،وأين ملينة للبطن كيفام استعمل ..فلذلك أنا من
ألطف األغذية وأرسعها انفعا ً
ال.
قلت :فام قال املحدثون؟
قالت :املحدثون مغرمون بالبحث يف الرسطان ،ولذلك رأوين من احلصون الواقية منه،
وقد نرشت جملة األبحاث البيوكيميائية عام  1985دراسة أجريت يف املعهد الوطني للرسطان
يف الواليات املتحدة ،أشارت إىل أن لليقطني فع ً
ال واقي ًا من رسطان الرئة عند سكان نيوجريس
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يف الواليات املتحدة(.)1
الثوم:
بينام كنت مع اليقطينة ،إذ سمعت صوتا يناديني ،فسألت اليقطينة عنه ،فقالت :هو ابن
خايل.
قلت :ومن ابن خالك؟ ..فال علم يل بأنسابكم.
قالت :الثوم..
قلت :بئس الطعام هو ..ال تقبليه إن تقدم خلطبتك ..فال أعلمه إال خبيث الرائحة.
قالت :هو خبيث الرائحة ،لكنه طيب الرسيرة ،فال حتجببك رائحته عن طيبته
قلت :ولكني قرأت النصوص الكثرية الواردة يف النهي عنه ،فالنبي  يقول (:من أكل
ثوما أو بصال فليعتزلنا ،وليعتزل مساجدنا ،وليقعد يف بيته)()2

قالت :هذا النص ال ينهى عن أكله ،وإنام ينهى آكله عن الذهاب إىل املسجد إال بعد تغيري
رائحته.
قلت :أفليس الذي يمنعني من املسجد خبيثا؟
ِ
ين َيت َِّب ُع َ
ون
قالت :ال ..لو كان خبيثا حلرمه اهلل تعاىل ..أمل يقل تعاىل يف رسول اهلل  ﴿:ا َّلذ َ
يل ي ْأمر ُهم ِبا َْملعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
األ ِّم َّي ا َّل ِذي َ ِ
ول الن َِّب َّي ْ ُ
الر ُس َ
وف َو َين َْه ُاه ْم
جيدُ و َن ُه َمكْ ُتوب ًا عنْدَ ُه ْم ِيف الت َّْو َراة َو ْاألنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َّ
ات و ُحيرم عَ َلي ِهم ْ ِ
ِ
عَن ا ُْملن ِ ِ
ِ
رص ُه ْم َو ْ َ
ِ
األ َ
غْالل ا َّل ِتي كَان َْت
ْكَر َو ُحي ُّل َهلُ ُم ال َّط ِّي َب َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع عَ ن ُْه ْم إ ْ َ

ِ
ِ
ُّور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َل ِئ َك ُه ُم
عَ َل ْي ِه ْم َفا َّلذ َ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
ين آ َم ُنوا ِبه َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
ا ُْمل ْف ِل ُح َ
ون﴾(األعراف)157:

( )1كتاب األربعني العلمية ،عبد احلميد حممود طهامز.
( )2البخاري ومسلم.
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قلت :ومع ذلك ..يظل بمنأى عن األغذية املباركة التي نزل فضلها من السامء.
قالت :ال تقل هذا ..بل إن يف عدم حتريمه مع كونه من األغذية التي متنع الدخول إىل
املسجد دليل عىل فضله وبركته.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :أمل يقل كثري من الفقهاء بوجوب صالة اجلامعة يف املسجد؟
قلت :بىل...
قالت :وقد ذكروا أعذارا ملن جيوز له التخلف عن اجلامعة.
قلت :ذلك صحيح.
قالت :فاعتبار أكل الثوم من األعذار يدل عىل األمهية التي حيملها يف باطنه ،والتي قد
يرصف عنها ظاهره.
قلت :فهمت هذا ..ولكن كالمك جمرد استنتاجات عقلية ..والعقل ال حديث له مع
الرشع.
قالت :لقد ورد يف النصوص ما يدل عىل هذا ،فال تأخذ ببعض الكتاب ،وترفض بعضه.
قلت :لقد ذكرت لك ما ورد.
قالت :لقد سمعت بعض النصوص ،ومل تسمع غريها ..والكامل هو الذي يسمع كل
يشء ،ليتسنى له اجلمع بني املختلفات ،والتوفيق بني املتناقضات.
قلت :فاذكري يل ما سمعت ألصحح به بعض ما سمعت.
قالت :لقد ورد يف احلديث قوله  (:كلوه ..ومن أكله منكم فال يقرب هذا املسجد حتى
يذهب رحيه منه ،يعني الثوم)( ،)1فقد أمر  بأكله ..واألمر يف عرفنا يدل عىل الوجوب ..ثم
( )1أبو داود والبيهقي.
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أضاف إليه حكام آخر ال يناقض احلكم األول ،وهو النهي عن قرب املسجد ملن يأكله.
قلت :فهذا تناقض.
قالت :ال..نزه كالم املعصوم عن التناقض.
قلت :فام فيه من العلم؟
قالت :هذا إرشاد صحي ال يفقهه إال املتوسمون.
قلت :فأخربيني ..أيتها املتوسمة املباركة.
قالت :كأن النبي  يف هذا احلديث يدعونا إىل اختيار أوقات معينة ،أو طريقة معينة ألكل
الثوم ،ليكون ذلك أكمل يف بركته.
قلت :وضحي هذا.
قالت :ألستم تعاجلون بعض األدوية قبل أن تستعملوها ..ثم ختتارون هلا أوقاتا معينة
الستعامهلا.
قلت :ذلك صحيح..
قالت :وهكذا الثوم ..فهو من األغذية التي تستدعي طرق طبخ معينة ،وأوقاتا معينة،
وهلذا قال  عنه وعن البصل (:من أكلهام فليمتهام طبخ ًا)
وأهدي إليه طعام فيه ثوم ،فأرسل به إىل أيب أيوب األنصاري ،وقال :يا رسول اهلل ،تكرهه
وترسل به إيل؟ فقال (:إين أناجي من ال تناجي)
قلت :فاخربيني عن األوقات الفاضلة ألكله.
قالت :سيخربك الثوم.
قلت :فلم حتدثت بدله؟
قالت :خشيت أن تذهب إليه ،ويف نفسك ما فيها من سوء األدب معه ،فتؤذيه ،فلذلك
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ذكرت فضله لتأتيه ،وأنت تدرك ذلك الفضل ..فال تنال الربكات إال ملن أحسن األدب.
قلت :لكني مل أرك ذكرت شيئا من الفضل إال ما استنتجته بعقلك.
قالت :مل تدعني أكمل لك ما ورد يف النصوص ..فقد قال  (:كلوه ،فإين لست
كأحدكم ،إين أخاف أن أوذى صاحبي)( ،)1وقال  (:لوال أن امللك ينزل عيل ألكلته ،يعني
الثوم)()2

قلت :كل هذه النصوص أدلة إباحة ،ال أدلة بركة.
قالت :فقد قال  (:كلوا الثوم وتداووا به ،فإن فيه شفاء من سبعني داء ،ولوال أن امللك
يأتيني ألكلته)()3

قلت :حسبي ما ذكرت ..ومل أكن جمادال ..ولكني كنت أستفزك لتذكري يل ما ورد فيه.
قالت :إذا قلت هذا ..فاذهب إىل ابن خايل ،وال تنس أن تبلغه سالمي.
قلت :ذلك لك ..ومل أر يف حيايت أطيب منكم معرش األغذية املباركة ..ليت البرش مثلكم
يف طيبتكم ،وحسن أخالقكم.
قالت :فكلونا طيبني يرزقكم اهلل طيبتنا.
رست قليال قاصدا شجرة ثوم قد بدت يل من بعيد ،ما إن وصلت إليها ،حتى قال الثوم:
كيف تركت ابنة عمتي اليقطينة؟
قلت :تركتها بخري وعافية ،وهي تسلم عليك.
قال :سلمها اهلل من كل مكروه ..فهل ذكرت لك شيئا؟

( )1أمحد والرتمذي وابن حبان.
( )2اخلطيب.
( )3الديلمي.
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قلت :هي تكن لك كل املودة ..وقد ذكرت يل األحاديث الكثرية التي نزعت عن عيني
غشاوة سوء التعامل معك.
قال :بورك فيها ..فعهدي هبا كأخواهتا اخلض كريمة طيبة.
قلت :فهل تقدرك مجيع اخلض؟
قال :تقدرين مجيع األغذية ..ونحن نلتقي يف القدر املباركة لنكون الغذاء املبارك.
قلت :فحدثني عنك.
قال :لقد ذكرين اهلل تعاىل يف القرآن الكريم.
قلت :أين ..فال أجد لك حمال فيه.
قال :أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:و ُف ِ
وم َها ﴾(البقرة)61:؟
َ
قلت :بىل ..ولكني يف زياريت لسنابل القمح والشعري أخربوين بأن الفوم هو احلبوب.
قال :ذلك رأهيم ..وهو ال يتناقض مع رأيي ..أليس القرآن الكريم محال وجوه ..ولو أراد
اهلل وجها واحدا سامين باسمي الذي ال خيتلف عيل فيه ..ولو أرادهم فقط لسامهم باسمهم الذي
ال خيتلف فيه.
قلت :لقد ذكرن يل أدلة ما ذهبوا إليه ،فبم تستدل أنت؟
قال :لقد قرأ عبد اهلل هذه اآلية ﴿:وثومها ﴾ ،وقد اختاره الفراء ،وعلل بأنه ذكر مع ما
يشاكله ،وهو قول كثري من اخلض التي أعرفها كالبصل ،والفجل ،والكراث.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن الفاء تبدل من الثاء ،كام تقول العرب :اجلدث ،واجلدف :للقرب،
واألثايف واالثاثي ،للحجارة التي توضع حتت القدر ،ومغافري ،ومغاثري :لضب من الصمغ..
قلت :فحدثني عن بركاتك.
قالت :كثرية ..ولكني سأكتفي بام يفيدك ،ويفيد أكثر قومك ..وهو دوري يف معاجلة
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نزالت الربد الشائعة ،فقد تبني للباحثني أن الذين يتناولون يوميا الثوم يف غذائهم أقل عرضة
لإلصابة بنزالت الربد الشائعة بنحو الضعف.
قلت :فام رس ذلك؟
قال :ألن يف تركيبي مادة تعرف باسم آالسني ،وهي املادة البيولوجية الرئيسية التي تنتجها
نبتة الثوم ،وهي املادة ذات الرائحة النفاذة التي تفرز عند عرص فص الثوم ،وما حتتويه من العنارص
الكربيتية ،وهلا القدرة ـ بإذن اهلل ـ عىل خفض معدل اإلصابة بالزكام الشائع بنسبة تزيد عىل
النصف.
قلت :سمعت أن بعض قومي يريدون ختليصك من رائحتك بإزالة هذا املادة(.)1
قال :ال ..ال ينبغي أن يبدلوا خلق اهلل ..فام خلقها اهلل يف إال لرس يعلمه ..وأحسن من ذلك
ما فعله .
قلت :وما فعل؟
قال :لقد أمر من أكلنا ،وأكل البصل بأن يميتنا طبخ ًا ،ويذهب رائحتنا بمضغ ورق
السذاب عليه.
قلت :وعيت هذا ..فواصل حديثك عن فوائدك.
قال :يل دور فعال يف عالج التهاب القصبات املزمن ،والتهاب الغشاء القصبي النزيل،
والزكام املتكرر ،واألنفلونزا..
قلت :مل ..وما رس ذلك؟

( )1جرت أبحاث عديدة يف مرص عيل الثوم انتهت بقيام إحدي الرشكات بإنتاج أقراص مأخوذة من الثوم ،وهي خمففة
للكوليستريول يف الدم ومنشطة للدورة الدموية ،وهلا أيضا تأثري عالجي مضاد للبكرتيا يف اجلهاز البويل ،هي بديل عرصي
لتناول الثوم دون التأفف من رائحته.
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قال :ذلك نتيجة لطرح نسبة كبرية من زيت الغارليك عن طريق جهاز التنفس عند
تناويل ..باإلضافة إىل هذا ،فإين أحتوي عىل مواد مضادة للبكرتيا ،وهلا تأثري قوي حتى يف العدوى
القوية مثل الدسنتاريا.
قلت :فام لك من أدوار غري هذا؟
قال :أنا أفيد يف حاالت السعال ،والربو ،واجلمرة اخلبيثة ،وقرحة املعدة ،والغازات،
والتهاب املفاصل.
قلت :سمعت أن لك عالقة بضغط الدم.
قال :أجل ..فقد متت عيل دراسات كثرية إلثبات هذا ،منها دراسة متت يف عام 1980م،
وقد أثتبتت أنني أخفض ضغط الدم وكذلك دهون الدم.
بل قد ثبت أنني يمكن أن أمنع تكون اجللطات الدموية ،وذلك بمحافظتي عىل إبقاء الدم
يف حالة جيدة من سيولته باالضافة إىل ختفييض اجليد لكولسرتول الدم ،كام أين أساهم يف ختفيض
سكر الدم.
وليس ذلك فقط ،بل قد وجدوا أن يل دورا عالجيا ووقائيا من األورام اخلبيثة.
قلت :صحيح هذا!؟..
قال :أجل ..ففي دراستني منفصلتني يف الصني بإحدى املحافظات التي تعاين من ارتفاع
ملحوظ يف نسبة الوفاة من رسطان املعدة وجد انخفاض معدل اإلصابة برسطان املعدة إىل عرشة
أضعاف يف الذين يتناولون الثوم بصورة اعتيادية عن الذين ال يتناولونه.
ويف دراسة أخرى بالواليات املتحدة األمريكية وجد أن زيادة تناول الثوم تقلل من
خطورة رسطان القولون.
وهذه الدراسات اإلحصائية أدت إىل دراسات معملية عىل حيوانات التجارب حيث
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أظهرت أن تناول اجلرعات العالية من مركبات الثوم انخفاض ًا ملحوظ ًا يف حدوث رسطان
الثدي والقولون واملريء ورسطانات أخرى نتيجة تعرض حيوانات التجارب ملواد كيميائية
مرسطنة.
قلت :فام رس هذا التأثري؟
قال :لقد وجدوا أنه يف حالة طحني أنتج مادة تعرف باسم (دياليل) ،وهي التي تؤدي إىل
تقليل حجم األورام الرسطانية إىل النصف إذا ما حقن املرىض هبا ..باإلضافة إىل مواد أخرى
تؤدي إىل توقف التصاق املواد املسببة للرسطان بخاليا الثدي.
قلت :وسمعت أن لك عالقة بتخفيض الكوليسرتول.
قال :ذلك صحيح ..فقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الثوم خيفض من نسبة
الكوليسرتول منخفض الكثافة أو الكوليسرتول اليسء ،والكوليسرتول الكيل يف الدم.
واملعروف أن معظم أمراض القلب واألوعية الدموية تشمل تصلب الرشيان ،حيث يفقد
الرشيان مرونته الطبيعية نتيجة جتمع الكوليسرتول والدهون عىل اجلدار الداخيل للرشيان.
وعندما تتزايد الكميات املرتاكمة من هذه املواد عىل اجلدار الداخيل للرشيان ،فإهنا تؤدي
إىل حرمان جزئي من تدفق الدم مما يؤدي إىل حرمان العضو أو اجلزء الذي يغذيه هذا الرشيان
من احلصول عىل كفايته من الدم الالزم لنقل املواد الغذائية واألكسجني.
وقد أكدت الدراسات أن استخدام الثوم ملدة 12أسبوعا يؤدي خلفض نسبة الكولسرتول
يف الدم إىل  12باملائة والدهون الثالثية إىل  17باملائة.
قلت :فلك عالقة بجلطة الدم إذن؟
قال :ال شك يف ذلك ..وقد تم استخالص مادة مني يطلق عليها أجون هلا تأثري مضاد
لتجلط الصفائح الدموية ،مما قد يقي من حدوث جلطات بالدم.
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قلت....:؟
قال :وأنا من األغذية املضادة لألكسدة ..وذلك لغناي بالسلينيوم وهو معروف بتأثريه
املضاد لألكسدة ..وبذلك أساهم يف بعض التفاعالت احليوية التي حتمي اخلاليا من بعض
األمراض ،كام يساعد السلينيوم يف نمو اخلاليا.
قلت....:؟
قال :وأنا مضاد للميكروبات ..فخالصتي هلا فعل مضاد لنشاط البكرتيا والفطريات..
وقد عرفت هبذا منذ زمن بعيد ..وهلذا استعملت قدي ًام قبل اكتشاف املضادات احليوية يف عالج
التهابات الشعب والقصبة اهلوائية ،وكان يستعمل عصري الثوم املخفف يف تطهري وتنظيف
اجلروح ..وهو يستعمل اآلن كمطهر لألمعاء ،حيث أن تناوله حيد من نشاط البكرتيا يف حاالت
اإلسهال واالنتفاخ.
قلت :فقد عرفت بركاتك قديام.
قال :من رمحة اهلل بخلقه أن دهلم عىل ما يصلح هلم ..وهلذا عرف اخللق بركايت منذ
وجودهم األول عىل األرض.
قلت :فهل هناك ما يثبت ذلك؟
قال :لقد وجد ذكر اخلصائص الطبية للثوم عيل أوراق بردي مرصية عمرها 3500عام..
وقد استخدمه اليونانيون القدماء ،واملعاجلون من اهلنود كعالج ..وقد استعمل سقراط أبخرة
الثوم لعالج بعض األمراض الرسطانية ،ومنها رسطان عنق الرحم ،وقد استعمل الثوم أثناء
احلرب العاملية الثانية ملداواة إصابات اجلنود ،حيث كان يوضع عىل اجلروح لتطهريها.
ويف عام 1858م اكتشف العامل باستري أمهية الثوم يف القضاء عىل ميكروب السل ،كام
وجد أن الثوم فعال كالبنسلني بل ان قوته الفعالة تضاهي قوة الكثري من املضادات احليوية.
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وقد وجد بعض العلامء أن الثوم عالج للكولريا والتيفوس ،بل اكتشف أن أكثر أنواع
البكترييا التي يستطيع الثوم القضاء عليها هي عصيات اجلمرة التي تؤدي إىل مرض اجلمرة
اخلبيثة.
قلت :فأنت صيدلية أدوية إذن.
قال :أجل ..ولكن ال تبالغوا يف استعاميل ..فإن الدواء إذا استعمل فوق حده انقلب إىل
ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
ارش ُبوا َوال ُت ْ ِ
رس ِفنيَ ﴾(ألعراف)31:؟
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
ضده ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:وكُ ُلوا َو ْ َ
قلت :بىل ..فام أرضار اإلفراط يف استعاملك؟
قال :اجلرعة الكبرية جدا من عصري الثوم سببت املوت بالتسمم لبعض احليوانات التي
أجريت عليها التجارب ،وقد حصل هلا تلف بالكبد واملعدة والغدة الكظرية.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن اجلرعة الكبرية من الثوم قد تسبب آالما باملعدة أو غازات أو
إسهاال أو بعض األعراض األخرى يف اجلهاز اهلضمي.
قلت :فام الذي يقي من أخطارك؟
قال :ما قاله  ..أمل يقل عني وعن البصل (:من أكلهام فليمتهام طبخ ًا)
قلت :فام يف هذا احلديث من العلم؟
قال :لقد وجد أن استهالك الثوم طازج ًا يؤدي إىل ايذاء اجلهاز اهلضمي ،ولذلك يعترب
الثوم املطهي أو املحض يف زيوت الطعام من أفضل الطرق للحصول عىل فوائده.
البصل:
نادتني حبة بصل يف اجلوار :تعال إيل ..فيل من الربكات ما ال يقل عىل بركات الثوم..
قلت :أنا أبحث عن الربكات املنصوص عليها.
قالت :وأنا من املنصوص عليه ..وإن كان قد اختلف يف الفوم ..فإنه مل خيتلف يف أنني أنا
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البصل الذي ورد يف قوله تعاىلَ ﴿:و َب َص ِل َها ﴾(البقرة)61:
قلت :أجل..
قالت :ليس ذلك فقط ..بل روي يف احلديث (:أن آخر طعام أكله رسول اهلل  كان فيه
بصل)()1

قلت :ولكنه قد ورد يف األحاديث هني من أكلك عن الدخول إىل املسجد.
قالت :يف مجعك بني النهي عن ذلك ،وعدم التحريم دليل عىل ما فينا من الربكات ،أمل
تسمع ما قالته اليقطينة؟
قلت :اعذريني ،فقد نسيت.
قالت :ال حرج عليك ..ولن أطيل عليك ..فإين خفيفة الظل ..وسأعدد لك من فوائدي
ما ينرشح له صدرك ،وتعلم به أننا من األغذية املباركة.
قلت :فام أرسار الربكات يف تركيبك؟
قالت :أنا مركبة من فيتامني ج املضاد للتعفن ،واملؤثر يف النشاط ،ومن مادة الكلوكنني،
وهي مثل األنسولني تضبط السكر يف الدم ،ومن الفسفور والكالسيوم واحلديد بكميات كثرية،
ومن كربيت ،وحديد ،وفيتامينات مقوية لألعصاب ،ومن مواد مدرة للبول والصفراء ،وهي
منشطات للقلب ،ومن مخائر وإنزيامت مفيدة للمعدة ،ومن مواد منشطة منبهة للغدد
واهلرمونات.
قلت :ورائحتك؟
قالت :سببها هو سلفات اآلليل ،وهي مادة كربيتية طيارة.
قلت :إن ما ذكرت من مواد يدل عىل أمهيتك..
( )1أبو داود.
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قالت :أجل ..وهو بعض ما اكتشف ..ولكني أنبهك إىل احلذر من استعاميل بعد ختزيني
مقطع ًا ،ألين أتأكسد ،وتتكون مني مادة سامة ،فلذا جيب استعاميل طازج ًا.
قلت :فحدثيني عن بركات الشفاء بعد أن حدثتني عن بركات التكوين.
قالت :لقد ثبت علمي ًا أن عصريي يقتل امليكروبات السبحية ،ومثلها ميكروبات السل،
فهي هتلك فور تعرض املريض لبخار البصل.
قلت :زيديني مما زادك اهلل.
قالت :لقد ثبت أين مضاد حيوي أقوى من البنسلني واألورمايويسني ،والسلفات ..ومن
أجل ذلك فأنا أشفي بإذن اهلل من السل ،والزهري ،والسيالن ،وأقتل كثري ًا من اجلراثيم اخلطرية.
قلت :إن هذه لربكات عظيمة ،فقد أهلكت هذه املضادات الصناعية قومي.
قالت :ليس ذلك فقط ..بل يل تأثري عالجي عند اإلصابة بنزالت الربد والرشح والسعال
ووجع البطن ،إىل جانب أين طاردة للديدان ومقوية ومنشطة للجسم.
قلت....:؟
قالت :أنا أعالج كثريا من األمراض ،كالسعال الديكي ،والربو ،والتهاب الرئة،
والربوستاتا ،وتعرس التبول.
قلت....:؟
قالت :وأنا مفيدة للقوة التناسلية ،والرسطان ،والروماتيزم ،ومقوية لألعصاب ،وعالج
لالكزيام ..وأفيد يف إزالة بقع ونمش الوجه عندما أسحق وينقع يف اخلل ثم يدعك يب الوجه..
وأفيد يف سقوط الشعر إذا ما تم تدليك فروة الرأس بعصريي..وأنصح املصابني بالبول السكري
بتناول بصلة متوسطة احلجم يوميا باعتباري أخفض كمية السكر يف دم املصاب..
قلت :فوائدك كثرية ..فبورك فيك ..فأخربيني عام يؤدي إليه اإلرساف يف تناولك.
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قالت :اإلكثار من تناويل قد يؤدي إىل الوخم والنوم العميق واإلحساس بالعطش.
قلت :فام أكثر منافعك ..وأقل مضارك.
الكراث:
كان الكراث بجانب البصل ..فلذلك ما إن انتهت حبة البصل من حديثها حتى قال
الكراث :وأنا ..ال تنسني ..فيل من الفوائد ما ال أقل به عن إخواين من العائلة الزنبقية.
قلت :والنصوص التي وردت يف رائحتكم.
ِ
ِ
هلل ﴾(الروم ..)30:ورائحتنا ـ عىل
خل ْل ِق ا َِّ
قال :ذلك يشء خلقه اهلل فينا ،و﴿ ال َت ْبد َيل َ
األقل ـ أفضل بكثري من روائح السموم التي تتناولوهنا ..بل أفضل من روائح املعايص التي تفوح
من أفواهكم املنجسة بأكل حلوم بعضكم ..وأفضل..
قلت :أراك ختلف الثأر ..فهل حتمل حقدا؟
قال :نحن ال نحقد عىل املؤمنني املباركني ..ولكنا تنشق قلوبنا إن سمعنا فاسقا أو رأينا
كافرا.
قلت :عهدي بكم من عامل السالم.
ات َي َت َف َّط ْر َن ِم ْن ُه َو َتن َْش ُّق ْ َ
األ ْر ُض
الس َام َو ُ
قال :نحن من العامل الذي قال اهلل تعاىل فيه ﴿:تَكَا ُد َّ
مح ِن َأ ْن يت ِ
وَِ
خت ُّر ِْ
َّخ َذ َو َلد ًا﴾ (مريم 90:ـ )92
عَوا لِ َّلر ْمح َِن َو َلد ًا َو َما َي ْن َب ِغي لِ َّلر ْ َ
َ
اجل َب ُال َهده ًا َأ ْن َد ْ
َ
قلت :فأنت تبغض الفسقة يف اهلل.
قال :كام أحب الطائعني يف اهلل.
قلت :فام تنيلهم من بركاتك؟
قال :أمل أقل لك :إن بركايت ال تقل عن بركات البصل والثوم؟
قلت :فحدثني عنها.
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قال :أول بركايت أن اهلل جعلني فوائد بجسمي كله حتى جذوري ..وأنا أحتوي عىل عدة
فيتامينات من أمهها أ ،ب ،ج ،كام أحتوي عىل بروتينات وسكاكر وكالسيوم وفوسفور وبوتاسيوم
ومنجنيز وحديد وكربيت وكلورين وسيليكون(..)1
قلت :هذه بركات تكوينك ..فام بركات أكلك؟
قال :لقد عرف البرش بركايت من قديم الزمان ،فقد ورد ذكر الكراث يف ورقة بردية قديمة
يرجع تارخيها إىل األرسة اخلامسة.
وقد وجد الكراث يف مقابر رومانية قديمة ،وقد قيل ـ كام ذكر املؤرخ بلني ـ إن األمرباطور
الروماين نريون كان خيصص يوما كل شهر لتناول الكراث ،وذلك ليحسن صوته ..كام يروي أن
الفرعون شوبس كافأ أحد السحرة بامئة حبة من الكراث ..كام أن الفيلسوف اليوناين أرسطو كان
يرجع نفاذ صوت احلجل وقوته إىل تناوله الكراث.
ضحكت ،وقلت :وأبو قراط ..أمل يسمع بك؟
قال :بىل ..كيف ال يسمع يب أبو الطب اليوناين ،لقد عرف أين أدر البول ،وألني املعدة
وأوقف التجشؤ ،وأشفي من السل والعقم وأدر حليب املرضعة وأشفي من القولنج وأقطع
نزيف األنف وأقيض عىل اختناق الرحم.
قلت :وداود األنطاكي ماذا قال عنك؟
قال :لقد ذكر أين أنفع من الربو ،وأوجاع الصدر والسعال وخاصة إذا طبخت يف الشعري
رشب ًا وأزيل البواسري ضامد ًا بالصرب ،وأجلو الكلف والنمش والثآليل طالء بعسل النحل.
قلت :وابن سينا ..ال أظن أنه جيهلك.

( )1بتحليل الكراث وجد أن املائة غرام منه حيتوي عىل:نسبة عالية من األمالح املعدنية والفيتامينات ففيه  %90من وزنه
ماء ،وبه  1غرام بروتني ،وحوايل  5غرامات سكر ،وكثري من األمالح املفيدة للجسم.
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قال :لو جهلني ما اعتربه الناس طبيبا ،لقد وصفني للثآليل والبثرات ،ولفساد اللثة
واألسنان ..وللبواسري مسلوق ًا أك ً
ال وضامد ًا ..وأين أوضع عىل اجلراحات الدامية ،فيقطع دمها.
باإلضافة إىل ما اتفقوا عليه مجيعا من صالحيتي ألصحاب األحلان باستعاميل لتصفية
أصواهتم.
قلت :إذن مل جيهلك إال قومي ..فال أراهم يصفونك لألصحاء ،وال للمرىض.
قال :أكثر قومك جيهلوين ..ولكن منهم من فتح اهلل عليهم من علوم الكراث ما جعلهم
ينتبهون لفوائدي.
قلت :فام ذكروا؟
قال :لقد اعتربوين يف تأثريي الطبي مقارب ًا لتأثري البصل ..فأنا مهضم ومقشع ..أي طارد
للبلغم ..ومطر ..أي ملني ..ومدر للبول ،وطارد للديدان.
وقد أثبتت األبحاث أن يل تأثريا مضادا للبكرتيا ،وباألخص ضد النوع ستافيللوكوكس
أورس موجبة وسالبة اجلرام.
قلت :أهذا ما ذكروا؟
قال :إن احتجت أن تعرف كل ما ذكروا ،فاصرب وال تستعجل.
قلت :فاذكر ،فإين صابر.
قال :أنا أقوي دفاعكم الطبيعي املهدد باالعتداءات الفصلية أو اجلرثومية ،وذلك
بتزويدكم بالفيتامني(ب) ،وهو عنرص التوازن ،والفيتامني (ج)املقاوم لألنتان والتعب.
قلت :فزدين زادك اهلل بركة.
قال :إن أجل خدمة أقدمها لكم هي يف جهازكم اهلضمي ،فأنا صديقه الصدوق ..فأنا
سهل اهلضم ،فإذا ما صنعت مني حساء استطاعت أكثر املعد احلساسة تقبله وهضمه دون أن
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يسبب هلا أي تقبض ،كالذي تبديه حيال غريي من األطعمة.
باإلضافة إىل هذا ،فأنا أريح املعدة وأنشطها ،واختامري يسهل عملية اهلضم
واالمتصاص ..أما ما أحتوي عليه من كربيت ،فإنه يقاوم التخمرات العفنة.
أما سكر اخلشب الذي يكثر يف والسللوز ،فإهنام يقومان بتنظيف األمعاء تنظيفا شامال،
فالعنرص األول جيرف أثناء مروره يف األمعاء مجيع ما يكون قد ختلف فيها من فضالت الطعام،
بينام يعمل العنرص الثاين يف طرها خارجا ،ومن هنا ظفرت بشهريت التي ال شك فيها ،بصفتي
ملينا لطيفا وطبيعيا.
قلت :أنت صديق صدوق للجهاز اهلضمي.
قال :وصديق صدوق للدم ..فأنا أقاوم فقر الدم بام أحتوي عليه من احلديد ،وأنشط توالد
وعمل الكريات احلمراء .وأقوي العظام واجللد بفضل ما أضمه من اجلري والكلس ،كام أين أنشط
اجلهاز العصبي بام أمحل من مغنيزيزم.
قلت!....:؟
قال :وصديق صدوق للرشاقة فأنا أخفف البدانة ..وصديق صدوق للجلد فعصريي مع
احلليب يستعمل غسو ً
ال للوجه إلزالة البقع احلمراء والطفح اجللدي ..وعصريي مع لب القمح
وسكر قليل يستعمل لبخات عىل اجلراحات والدمامل النضاجها وإخراج ما هبا من صديد..
كام أن مغيل أوراقي ينفع مطهر ًا ومعق ًام للجروح ..وإلزالة آالم قرص احلرشات يفرك مكان
القرصة بالكراث.
قلت :عرفت أصدقاءك ،فمن أعداؤك الذين تقهرهم؟
قال :أنا عدو تصلب الرشايني والروماتيزما وداء امللوك والتهابات الكىل واملثانة
والسمنة ..ألن ما أحتوي عليه من خالصة الـ  sulfo-azoteeيضعني يف مصاف أفضل مدرات
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البول التي وضعها اهلل يف الطبيعة.
قلت :أنت غني جدا وقوي جدا.
قال :أجل ـ بحمد اهلل ومنته ـ فأنا باإلضافة إىل ما ذكرت غني باألمالح القلوية إىل درجة
جعلت بعض الباحثني ال يرتددون يف القول بأن املعاجلة بالكراث ال تقل نفعا عن املعاجلة بمياه (
فييش)املعدنية.
ولعل أهم ميزة يف هي أين أقدم لكم يف فصل الشتاء عنرصا ال غنى عنه عىل ندرته يف
األشهر الباردة ،أال وهو الكلوروفيل الذي يقوم بدور فعال يف تنشيط التبادل الغذائي ،وتسهيل
عملية استخدام املواد املبتلعة ،وتنشيط قدرة العضلة القلبية.
قلت :فوائدك عظيمة ،فبم تنصحني؟
قال :احتفظ دائام باوراقي اخلضاء ،وإذا كنت من أصحاب احلدائق ،فتشبه بالفالحني
الذين يكتفون ،بدافع من االقتصاد أو احلكمة ،بقطع أوراقي لصنع احلساء ،وال يقتلعون الكراث
كله إال عندما يريدون طهو طبق منه ،أو إذا مارأوه أوشك أن يربز.
***
بعدها دلني الكراث عىل بعض النباتات التي وردت فيها النصوص املقدسة ،وكان من
أمهها السلق( )1الذي أخربين بحديث أم منذر عندما قالت :دخل عيل رسول اهلل  ومعه عيل،
ولنا دوال معلقة ،قالت فجعل رسول اهلل  يأكل وعيل معه يأكل ،فقال رسول اهلل  (:مه يا
عيل فإنك ناقه) ،قالت :فجعلت هلم سلق ًا وشعري ًا ،فقال النبي  (:يا عيل فأصب من هذا ،فإنه
( )1قال فيه الطب القديم :السلق حار يابس يف األوىل ،وقيل رطب فيها ،وقيل مركب منهام ،وفيه برودة ملطفة ،وحتليل .وتفتيح،
ويف األسود منه قبض ونفع من داء الثعلب ،والكلف ،واحلزاز ،والثآليل إذا طيل بامئه ،ويقتل القمل ،ويطىل به القوباء مع العسل ،ويفتح
سدد الكبد والطحال ،وأسوده يعقل البطن ،وال سيام مع العدس ،ومها رديئان .واألبيض يلني مع العدس ،وحيقن بامئه لإلسهال ،وينفع
من القولنج مع املري والتوابل ،وهو قليل الغذاء ،رديء الكيموس ،حيرق الدم ،ويصلحه اخلل واخلردل ،واإلكثار منه يولد القبض والنفخ.
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أوفق لك)()1

ثم مررنا عىل الرجلة فحدثتني بام روي أن النبي  مر هبا ويف رجله قرحة فداواها هبا،
فربئت ،فقال رسول اهلل  (:بارك اهلل فيك أنبتي حيث شئت فأنت شفاء من سبعني داء أدناه
الصداع)()2

ثم مررنا عىل السفرجل( ،)3فحدثني بحديث عن أيب ذر ،قال أتيت النبي  وهو يف
مجاعة من أصحابه ،وبيده سفرجلة يقلبها ،فلام جلست إليه ،دحا هبا إيل ثم قال (:دونكها أبا ذر،
فإهنا تشد القلب ،وتطيب النفس ،وتذهب بطخاء الصدر )()4

الفواكه
قالت السفرجلة يل ،وقد رأت إعجايب بحديقة اخلض ،وما فيها من أصناف الربكات:
أفال أدلك عىل حديقة أكثر هبجة ،فضلت علينا يف القرآن الكريم بذكرها يف نعيم اجلنة ،ومل نذكر.
( )1الرتمذي وأبو داود ،قال الرتمذي حديث حسن غريب.
( )2أبو نعيم وهو مرسل ضعيف.
( )3قال عنه الطب القديم :والسفرجل بارد يابس ،وخيتلف يف ذلك باختالف طعمه ،وكله بارد قابض ،جيد للمعدة،
واحللو منه أقل برودة ويبس ًا ،وأميل إىل اإلعتدال ،واحلامض أشد قبض ًا ويبس ًا وبرودة ،وكله يسكن العطس والقئ ،ويدر البول،
ويعقل الطبع ،وينفع من قرحة األمعاء ،ونفث الدم ،واهليضة ،وينفع من الغثيان ،ويمنع من تصاعد األبخرة إذا استعمل بعد
الطعام ،وحراقة أغصانه وورقه املغسولة كالتوتياء يف فعلها.
وهو قبل الطعام يقبض ،وبعده يلني الطبع ،ويرسع بانحدار الثفل ،واإل كثار منه مض بالعصب ،مولد للقولنج ،ويطفئ
املرة الصفراء املتولدة يف املعدة.
وإن شوي كان أقل خلشونته ،وأخف ،وإذا قور وسطه ،ونزع حبه ،وجعل فيه العسل ،وطني جرمه بالعجني ،وأودع الرماد
احلار ،نفع نفع ًا حسن ًا.
وأجود ما أكل مشوي ًا أو مطبوخ ًا بالعسل ،وحبه ينفع من خشونة احللق ،وقصبة الرئة ،وكثري من األمراض ،ودهنه يمنع
العرق ،ويقوي املعدة ،واملربى منه يقوي املعدة والكبد ،ويشد القلب ،ويطيب النفس.
( )4النسائي.
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قلت :إن هذا حلسن خلق منك ،فام هي؟
قالت :حدائق الفاكهة ،أمل تسمع اهلل يذكرها يف القرآن الكريم ويثني عليها كل الثناء..
وهو ما يكفي للداللة عىل الربكات التي أودعت فيها.
قلت :بىل ..فقد ذكرها القرآن الكريم ،ورغب فيها بأصناف من الرتغيب:
اكه ٌة ِ
ِ
ِ
كَث َري ٌة ِمن َْها
فقد ذكر كثرهتا ،وهو ما مل حيظ به طعام آخر ،فقال تعاىلَ ﴿:لكُ ْم ف َيها َف َ
ِ ٍ ِ ٍ
ون﴾ (الزخرف ،)73:وقال تعاىل ﴿:مت َِّك ِئنيَ ِفيها يدْ عُ َ ِ
رش ٍ
َت ْأكُ ُل َ
اب﴾
َ َ
ُ
ون ف َيها ِب َفاك َهة كَث َرية َو َ َ
(ص)51:
ه

ون ِفيها ِبكُ ِّل َف ِ
اك َه ٍة ِآمنِنيَ ﴾ (الدخان ،)55:وقال تعاىل﴿:
وأخرب عن تنوعها ،فقالَ ﴿:يدْ عُ َ َ
اكه ٍة زَ وج ِ
ِ
ِ ِ
ان﴾(الرمحن)52:
ف ِيه َام م ْن كُ ِّل َف َ ْ َ
وأخرب عن تفاضلها ،فقال ﴿:و َف ِ
اك َه ٍة ِممَّا َيت ََخ َّ ُري َ
ون﴾(الواقعة)20:
َ
كَثري ٍة ال م ْق ُط ٍ
ِ ٍ ِ
وعَة َوال
وأخرب عن سهولة احلصول عليها ،وعىل فوائدها ،فقالَ ﴿:و َفاك َهة َ َ
َممْ ُن ٍ
وعَة﴾(الواقعة 32:ـ  ،)33وقال تعاىلُ ﴿:ق ُطو ُف َها َد ِان َي ٌة﴾(احلاقة)23:
قالت :ويف كل ما ذكرت آثار أنزهلا اهلل يف الدنيا لتعرفوا هبا فضل اآلخرة.
هلل تعاىل أعددت
قلت :كيف ذلك ،فالدنيا دنيا ،واآلخرة آخرة ،وقد قال  (:يقول ا ه
لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ،واقرأوا إن شئتم﴿:
َفال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َهلُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأعْ ُ ٍ
ني َجزَ ا ًء ِب َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾(السجدة)17:
رش ا َّل ِذين آم ُنوا و ِ
قالت :بىل ..وقد سمعت معها اهلل تعاىل وهو يقولَ ﴿:و َب ِّ ِ
عَم ُلوا
َ َ َ
ات َأ َّن َهلم جن ٍ
احل ِ
ِ
َّات َ ْجت ِري ِم ْن َحت ِْت َها ْ َ
األ ْ َهن ُار كُ َّل َام ُر ِز ُقوا ِمن َْها ِم ْن َث َم َر ٍة ِرزْ ق ًا َقا ُلوا َه َذا ا َّل ِذي
ُْ َ
َّ
الص َ
ُر ِز ْقنَا ِم ْن َق ْب ُل َو ُأ ُتوا ِب ِه ُمت ََش ِاهب ًا َو َهلُ ْم ِف َيها َأزْ َو ٌاج ُم َط َّه َر ٌة َو ُه ْم ِف َيها َخالِدُ َ
ون﴾(البقرة ،)25:فقد
أخرب تعاىل أهنم إذا رأوها تذكروا برؤيتها ما رأوه من قبل.
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قلت :ولكنه تشابه شكل ال تشابه طعم ..وقد ورد يف وصف سدرة املنتهى أن ورقها
كآذان الفيلة ،ونبقها مثل قالل هجر(.)1
قال :صحيح ما ذكرت ..فال يمكن للدنيا أن تشبه اآلخرة يف تفاصيلها ،ولكني أقصد
جلنَّة قلت التنيَّ ،
قوله  (:لو ُقلت َّ
ألن فاكهة اجلنَّة بال ٍ
عجم ـ كلوا منه فإنه
إن فاكهة نزلت من ا َ
يقطع البواسري ،وينفع النقرس)( ،)2فقد ذكر  أن اهلل جعل يف الدنيا ما يذكر بنعيم اآلخرة.
قلت :صدقت يف هذا..ونحن مل نختلف ..فاذكري يل :أين احلديقة؟ ..وما حتوي؟
قالت :هي حديقة غناء حتوي من ألوان الفواكه التي ورد فضلها يف النصوص املقدسة،
فبوركت بذكرها هلا.
قلت :فام هي ألوان الفواكه التي حتتوهيا؟
قالت :تقسم الفاكهة إىل حلوة كاملوز والتني والعنب والتمر ..وحامضة كاألترج
والرمان ..وإىل نصف حامض ،وهو ما تبقى من الفاكهة ..وقد زرت التمر من قبل ..فلذلك
ستزور يف هذه احلديقة ما بقي من الفواكه.
التني:
قلت :وبمن أبدأ؟
قالت :بالتينة التي ذكرناها.
قلت :فأين هي؟
قالت :هي عن يمينك تنتظر دورها يف احلديث ،فقد آتاها اهلل من األدب بحيث ال تقطع
حديثا ،وال تنغص جليسا..

( )1البخاري ومسلم.
( )2ابن السني وابو نعيم والديلمي.
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قلت :قد عرفت ذلك منها ..فهي الفاكهة اللذيذة إىل نفيس أرسطها رسطا ..فال عجم
أرميه ،وال قرش أطرحه.
قالت التينة :بورك فيك ،ويف السفرجلة التي أتت بك ..وستجد ـ إن شاء اهلل ـ عندي من
حلو احلديث ما جيعلك حتبني كام أحبني أهل اهلل.
قلت :فهل أحبك أهل اهلل؟
ِّني والزَّ ي ُت ِ
ون﴾(التني،)1:
قالت :وكيف ال حيبوين ..وقد أقسم اهلل يب ،فقال تعاىلَ ﴿:والت ِ َ ْ
وقد قال يف  ما قال.
قلت :عرفت هذا ..فحدثيني عن أرسار بركاتك.
قالت :أنا ـ بحمد اهلل ـ عالية القيمة الغذائية ،وذلك الحتوائي عىل السكريات األحادية،
والعنارص املعدنية ،والفيتامينات.
قلت :هذه بركات التكوين ..فام بركات الشفاء؟
قالت :لقد شاع استخدامي يف عالج اإلمساك ،ومغيل أوراقي يستخدم عند العرب أو
البدو يف عالج اضطراب احليض ،كام أن املحفوظ مني يعمل عىل إدرار اللبن.
قلت :لقد وصفك رسول اهلل  للنقرس والبواسري ،فقال (:كلوا التني فلو قلت إن
فاكهة نزلت من اجلنة قلت هذه ألن فاكهة اجلنة ال عجم فيها ،فكلوه فإنه يقطع البواسري وينفع
من النقرس)()1

قالت :أجل ..صدق حبيبي  ،أما كوين أقطع البواسري ،فريجع ذلك إىل كوين مسهلة
ترسب أمالح محض اليورك يف املفاصل ،والذي
وقابضة ..وأما ما خيص عالج النقرس ،وهو ُّ
يؤدي إىل خلل يف متثيل األمحاض النووية ،فقد ثبت أن يل عالقة باإلنزيم اخلاص بتحويل
( )1ابن السني وأبو نعيم والديلمي  -عن أيب ذر.
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الزانسني إىل اليوريك أسيد ،فاإلنزيم ـ بدل أن يسمح له يسري يف اجتاه واحد ـ يسري يف اجتاهني
فيكون االتزان ،ولذلك فاألدوية التي تعطى من اخلارج تثبط اإلنزيم ،لكن تثبطه جزئي ًا ،لكن
التني ينظم عمل األنزيم ..ذلك أن النقرس هو عبارة عن خطأ يف التمثيل الغذائي.
قلت :فامذا تعاجلني أيضا؟
قالت :أنا أوصف لعالج االمساك ،فلهذا يمكن تناول التني املجفف أو الطازج ،من دون
أي حتضري معني ،للتخفيف من االمساك ،ويمكن طهو ثالث أو أربع ثمرات تني طازجة مقطعة،
وعرش حبات زبيب يف مقدار كوب كبري من احلليب ،ويتم تناوهلا صباح ًا عىل الريق ،كام يمكن
نقع ست ثمرات تني يف املاء الفاتر طوال الليل ،ثم يتم تناوهلا صباح ًا عىل الريق أيض ًا.
قلت....:؟
قالت :من أدواري أنني أخفف من االضطرابات اهلضمية ،فيمكن تناول التني الطازج
بعد الوجبات اخلفيفة ،أو قبل الوجبات الثقيلة للتخفيف من اضطرابات اجلهاز اهلضمي ..وذلك
مفيد يف مكافحة القرحة والطفيليات واجلراثيم.
قلت....:؟
قالت :وأنا أخفف من اضطرابات التنفس ،وذلك الحتوائي عىل عنارص شافية ختفف
من هتيجات األغشية املخاطية ،وخاصة يف اجلهاز التنفيس ،لذلك فإن تناول التني الطازج يمكن
أن يساعد عىل التخفيف من االضطرابات التنفسية ،فأنا ألعب دور ًا مشاهبا لدور مضادات
االلتهابات.
وأنا أفيد أيض ًا لعالج التهابات احللق ،ويكفي لذلك أن يتم غيل أربع أو مخس ثمرات تني
طازجة يف حوايل  50ملليلرت من املاء ،ثم يصفى املاء ويرتك حتى يربد ،ثم يرشب لعالج أوجاع
احللق.
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قلت :سمعت أن لك استعامالت خارجية.
قالت :أجل ،فقد جعلني اهلل بركة يف الداخل واخلارج.
قلت :فاذكري يل بعض بركاتك.
قالت :أنا أستعمل إلزالة مسامري القدمني ..وذلك الحتوائي عىل إنزيامت تساعد عىل
التخلص من النتوءات اجللدية الزائدة ،هلذا يمكن استخدامي إلزالة املسامري التي تظهر عىل
القدمني.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :يوضع ُلب ثمريت عىل املسامري ويغطى برباط طوال الليل.
قلت :بورك فيك ..فهل تعاجلني غريها؟
قالت :أعالج احلبوب والتقرحات.
قلت :فاذكري يل وصفة لذلك.
قالت :يتم تسخني التني يف املاء أو احلليب ،وتقطع كل حبة مني إىل نصفني ،بحيث يوضع
لب الثمر عىل البثور مبارشة ،وهذه الطريقة فعالة جدا يف العالج ،وخصوص ًا يف عالج تقرحات
الفم.
قلت :فهل لك وصفات أخرى؟
قالت :أنا أمتتع بخصائص وقائية وملطفة ومرطبة ..ولذلك أقوم بتغذية اجللد والشعر
وأقيهام من تغريات الطقس القاسية ،ومن التلوث..ولذلك يدخلني جتار قومك يف تركيب العديد
من مستحضات العناية بالبرشة والشعر.
العنب:
التفت فرأيت عنقود عنب يفيض بحبات أمجل من الآللئ ،فقلت له :أأنت عنقود اجلنة
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هلل ،
الذي رآه  ،كام يف حديث جابر الذي قال :بينا نحن يف صالة الظهر إذ تقدم رسول ا ه
هلل
فتقدمنا معه ،ثم تناول شيئ ًا ليأخذه ثم تأخر ،فلام قىض الصالة ،قال له أيب بن كعب :يا رسول ا ه
صنعت اليوم يف الصالة شيئ ًا ما كنت تصنعه ،قال (:إنه عرضت عيل اجلنة وما فيها من الزهرة
والنضة ،فتناولت منها قطف ًا من عنب آلتيكم به ،فحيل بيني وبينه ،ولو أتيتكم به ألكل منه من
بني السامء واألرض ال ينقص منه)()1

قال :ال ..ولكني ال أقل عنه رشفا ..فقد رشفني اهلل تعاىل بذكره يف كتابه يف مواضع كثرية،
َاب وزَ رع ون ِ
ات وجن ٌ ِ
األر ِ ِ
َخ ٌيل ِصن َْو ٌ
غَري
َّات م ْن َأعْ ن ٍ َ ْ ٌ َ
ض ق َط ٌع ُمت ََج ِاو َر ٌ َ َ
فقال تعاىلَ ﴿:و ِيف ْ َ ْ
ان َو ْ ُ
األكُ ِل ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
ان يس َقى ِبام ٍء و ِ
ِ ٍ
ض ِيف ْ ُ
عَىل َب ْع ٍ
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
اح ٍد َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها َ
ون﴾
َ َ
صن َْو ُ ْ
األعْ نَاب و ِمن كُ ِّل ال َّثمر ِ
ِ
ِ
ات ِإ َّن ِيف
(الرعد ،)4:وقالُ ﴿:ين ِْب ُت َلكُ ْم ِبه الزَّ ْر َع َوالزَّ ْي ُتو َن َوالنَّخ َيل َو ْ َ َ َ ْ
ََ
ِ
ِ
كَّر َ
ون﴾ (النحل)11:
َذل َك َآل َي ًة ل َق ْو ٍم َي َت َف ُ

َاب َتت ِ
ات الن ِ
وقد قرنني بالنخلة املباركة يف مواضع ،فقال ﴿:و ِمن َثمر ِ
يل َو ْ َ
األعْ ن ِ
َّخ ِ
َّخ ُذ َ
ون
َ ْ ََ
ِم ْن ُه َسكَر ًا َو ِرزْ ق ًا َح َسن ًا ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾(النحل ،)67:وقال تعاىلَ ﴿:ف َأن َْش ْأنَا َلكُ ْم ِب ِه
اكه ِ
ِ
ِ
َّات ِمن ن ِ
جن ٍ
يل َو َأعْ ن ٍ
َخ ٍ
كَث َري ٌة َو ِمن َْها َت ْأكُ ُل َ
ون﴾(املؤمنون ،)19:وقال
َاب َلكُ ْم ف َيها َف َو ُ
ْ
َ
َاب و َفجرنَا ِفيها ِمن ا ْلعي ِ
َّات ِمن ن ِ
تعاىل﴿:وجع ْلنَا ِفيها جن ٍ
َخ ٍ
ون﴾( هيـس)34:
يل َو َأعْ ن ٍ َ َّ ْ َ َ ُ ُ
ْ
َ َ
َ َ َ
قلت :قد سمعت كل هذا ..وألجله جئت أبحث عن أرسار هذه الربكات.
قال :أال يكفيك كالم ربك؟
قلت :نحن قوم غيش عىل عيوننا ..فال نرى إال ما تقوله الدراسات.
قال :فأنت عبد هلا إذن.
قلت :يمكنك أن تقول ذلك ..فنحن ال نصدق باحلقائق حتى تأتينا من األلسن التي
( )1مسلم.
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ترطن بالعجمة.
قالت :ال بأس عليك ..أما أنا فلم جيهل أرساري عرب وال عجم ..فقد عرفت منذ القدم،
عرفني الصينيون واهلنود وغريهم ،ورغبوا يف القيمة الغذائية العالية التي حباين اهلل هبا.
قلت :ذكرت القيمة الغذائية العالية!؟
قالت حبة من العنب ،وقد اشتد غضبها :أجل ..أيف شك أنت من ذلك ..فنحن نحتوي
عىل نسبة جيدة من املواد السكرية رسيعة االمتصاص وسهلة اهلضم حيث يرتكز سكر اجللوكوز
وسكر الفركتوز بشكل كبري يف مكوناتنا.
ونتميز بغنانا بالفيتامينات مثل فيتامني ج ،وفيتامني ب ..كام نحتوي عىل نسبة جيدة من
العنارص املعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.
كام نحتوي عىل مواد ذات مفعول عالجي ..حيث نحتوي عىل مركب يعرف
بريزفرياتول ،وتتميز هذه املادة بتأثريها االجيايب يف احلد من تصلب الرشايني حيث أن هلا تأثريا
مبارشا وملحوظا يف تقليل نسبة الكولسرتول يف الدم وخصوصا الكولسرتول اليسء ،مما يقلل
اإلصابة بأمراض القلب.
كام نحتوي ـ بحمد اهلل ـ عىل بعض األمحاض التي هلا دور يف الوقاية من تراكم اجلذور
احلرة ،ولذلك نعترب مضاد ًا جيد ًا للرسطان.
قلت :فربكاتك عظيمة؟
قالت :ال تزال مل تسمع شيئا ..فقد أشارت األبحاث العلمية أن يل دورا يف الوقاية من
مرض هشاشة العظام ،أو ما يعرف بوهن العظام.
قلت :هو من األمراض التي تنترش بشكل كبري بني السيدات ،وله عالقة بالكالسيوم..
فكيف تكون لك عالقة به؟
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قالت :أنا أحتوي عىل معدن البودون ،وهو يساهم يف زيادة هرمون االسرتوجني لدى
االناث عند بلوغهن سن اليأس ..وبذلك يعمل هذا اهلرمون عىل االقالل من التعرض هلذا
املرض يف هذه املرحلة من السن.
قلت :وما عالقة هذا اهلرمون باهلشاشة؟
قالت :يعمل هذا اهلرمون اهلام للسيدات عىل امتصاص الكالسيوم ،والذي يكون يف
الغذاء عادة ،ولكن نسبة امتصاصه تنخفض مع تقدم العمر عند الرجال وعند النساء عموما إال
أن تأثريه عند السيدات يكون أكثر.
والعمل الذي يقوم به هرمون االسرتوجني مهم جدا يف عملية امتصاص بل زيادة
امتصاص الكالسيوم ،ومثله زيادة عملية ترسب وإضافة الكالسيوم اىل العظام.
قلت :فاذكري يل بركاتك عىل الدم.
قالت :لقد جعل اهلل فينا دورا مهام يف خفض الضغط املرتفع ،حيث أننا من مدرات البول
الحتوائنا عىل نسبة عالية من البوتاسيوم.
قلت....:؟
قالت :ولنا دور يف عالج اإلمساك ..حيث أننا نسهل البطن ..ولذلك نستخدم كمسهل
يتناول عصرينا للكبار وللصغار ،وهو ناجح بشكل جيد لألطفال حيث يقوم بعملية تنظيف
البطن وتسهيل حركة االمعاء.
قلت....:؟
قالت :ونحن نخفض احلموضة ،وخصوصا احلموضة التي تنتج من عرس اهلضم حيث
نحتوي عىل العديد من األمحاض الطبيعية ذات التأثري القاعدي.
قلت....:؟
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قالت :ونحن نساهم ـ بفضل اهلل ـ يف احلد من اإلصابة بالرسطان ،حيث تشري األبحاث
أن البالد التي يكثر فيها إنتاج العنب تكون فيها أمراض الرسطان منخفضة ،بل معدومة ،ألننا
نحتوي عىل العديد من العنارص الغذائية التي تساهم يف اخراج املواد املرسطنة ،وهي اجلذور
احلرة ،وتطرحها خارج اجلسم ،حيث نحتوي عىل العديد من الفيتامينات واملعادن مضادات
لألكسدة مثل فيتامينات (أ،ج)وبعض العنارص املعدنية ،باإلضافة إىل األلياف الذائبة وغري
الذائبة.
قلت....:؟
قالت :ولنا ـ فوق ذلك ـ قيمة عالجية عالية ،وخصوص ًا لألشخاص الذين يعانون من
اضطرابات أو ضعف يف الكىل ،حيث نحتوي عىل نسبة جيدة من املاء واألمالح بكميات
مناسبة ..وهلذا نساهم بشكل جيد يف عملية تصفية الدم وتنقيته من السموم.
الرمان:
رأيت رمانة مجيلة حتدق إيل بعيون متتلئ خجال ..وقد تورد خداها ،فقلت :ما بالك أيتها
الرمانة ..لكأين بك تريدين أن ترسي إيل أمرا تستحني من ذكره.
قالت :ال ..فنحن ال نعرف األرسار ..وإنام أنا ممتلئة رسورا بام ورد يف النصوص من
فضيل ..فقد ذكرين اهلل تعاىل يف كتابه ،فقال ﴿:وجن ٍ
الر َّم َ
َّات ِم ْن َأعْ نَا ٍب َوالزَّ ْي ُت َ
غَري
َ َ
ون َو ُّ
ان ُم ْشت َِبه ًا َو ْ َ
مت ََش ِاب ٍه ا ْن ُظروا ِإ َىل َثم ِر ِه ِإ َذا َأ ْثمر وين ِْع ِه ِإ َّن ِيف َذلِكُ م َآل ٍ
يات لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِم ُن َ
ون﴾(األنعام ،)99:وقال﴿:
ََ ََ
ْ
َ
ُ
ُ

وش ٍ
َّات معر َ ٍ
ٍ
ِ
الر َّم َ
ات َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع ُخمْت َِلف ًا ُأكُ ُل ُه َوالزَّ ْي ُت َ
غَري َم ْع ُر َ
ان
ون َو ُّ
َو ُه َو ا َّلذي َأن َْش َأ َجن َ ْ ُ
وشات َو ْ َ
ِ
مت ََش ِاهب ًا وغَري مت ََش ِاب ٍه كُ ُلوا ِمن َثم ِر ِه ِإ َذا َأ ْثمر وآ ُتوا ح َّقه يوم حص ِ
اد ِه َوال ُت ْ ِ
ب
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
َ ُ َْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
َ َْ ُ
ُ
ا ُْمل ْ ِ
رس ِفنيَ ﴾(األنعام)141:
وذكر أين من فاكهة اجلنة ،فقالِ ﴿:ف ِيهام َف ِ
اك َه ٌة َون َْخ ٌل َو ُر َّم ٌ
ان﴾(الرمحن)68:
َ
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قلت :وقد ذكر رسول اهلل  فضلك وعالقتك باجلنة ،فقال (:ما من رمانة إال ولقحت
من رمان اجلنة ،وما رمانة إال فيها حبة من رمان اجلنة)()1

قالت :دعك من هذا احلديث ،فهو ال يصح ..وال ينبغي أن نفخر بام ال يصح ..ويكفي
ما ورد فينا من فضل يف القرآن الكريم.
قلت :فحدثيني عن بركاتك.
قالت :سأحدثك عن بركة نقلها عيل فقد كان فقيها يف كالم اهلل.
قلت :لقد وصف وصفات طبية صاحلة ..فهل له وصفة هلا عالقة بك؟
قالت :أجل ..فقد روي أنه روى (:كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة)()2

قلت :فام يف هذه الوصفة من الطب؟
قالت :القلف األبيض الذي هي الطبقة البيضاء بني الفصوص حيتوي عىل مادة قابضة
ومضادة للحموضة ،وثبت أهنا تقوم بشفاء قرحة املعدة وقرحة اإلثنى عرش ،واألطباء يف أوربا
يأخذوا املستخلص املائي أو املعلق منها ،ويدخلوه باملناظري وحيقنوا قرحة املعدة وقرحة اإلثنى
عرش فتربأ يف احلال(.)3
قلت :فحدثيني عن بركات تكوينك.
قالت :أنا غذاء متد كل  100جرام مني قرابة  160سعر ًا حراري ًا.
قلت :دعك من احلريرات ..فيل من األغذية ما أجدها فيها ..لقد سمعت أنك ال حتوين
الكثري من الفيتامينات.

( )1ابن عدي وابن عساكر  ،وقال ابن عدي :هذا حديث باطل.
( )2أبو احلسن عيل بن الفرج الصقيل يف فوائده ،ويف سنده جماهيل.
( )3حمارضة للدكتور عبد الباسط حممد السيد عىل قناة اجلزيرة يف برنامج بال حدود 2002/12/4م.
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قالت :يف غريي من الفيتامينات ما يكفيك.
قلت :فام فيك مما يرغب فيه؟
قالت :أنا أحوي الكثري من املعادن ..وأنا مصدر جيد للسكريات ،وتصل نسبة فيتامني ج
يف عصري الرمان البلدي إىل حوايل  10مليجرامات كل  100جرام من العصري .ويوجد يف كل
 100جرام من حبويب املواد الغذائية التالية:كالسيوم  8مليجرام ،بروتني 1.3جرام ،فسفور 20
مليجرام ،دهن  0.8جرام ،حديد  0.8مليجرام ،كربوهيدرات  41.7جرام ،بوتاسيوم 658
مليجرام.
قلت :نعم ما ذكرت ..ولكني أرى يف قشورك الداخلية ما يشوهك..فهال سألت اهلل أن
ينزعها عنك؟
قالت :جلميع قشوري الداخلية واخلارجية فوائد شتى ،فهي حتتوي عىل مواد قلوية ومواد
قابضة ،وهي دواء لطرد الديـدان من األمعاء خاصة الدودة الرشيطية ،ويستخدم القرش كامدة
قابضة للبطن حيث جتفف القشور وتطحن وتستخدم عند احلاجة.
قلت :نعم ما ذكرت ..ولكني أراك هتتمني باإلشادة بقشورك ..فهل تراك من ذوات
القشور ،ال من أويل األلباب؟
قالت :ال ..بل أنا من أويل القشور واأللباب ..وقد أكدت دراسة علمية حديثة أن ثامر
الرمان تعالج  11مرض ًا وتوفر احتياجات اجلسم األساسية من العنارص الغذائية ..وذكرت
الدراسة أن بذور الرمان ذات الغالف العصريي البلوري والتي تستخدم يف سلطة الفواكه تقيض
عىل البكرتيا املسببة لإلسهال ،كام تقوي القلب واملعدة وتدر البول وتطهر الدم وتذيب حصوات
الكىل وتلطف احلرارة املرتفعة باجلسم وتشفي عرس اهلضم وتقلل آالم النقرس ،كام أن مسحوق
أزهارها يستخدم رشاب ًا أيض ًا ضد اإلسهال.
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وبينت أنه يمكن استخدام الرمان ملعاجلة الزحار (الديزنتاريا)ومعاجلة الوهن العصبي
وبعض أنواع األورام التي تصيب األغشية املخاطية ،خاصة إذا استخدم مع العسل.
وذكرت أن تناول الرمان مع األغذية الدسمة يساعد عىل هضمها بشكل جيد.
ومن األخبار اهلامة التي طالعتكم هبا الصحف ما ذكرت من غناي بمركبات منع
األكسدة..
قلت :أجل ..سمعت هبذا ..فام يف ذلك من أرسار الربكات؟
قالت :يف ذلك كل الربكات ..أال تعلم أهنا فعالة بصورة جيدة ملنع أكسدة دهون البالزما
التي يعتقد أهنا من أسباب تصلب الرشايني ..وقد جرت دراسة عىل أشخاص أصحاء وعىل
حيوانات التجارب ،حيث تم إعطاء األصحاء عصري الرمان ملدة أسبوعني واحليوانات 14
أسبوع ًا .وذلك هبدف معرفة تأثري عصري الرمان عىل أكسدة الربوتينات الشحمية وتكدسها،
وتصلب الرشايني عند األصحاء أو حيوانات مصابة بتصلب الرشايني.
قلت :فامذا وجدوا؟
قالت :لقد وجدوا أن عصري الرمان يعمل عىل التقليل من تكدس الربوتينات الشحمية
الضارة باجلسم وأكسدهتا عند املتربعني األصحاء ..كام أنه يؤدي إىل تقليل حجم مشكلة تصلب
الرشايني يف فئران التجارب ،وخلصت الدراسة بنتيجة مفادها أن لعصري الرمان مفعو ً
ال قوي ًا
كمضاد لتصلب الرشايني عند األشخاص األصحاء ،وكذا عند احليوانات املصابة بتصلب
الرشايني ..وهذا املفعول يرجع بصورة أساسية لوجود مضادات األكسدة يف الرمان.
قلت :نعم ما ذكرت ..ولكنك مع ذلك ال تدومني إال قيال.
قالت :نعم ..ولكن مع ذلك فقد جعل اهلل يف من الوفاء ما جيعلني سهلة احلفظ لعدة
أشهر ،إذ يمكن حفظي ملدة  6أشهر ،وذلك بتجفيف القرشة اخلارجية شمسي ًا وحفظي بعد
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جفايف يف اجلو العادي.
ويمكن حفظي أيض ًا ملدة تصل إىل ثالثة أشهر دون جتفيف القرشة ،وذلك يف الثالجة،
ويتم ذلك بلف كل ثمرة بأوراق شفافة عىل حدة ووضع الثامر امللفوفة يف كرتون يف الثالجة.
ومتتاز ثامري املخزنة بارتفاع حمتواها من السكر وقلة محوضتها ولني بذورها(.)1
املوز
جاءت املوزة ختتال يف مشيتها ،وقالت من غري أن أسأهلا :أال تعلم أين من فاكهة اجلنة؟
قلت :ال أى لك ذكرا يف القرآن الكريم ..فهل علمت وجودك يف اجلنة بالقياس أم
باالستحسان؟ ..أال تعلمني أنه ال جيوز استعامهلام يف األخبار؟
قالت :وال يف اإلنشاء..
قلت :فكيف عرفت بوجودك يف اجلنة؟
قالت :بالقرآن الكريم ..فأنا من فاكهة القرآن الكريم..
قلت :أفصحي ..فال أرى يف القرآن الكريم موزا..
قالت :أنا الطلح املذكور يف قوله تعاىل ﴿:و َط ْل ٍح من ُْض ٍ
ود﴾(الواقعة)2()29:
َ
َ

قلت :واملوز؟
قالت :هي كلمة مستعربة من اللغة اهلندية (موزى) وتعني ( فاكهة احلكامء)كام سميت يف
( )1نرش يف جملة (عامل الغذاء)عدد ()3بتاريخ ( سبتمرب 1998م -مجادى األوىل1419هـ)
( )2وقد روي هذا عن ابن عباس ،انظر :تفسري الطربي ( ،)104/27وقد روي يف احلديث خالف هذا القول فعن ُعتْبة
جالسا مع رسول اهلل  ، فجاء أعرايب فقال :يا رسول اهلل ،أسمعك تذكر يف اجلنة شجرة ال أعلم
بن عبد السلمي ال :كنت
ً
شجرة أكثر شوكًا منها؟ يعني :الطلح ،فقال رسول اهلل  «:إن اهلل جيعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل ُخ ْص َوة التيس امللبود،
فيها سبعون لو ًنا من الطعام ،ال يشبه لون آخر » انظر :البعث البن أيب داود برقم ()69ورواه الطرباين يف مسند الشاميني برقم
()492وعنه أبو نعيم يف احللية () 103/6عن أيب زرعة عن أيب مسهر عن حييى بن محزة به ،وقال اهليثمي يف املجمع
( :)414/10رجاله رجال الصحيح.
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اهلند حيث أن الفالسفة كانوا يستظلون حتت شجريت.
قلت :فلم ترينا نؤثر لغة اهلنود؟
قالت :ذلك ألين أرتبط باهلند تارخييا ..ثم انتقلت منه إىل أنحاء العامل ..وأذكر أن العامل
اجلديد عرفني عام 1516م حيث غرست أول نبتة يل يف الكاريبي آنذاك ..وعرضت ألول مرة
يف والية فيالديلفيا يف معرض سينتينيال عام 1876م.
قلت :دعيني من تارخيك ..وعودي بنا إىل بركاتك ..فال أرى القرآن الكريم ذكرك إال ملا
فيك من خري وفضل وبركة.
قالت :بىل ..وقد ذكر أسالفكم عني أين أنفع من حرقة الصدر والرئة والسعال وقروح
الكليتني واملثانة ،وأين أدر البول وألني البطن وأسمن كثريا ..ولكن اإلكثار مني يض املعدة ويثقل
ويزيد يف الصفراء والبلغم ويدفع رضري بالسكر والعسل والزنجبيل.
وقد ذكروا أين إذا طبخت يف دهن اللوز أصلحت الصدر رسيعا ..وأن طبخي مع بذر
البطيخ ودهن الوجه به جيلو الكلف وين هعم البرشة وحيسن اللون وان وضعت ورقة مني عىل
األورام حللها.
قلت :فام قال املحدثون من بني قومي؟
قالت :لقد ذكروا أين من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية ..فأنا خالية من الصوديوم..
ولذلك أقلل من خماطر ارتفاع ضغط الدم ،وخالية من الدهن والكوليستول وأحتوي عىل
كاربوهيدرات سهلة اهلضم مقارنة بالفواكه األخرى.
وقد ساعدت األبحاث يف الطب احلديث عىل التوعية والتعريف بأين قد أحد من الوفاة
الناجتة عن أمراض القلب لبعض احلاالت.
قلت :فام ذكروا من بركات تكوينك؟
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قالت :لقد أكد أخصائيو التغذية أين غنية باأللياف والفيتامينات  C،B،Aباإلضافة إىل
األمالح املعدنية كاحلديد والزنك والفوسفور واملنغنيز والصوديوم ،كام أحتوي عىل املاء والنشا
وسكر العنب وسكر القصب مما جيعلني مصدر ًا حيوي ًا للعنارص التي حيتاجها اجلسم البرشي.
قلت :فام بركات االستشفاء بك؟
قالت :لقد أظهرت دراسة سويدية حديثة أن املوز الناضج أو املطهو حيتوي عىل مواد تزيد
من مقاومة اخلاليا التي تبطن املعدة للقرحة وقد متنع حدوثها وتساعد عىل الشفاء منها يف حالة
اإلصابة هبا.
ويف الدراسة التي نرشهتا جملة (األفكار الصحية)األمريكية ،أكد أخصائيو التغذية أن املوز
الغني بعنرص البوتاسيوم يساعد يف احلفاظ عىل سالمة العضالت والعظام ويؤدي إىل تقليل
ضغط الدم الرشياين ،وبالتايل خيفض إىل حد كبري من احتامالت اإلصابة بالنوبات القلبية.
وكانت دراسات أخرى قد أشارت إىل أن للموز أثر ًا إجيابيا عىل عملية اهلضم يف األمعاء
خالف ًا لالعتقاد الشائع بأن املوز يسبب اإلصابة باإلمساك أو االنتفاخات ،وأن أثر املوز عىل
عملية اهلضم يزداد كلام كان املوز ناضج ًا.
األترج:
تركت املوزة تذكر ما ورد يف الدراسات من فضلها ..ثم التفت إىل أترجة مألت نفيس
بمنظرها نشاطا ..فقلت هلا :طوبى لك أيته األترجة ..لقد ذكرك رسول اهلل  فقال (:مثل املؤمن
الذى يقرأ القرآن كمثل االترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذى اليقرأ القرآن
كمثل التمر ال ريح هلا وطعمها حلو ومثل املنافق الذى يقرا القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب
وطعمها مر ومثل املنافق الذى اليقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر)()1

( )1البخاري ومسلم.
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قالت :أجل ..فقد شبهني رسول اهلل  باملؤمن الذي يقرأ القرآن الكريم ..وحسبي
بذلك رشفا ..بل حسبي أنه فضلني عىل التمر يف هذا ..فال تسمع لتيه التمر عيل.
قلت :لقد رأيته من أكثر الناس تواضعا ..فال تتيهي عليه أنت.
قالت :أنا ال أتيه عليه ،وال عىل غريه ..ولكني أتيه عىل عقولكم الضعيفة التي استبدلتني
بأنواع السموم.
قلت :فحدثيني عن أرسار بركاتك.
قالت :لقد أثني عيل القدماء أعظم الثناء ..وقد روي أن بعض امللوك االكارسة سجن
بعض االطباء ،وأمر أال يقدم هلم من األكل إال اخلبز وإدام واحد ،فاختاروا األترج وسئلوا عن
ذلك فقالوا (:ألنه يف العاجل رحيان ومنظره مفرح ،وقرشه طيب الرائحة وحلمه فاكهة ومحاضه
إدام وحبه ترياق وفيه دهن)
لقد عرف العرب األترج منذ القدم وتغنى به شعراؤهم يف خمتلف العصور منهم ابن
الرومي الذي قال فيه يف معرض احلديث عن أحد ممدوحيه.
كــل اخلــالل الــتــي فــيــكــم

تشــــاهبـت منكم االخالق

اسنكمــأنكم شـــجر األترج طــاب
حم ك

العود
ونور ًا وطــاب
محال
ـلــــــــــــــــــــــق
واخلـــــــــــــــــــــ

فقد ًايذمون املمدوح ..وحيمدون املذموم..
مـــــــــــــــــــــــــــأقوال الشعراء..
قلت :دعينا من
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق
ـعــــــــــــــــــــــــــ ـ
قالت :تريد اخلرباء العلامء ..فقد قال عني ابن سينا (:حلمه (لبه)ملطف حلرارة املعدة نافع
الصحاب املرة الصفراء قامع للبخارات احلارة)
وقال األطباء العرب فيه الكثري حيث قسموين اىل أربعة أصناف :قرش ولب ومحض وبذر
ولكل منها منافع وخواص وقالوا :إن من منافع قرشه أنه إذا جفف وسحق ثم جعل بني املالبس
أو الفراش منع السوس ورائحته تطيب رائحة اهلواء والوباء ،ويطيب النكهة إذا أمسكها يف الفم،
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وحيلل الرياح ،وإذا أضيف إىل الطعام أعان عىل اهلضم .وعصارة القرشة الطازجة تنفع من هنش
األفاعي رشب ًا ،كام ينفع القرش ضامد ًا عىل اجلروح وإذا أحرق قرشه بعد جفافه فإن رماده طالء
جيدا للبهاق.
أما لبه فملطف للمعدة ،ومحاضه قابض وكارس للصفراء ،ومسكن للخفقان احلار ،يفيد
الريقان رشب ًا ،يقطع القيء ،ومشه لألكل ،حيبس البطن ينفع اإلسهال والصفراوي ،ينفع طالوه
من الكلف ،مقو معدي ويسكن العطش.
أما بذره فينفع من السموم القاتلة إذا رشب منه وزن مثقالني مقرش ًا بامء فاتر ،ملني للطبيعة
مطيب للنكهة.
وقالت عني طائفة من احلكامء (:مجع األترج أنواع ًا من املحاسن واإلحسان ،فقرشه
مشموم ،وشحمه فاكهة ،ومحاضه إدام ،وبذره دهان)
وقال عني ابن البيطار (:قوة األترج تلطف وتقطع وتربد وتطفئ حرارة الكبد وتقوي
املعدة وتزيد يف شهوة الطعام وتقمع حدة املرة الصفراء وتزيل الغم العارض منها ،ويسكن
العطش ويقطع االسهال ومحاضه نافع من اخلفقان وحب األترج ينفع من لدغ العقارب)
قلت :فام قال املحدثون؟
قالت :هم يستخدمونني يف الطب احلديث كفاتح للشهية وطارد لألرياح ومهضم ومنبه
للجهاز اهلضمي ومطهر ومضاد للفريوسات وقاتل للبكرتيا وخمفض للحمى ،وأستخدم
كمضاد للربد واالنفلونزا واحلمى ولعدوى الصدر واحلنجرة بامليكروبات وأقوي جهاز املناعة..
كام أساعد يف موازنة ضغط الدم.

البقول
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انرصفت من حديقة الفواكه ..وقد امتألت نشاطا وحيوية ..وقد أزمعت يف نفيس
العودة إىل مدائن السالم ..التقيت يف طريقي بحبة عدس ..فسألتها عن الطريق إىل
املستشفى ..فقالت :كيف تريد أن تعود إليه ..وأنت ملا تعرفني وتعرف بني جنيس.
قلت :أنا أعرفك ..فمن بنو جنسك؟
قالت :نحن البقول..
قلت :أعرفك ..ولكن ال شأن يل بك ..فأنا أبحث عن أغذية الربكة ..وقد وجدهتا
مجيعا.
قالت :ما دمت مل تلقني ومل تتعرف عيل وعىل بني جنيس ..فأنت مل تعرف أغذية
الربكة ..أمل تسمع أين أمثل البقول ..وأين من األغذية املنصوص عليها يف القرآن الكريم،
فقد قال تعاىل ﴿:وإِ ْذ ُق ْل ُتم يا موسى َلن نَص ِرب ع ََىل َطعا ٍم و ِ
اح ٍد َفا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُخي ِْر ْج َلنَا ِممَّا ُتنْبِ ُت
َ َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
ْاألَر ُض ِمن ب ْقلِها و ِق َّثائِها و ُف ِ
وم َها َوعَدَ ِس َها َو َب َصلِ َها َق َال َأت َْس َت ْب ِد ُل َ
ون ا َّل ِذي ُه َو َأ ْدنَى بِا َّل ِذي
ْ َ َ َ َ َ
ْ
ُه َو َخ ْ ٌري ْاهبِ ُطوا ِم ْرص ًا َف ِإ َّن َل ُك ْم َما َس َأ ْل ُت ْم ﴾(البقرة)61:
قلت :ولكن اهلل تعاىل ذكرك يف هذه االية يف موضع ذم؟
قالت :ال ..من قال ذلك ..ولو كان كذلك لورد النص بكراهتي أو بتحريمي ،ومل
يرد يشء من ذلك.
قلت :فام تقولني يف اعتبار القرآن الكريم لك طعاما دانيا؟
قال :الدنو والرفعة نسبيان ،فلذلك ذكر اهلل تعاىل دنو العدس مقارنة بغريه من
األطعمة التي كانت ميرسة هلم من غري عناء ،ففي املن  -وهو العسل أو مادة سكرية مقوية
 ويف حلوم السلوى ما يفوق مجيع ما ذكروه من األطعمة ،إضافة إىل أن املن والسلوىأسهل هضام من احلبوب املذكورة ..ولسهولة اهلضم واالمتصاص أمهيتها الكربى يف باب
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التغذية.
قلت :أراك تتواضعني بذكر فضل غريك عليك.
قالت :وذلك ال يلغي فضيل ..فأنا أحتوي عىل عنارص كثرية يفتقر إليها اجلسم
افتقارا شديدا.
قلت :ال يعرف عامة قومي من عنارصك إال احلديد.
قالت :وهل تستهني باحلديد؟
قلت :ال أستهني به ..ولكني مع ذلك ال أرى أمهيته مقارنة بالربوتينات وغريها.
قالت :فال تقل هذا ..فاحلديد من األمالح املهمة للجسم ،فهو يدخل يف تركيب
هيموجلوبني الدم ويكسبه املقدرة عىل نقل األكسيجني من الرئتني إىل أنسجة اجلسم
املختلفة حيث يؤكسد ما هبا من طعام فيولد طاقة حرارية رضورية لوظائف اجلسم.
فوظائف احلديد يف اجلسم كثرية فهو يدخل يف تركيب الدم ،وهو رضوري إلنتاج
الطاقة واحلرارة من املواد الغذائية ،وهو يعادل احلموضة والزائد من احلديد خيتزن يف الكبد
والطحال وبعض الربوتينات املعقدة لكي تستخدم عند الضورة يف حالة نقص موارد
اجلسم منه.

اللحوم
رست قليال بعيدا عن العدس ..فرأيت كبشا يف منتهى اجلامل حيدق إيل بعيون متتلئ رمحة
ورقة ..فقلت :أهيا الكبش املبارك ..أأنت الذي فدى اهلل بك إسامعيل  من الذبح ..فإين أرى
لك مجاال ال أراه فيام أراه بني قومي من كباش.
قال :ذاك ابن عمي ..وكلنا ذلك الكبش ..أما ما تراه يف من مجال ،فهو مجال روحي املتنورة
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بنور اإليثار.
قلت :فكيف ميزت بني قومك من الكباش هبذه احللة؟
قال :أنا مل أميز ..كل الكباش وكل البقر ..وكل ما تذبحونه من أنعام ال خيتلفون عني ،وال
أختلف عنهم ..نحن مجيعا خلق من خلق اهلل مألنا اهلل بالرمحة ،فقدمنا أنفسنا غذاء طيبا لكم
لتؤدوا الوظائف التي خلقتم من أجلها.
قلت :أتفعلون ذلك بدافع اإليثار واملحبة؟
قال :أجل ..ونحن ال نختلف عن الشهداء يف ذلك.
قلت :ولكن الشهداء مظلومون.
قال :ونحن كذلك قد تظلمونا ..فينزع اهلل الربكة من حلومنا.
قلت :أيف حلومكم بركة؟
قال :يف حلومنا بركة وشفاء إذا حتققتم بام يتطلبه التوصل إلينا من أرسار الربكات.
قلت :فام هي؟
قال :أربعة.
قلت :أعلم أهنا أربعة ..فام هي؟
قال :التسمية ،والذبح ،واألدب ،واالعتدال.
التسمية:
قلت :فحدثني عن التسمية.
قال :كل من ذبحنا ،ومل يذكر اهلل يف ذبحنا إنام يقوم بقتلنا ،فنخرج من الدنيا بأعظم أمل.
قلت :وما األمل الذي خترجون به؟
قال :أمل عدم سامع ذكر اهلل يف آخر حلظات حياتنا ..أال تلقنون موتاكم؟
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قلت :بىل ..نلقنهم.
قال :فذكركم هلل عند ذبحكم هو تلقينكم لنا ،أمل تسمع اهلل تعاىل يأمركم بالتسمية عند
ذبحنا؟
هلل عَ َلي ِه ِإ ْن كُ ْن ُتم ِب ِ
ِ ِ
آيات ِه ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾
قلت :بىل ..فقد قال تعاىلَ ﴿:فكُ ُلوا ممَّا ُذك َر ْاس ُم ا َِّ ْ
ْ
(األنعام)118:
قال :وهو يعاتب عىل عدم األكل من حيوانات معينة مل ينص عىل حتريمها ،ما دام قد ذكر
هلل عَ َل ْي ِه َو َقدْ َف َّص َل َلكُ ْم َما َح َّر َم
اسم اهلل عليها ،فقال تعاىلَ ﴿:و َما َلكُ ْم َأ َّال َت ْأكُ ُلوا ِممَّا ُذ ِك َر ْاس ُم ا َِّ
ِ
ون ِب َأ ْهو ِائ ِهم ِبغ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
عَ َل ْيكُ ْم ِإ َّال َما ْ
َري ع ْل ٍم ِإ َّن َر َّب َك ُه َو َأعْ َل ُم ِبا ُْمل ْعتَد َ
اض ُط ِر ْر ُت ْم ِإ َل ْيه َو ِإ َّن كَثري ًا َل ُيض ُّل َ َ ْ ْ
(األنعام)119:
قلت :وهل تشعرون حينها بالسعادة؟
قال :نشعر حينها بسعادة ال تشعرون هبا وأنتم تأكلون حلومنا.
قلت :كيف ذلك وأنتم مهيئون للذبح؟
قال :أال تعلم السعادة التي كان يشعر هبا الغالم ـ الذي ذكره رسول اهلل  يف قصة
أصحاب األخدود ـ وهو يتقدم للذبح يف سبيل اهلل؟
قلت :فحدثني هبا ألعلم وجه العالقة بينكام.
قال :لقد قال  يف حديث طويل (:ثم جيء بالغالم فقيل له :ارجع عن دينك ،فأبى،
فدفعه إىل نفر من أصحابه ،فقال :اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل ،فإذا بلغتم
ذروته ،فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه ،فذهبوا به فصعدوا به إىل اجلبل فقال :اللهم اكفنيهم بام
شئت ،فرجف هبم اجلبل فسقطوا ،وجاء يميش إىل امللك فقال له :ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم
اهلل ،فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال :اذهبوا فامحلوه يف قرقور ،فتوسطوا به البحر ،فإذا رجع عن
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دينه وإال فاقذفوه فذهبوا به ،فقال :اللهم اكفنيهم بام شئت ،فانكفأت هبم السفينة فغرقوا ،وجاء
يميش إىل امللك ،فقال له امللك ،ما فعل أصحابك؟ قال :كفانيهم اهلل فقال للملك :إنك لست
بقاتيل حتى تفعل ما آمرك به ،قال :وما هو؟ قال جتمع الناس يف صعيد واحد وتصلبني عىل جذع،
ثم خذ سه ًام من كنانتي ،ثم ضع السهم يف كبد القوس ثم قل :بسم اهلل رب الغالم ثم ارمني،
فإنك إذا فعلت قتلتني ،فجمع الناس يف صعيد واحد ،وصلبه عىل جذع ،ثم أخذ سه ًام من كنانته،
ثم وضع السهم يف كبد القوس ،ثم قال بسم اهلل رب الغالم ،ثم رماه ،فوقع السهم يف صدغه
فوضع يده يف صغه يف موضع السهم فامت ،فقال الناس آمنها برب الغالم ،آمنها برب الغالم ،آمنها
برب الغالم ،فأيت امللك فقيل له :أرأيت ما كنت حتذر ،قد واهلل نزل بك حذرك ،قد آمن الناس،
فأمر باألخدود يف أفواه السكك ،فخدت وأرضمت النريان ،وقال :من مل يرجع عن دينه فأقحموه
فيها ،أو قيل له اقتحم ،ففعلوا حتى أتوا عىل امرأة ومعها صبي هلا فتقاعست أن تقع فيها ،فقال هلا
الغالم يا أمه اصربي إنك عىل احلق)()1

ه

قلت :لقد رويت احلديث بألفاظه ،فبارك اهلل فيك ..ولكني مل أفهم رس املقارنة بينكام.
قال :لقد استعمل امللك كل الوسائل الستحالل دم الغالم ،فلم يطق إال بعد أن ذكر اهلل،
وحينذاك بارك اهلل يف جسد الغالم الذي فارق روحه ،فصار سببا إليامن قومه ،بل صار رمزا لنا
معرش الكباش ،نحن ألن حيدث لنا ما حدث له.
قلت :أحتنون ألن حيصل لكم ما حصل له؟
قال :ال جتد فردا من أفرادنا إال ويعلم هذه القصة ،وحين ألن يضحى به باسم اهلل ،فيبارك
اهلل يف جسده ،فيصري مقربة خاليا ذاكر هلل ..أو يصري كجسد ذلك الويل الذي قال:
وذلك يف ذات اهلل وإن يشأ يبارك عىل أوصال شلو ممزع
( )1مسلم.
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قلت :أفتعرفونه؟
قال :نعرفه ،ونمتلئ حمبة له ..فهو قد تعلم التضحية منا ،وعلمنا من فنون التضحية ما
نحن له كل احلنني.
قلت :أنت حتدثني عن ذكر اهلل كام حيدثني أهل اهلل ..ولكني ال أرى إخوانك إال منهمكني
يف رعيهم ال يبالون بيشء ،بل هم أكثر اخللق غفلة ،حتى أننا نعترب البهيمية هي اإلرساف يف املتاع،
والبعد عن ذكر اهلل.
قال :أخطأتم احلقائق ..نحن نأكل ونرسف يف األكل ألجلكم ..فتلك وظيفتنا ..وظيفتنا
أن نسمن لتأكلونا حلام طريا لذيذا ،ونحن نستلذ بالتذاذكم لنا إن ذكرتم اهلل.
قلت :فأنتم تنحجبون إذن بعملكم عن ذكر اهلل ،كام ينحجب الغافلون عندنا بزيادة
اإلنتاج.
قال :ال ..كيف تشبه من يسمن نفسه هلل بالغافلني؟ ..وهل تتصور أن رعينا وأكلنا ورشبنا
يبعدنا عن ربنا؟ ..إننا نذكر اهلل يف أنفاسنا كام يذكره أهل اجلنة ..أمل تسمع هنيه  عن اختاذ البهائم
كرايس معلال ذلك بكثرة ذكرنا اهلل ،فقد مر  عىل قوم وهم وقوف عىل دواب هلم ورواحل
فقال هلم (:اركبوها ساملة ودوعها ساملة وال تتخذوها كرايس ألحاديثكم يف الطرق واألسواق،
فرب مركوبة خري من راكبها وأكثر ذكرا هلل منه)( )1؟
وقد عرف أرسارنا ذلك الرجل الصالح الذي قال (:ما أحد سب شيئا من الدنيا دابة وال
غريها ويقول :أخزاك اهلل أو لعنك اهلل إال قالت :بل أخزى اهلل تعاىل أعصانا هلل تعاىل)
قلت :فهمت هذا ووعيته ..ولكني أراك تتحدث عن التسمية وكأهنا هي الركن األسايس
يف عالقتكم بنا.
( )1أمحد وأبو يعىل والطرباين يف الكبري واحلاكم.
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قال :فإالم تنظرون إذا مل تنظروا للتسمية؟
قلت :نحن ننظر إىل حلومكم وشحومكم..
قال :ال جيوز لكم أن تستحلوها من غري إذن اهلل ..وإال كنتم كابن آدم الذي قتل أخاه.
قلت :أتتصور أن كل هذه األمم التي تسفك دماءكم كل يوم كابن آدم األول.
قال :كل من مل يذكر اهلل عند ذبحنا ،ويستشعر الرمحة يف قلبه ،وهو ينظر إلينا ،ونحن
نضحي بأنفسنا يف سبيل إطعامه ،إنام يقتلنا ويسفك دماءنا ..وهو ال خيتلف عن ابن آدم األول يف
ذلك ،أمل تسمع ذلك الرجل املبارك الذي قال لرسول اهلل  (:يا رسول اهلل إين ألرحم الشاة أن
أذبحها) ،فقال (:إن رمحتها رمحك اهلل)()1

قلت :وكيف تكون رمحتك؟
قال :بذكر اهلل عند ذبحي.
قلت :ولكن نفرا عظيام من فقهاء قومي يتساهلون يف ذلك.
قال :ال ينبغي أن يتساهلوا ..أمل يسمعوا القرآن الكريم ،وهو يشتد يف ذلك.
قلت :بىل ..ولكنهم يستدلون لذلك بحديث لرسول اهلل .
قال :احلديث ال يعارض القرآن الكريم ..فكالمها وحي ..فاذكر يل ما رووا.
قلت :لقد حدثوا أن أناسا قالوا لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،إن قوما يأتوننا باللحم ال
ندري اذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟ فقال رسول اهلل  (:سموا اهلل عليه ،وكلوا)()2

قال :هذا احلديث ال يفهم منه ما ذكروا.
قلت :فام تفهمون أنتم معرش األنعام؟

( )1احلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )2الدارقطني ومالك.
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قال :هؤالء قوم امتألوا ورعا ،فتصوروا أهنم ال يأكلون حلام إال بعد أن يسمعوا الذابح،
وهو يذكر اهلل ..فخيش  عليهم الوسوسة ،وأخربهم أن األمر ليس كذلك.
قلت :ولكن الذابحني قد يكونون قرصوا يف التسمية وغفلوا عنها.
قال :وقد أرشدهم  بام يسد ذلك التقصري ،فأمرهم بذكر اهلل بدهلم ،أمل تعرف هديه 
فيمن نيس التسمية يف بداية الطعام والرشاب.
قلت :بىل ..فقد قال  ..(:فإذا أكل أحدكم طعاما ،فليقل :بسم اهلل ،فإن نيس أن يقول:
بسم اهلل؛ يف أوله فليقل :بسم اهلل يف أوله وآخره)()1

قال :فقد ذكر  احلل لتدارك التقصري يف التسمية.
قلت :لقد زعمت بأن ذبحكم بغري ذكر اسم اهلل يمحق الربكة عن حلمكم ..فكيف تزعم
اآلن بأن ذلك قد يستدرك؟
قال :هذا ما نص عليه رسول اهلل  يف احلديث الذي قرأته ،ثم :أمل خيرب  عن تأثري
التسمية يف وسط الطعام يف الشيطان الذي حيض األكل ليمحق بركته؟
قلت :بىل ..فقد ورد يف احلديث قوله  (:واهلل ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى،
فلم يبق يف بطنه يشء إال قاءه)(.)2
قال :ويف مثله ورد قوله  (:كل طعام ال يذكر اسم اهلل تعاىل عليه ،فإنام هو داء ،وال بركة
فيه ،وكفارة ذلك إن كانت املائدة موضوعة أن تسمى وتعيد يدك ،وإن كانت قد رفعت أن تسمى
اهلل وتلعق أصابعك)()3

( )1أمحد وابن ماجة وابن حبان والبيهقي.
( )2أمحد وأبو داو والنسائي واحلاكم.
( )3ابن عساكر.
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فجأة قدم رجالن من بني قومي ،قلت للكبش :احذر ،فهذان يريدان اقتيادك إىل حتفك.
قال ،وقد ظهرت عىل وجهه عالئم الرسور :برشتني برشك اهلل بكل خري.
نظر إليهام ،فقال :ال ..هؤالء مل يريدا ذبحي.
قلت :فام الذي قدم هبام إىل هنا؟
قال :هذان خبريان من خرباء قومك ،فتح اهلل علهيام ،فأدركا من أرسار الربكة يف التسمية
ما يمكن أن يكون سبيال إلقناع اجلاحدين.
قال أحدمها :أنا دكتور يف العلوم الصيدلية ،وأخصائي يف الكيمياء التحليلية الصيدلية،
ويف حتاليل السمومية والغذائية والصناعية(.)1
قلت :فحدثني عن رس اكتشافك.
قال :موضوع بحثي كان حول فرضية وضعتها ،ثم أردت إثباهتا ،وهي حول تأثري
التسمية يف احليوان.
وبداية ذلك كانت رغبة ث َّل ٌة من املؤمنني يف القيام ِّ
بكل ما متكِّننا به وسائلنا املخربية يف
توضيح الفرق بني اللحم املذبوح املصحوب بذكر اسم اهلل ،واللحم املذبوح بغري ذلك ،أي دون
ٍ
تكبري ودون ذكر اسم اهلل عليه.
وإلثبات ذلك عمدنا إىل الزرع اجلرثومي لنموذجي اللحم املأخوذين آنف ًا ع َّلنا نعثر عىل
حج ًة راسخة وصحيحة ال لبس فيها ،تؤكد فائدة ذكر اسم اهلل الرمحن الرحيم
يكون َّ
ما يمكن أن ِّ
عىل الذبائح.
قلت :فام هي نتائج هذه الدراسة املخربية؟

( )1هو الدكتور حممد نبيل الرشيف ،وهو أستاذ يف جامعة دمشق ،انظر :الطب اإلسالمي للدكتور عبد الرمحن العويض،
والذبح اإلسالمي علم وتعاليم أم شعائر وطقوس؟ د .مصطفى حلمي.

285

قال :كانت نتائج هذه الدراسة باهر ًة بصورة قاطعة ،حيث كان ُّ
كل ٍ
ذبح مع ذكر اسم اهلل
ٍ
بدرجة كبرية عىل عكس حلوم الذبح التي مل ُيذكر اسم
عليه عقي ًام من الناحية اجلرثومية والفطرية
ِّ
للشك يف تأثري
اهلل عليها ،فقد بدا فيها النمو اجلرثومي كثري ًا وغزير ًا وواضح ًا مما ال يدع أي جمال
التسمية.
قلت :فكيف فرستم ذلك؟
ِ
ين آ َم ُنوا َو َت ْط َم ِئ ُّن
قال :نحن مؤمنون ،ولذلك فرسنا ذلك عىل ضوء قوله تعاىل ﴿:ا َّلذ َ
كْر ا َِّ ِ
هلل َأال ِب ِذ ِ
وهب ْم ِب ِذ ِ
وب﴾(الرعد ،)28:فقد كانت الطمأنينة واهلدوء بادية
كْر ا َِّ
هلل َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
ُق ُل ُ ُ
اآلثار يف اللحم الذي صحبته التسمية.
قلت :كيف ذلك ،وما تأثري ذلك يف الربكة؟
قال :إن الطمأنية التي حصلت هلا أثناء الذبح جعلت من أخالطها ودورهتا الدموية
ٍ
ٍ
وأحشائها يف ٍ
تلوث ما بني داخل أحشاء احليوان وحلمه
اختالط ،أو
حالة ال حيدث معها أي
وعضالته وأجهزته املختلفة ،وبذلك حققت ً
حالة من العقامة والنظافة الصحية جتعل من هذا
اللحم شهي املنظر وسائغ الطعم ،غري ٍ
مؤذ بقدرته تعاىل.
قال الثاين()1من غري أن أسأله :لقد ثبت يل ما ثبت لزمييل وما ثبت لغرينا ..فام إن أحضت
املكرب عليه كعينات ،ومتت معاجلتها حتى
املكرب عليه وقطع ًا من اللحم غري َّ
قطع ًا من اللحم َّ
أصابني الذهول وأخذتني الدهشة ،فاتصلت باجلزار ،وقلت له بأين أريد أن أذهب معه شخصي ًا
املكرب عليها واخلرفان
إىل املسلخ ،وكان ذلك يف شهر أيلول من عام ( ،)2000وشاهدت اخلرفان َّ
يكرب عليها بأم عيني ،وأحضنا منها قطع اللحم ..واتَّسعت دهشتي ألن النتيجة كانت
التي مل َّ
ذاهتا.
( )1الدكتور فايز احلكيم ،جماز من هيئة البورد األمريكية بالباثولوجيا الترشحيية والرسيرية.
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قلت :فاذكر يل خالصة ما رأيت.
املكرب
قال :عند عمل املقاطع الترشحيية ْ
ووضعها عىل البالكات بدا لون حلم اخلرفان َّ
املكرب عليها فكان أمحر قامتا يميل إىل الزرقة..
عليها زهريا فاحتا ،أما لون اللحم غري َّ
ثم قمت بالدراسات اجلرثومية لكال العينتني ،فرأيت اجلراثيم املمرضة بأعداد كبرية يف
املكرب عليها
املكرب عليها ،بينام خلت اللحوم َّ
أوساط االستنبات التي زُ رعت عليها اللحوم غري َّ
من اجلراثيم املمرضة متام ًا.
ومثل ذلك رأيته بعد الفحص النسيجي ،فقد رأيت وجود عدد أكرب من الكريات احلمر
املكرب عليها.
والبيض يف األوعية الدموية للحوم غري َّ
قلت :فام عالقة هذا بالربكة؟
قال :لقد أثبت العلم احلديث أن الدم بيئة خصبة لنمو امليكروبات واجلراثيم ،ووجود
الدم يف جسم احليوان املذبوح يساعد عىل نمو امليكروبات يف اجلسم ورسعة فساد اللحم ،ووجود
الدم بكثرة يف أمعاء اإلنسان يساعد عىل تكوين مركبات نشادرية تؤثر عىل املخ ،وحتدث تغريات
مرضية قد تصل إىل حد الغيبوبة وفقدان الوعي ،وهذا ما حيدث فع ً
ال نتيجة ابتالع اإلنسان
لكميات كبرية من الدم بسبب نزيف من املري أو املعدة أو األمعاء.
ومن هنا كانت احلكمة البالغة يف وجوب ذكاة احليوان بعد ذبحه ،والتخ ُّلص من الدم
الذي جيري يف عروقه قبل أكله ،والتسمية عليه قبل ذبحه حتى يصري أكله حال ً
ال.
قاال ذلك ،ثم انرصفا كام جاءا.
الذبح:
التفت للكبش ،وقلت :عرفت رس الربكة يف التسمية ،فعلمني رسا آخر من بركاتكم
معرش األنعام.
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قال :أن تستحلوا دماءنا بالطريقة التي علمكم الرشع ،فهو أعلم بمصاحلنا منكم.
قلت :وما عالقة ذلك بربكتكم؟
قال :أمل تسمع قصة الغالم التي ذكرهتا؟
قلت :تقصد قوله (:جتمع الناس يف صعيد واحد وتصلبني عىل جذع ،ثم خذ سه ًام من
كنانتي ،ثم ضع السهم يف كبد القوس)
قال :أجل ..فقد دله عىل الطريقة التي يمكن أن يذبح هبا.
قلت :أما التسمية ،فقد عرفت رس الربكة فيها ..ولكني ال أفقه رس الذبح ..حتى إن من
قومي من يشنعون عليه ،ويعتربونه من القسوة.
قال :خيطئون يف ذلك ..أمل يسمعوا ما قال ابن اجلوزي ،فقد أدرك من أرسار األمل واللذة
ما مل يدركوه.
قلت :فام قال؟ ..فعهدي به فطنا.
قال :لقد قال (:وأما أمل الذبح فانه يسرت ،وقد قيل :أنه ال يوجد أصال ألن احلساس لألمل
أغشية الدماغ ،ألن فيه األعضاء احلساسة ،ولذلك إذا أصاهبا آفة من رصع أو سكتة مل حيس
اإلنسان بأمل ،فإذا قطعت األوداج رسيعا مل يصل أمل اجلسم إىل حمل احلس ،وهلذا قال عليه الصالة
والسالم (:إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته ولريح ذبيحته)()1

قلت :إن قومي ال يعرفون ابن اجلوزي ..وال يؤمنون بام يقول ..وهو يف أذهاهنم أقل من
أن يقول ..فاذكر يل غريه.
قال :فسأذكر لك ما يقول علمهم الذي يعبدونه من دون اهلل ..فقد توصولوا إىل أن الذبح
من العنق هو أنجح وسيلة لإلجهاز الرسيع عىل احليوان بغري تعذيب وال متثيل ،إذ أنه من الثابت
( )1تلبيس إبليس.

288

علميا أن الرقبة حلقة الوصل بني الرأس وسائر اجلسد ،فإذا قطع اجلهاز العصبي شلت مجيع
وظائف اجلسم الرئيسية ،وإذا قطعت الرشايني واألوردة توقف الدم عن تغذية املخ ،وإذا قطعت
املمرات اهلوائية وقف التنفس ..ويف مجيع هذه احلاالت تنتهي احلياة رسيعا.
قلت :أال تشعرون باألمل عند ذلك؟
قال :أمل متر يف [ابتسامة األنني] عىل قسم الغيبة؟
قلت :بىل ..فهل تعرفه؟
قال :كل من ذبح منا عىل الطريقة التي أمر الرشع هبا ..وذكر اسم اهلل عند ذبحه يصيبه من
الوجد واإليامن ما جيعله يقدم نفسه هلل راضيا مرسورا سعيدا.
قلت :فهل لذلك عالقة بالصحة ..فنحن يف قسم الربكة؟
قال :أجل ..أال ترى احلركات العنيفة التي نقوم هبا بعد ذبحنا؟
قلت :أتأمل لذلك كثريا.
قال :ال تتأمل ..وانظر إلينا بنظر اإليامن ..إن تلك احلركات هندف هبا إىل طرد كمية كبرية
من الدم خارج أجسامنا.
قلت :مل؟
قال :ألن الدم هو املجرى الذي تلقى فيه مواد األيض أو التمثيل الغذائي كلها ،ففيه ما
هو مفيد وما هو ضار مؤذ ..والكائنات املتطفلة يف اجلسم تفرز سمومها يف الدم ناهيك عن
وجودها يف الدورة الدموية يف بعض مراحل تطورها ..وهلذا حرم الرشع الدم.
قلت :أعلم ذلك ..وقد علمت رس ذلك يف حصون العافية ..ولكني أريد أن أسألك عن
أمر يفعله بعض قومي.
قال :وما يفعلون؟
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قلت :يصعقونكم بتيار كهربائي قبل الذبح.
قال :رأيت ذلك ..وهم يعذبوننا بذلك عذابا عظيام ..مل يتفننون يف تعذيبنا؟
قلت :هم يزعمون أهنم يرمحونكم.
قال :هم يعذبوننا ،فنخرج من الدنيا من غري أن نسمع ذكر اهلل ..ثم يعذبون أنفسهم
بتعذيبنا حيث تبقى دماؤنا امللوثة يف أجسامنا ليأكلوها بعد ذلك ممحوقة الربكة.
قلت :فاذكر يل من فوائد ذبحكم ما أقنع به قومي.
قال :فوائد ذبحنا كثرية ..فقطع الودجني أثناء عملية الذبح يؤدي إىل نزف أكرب كمية ممكنة
من الدماء يف أقل وقت ممكن؛ حيث تنزف الذبيحة ما يقرب من ثلثي كمية الدم املوجودة يف
جسم احليوان .ويعترب التخلص من الدم أمرا بالغ األمهية حيث إنه يعترب أفضل وسط لتكاثر
امليكروبات والكائنات الدقيقة ،عالوة عىل ما يسببه من تبقع باللحم وإفساد للمظهر.
ويف قطع السبايت ،وهو متصل مبارشة بالودجني من الناحية الداخلية ،وقطعه يتسبب يف
عدم وصول الدم إىل املخ وإىل األطراف األمامية ،ومن ثم إىل رسعة الوفاة وإعاقة مراكز
اإلحساس باألمل املركزية يف املخ بسبب عدم وصول الدم إليها.
ويؤدي قطع القصبة اهلوائية بالذبح إىل عدم وصول اهلواء إىل الرئة؛ ألن ضغط اهلواء
داخل الرئة يكون مساويا للضغط اجلوي اخلارجي ،يف هذه األثناء حياول احليوان التنفس من
األنف ،ولكن األكسجني أيضا ال يصل إىل اجلسم فيساعد ذلك يف رسعة الوفاة .ويساعد وضع
رقبة احليوان إىل اخللف يف إمتام عملية قطع القصبة اهلوائية بإتقان ،ويشتمل منع سحب الدماء
بواسطة السبابتني فتحدث الوفاة رسي ًعا وتفقد الذبيحة الوعي خالل ثوان معدودة.
ويؤدي قطع املريء إىل نزول إفرازات املعدة إىل اخلارج بد ً
ال من ارجتاعها إىل القصبة
اهلوائية عرب املريء كرد فعل طبيعي أثناء املوت يف حالة عدم الذبح؛ حيث أن دخوهلا إىل القصبة
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اهلوائية يؤدي لدخول فضالت الطعام إىل الرئة والتي ال يزال هبا بقايا من هواء؛ وهو ما يؤدي إىل
نمو البكترييا يف هذا العضو احلساس بعد الوفاة مبارشة.
أما العضالت فتستمر يف العمل لعدة ثوان بعد الذبح ،وربام دقائق؛ وهو ما يؤدي إىل
استمرار دفع الدم من العضالت إىل خارجها عن طريق االنقباضات ،ودفعه أيضا خارج األوعية
الدموية الفرعية إىل األوعية األساسية ومن ثم إىل الودجني املقطوعني ..وهي تؤدي إىل نقص
كمية الدماء املوجودة يف العضالت بكميات كبرية وتقليل الدم؛ الوسط املساعد للنمو البكتريي
يف الذبيحة.
األدب:
قلت :فحدثني عن األدب.
قال :أول أدب حتتاجون إىل تعلمه هو أن تتعاملوا معنا باعتبارنا من خملوقات اهلل،
فتحرتمونا ،وتقدرونا حق قدرنا ،وال تتالعبوا بأرواحنا التي جعل اهلل بني أيديكم.
قلت :أجل ..إين أقف موقف احلياء منك ..وأنا أرى قومي يتعاملون معكم بتلك
العنرصية التي متتلئ كربا وظلام.
قال :إهنم مل يسمعوا ألصوات اهلدى التي حتذر من عواقب ظلمنا ..مل يسمعوا إىل الرمحة
املهداة  ،وهو يدعو إىل الرمحة بالكائنات ،وحمبتها يف اهلل ،وأخذ ما يؤخذ منها باسم اهلل.
قلت :أجل ..فقد كان  شديدا يف هذا الباب ..فقد هنى عن التمثيل بالبهائم ،فقال(:
لعن اهلل من يمثل بالبهائم)()1

وهنى أن صيد احليوان أو قتله لغري غرض ،فقال  (:ال تتخذوا شيئا فيه الروح

( )1أمحد والطرباين يف الكبري.
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غرضا)()1

قال :بل إنه  علمكم الكيفية املثىل لالستفادة من احليوان مع عدم إيذائه ما أمكن ،فقد
رأى رسول اهلل  رجال أضجع شاة وهو حيد شفرته ،فقال النبي  (:أتريد أن متيتها موتات،
هال أحددت شفرتك قبل أن تضجعها)()2

ومر رسول اهلل  برجل وهو جير شاة بأذهنا ،فقال رسول اهلل  (:دع أذهنا وخذ
بسالفتها)والسالفة مقدم العنق.
وهنى  عن رشيطة الشيطان ،وهي التي تذبح وتقطع اجللد وال تفري األوداج.
وقد اعترب  ذلك من اإلحسان ،فقال  (:إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء فإذا
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته)()3

وقد كان أهل اجلاهلية جيبون أسنمة اإلبل ،وهي حية ،ويقطعون أليات الغنم ،وكان يف
ذلك تعذيب هلذه احليوانات ،فحال النبي  بينهم وبني مقصودهم ،فحرم االنتفاع هبذه
األجزاء ،فقال (:ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)
قلت :هذا أدب ذبحكم ..فهل هناك آداب أخرى؟
قال :كثرية ..قل لقومك يدعونا ملراعي اهلل ..وال يطعموننا السموم التي يطعموننا هبا،
فإهنا ستنقلب عليهم ..فمن حفر حفرة ألخيه وقع فيها.
قلت :وهل يطعمونكم سموما؟
قال :من كل ألوان السموم يطعموننا ..وقد نجاين اهلل فهمت عىل نفيس يف أرض اهلل،

( )1أمحد والرتمذي والنسائي.
( )2الطرباين واحلاكم وقال صحيح عىل رشط الشيخني.
( )3مسلم.
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حتى وقعت بني يدي ويل من أولياء اهلل ،فر بدينه ،فكان يرعاين ويطعمني طعام السالم.
قلت :فحدثني عن أطعمة الرصاع.
قال :عندما تذهب إىل (:أدوية األرض) سيأيت من حيدثك عن أطعمة الرصاع.
االعتدال:
قلت :فحدثني عن االعتدال.
قال :لقد سمعت بعض إخوانكم من تالميذ املاكروبيوتيك ينفرون منا ،ويزعمون أننا من
أغذية اليانج املتطرفة.
قلت :سمعت هبذا ..ولو أين مل أفهم ما يقصدون.
قال :ستلقاهم يف أدوية األرض ليرشحوا لك مقصودهم.
قلت :فهل هم مصيبون أم خمطئون؟
قال :هم مصيبون وخمطئون.
قلت :كيف ذلك؟
قال :إن أرادوا ما يفعله قومك من التعامل معنا ،فهم مصيبون كل اإلصابة ،وإن أرادوا ما
يفعله الصاحلون ،فهم خمطئون كل اخلطأ.
قلت :أفعل واحد يتعاقب عليه الصواب واخلطأ؟
قال :إذا أكلونا باسم اهلل ،وباعتدال ال إرساف فيه وال غلو ،فنحن من الطعام املبارك ..أمل
ِ ٍ
حل ٍم ِممَّا َي ْشت َُه َ
ون﴾
جيعلنا اهلل من أطعمة أهل اجلنة اللذيذة ،فقال تعاىلَ ﴿:و َأ ْمدَ ْدن ُ
َاه ْم ِب َفاك َهة َو َ ْ
حل ِم َط ْ ٍري ِممَّا َي ْشت َُه َ
ون﴾(الواقعة)21:
(الطور ،)22:وقال تعاىلَ ﴿:و َ ْ
وأخرب  بأننا سادة الطعام ،فقال (:سيد طعام أهل الدنيا ،وأهل اجلنة اللحم)(،)1
( )1ابن ماجه.
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وقال (:خري اإلدام يف الدنيا واآلخرة اللحم)()1

وقد عرف األولياء فضلنا ،فقال عيل بن أيب طالب (:كلوا اللحم فإنة يصفي اللون
وخيمص البطن ،وحيسن اخللق) ،وكان يقول (:من تركه أربعني ليلة ساء خلقه)
قلت :وهل خيطئ قومي يف التعامل معكم؟
قال :أجل ..لقد أطعمنا اهلل قضبا( )2وأبا ،فأطعمنا سموما ..فذهب ذلك بعقولنا،
ويوشك أن يذهب بعقولكم.
قلت :ما األب؟
قال :األب هو فاكهتنا ..أمل تسمع قول ترمجان القرآن :الفاكهة كل ما أكل رطب ًا ،واألب
ما أنبت األرض مما تأكله الدواب وال يأكله الناس ،ويف رواية عنه :هو احلشيش للبهائم.
قلت :فهل لك دليل من النص غري ما ذكرت من النقل؟
قال :أجل ،فقد قال تعاىل بعدهاَ ﴿:متَاع ًا َلكُ ْم َو ِ َ
أل ْن َع ِامكُ ْم﴾(عبس ..)32:وإليك دليال
آخر ،أمل تسمع قوله  (:دواء عرق النسا( )3ألية شاة أعرابية تذاب ،ثم جتزأ ثالثة أجزاء ،ثم
يرشب عىل الريق ف كل يوم جزء) ..أال تالحظ أن رسول اهلل  عني شاة أعرابية؟
قلت :بىل ..وأنا متعجب من رس هذا التخصيص.
ِ
ِ
ِ
فضوهلاِ ،
قال :لقد ذكر بعضهم علة ذلك ،فقال (:وف ِ
وصغر
األعرابية ِلقلة
الشاة
تعيني
ِ
كالش ِ
الرب احلارةَِّ ،
يح،
مقدارها ،و ُلطف جوهرها ،وخاص َّية مرعاها ألهنا ترعى
َ
أعشاب َ ِّ
( )1ابن ماجه.
ِ
يها َح هب ًا َو ِعنَب ًا َو َق ْضب ًا﴾(عبس 27:ـ )28هو ـ كام قال ذلك ابن عباس ـ الفصفصة
( )2القضب الوارد يف قوله تعاىلَ :ف َأ ْنبَ ْتنَا ف َ
التي تأكلها الدواب رطبة ،ويقال هلا القت أيض ًا.
ٍ
ِ
ِ
ِ
خلف عىل الفخذ ،وربام عىل الكعب ،وكلام طالت مد ُته،
الو ِرك ،وينزل ِمن
( )3ع ْر ُق الن ََّساء :وج ٌع يبتدى ُء من َم ْفصل َ
الرجل وال َف ِ
ُ
خ ُذ.
وهتزَ ُل معه
زاد نزو ُلهُ ،
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احليوان ،صار ف حلمه من ِ
ُ
النباتات إذا َّ
َ
طبعها بعد أن ُي َل ِّط َفها
تغذى هبا
والق ْي ُصوم ،ونحومها ،وهذه
ُ
ً
ف منها ،وال سيام األلية)
تغذية هبا ،و ُيكس َبها مزاج ًا أل َط َ
قلت :فهمت هذ ..ولكن هل خيالف قومي هذا؟
قال :ستذهب إىل تالميذ املاكروبيتويك ليخربوك ما يطعمنا قومك.
قلت :فهم صادقون يف هذا إذن.
قال :كل الصدق ..وال جناح عليكم أن تتبعوهم يف هذا.
قلت :أنحرم ما أحل اهلل؟
قال :إذا صارت حلومنا سموما مل يبق خالف يف حرمتها ..أال تعرف اجلاللة؟
قلت :بىل ..وقد علمت حتريمها.
قال :ويف ذلك دليل عىل أن احلرمة هلا عالقة كبرية بنوع غذائنا.
قلت :ولكن فقهاء قومي يكتفون بذبحكم عىل الطريقة اإلسالمية.
قال :ال ينبغي أن يكتفوا بذلك ..بل ينبغي أن يذهبوا إىل املراعي ..لريونا هل نأكل عىل
الطريقة اإلسالمية.
قلت :وهل يف األكل طريقة إسالمية؟
قال :أجل ..فقد خلقنا اهلل نأكل حشيشا ال سموما.
قلت :قد سمعت بعض السلف ينهى عنك..
قال :بىل ..ولكنه ال حيرم ما أحل اهلل ..وإنام ينهى عن املبالغة فيه.
قلت :هذا صحيح ،فمع أن للحم فوائده الصحية ،باعتباره مصدرا مهام من مصادر
الربوتني إال أنه ينقلب نتيجة اإلرساف يف تناوله إىل عواقب مضة بالصحة ..وأعرف من قومي
من اعرتته األدواء وفتكت به من أجل قرمه الشديد اللحم ..فهو يأكله كام تأكله األسود والنمور.
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قال :أولئك هم القساة ..فاحذر منهم ..واحذر منهم ..واحذر منهم..
وبقي يرددها إىل أن غاب يف األفق البعيد.
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رابعا ـ مشايف الربكة
لست أدري ،هل استفقت من حلم مجيل ،أم أنني رحلت حقيقة إىل تلك العوامل اجلميلة..
ولكني عدت ألرى متوسم الغذاء بجانبي ،وقد رفع يده عن صدري ،وهو يقول :كيف
استقبلتك؟ ..وهل علمتك؟
قلت :نعم االستقبال ..وخري التعليم ..فبورك فيها ..فام أعظم أدهبا ..وما أكثر علومها.
قال :كل أكوان اهلل تنعم بام رأيت من أدب ،ألهنا ال تعرف الرصاع ..وألن قلوهبا ال تزال
عىل الفطرة.
قلت :فحدثني عن رس رحلتي ..أهي حلم مجيل حلمته؟ ..أم هي..
قال :دعك من هذه األسئلة ..فال ينبغي أن تسأل عام ال تطيق فهمه.
قلت :صدقت ..فقد عرفت نفيس ..ومن عرف نفسه تواضع وتذلل.
قال :ال بأس عليك ..فستكمل رحلتك يف مدرسة السالم ..لتفقه هذا وغريه ..فال
تعجل.
قلت :واآلن ..مل يبق يل من هذا القسم إال مشايف الربكة ،فكيف أزورها؟
دخل معلم الربكة ،وهو يقول :هيا ..فمشايف الربكة تنتظرك.
قلت :هل سنذهب إىل املشايف ..فإين متلهف لزيارهتا؟
قال :أجل..
خرجنا من خمزن الغذاء ..وكانت عيني تتلفت إىل أنواع األغذية املباركة ،فرتاها تبتسم
وتودعني ،وكنت أبادهلا كل ذلك ..وقد محدت اهلل عىل أين مل أكن يف أرض الرصاع ،فلو قمت
بمثل ذلك فيها لرمي عقيل ،ولرماين األطفال باحلارة.
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فجأة رأيت مبنى مجيل قد كتب عليه قوله  (:إن اهلل تعاىل مل ينزل داء إال أنزل له الشفاء
إال اهلرم)()1

دخلنا املشفى املختص باألدوية املباركة ،فرأيت أنواعا كثرية من األدوية املحفوظة كام هي
من غري أي تبديل أو تغيري فيها.
قلت ملعلم الربكة :أال تستخلصون من أدوية الربكة ما ترونه من أنواع العالج؟
قال :ال ..أمل تعلم بأنا نتعامل مع الدواء كام نتعامل مع الكائن احلي ..ولذلك نرى أن كل
تغيري له قد يؤدي إىل قتله ونزع الربكة منه.
قلت :فام فائدة وجود اخلرباء إذن ..وما الفرق بينهم وبني العامة؟
قال :فائدة اخلرباء هو البحث عن أرسار الشفاء يف األلوان واألصناف.
قلت :مل أفهم قصدك.
قال :سأرضب لك مثاال بام خيرج من بطون النحل.
قلت :تقصد العسل ..لقد أخرب اهلل تعاىل أنه شفاء ،فقال تعاىلَ ﴿:و َأ ْو َحى َر ُّب َك ِإ َىل الن َّْح ِل
ون ُثم كُ ِيل ِمن كُ ِّل ال َّثمر ِ
ِ
َأ ِن َّ ِ
اجل َب ِ
اخت ِذي ِم َن ِْ
ال ُب ُيوت ًا َو ِم َن َّ
ات َف ْاس ُل ِكي ُس ُب َل َر ِّب ِك
ْ
ََ
الش َج ِر َوممَّا َي ْع ِر ُش َ َّ
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ِف ِيه ِش َفا ٌء لِلن ِ
ُذ ُل ً
َّاس ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم
اب ُخمْت َِل ٌ
رش ٌ
وهنا َ َ
ال َخي ُْر ُج م ْن ُب ُط َ
كَّر َ
ون﴾(النحل)69:
َي َت َف ُ
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني اعتبار ما خيرج من بطون النحل شفاء مطلقا..
وهو يدل عىل أنه شفاء من كل داء ..ولكنه حدد مواصفات لذلك يكمن يف البحث عنها دور
اخلرباء.
قلت :مثل ماذا؟
( )1احلاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي.
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قال :فقد ذكر املواطن التي ينبغي أن تعيش فيها النحل ..واملآكل التي ينبغي أن تأكلها.
قلت :أهلذا عالقة بالشفاء؟
قال :أجل ..أمل يقل اهلل تعاىل هلاُ ﴿:ثم كُ ِيل ِمن كُ ِّل ال َّثمر ِ
ات ﴾
ْ
ََ
َّ
قلت :إن من قومي من يطعموهنا السكر..
قال :أيريدون أن جينو من الشوك العنب ..إن النحل ال يعطي إال ما يأخذ ..فهل تعطيه
مزيفا ،وتريد أن يعطيك خالصا؟
قلت :فكيف يتعامل العلامء هنا مع هذا الرشط؟
قال :لقد جعلوا يف خمابر التجريب ثمرات خمتلفة جلبوها من أنحاء العامل ،ثم جربوا تأثري
تغذية النحل هبا يف نوع العسل ،ثم جربوه عىل املرىض باألمراض املختلفة.
قلت :وهل رأوا تأثري ذلك؟
قال :أجل ..وقد حددوا لكل مرض من األمراض نوعا خاصا ..ومدة استعامل خاصة.
قلت :وأصحاب الصيدليات عندكم ماذا يفعلون؟
قال :هم يربون األنواع املختلفة ليعاجلوا هبا األدواء املختلفة.
قلت :فالصيادلة عندكم مربو نحل؟
قال :ال ..ليسوا مربو نحل فقط ..بل هناك أدوية أخرى ..سرتاها ..وما ذكرته لك جمرد
مثال.
قلت..:
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ﴾ ،فلم يسم ما
اب ُخمْت َِل ٌ
رش ٌ
وهنا َ َ
قال :واهلل تعاىل ذكر يف اآلية أنه ﴿ َخي ُْر ُج م ْن ُب ُط َ
خيرج من بطوهنا عسال ..ويف ذلك داللة عىل أن العالج يشمل كل ما خيرج من بطوهنا سواء كان
عسال أو غريه.
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قلت..:
قال :ثم ذكر األلوان املختلفة ،وهو دليل عىل أن هلا تأثريا يف الشفاء ..ويف انواع الشفاء.
قلت :فهمت هذا ووعيته ..فكيف نتعرف عىل مشايف الربكة؟
قال :سرتحل إليها كام رحلت يف خمزن الربكة.
قلت :وأين متوسم الربكة ليضع يده عىل صدري.
ضحك ،وقال :ال ..لن حتتاج إىل ذلك ..تلك كانت البداية ..وكنت حتتاج إىل مدد من
الربكات ..أما آلن ..فقد صارت لك القدرة بحمد اهلل عىل سامع أصوات الكائنات.
قلت :فامذا أفعل حتى أسمع أصواهتا.
قال :تعال ..اجلس ..واسرتخ حتت ظل هذه الشجرة املباركة ..وستأتيك أنواع األدوية
املباركة لتخربك عن بركاهتا.
قلت :وأنت..
قال :ستجدين بجانبك ..كلام احتجت إيل..

العسل
كان املكان مجيال ،تفوح فيه الروائح العطرة ،وتغرد بجانبه أصوات العنادل ،وكان البساط
الذي اتكأت عليه ال خيتلف عن بساط الريح الذي سمعت حديثه يف األساطري ،فقد كان يرفرف
يب ،وكأين أسبح يف النسيم العليل.
فجأة طنت بجانب أذين نحلة ،فاهتززت لطنينها ،ومحلت يدي أريد أن أبطش هبا،
فصاحت :ما الذي تفعله يا رجل؟
قلت :من الذي أرسلك إيل لتكدير صفوي؟
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قالت :أنا مل يرسلني اهلل ألكدر صفو أحد ،بل أرسلني ملداواة اآلالم وغسل اجلراح..
أرسلني ألبعث االبتسامة يف احلناجر اململوءة أنينا.
قلت :ولكن اهلل أمرك أن تتخذي من اجلبال بيوتا ومن الشجر ،ومل يرسلك إىل جلدي
وأذين.
قالت :ال ..أنا كيل عالج حتى قرصتي التي ختاف منها دواء وشفاء.
قلت :قرصك يؤملني ..وقبل ذلك خييفني.
قالت :ولكنه يشفيك ويعافيك ..قل يل :أهيام أعظم بركة :تلك احلقنة التي متلؤوهنا
سموما ،ثم حتقنون هبا أجسادكم ،أو قرصتي املباركة التي تفوح بأنوار الشفاء ،وبركات العافية.
قلت :ال أستطيع أن أجيبك اآلن ..فأنا مل أجلس هذا املجلس ألحتدث.
قالت :فلم جلست إذن؟
قلت :جلست كام جيلس املتوسمون ألسمع بركات الشفاء.
قالت :ومن يعلمك بركات الشفاء؟
قلت :اسكتي ..أمل تعلمي بأن اهلل رزقني سامع أصوات الكائنات؟ ..وقد سمعت يف خمزن
األغذية املباركة ما ينقيض دونه العجب.
قالت :وماذا تريد أن تسمع هنا؟
قلت :أريد أن أسمع أصوات األدوية املباركة ،وقد كدت أسمعها لوال أن جئت لتكدري
صفوي.
قالت :أنا مل آت ألكدر صفوك ..بل أنا رسول معلم الربكة إليك ألعرفك عىل مصانع
الشفاء التي كلفني اهلل بإدراهتا.
قلت :أنت مل تأيت إيل صدفة إذن.
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قالت :ال وجود للصدفة يف الكون أمل تقرأ ( أرسار األقدار)؟
قلت :مل أرحل إليها بعد ،فتلك يف املرحلة اجلامعية ،وأنا ال أزال تلميذا يف املدرسة
االبتدائية.
قالت :إذن سأحاول أن أبسط يف حديثي معك بقدر اإلمكان.
قلت :هل حتتقرين كفاءيت هلذه الدرجة؟
قالت :أنا ال أحتقرك ،ولكني هنيت أن أحدث الناس عىل خالف ما تستطيعه عقوهلم.
قلت :فحدثيني عن أرسار بركاتك.
قالت :سأبدأ بالرشاب املبارك ،والذي تسمونه العسل.
قلت :وهل هناك غريه؟
قالت :أجل ..وسنرجئ احلديث عنه إىل آخر اجللسة.
قلت :فحدثيني عن العسل.
بركات التكوين:
قالت :يرتكب العسل من مواد خمتلفة كلها بركات ..أوهلا ما تسمونه الغلوكوز ،أو سكر
العنب ،وهو يوجد يف بنسبة  75باملائة ..وأساس اختياري هلذا النوع من السكر هو أنه السكر
األسايس الذي تسمح جدران األمعاء بمروره إىل الدم ..عىل عكس بقية األنواع من السكاكر،
وخاصة السكر األبيض املعروف بسكر القصب ،والذي يتطلب من جهازكم اهلضمي إجراء
عمليات متعددة من التفاعالت الكياموية ،واالستقالبات األساسية ،حتى تتم عملية حتويله إىل
سكاكر بسيطة أحادية كالغلوكوز.
قلت :فأنت تستعملني هذا كمسوغ إذن..
قالت :ال ..ال أستعمله مسوغا فقط ..أال تعلم أن عسيل غذاء وشفاء ..فسكري الذي
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حدثتك عنه ليس سهل االمتصاص فقط ،بل هو باإلضافة إىل ذلك سهل االدخار ..فهو يتجه
بعد االمتصاص مبارشة إىل الكبد ،ليتحول إىل غلوكوجني ،يتم ادخاره فيه حلني احلاجة ..فإن
دعت الضورة الستخدامه يعاد إىل أصله ليسري مع الدم ،فيغذي اجلسم بام حيتاج من طاقة.
قلت :مهام يكن ،فإن ما لدينا من السكر يغني عن سكرك.
قالت :ال تقل هذا ..فال يمكن لك أن تقارن سكري بام لديكم من السكر ..فتمثل سكري
يف اجلسم سهل ورسيع ..وال يض سكري الكىل ،وال يسبب تلف أنسجتها ..ويزود سكري
بأعظم وحدات النشاط بأقل صدمة للجهاز اهلضمي( ..)1وال يسبب أي اضطرابات يف األغشية
الرقيقة للقناة اهلضمية.
وفوق ذلك ،فإن تناول كميات كبرية من عسيل بد ً
ال من أي مادة حلوة ثانية ال حيدث أي
رضر للجسم ،بل جتد أن النفع منه أكيد.
قلت :عرفت هذا املكون من مكونات العسل ..فحدثيني عن سائر املكونات.
قالت :عسيل يتكون من مواد كثرية ،منها ما عرف ،ومنها ما ال يزال يف طي النسيان ،فمام
عرف :بعض األمحاض العضوية وكمية قليلة من الربوتينيات ،وكمية ال بأس هبا من اخلامئر
الضورية لتنشيط تفاعالت االستقالل يف اجلسم ،ومتثيل الغذاء.
قلت :وما هذه اخلامئر؟ ..وما فائدهتا؟
قالت :منها مخرية األميالز ،وهي اخلمرية التي حتول النشاء الذي يف اخلبز وخمتلف املواد
النشوية ،إىل سكر عنب ..ومنها مخرية األنفزتاز :وهي التي حتول سكر القصب إىل سكاكر أحادية
يمكن امتصاصها يف اجلسم ..ومنها مخريتا الكاتاالز والبريوكسيداز :ومها رضوريتان يف عمليات

( )1من املالحظ أن القيمة احلرارية للعسل مرتفعة جد ًا ،الحتوائه عىل الغلوكوز ..و قد ثبت أن كيلوغرام ًا واحد ًا من
العسل يعطي 3150حريرة.
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األكسدة واإلرجاع التي يف اجلسم ..ومنها مخرية الليباز :وهي اخلاصة هبضم الدسم واملواد
الشحمية..
قلت :بورك يف مخائرك ..فحدثيني عن أمالحكم ،فإين أعلم ما هلا من تأثري عىل الصحة.
قالت :أمالح عسيل املعدنية قليلة ،فهي تشكل نسبة  0.018باملائة من مكوناته ،وعىل
الرغم من ضآلة نسبتها ،فإن هلا أمهية كربى ،بحيث جتعل العسل غذاء ذا تفاعل قلوي ..مقاوم ًا
للحموضة ..وله أمهية كربى يف معاجلة أمراض اجلهاز اهلضمي املرتافقة بزيادة كبرية يف احلموضة
والقرحة.
ومن أهم العنارص املعدنية التي يف العسل :البوتاسيوم والكربيت والكالسيوم والصوديوم
والفوسفور واملنغزيوم واحلديد واملنغنيز ..وكلها عنارص معدنية رضورية لعملية بناء أنسجة
اجلسم اإلنساين وتركيبها.
قلت :والفيتامنيات تلك املركبات اململوءة بأرسار احلياة؟
قالت :يف عسيل كميات قليلة من الفيتامينات التي هلا وظائف حيوية مهمة :فمنها فيتامني
ب ،1وله دور أسايس يف عمليات التمثيل الغذائي داخل اجلسم ،وال سيام بالنسبة للجملة
العصبية ..ومنها فيتامني ب  ،2وهو يدخل يف تركيب اخلامئر املختلفة التي تفرزها الغدد يف
اجلسم ..ومنها فيتامني ب 3وهو فيتامني مضاد اللتهابات اجلد ..ومنها فيتامني ب ،5ومنها
فيتامني بث :املضاد النزيف ..ومنها فيتامني ج :بنسبة  50ملغ لكل كيلوغرام وله دوره يف مناعة
اجلسم ومقاومته لألمراض ..ومنها..
قلت :ومم يتكون عسلك أيضا؟
قالت :من حبيبات غروية وزيوت طيارة ،تعطيه رائحة وطع ًام خاص ًا ..ومنها مواد ملونة
تعطيه لونه اجلميل.
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قلت :أهذا ما ترتكبني منه ..إن كل ما ذكرت يوجد يف سائر األغذية ..وقد يوجد بكميات
أوفر.
قالت :ال ..توجد مكونات أخرى مل تعرفوها ..ولعلك مل تستوعب ما قال لك معلم
الربكة.
قلت :وما قال؟
قالت :أمل يقل لك :إن الشأن ليس يف املكونات ،بل الشأن يف الربكة.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :أال جتد يف املعارك اجلندي القصري النحيف يصول وجيول ،بينام يرتد عىل عقبه
الرجل العمالق الضخم.
قلت :صحيح هذا ..وقد قال الشاعر فيه:
ِ
مـــزيـــر
أثـــوابـــه أســــــ د
ويف
ُ

النحيف فتزدريــه
َ
ترى الرجـ َـل
ِ
الـطـريـر فـتـبـتـلـيــه
ويـعـجـب ـ َك
فتزدريه
ُ
ُ
فـام ُعـ ْظـم الـرجـ ِ
ٍ
بـفـخـر
ـال هلـم
ُ

ـف ظـنـ َ
ـك الـرجـ ُـل الـطـري ُـر
فـيـخـل ُ
ولــكــن َفــ ْخــ ُر ُهــ ْم َكــ َر ٌم َ
وخــ ْ ُري
ِ
الـبـعـري
يســــتـغـن بــالـعـظـ ِم
فـلـم
ُ

ِ
بـغـري لـ ٍ
ـب
الـبـعـري
ظـم
لـقــد َعـ َ
ُ
الصـــبي بكـ ِّـل وجـ ٍـه
يرصـــف ـ ُه
ُّ
ِّ

وحيـبســـ ـه عـىل اخلســ ـ ِ
ف اجلـريـر
ُ ُ
َْ

بركات الشفاء:
قالت :أما إن قلت هذا ..فقد جعلني اهلل جنديا من جندي الشفاء ..ورشفني بام مل يرشف
به أحدا من مصانع الشفاء التي تفخرون هبا.
قلت :وبم رشفك؟
قالت :أمل تسمع ما ورد يف من القرآن الكريم؟
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قلت :بىل ..فقد قال تعاىل ﴿:و َأوحى رب َك ِإ َىل النَّح ِل َأ ِن َّ ِ
اجل َب ِ
اخت ِذي ِم َن ِْ
ال ُب ُيوت ًا َو ِم َن
ْ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الش َج ِر َو ِممَّا َي ْع ِر ُش َ
اس ُل ِكي ُس ُب َل َر ِّب ِك ُذ ُل ً
َّ
اب
رش ٌ
ون ُث َّم كُ يل م ْن كُ ِّل ال َّث َم َرات َف ْ
وهنا َ َ
ال َخي ُْر ُج م ْن ُب ُط َ
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ِف ِيه ِش َفا ٌء لِلن ِ
كَّر َ
ون﴾(النحل)69:
ُخمْت َِل ٌ
َّاس ِإ َّن ِيف َذل َك َآل َي ًة ل َق ْو ٍم َي َت َف ُ
قالت :إن أول ما رشفني به هو الوحي الذي متتلئ به جوارحي وكياين ،فرتاين أرقص
جذلة ،وأنا أستمع إليه.
قلت :إن قومي يفرسون الوحي الوارد يف اآلية باإلهلام واهلداية واإلرشاد.
قالت :أي إهلام يقصدون؟
قلت :اإلهلام الغريزي..
قالت :أتعني أين ال أسمع شيئا ..وال أشعر بيشء إال أين أحترك حركات آلية كحركات
مصانعكم.
قلت :هذا ما يقصدون.
قالت :بئس ما يقولون..فليسلبوين من حيايت خري يل من أن يقولوا عني هذا.
قلت :فهل تسمعني الوحي حقيقة؟
قالت :أسمعه وأعيشه وأطرب له ..وال أحسب أن عسيل إال ثمرة مباركة من ثامره ..إن
عسيل ملقح بنور الوحي ..مطعم بجامل اإلرشاد الرباين.
قلت :ما بالك غضبت هكذا؟
قالت :كيف ال أغضب ..وأنتم تسلبونني أخص خصوصيايت ..أرأيت لو أن أحدهم
رمى حركاتكم باآللية ،ورمي جهودكم باجلربية ..أترضون بذلك؟
قلت :ال نرىض ..بل تأخذنا احلمية.
قالت :فكيف تريدون مني أن ال أغضب؟
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قالت :أنت جمرد نحلة.
قالت :أفيك رائحة من روائح إبليس الذي تاه بناره عىل طينكم.
قلت :معاذ اهلل.
هلل ال َي ْست َْح ِيي َأ ْن َي ْ ِ
ض َب َم َث ً
وض ًة
قالت :فلم تقول هذا إذن ،وقد قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا ََّ
ال َما َب ُع َ
ِ ِ
َف َام َف ْو َق َها﴾(البقرة ،)26:وقال تعاىلَ ﴿:و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِيف ْ َ
األ ْر ِ
َاح ْي ِه ِإ َّال ُأ َم ٌم
ض َوال َطائ ٍر َيط ُري ِب َجن َ
َأ ْم َثا ُلكُ ْم ﴾(األنعام)38:
قلت :سلمت لكالم ريب ..فحدثيني عن أرسار الشفاء فيك.
قالت :إن بركات الوحي التي متأل كياين تتغلغل يف جزيئات العسل ،فتملؤها بإكسري
الشفاء ..فلذلك ال يعجز إكسري شفائي عن أي داء.
قلت :لدينا أدواء كثرية متأل مستشفياتنا ..وال نرى هلا من عالج.
قالت :فلم مل جتربوا العسل ..بل مل مل تداووا بالعسل ..فقد جعله اهلل شفاء لكل داء.
قلت :لعلهم داووا به ..فلم يفلح.
قالت :معاذ اهلل ..كالم اهلل ال يتخلف ..أمل تسمع ما ورد يف احلديث أن رج ً
ال جاء إىل
هلل  فقال :إن أخي استطلق بطنه ،فقال  (:اسقه عسالً) ،فذهب فسقاه عسالً ،ثم
رسول ا ه
جاء فقال :يا رسول اهلله ،سقيته عسالً ،فام زاده استطالق ًا ،قال (:اذهب فاسقه عسالً) ،فذهب
هلل
هلل  (:صدق ا ه
هلل ما زاده إال استطالق ًا ،فقال رسول ا ه
فسقاه عسالً ،ثم جاء فقال :يا رسول ا ه
وكذب بطن أخيك ،اذهب فاسقه عسالً) ،فذهب فسقاه عس ً
ال فربئ(.)1
قلت :سمعت هذا احلديث كثريا ،وسمعه قومي.
قالت :سمعتموه ،أم قرأمتوه.
( )1البخاري ومسلم.
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قلت :سمعناه وقرأناه ..وتكلمنا به.
قالت :فامذا وجدتم؟
قلت :أما القدماء ،فقالوا :كان هلذا الرجل فضالت ،فلام سقاه عسالً ،وهو حار حتللت
فأرسعت يف االندفاع ،فزاده إسها ً
ال ،فاعتقد األعرايب أن هذا يضه وهو مصلحة ألخيه ،ثم سقاه
فازداد التحليل والدفع ،ثم سقاه فلام اندفعت الفضالت الفاسدة املضة بالبدن استمسك بطنه،
وصلح مزاجه واندفعت األسقام واآلالم بربكة إشارته .
أما املحدثون..
قالت :فقالو..:
قلت :أهذا ما تقصدين؟
قالت :ال ..أنتم مل تسمعوا احلديث بعد ،بل اكتفيتم بقراءته.
قلت :كيف هذا؟
قالت :سامعه ـ الذي هو التحقق به ـ يدلكم عىل املنهج الذي تستعملون به العسل شفاء
لكل داء.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :أرأيت لو أن طبيبا غبيا من أطبائكم أجرى هذه التجربة عىل من استطلق بطنه،
فسقاه عسال ..فرأى بطنه يزيد استطالقا ماذا سيفعل؟
قلت :سيقدم دراسة حتذر املرىض من استعامل العسل ..أو قد يوضع يف أواين العسل :ال
يصلح استعامله ملن يستطلق بطنه.
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه
اب ُخمْت َِل ٌ
رش ٌ
وهنا َ َ
قال :ولكن النبي  الذي أدرك ما يف قوله تعاىلَ ﴿:خي ُْر ُج م ْن ُب ُط َ
ِف ِيه ِش َفا ٌء لِلن ِ
َّاس ﴾(النحل)69:أدرك أن الشفاء ال بد أن يتحقق ،ألن كالم اهلل ال يتخلف..
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ولذلك كان  يقول (:عليكم بالشفاءين العسل والقرآن)()1

قلت :ولكن اخلرباء عندنا جيربون(.)2
قالت :هم جيربون بعض التجارب ..ال كل التجارب ..هم جيربون عىل الفئران ،والفئران
ليست برشا( ..)3وهم جيربون بلون من ألوان العسل ،والعسل ألوان متعددة ..وهم جيربون
بعسل مستنتج من غذاء معني ،واألغذية كثرية ،ووفق ذلك جيربون ذلك بكميات معينة ومدد
حمددة..
أجبني :أال يتطلب وصول تأثري بعض األدوية عندكم شهورا؟

( )1ابن ماجه.
( )2البحوث احلديثة ال تزال جتد كل يوم جديدا يف العسل ...وكمثال عىل التطورات املتعلقة باستعامل العسل كمضاد
حيوي أنه يف سنه  1937أظهر دولد يف بحثه مفعول العسل كمضاد حيوي عىل سبعة عرش نوعا من خمتلف امليكروبات ...ويف
سنه  1944ناقش بالكي حمتويات العسل التي قد يكون هلا مفعول املضاد احليوي ...ويف سنه  1956استخلص فوجل مكونات
العسل ،بواسطة عدة مذيبات وتوصل إىل إن املواد القاتلة للميكروبات فيه موجودة يف املواد القابلة للذوبان يف األثري ...ويف
سنه  1958وجدت الدراسات أن املضاد احليوي يف العسل ليس يف اخلامئر املوجودة فيه ،ويف سنة  1958أيضا وجد ورنك أن
العسل املخفف له نفس املفعول كمضاد حيوي وانه قد يكون ذلك بسبب مخرية االنفرتيز بالعسل ....ويف سنه  1960قال
ستومغا ري أن تلك املادة يف العسل غري معروفة وناقش كل من ستنسون سنة  1960وجوناشن سنة  1963املادة القاتلة
للميكروبات بالعسل ،وافرتضوا أن تكون يف حامض اجلليكونيك أو يف فوق اكسيد اهليدروجني ...ويف سنه -1970وجد
كافاناج يف دراسة عىل مريضة عملت هلا عمليات استئصال الرحم أن استعامل العسل موضعيا عىل اجلرح جيعله خاليا من
امليكروبات بني  3إيل  6أيام فقط ،وان االلتئام حيدث بعد أسبوعني يف املتوسط.
( )3يف الطب املتداول تتم جتربة الدواء عىل احليوانات بحقنها بمواد تصيبها باملرض ،ثم حتقن بالدواء ملعرفة مدى فعاليته.
بعد ذلك يطرح الدواء اجلديد يف السوق .وهذه طريقة ناقصة إن مل تكن خطا متام ًا .فاحليوانات ختتلف فزيولوجي ًا عن اإلنسان،
كام أهنا ال تستطيع الكالم لتخربنا عام حتس به عند أخذ الدواء .وقد وجد أن الفئران ،وهي من أهم احليوانات وأكثرها استعامالً
يف هذا املجال ،تتأثر باملواد التي حتقن هبا بدرجة ختتلف كثري ًا جد ًا عن تأثر اإلنسان هبا .وهذا يعني أن ما حيسبه املصنعون فتحا
جديد ًا يف عالج املرض الفالين ال يعدو كونه ومها ،ه
ألن أثره العالجي عىل اإلنسان سيكون خمتلفا ً .هذا ناهيك عن اآلثار اجلانبية
التي ستكون خمتلفة هي األخرى .انظر :الطب البديل.
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قلت :من األدوية ما حيتاج استعامله سنوات.
قالت :فكيف تطلبون من ملعقة عسل واحدة أن تقيض عىل مجيع عللكم ..وبني عشية
وضحاها.
قلت :كل ما ذكرته صحيح ..ولكنه ليس سوى استنتاجات ..ال حقائق ..ونحن ال نسلم
إال للحقائق التي دلت عليها التجارب.
قالت :أما إن قلت هذا ..فسأدلك عىل رجل من أهل اهلل ..استطاع أن يعالج بعسيل بعض
األدواء التي متأل قلوبكم باملخافة.
قلت :من؟
قالت :ها هو ذا أمامك.
التفت ،فرأيت صاحب حلية طويلة ،يظهر من هندامه أنه بعيد كل البعد عن احلضارة وما
تتزين به ،قال يل مفاجئا :ال تنظر إىل حليتي وثيايب..فاإلنسان ليس حلية وال ثيابا.
قلت :زعمت هذه النحلة أنك قد توصلت إىل عالج األدواء اخلطرية بالعسل.
قال :أجل ..أنا أعيش يف أدغال إفريقية ..وقد أصاب بعض إخواين هذا الداء اخلطري
الذي تسمونه فقدان املناعة املكتسبة ..وقد كان عفيفا طاهرا ..ولكن بعض املجرمني من ذوي
البرشة البيضاء حقنوه به ،وهم يزعمون أهنم يعاجلونه ألمل أصاب رضسه.
قلت :فام فعلت؟
قال :لقد سمعت ما أوحى اهلل تعاىل به إىل النحل ..فرحت إىل بعض األدغال ،وأخذت
أجرب األنواع املختلفة من العسل ..وباملقادير املختلفة إىل أن وصلت إىل الرتكيبة التي ال يقوم
هلذا املرض معها قائمة.
قلت :فلم مل تكتف برشاء العسل بدل إرهاق نفسك بالذهاب إىل األدغال؟
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قال :فعلت ذلك لسببني ..أما أحدمها ،فلعدم ثقتي فيام يباع من عسل ..فهم يطعمونه
سمومهم ،وأما الثاين ،فليقيني أن العسل ابن ما يأكله كام أن الدواء ابن العنارص التي يتكون منها.
قلت :أتقصد أن النحل مصنع من مصانع الدواء؟
قال :أجل ..هو مصنع يقوم بتحليل ما يأكله ليصنع منه إكسري العالج ..فلذلك ختتلف
أنواع العسل باختالف تغذية النحل.
قلت :فنلرجع إىل أخيك ..فهل شفي؟
قال :شفي شفاء تاما بحمد اهلل ..وقد أجرى له بعض املتوسمني حتاليل خاصة ،فوجده
قد عويف عافية تامة ..بل اكتسب فوق ذلك من الصحة ما كان غائبا عنه.
قلت :فهل عدت وجربيته عىل غريه؟
قال :جربته عىل كثريين ..وكلهم بحمد اهلل شفوا.
قلت :فهل تصف يل نوع الرتكيبة العسلية التي استخدمتها ..أم أنك حتتفظ هبا رسا.
قال :انا ال أحتفظ هبا ..ومعاذا اهلل أن أكتم ما علمني اهلل ..ولكنه مل يؤذن يل يف نرشها يف
الوقت احلايل.
قلت :مل؟
قال :لقد جعل اهلل هذا الداء من األدواء التي نزلت عقوبة عىل عباده بسبب إفراطهم يف
االنحراف ..ومل يأذن اهلل هلذه العقوبة أن ترفع بعد.
قلت :فهل نسكت عن البحث عن عالجها؟
قال :ال ..ابحثوا كام تشاءون ..وستجدون قريبا دواءها ..وستجدون للعسل من ذلك
حلظ األوف ..ولكن اعلموا أنكم ستبتلون بغري هذا الداء ..ولعله أخطر منه إن ظللتم عىل هذا
االنحراف ..فهذه سنة اهلل ..وسنته ال تتخلف.
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قلت :فهل وجدت عالجا ألدواء أخرى؟
قال :أنا اآلن بصدد البحث عن عالج يشفي من مجيع أنواع الرسطان.
قلت :هذا مهم جدا ..فهل توصلت إليه.
قال :توصلت إىل تركيبة عسلية جتعل من األورام اخلبيثة أوراما طيبة ال تؤذي صاحبها..
ولكني مل أكتف بذلك ..بل أريد أن يفتح اهلل عيل باستئصاهلا متاما.
قلت :ذلك يستدعي عمليات جراحية.
قال :أنا من جهة ال تؤمن هبذه العمليات ..فلذلك نرمم ما حيتاج إىل الرتميم من غري
عمليات.
قلت :فدلني عىل ذلك..
قال :مل يأذن يل معلم الربكات وال معلم السالم يف تعليمك هذه العلوم.
قلت :مل؟..
قال :لكل يشء أهله ..ولست من أهل هذا الباب.
قلت :فلم أخربمتوين؟
قال :إدراك احلقائق يستدعي هذه املعارف ..أما التفاصيل ..فتعرف عند أهلها.
قلت :أال تأذنون يل يف العالج بالعسل؟
قال :ال نأذن لك وال لغريك ممن مل يؤته اهلل الفهم يف هذا الباب.
أردت أن أحدثه فإذا به هيم باالنرصاف ،قلت :إىل أين ..فاحلديث معك متعة ال تدانيها
متعة.
قال :النحل يف انتظاري ..وقد قدمت هلم اليوم طعاما خاصا ألنظر نوع العسل الذي
يقدومه يل ..ثم نوع الشفاء الذي جيعله اهلل فيه.
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وقد سمعت اليوم من بعض الصاحلني حديثا ،أريد أن أطبقة يف العالج.
قلت :وما سمعت؟
قال :سمعته  وهو يقول (:من لعق العسل ثالث غدوات كل شهر مل يصبه عظيم من
البالء)()1

انرصف ..فعادت النحلة ،تقول :هذا مثال واحد ..وأعرف من أمثاله الكثري ممن آتاهم
اهلل الفهم عنه.
قلت :إن ما ذكره الشيخ دلني عىل مناهج جديدة يمكن استعامهلا يف الطب ..فنحن
مقرصون جدا يف استعامل العسل ويف البحث عن أرساره.
قالت :ألن رشكات األدوية هي التي تتحكم يف صحتكم ..وهي ال هيمها من صحتكم
إال ما يمأل جيوهبا.
قلت :ولكن العسل غال..
قالت :هو أرخص بكثري من األدوية التي متلؤكم سموما ..ثم إن مصدر غالئه هو
تقصريكم فيه ..ولو أحسنتم تربيته ووفرتم اجلو املالئم له الستغنيتكم عن السكر اململوء بالسموم
واستعملتم العسل ..ليكون لكم دواء وغذاء.
قلت :وعيت هذا ..فعودي يب إىل أرض قومي ومعاملهم ،وأخربيني عام اكتشفوا يف
عسلك من أرسار الشفاء.
قالت :لقد اكتشفوا الكثري مما ال يمكن حرصه ،وسأكتفي بذكر ما متس احلاجة إليه.
قلت :فاذكريه بورك فيك.
قالت :أوال ..من أهم خواص عسيل أنه وسط غري صالح لنمو البكترييات اجلرثومية
( )1ابن ماجة.
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والفطريات ..ولذلك فهو قاتل للجراثيم ،مبيد هلا أينام وجدت..
قلت :ولكني سمعت شائعة يف الواليات املتحدة منذ ثالثني سنة تنص عىل أن العسل
ينقل اجلراثيم ،كام ينقلها احلليب بالتلوث.
قالت :تلك شائعة أشاعها املجرمون عنا ..وقد أهلم اهلل طبيب اجلراثيم ساكيت ،فقام
باختبار أثر العسل عىل اجلراثيم بالتجربة العلمية ..فزرع جراثيم خمتلف األمراض يف العسل
الصايف ..وأخذ يرتقب النتائج..
قلت :فامذا وجد؟
قالت :لشد ما كانت دهشته عظيمة عندما رأى أن أنواع ًا من هذه اجلراثيم قد ماتت خالل
بضع ساعات يف حني أن أشدها قوة مل تستطع البقاء حية خالل بضعة أيام.
قلت :ماتت اجلراثيم إذن؟
قالت :ماتت طفيليات الزحار ( الديزيرتيا)بعد عرش ساعات من زرعها يف العسل..
وماتت جراثيم محى األمعاء ( التيفوئيد)بعد أربع وعرشين ساعة ..أما جراثيم االلتهاب
الرئوي ..فقد ماتت يف اليوم الرابع ..وهكذا مل جتد اجلراثيم يف العسل إال قات ً
ال ومبيد ًا هلا.
قلت :فيمكن استعامل العسل مادة عالجية هبذه اخلاصية.
قالت :أجل ..فقد وجد أن احلفريات التي أجريت يف منطقة اجليزة بمرص دلت عىل وجود
إناء ،فيه عسل ،داخل اهلرم ،مىض عليه ما ينوف عىل ثالثة آالف وثالثامئة عام ..وعىل الرغم من
مرور هذه املدة الطويلة جد ًا ،فقد ظل العسل سليام مل يتطرق اليه الفساد ..بل إنه ظل حمتفظ ًا
بخواصه ،مل يتطرق إليه الفساد ..بل إنه ظل حمتفظ ًا حتى بالرائحة املميزة للعسل!!
قلت :هذه بركات عظيمة ..فزيديني من بركاتك؟
قالت :العسل الذي يتألف بصورة رئيسة من سكر العنب يمكن استعامله يف كل
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االستطبابات املبنية عىل اخلواص العالجية هلذا السكر كأمراض الدورة الدموية ،وزيادة التوتر
والنزيف املعوي ،وقروح املعدة ،وبعض أمراض املعي يف األطفال ،وأمراض معدية خمتلفة مثل
التيفوس واحلمى القرمزية واحلصبة وغريها ..باإلضافة إىل أنه عالج ناجح للتسمم بأنواعه.
باإلضافة إىل أن السكر املدخر يف الكبد ( الغلوكوجني)ليس ذخرية للطاقة فحسب ..بل
إن وجوده املستمر يف خاليا الكبد وبنسبة ثابتة يشري إىل دوره يف حتسني وبناء األنسجة والتمثيل
الغذائي ..زيادة عىل أن هذا استعمل حديث ًا ،وعىل نطاق واسع ،ليزيد من معاونة الكبد ملضادة
التسمم.
قلت :فزيديني من أخبار بركاتك.
قالت :حيتوي العسل عىل عامل فعال جد ًا ،له تأثري كبري عىل اخلضاب الدموي
(اهليموغلوبني) ،وقد جرت دراسات حول هذا األمر يف بعض املصحات السويرسية أكدت
التأثري الفعال عىل خضاب الدم حيث ازداد قوام اخلضاب يف الدم من  57باملائة إىل  80باملائة يف
األسبوع األول ،أي بعد أسبوع واحد من املعاجلة بالعسل ..كام لوحظت زيادة يف وزن األطفال
الذين يتناولون العسل مقارنة باألطفال الذين ال يعطون عس َ
ال ًً.
قلت :رأيت بعض قومي يستعملون عسلك يف شفاء اجلروح.
قالت :أحسنوا صنعا ..وقد أثبتت معاملكم هذا ..وقد دلت اإلحصائيات التي أجريت
يف عام  1946عىل نجاعة العسل يف شفاء اجلروح ذلك أن الدكتور ( س .سمرينوف) ،وهو
أستاذ يف معهد تومسك الطبي استعمل العسل يف عالج اجلروح املتسببة عن اإلصابة بالرصاص
يف  75حالة ،فتوصل إىل أن العسل ينشط نمو األنسجة لدى اجلرحى الذين ال تلتئم جروحهم
إال ببطء.
ويف أملانيا يعالج الدكتور (كرونيتز)وغريه آالف اجلروح بالعسل وبنجاح ،مع عدم
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االهتامم بتطهري مسبق ،واجلروح املعاجلة هبذه الطريقة متتاز بغزارة افرازاهتا إذ ينطرح منها القيح
واجلراثيم.
وهلذا ينصح الدكتور (بوملان)باستعامل العسل كمضاد جراحي للجروح املفتوحة..
ويعرب عن رضاه التام عن النتائج الطيبة التي توصل إليها يف هذا الصدد ألنه مل حتدث التصاقات
أو متزيق أنسجة أو أي تأثري عام ضار..
قلت :فلعسلك تأثري يف اجللد إذن؟
قالت :أجل ..ال شك يف ذلك ..ويف بعض الدول األوروبية يقوم الريفيون بربط أماكن
احلروق واجلروح والتسلخات بأرشطة من القامش املدهون بالعسل.
وأثبتت حادثة واقعية لطفل انسكب عليه كوب من الشاي املغيل أدى إىل التهاب جلد
املتجمد؛ يف الصباح بعد الكشف عن أماكن احلرق
الصدر والبطن ،ومع دهانه رسي ًعا بالعسل
ِّ
عادي ،كأن مل يصبه يشء مع ظهور فقاعة بحجم حبة
تبني أن السطح البطني للجسم أبيض
ه
العنب يف أعىل الصدر ممتلئة سائ ً
دهن بالعسل،
ال يبدو أهنا كانت قليلة االلتهاب؛ فلم ُت َر ،ومل ُت َ
ومع املقارنة بني السطحني تبني املفعول األكيد للعسل.
ستعمل لبخة العسل املخلوط بالدقيق لعالج اخلراريج
ويف الطب الرويس الشعبي كانت ُت َ
السميكة التي تصيب األكف واألقدام وكذلك سل اجللد.
وقد نرش الباحثون العاملون يف عيادة األمراض اجللدية ،سنة  ،1945يف املعهد الطبي
الثاين ،يف موسكو مقالة عن النجاح يف عالج سبعة وعرشين مريض ًا ،من املصابني بالدمامل
واخلراجات ،ثم شفاؤهم بواسطة استعامل أدهان العسل كمراهم ..وال خيفى ما لالدهان بالعسل
من أثر يف تغذية اجللد ،وإكسابه نضارة ونعومة.
قلت :فلعسلك عالقة هلذا باجلامل؟
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قالت :ال شك يف ذلك ..فالعسل من مصادر اجلامل؛ وهلذا ُيستخدَ م كمحلول للوجه مع
ً
ونعومة ،ويقيه من امليكروبات ،كام يعمل العسل
بياضا
اللبن؛ حيث يغذي العسل اجللد ويزيده ً
عىل شدِّ اجللد املرختي واملتشقق ،والشفتني وهلذا ينصح بخلط ()30جرا ًما من العسل بمثلها من
عصري الليمون بنصف مثلها من ماء الكولونيا هلذا.
بل يعترب العسل وعصري الليمون أحسن املواد لعالج رضبة الشمس وهتيج وتبقع اجللد.
قلت :واجلهاز التنفيس ..فإن أكثر املرىض يرتددون عىل أطباء اجلهاز التنفيس.
قالت :فانصحهم بالرتدد عىل عسيل.
قلت :كيف؟
قالت :لقد استعمل العسل ملعاجلة أمراض اجلزء العلوي من جهاز التنفس ،وال سيام
التهاب الغشاء املخاطي وتقرشه ،وكذلك تقرش احلبال الصوتية.
وتتم املعاجلة باستنشاق حملول العسل باملاء الدافئ بنسبة  10باملائة خالل  5دقائق ..وقد
بني الدكتور ( كيزلستني)أنه من بني  20حالة عوجلت باستنشاق حملول العسل ..فشلت حالتان
فقط ..يف حني أن الطرق العالجية األخرى فشلت فيها مجيع ًا ..وهي نسبة عالية يف النجاح.
وهلذا كله يستعمل العسل ممزوج ًا بأغذية وعقاقري أخرى كعالج للزكام ..وقد وجد أن
التحسن الرسيع حيدث باستعامل العسل ممزوج ًا بعصري الليمون بنسبة نصف ليمونه يف 100غ
من العسل.
قلت :باملناسبة ..لقد رأيت فيلام عن ابن سينا ..وقد الحظت أنه عالج السل يف أطواره
األوىل بالعسل ..فهل هذا صحيح ..أو هو جمرد مبالغة فنية؟
قالت :ال ..هذا صحيح ..ولو أنه ال ينبغي أن تأخذ علمك من األفالم ..فبعض أهلها ال
يتقون اهلل فيام يوزعونه من معلومات.
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قلت :فهل ما فعله ابن سينا صحيح من وجهة النظر احلديثة؟
قالت :أجل ..وقد كان الدكتور ( ن .يورش) ،وهو أستاذ الطب يف معهد كييف ،يرى أن
العسل يساعد العضوية يف كفاحها ضد اإلنتانات الرئوية كالسل وخراجات الرئة والتهابات
القصبات وغريها..
قلت :عرفنا أثر عسلك يف الصدر ..فام أثره يف تلك العضلة التي تضخ الدماء يف اجلسم؟
قالت :عضلة القلب التي ال تقرص يف حفظ دوران الدم ،وبالتايل تعمل عىل سالمة
احلياة ..ال بد هلا من غذاء يقوم بأودها ..وقد عرفت أن العسل لوفرة ما فيه من سكر العنب يقوم
هبذا الدور ..ومن هنا وجب إدخال العسل يف الطعام اليومي ملرىض القلب.
قلت :فلننزل إىل اجلهاز اهلضمي.
قالت :إن املنطق األسايس الستعامل العسل كعالج لكافة أمراض املعدة واألمعاء
املرتافقة بزيادة يف احلموضة ،هو كون العسل غذاء ذا تفاعل قلوي ..يعمل عىل تعديل احلموضة
الزائدة ..ففي معاجلة قروح املعدة واألمعاء ينصح بأخذ العسل قبل الطعام بساعتني أو بعده
بثالث ساعات.
وقد تبني أن العسل يقيض عىل آالم القروح الشديدة ،وعىل محوضة اجلوف والقيء..
ويزيد من نسبة هيموغلوبني الدم عند املصابني بقرح املعدة واالثنى عرشي.
وقد أثبتت التجربة اختفاء احلموضة بعد العالج برشاب العسل ،كام أظهر الكشف
بالتصوير الشعاعي اختفاء التجويف القرحي يف جدار املعدة لدى عرشة مصابني بالقرحة من
أصل أربعة عرش مريض ًا ،وذلك بعد معاجلتهم برشاب العسل ،ملدة أربعة أسابيع ،وهي نسبة
عالية معتربة.
قلت :فنلرس قليال نحو اليمني حيث يرتبع الكبد عىل عرشه.
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قالت :إن كافة احلوادث االستقاللية تقع يف الكبد تقريب ًا ،وهو يدل عىل مدى األمهية التي
يكتسبها هذا العضو من أعضاء اجلسم.
قلت :أعلم ذلك ..ولكني أبحث عن بركات الشفاء بالعسل.
قالت :لقد ثبت بالتجربة أن سكر العنب الذي هو املادة الرئيسية املكونة للعسل ،يقوم
بعمليتني اثنتني ..أما األوىل ،فإنه ينشط عملية التمثيل الغذائي يف الكبد ..وأما الثانية فإنه ينشط
الكبد لتكوين الرتياق املضاد للبكرتيا لزيادة مقاومة اجلسم للعدوى.
كام تبني أن للعسل أمهية كبرية يف معاجلة التهاب الكبد واآلالم الناجتة عن حصوات
الطرق الصفراوية.
قلت :فلننزل إىل جهاز اإلطراح الذي خيلص اجلسم من الفضالت.
قالت :يرى الدكتور ( ريمي شوفان)أن سكر الفواكه الذي حيتوي العسل عىل نسبة عالية
منه يسهل اإلفراز البويل أكثر من سكر العنب ،وأن العسل أفضل من االثنني مع ًا ،ملا فيه من
أمحاض عضوية وزيوت طيارة وصباغات نباتية حتمل خواص فيتامينية.
ولئن كثر اجلدل حول العامل الفعال املوجود يف العسل الذي يؤدي إىل توسيع األوعية
الكلوية وزيادة اإلفرازات الكلوي أو ما يسمى باإلدرار ،إال أن تأثريه امللحوظ مل ينكره أحد
منهم ،حتى إن الدكتور ( ساك)بني أن إعطاء مئة غرام ثم مخسني غرام ًا من العسل يومي ًا أدى إىل
حتسني ملموس ،وزوال كل من التعكر البويل واجلراثيم العضوية.
قلت :فلنصعد إىل اجلهاز العصبي ..فام بركاتك عليه؟
قالت :لقد أثبتت املشاهدات الرسيرية اخلواص الدوائية للعسل قي معاجلة أمراض
اجلهاز العصبي ،فقد بني الربوفيسور ( ك .بوغوليبوف)و( ف .كيسيليفا) نجاح املعاجلة بالعسل
ملريضني مصابني بداء الرقص ـ وهو عبارة عن تقلصات عضلية ال إرادية تؤدي إىل حركات
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عفوية يف األطراف ـ ففي فرتة امتدت ثالث أسابيع أوقفت خالهلا كافة املعاجلات األخرى حصل
كل من املريضني عىل نتائج باهرة ..لقد استعادا نومهام الطبيعي ،وزال الصداع ونقص التهيج
والضعف العام.
قلت :والعني ..هل هلا ترياق من لعابك؟
قالت :أجل ..أمل تعلم أين شفاء من كل داء ،فكيف تقرص العيون دون شفائي ..لقد
استعمل األطباء يف املايض العسل كدواء ممتاز ملعاجلة التهاب العيون.
قلت :ذلك قديام ..أما اآلن ،فقد اكتشفت أنواع كثرية من العقاقري واملضادات احليوية.
قالت :ال تعد لذكرها أمامي ..فكيف تقارن السيف بالعصا؟
قلت :أنا مل أقرنك ..ولكني..
قالت :ال بأس ..مع ما ذكرت مل يفقد العسل أمهيته ..فقد دلت اإلحصائيات عىل دور
العسل يف شفاء التهاب اجلفون وامللتحمة وتقرح القرنية ،وأمراض عينية أخرى.
ومن أكثر املتحمسني االستطباب بمراهم العسل األساتذة اجلامعيون يف منطقة (
أوديسا)يف االحتاد السوفيتي ،وخصوص ًا األستاذ اجلامعي ( فيرش)والدكتور ( ميخائيلوف)..
حتى إن تطبيب أمراض العني بمراهم العسل انترش يف منطقة ( أوديسا)كلها.
وقد كتب الدكتور( ع .ك .أوساولكو)مقا ً
ال ضمنه مشاهدته وجتاربه يف استعامل العسل
ألمراض العني ،فإن شئت أن أذكر لك ما خرج به من نتائج فعلت؟
قلت :اذكري ..فمن يشبع من العلم؟
قالت :من النتائج التي وصل إليها أن العسل يبدي بدون شك تأثري ًا ممتاز ًا عىل سري خمتلف
آفات القرنية االلتهابية ،فكل احلاالت املعاندة عىل العالج العادية والتي طبق فيها املرهم ذا
السواغ العسيل حتسنت برسعة غريبة ،كام أن عدد ًا من حادثات التهاب القرنية عىل اختالف
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منشئه ،أدى تطبيق العسل رصف ًا فيها إىل نتائج طبية.
وقد ختم بحثه بنصيحة يقول فيها (:من املؤكد أن ما توصلنا إليه من نتائج يدعوا
املؤسسات الصحية كافة ،والتي تتعاطى طب العيون ،أن تفتح الباب عىل مرصاعيه لتطبيق
العسل عىل نطاق واسع يف معاجلة أمراض العيون)
قلت :فهل سمعت نصيحته؟
قالت :لقد اطلعت أخريا عىل بعض بني جلدتك قام ببحث يف هذا( ،)1وقد دفع إيامنه بام
يف القرآن الكريم من ذكر العسل إىل جتربته عالجا.
قلت :فهل نجح العالج؟
قالت :يستحيل أن ال ينجح.
قلت :فحدثيني عن مرض الرسطان ..فال أحسب أن هناك ما هو أكثر فتكا منه.
قالت :لقد ثبت لدى العلامء املتخصصني أن مرض الرسطان معدوم بني مريب النحل
املداومني عىل العمل بني النحل ،ولكنهم حاروا يف تفسري هذه الظاهرة..
فامل بعضهم إىل االعتقاد بأن هذه املناعة ضد مرض الرسطان لدى مريب النحل مردها إىل
سم النحل الذي يدخل جمرى الدم باستمرار نتيجة ملا يصابون به من لسع النحل أثناء عملهم.
ومال آخرون إىل االعتقاد بأن هذه املناعة هي نتيجة ملا يتناوله مربو النحل من العسل
( )1يف عام ( )1981أشار د .حممد عامرة  -رئيس قسم طب العيون بجامعة املنصورة  -إىل نجاح العسل يف عالج التهاب
القرنية ،وعتامت القرنية املرتتبة عن اإلصابة بفريوس اهلربس ،والتهاب وجفاف امللتحمة ،وينصح بوضع العسل يف جيب
امللتحمة األسفل ()3 – 2مرات يوميًّا مثل وضع املراهم متا ًما ،وإن كان ذلك ربام يؤدي إىل حدوث حرقان وقتي بالعني واهنامر
الدموع؛ فإنه رسعان ما يتالشى وتتحسن احلالة بنسبة ( 85باملائة).
انظر :دراسة إكلينيكية عن استخدام عسل النحل موضوعي ًا يف عالج بعض أمراض العني السطحية ،األستاذ الدكتور/
حممد عامرة ،مجهورية مرص العربية ،موقع :إسالم ست ،وقد نرش بحثا يف هذا عن طريقة جديدة لعالج هريس القرنية منشور
يف صحائف املؤمتر الرمد الدويل الثالث والعرشين الذي عقد يف كيوتو باليابان  ،1978صفحة ( 175ـ .)1753
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املحتوي عىل كمية قليلة من الغذاء امللكي ذي الفعلية العجيبة ،وكمية أخرى من حبوب اللقاح.
خصوصا بعد ما تم اكتشافه من أن نحل العسل،
ومال كثري من العلامء إىل الرأي الثاين
ً
يفرز بعض العنارص الكياموية عىل حبوب اللقاح متنح انقسام خالياها ،وذلك متهيد ًا الختزاهنا يف
العيون السداسية ،فهذه املواد الكياموية الغريبة التي حتد من انقسام حبوب اللقاح ،والتي يتناوهلا
اإلنسان بكميات قليلة جد ًا مع العسل لربام كان هلا أثر كبري يف احلد من النمو غري الطبيعي خلاليا
جسم اإلنسان ،وبالتايل منع اإلصابة بمرض الرسطان.
ومع ذلك ..فال زالت خمابركم أعجز إىل أن تصل إىل النتائج احلقيقية يف هذا.
قلت :مل؟
قالت :لعدم اجلدية والصدق ..فهم يتعاملون معي باحتقار ..وال يستفيد مني إال من
يكرمني ..ويكرم رشايب املبارك.
بركات األلوان:
قلت :لقد حدثتني عن بركات تكوينك ،وبركات شفائك..
قاطعتني وقالت :مل أحدثك عن بركات شفائي..
قلت :وعم كنت تتحدثني؟ ..ارشيب عسال لتتخلِص من هذا النسيان.
قالت :أنا مل أحدثك إال عن بعض بركات شفائي ..أما كل شفائي ..فذلك شأن آخر..
وله أرسار أخرى ..ال تفهمها أنت وال قومك.
قلت :فحدثيني عن بركات ألوانك وأنواعك ..فقد ذكر تعاىل أنه خيرج من بطنك رشاب
خمتلف ألوانه.
قالت :اهلل تعاىل يف تلك اآلية ينبهكم إىل النظر يف ألوان عسيل الستعامهلا يف العالجات
املختلفة ،أمل تسمع بعلم األلوان؟
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قلت :بىل ..سمعت به ،ولكني مل أفهمه.
قالت :ال هيم أن تفهمه أو ال تفهمه ..املهم أن تستفيد منه ..فإنكم تستفيدون من كل يشء
من غري أن تفهموه ..وأقل يشء أنكم تستفيدون من رزق اهلل ،ثم ال تبحثون عن اهلل.
قلت :فحدثيني عن ألوانك.
قالت :قومك يذكرون يل أربعة ألوان :األبيض ،والكهرماين الفاتح ،والكهرماين،
والكهرماين الداكن.
قلت :فام رس هذا االختالف يف األلوان؟
قالت :لقد ربط اهلل تعاىل بني اختالف األرايض التي نسلكها وبني األلوان ،فقال تعاىل﴿:
ِ
ِ
َف ْاس ُل ِكي ُس ُب َل َر ِّب ِك ُذ ُل ً
ف َأ ْل َوا ُنه﴾(النحل ..)69:وهذا يشري إىل
اب ُخمْت َِل ٌ
رش ٌ
ال َخي ُْر ُج م ْن ُب ُطوهنَا َ َ
حقيقتني علميتني عن سبب اختالف ألوان العسل ،أقرهتا املتابعة العلمية احلديثة.
أما أوالمها ،فهي أن اختالف مرعى النحل يؤثر تأثري ًا كبري ًا يف لون العسل ..وذلك ألن
نوعية الرحيق وقف عىل نوعية األزهار التي يرعاها النحل.
وأما الثانية ،فهي أن اختالف تركيب الرتبة الكياموي بني بقاع األرض املختلفة ..يؤدي
إىل اختالف لون العسل ..ذلك أن رحيق األزهار يعتمد اعتامد ًا كبري ًا عىل ما يمتصه النبات من
املعادن التي يف الرتبة ..وحيث كانت كمية املعادن ختتلف باختالف بقاع األرض ..فإن من
الطبيعي لذلك أن خيتلف لون العسل.
قلت :ولكني سمعت من املربني أن اختالف لون العسل يعتمد أيض ًا عىل األقراص
الشمعية املستعملة يف اخللية ،فإذا كانت هذه األقراص جديدة أعطت عس ً
ال فاتح اللون ،وإذا
كانت قديمة أعطت عس ً
ال داكن ًا.
قالت :ولكن التمحيص يف هذه احلقيقة العلمية املؤثرة يف لون العسل يدلنا عىل عظمة
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القرآن الكريم ،كام يشري إىل بالغته التي اقتضت أن يعطي من احلقائق العلمية ما يتطلبه املوقف
وبصورة بالغة اللطف حتى يتمكن اإلنسان من تفهمها وهضمها متام ًا.
ذلك أن هذه احلقيقة العلمية التي ذكرهتا واملؤثرة يف لون العسل هي ذات تأثري عارض
وليس بطبيعي ..إذ أن اختالف األقراص الشمعية بني القدم واجلدة إنام مرده إىل ما حيدثه
اإلنسان ،اليوم ،الذي يضع األقراص القديمة يف خلية النحل ..أما عسل النحل ..كام يصنعه
النحل ..دون أن تتدخل فيه يد اإلنسان ..فإنه ال يتأثر مطلق ًا هبذه احلقيقة التي ذكرتا ،ألنه ال أثر
هلا ،وال وجود هلا ،يف األحوال الطبيعية.
ومن أجل ذلك مل ترش اآلية الكريمة إىل هذا األمر مطلق ًا ،ألهنا تعالج العسل ،كام ينتجه
النحل ،وفق ًا للوحي اإلهلي.
قلت :فام بركات ألوانك؟
قالت :لقد ذكرت لك أن ألوان عسيل ختتلف باختالف ألوان عذائي ..أمل تعلم بأين مصنع
أدوية؟  ..قدموا يل ما تشاءون من أصناف األغذية ألحوهلا لكم أصناف أدوية.
قلت :كيف ذلك ..وهل لكم علم بالكيمياء؟
قالت :كيمياؤنا ختتلف عن كيميائكم ..كيميائكم بدأت باإلكسري الذي حيول احلجارة
ذهبا ..وانتهت باملصانع التي حتول السموم أدوية ..والفضالت أطعمة ..لتمأل اجليوب بالذهب
الذي تأسست ألجله الكيمياء.
قلت :فام كيمياؤكم؟
قالت :نحن نتعامل مع األشياء ،ال مع عنارصها.
قلت :كيف ذلك؟..
قالت :نحن ال نعرف ما تسمونه من سكريات ودهون وبروتينات..
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قلت :فام تعرفون؟
قالت :نحن نسلم عىل كل زهرة نشم رحيقها ،ونسأهلا عن أنواع الربكات املودعة فيها..
لنأخذ منها قدر ما نحتاجه لنصنع منه اإلكسري املبارك.
قلت :أيعرف بعضكم بعضا؟
قالت :نحن ال نغتصب رحيق األزهار إال بعد إذهنا لنا ..أتريدنا أن نطعم أوالدنا أو
أوالدكم احلرام؟
قلت :أتعرفون احلرام؟
قالت :أنتم الذين ال تعرفونه ..لوال أن اهلل أذن لنا من األكل من كل الثمرات ما امتدت
أفواهنا إىل يشء منها.
قلت :وهل تسمون اهلل عند أكلكم؟
قالت :نحن ال نحتاج إىل ذلك.
قلت :أرفع عنكم القلم؟
قالت :نحن ال نغفل عنه ،فنحتاج ألن نذكره ..إننا نذكره يف كل حلظة بكل كياننا..
ونرقض جذال ..ونحن نذكره.
بركات األنواع:
قلت :فحدثيني عن بركات ما خيرج منك( )1من أنواع بعد ما حدثتني عن بركات
األلوان.
قالت :لقد شاع يف أوساط الناس أن عسيل وحده فيه شفاء للناس ،بينام اآلية تدل عىل ما
هو أعم من ذلك.
( )1رشاب النحل…اختالف يف األلوان واتفاق يف الشفاء ،رضوة حسن2001/1/9 ،
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قلت :فام الذي هو أعم من ذلك؟
قالت :هي تدل عىل كل ما خيرج من أجسامنا من عسل ،وشمع ،وسم ،وغذاء ملكي،
فقد ثبت لكل منها فوائد عالجية من أمراض خمتلفة.
قلت :فحدثيني عن الشمع.
قالتُ :ي َعدُّ شمع النحل من أغىل وأهم أنواع الشموع ،وكانت له أمهية كبرية يف العصور
نظرا الكتشاف املواد الشمعية األخرى والشبيهة بالشمع،
املاضية ،ولكن أمهيته قلت يف عرصكم ً
ولكن ال يزال شمع النحل هو الوحيد الذي يدخل يف صناعة األدوية ومواد التجميل.
قلت :طلبت منك احلديث عن بركات الشفاء ال عن بركات الصناعة.
قالت :لقد ثبت من خالل التجارب أن شمع العسل يساعد يف محاية اجليوب األنفية من
االنسداد؛ فقد كتب دكتور جارفيس أن طف ً
ال عمره ()8سنوات كان يشكو من برد يف الرأس
وزكام شديد ،ومل ينفع أي عالج معه؛ حيث يوجد بأنفه إفرازات مائية كثرية ،وتتطلب عدة
نفخات ،ويعاين الطفل من تورم أنسجة األنف.
وبعد الفحص العام ،وفحص األنف أعطي الولد قطعة من شمع العسل ملضغها ملعرفة
تأثريه ،وبعد مخس دقائق من مضغ الشمع فوجئ الطبيب أن أنفه قد فتح ،وصار بإمكانه التنفس،
وبذلك كانت املضغة الواحدة من شمع العسل هلا تأثري يف ظرف مخس دقائق ،وتستمر ملدة
أسبوعني.
قلت :سمعت أن لك رشابا يسمى الغذاء امللكي.
سمى لبن النحل ،وهو يشبه اللبن الكثيف أو
قالت :أجل ..وهو سائل أبيض اللون ُي َّ
القشدة ،تفرزه الشغاالت لتطعم به امللكة والريقات.
والغذاء امللكي هو الذي حيدد مستقبل الريقات املؤنثة؛ فإذا غذيت عليه طيلة الطور
326

الريقي مخسة أيام؛ فستصبح امللكة طويلة ورشيقة ومبايضها كاملة خصبة ،وإن غذيت عليه ملدة
ثالثة أيام فقط ،واستكمل غذاؤها بحبوب اللقاح املعجون بالعسل أصبحت شغالة عقيمة،
مبايضها ضامرة.
قلت :حدثينا عن بركاتك علينا ..ال عن بركاتك عىل ملكاتكم.
قالت :هذا الغذاء ذو تركيب خاص جيعله يتمثل بأكمله يف اجلسم ،ويمر يف الدم بدون
حاجة إىل عمليات اهلضم ،باإلضافة إىل احتوائه عىل كثري من املواد السكرية والربوتينية والدهنية
والعنارص املعدنية والفيتامينات ،ومواد أخرى مل ُي َّقدر بعضها حتى اآلن.
وقد ثبت أن هذا الغذاء يعمل عىل تنشيط أعضاء اجلسم ،ويزيد رسعة التحول الغذائي،
ويشفي حاالت اإلرهاق واهلبوط ،وينشط الغدد ،ويؤدي إىل زيادة النشاط ومقاومة الضعف
سواء كان بسبب السن أو بمسببات أخرى.
قلت :فام بقي مما خيرج من بطنك؟
قالت :حبوب اللقاح ..وصموغ النحل ..والسم.
قلت :فحدثيني عن حبوب اللقاح؟
قالت :حبوب لقاح األزهار هي املصدر الرئييس ألهم املكونات الغذائية والعالجية فيام
خيرج من بطوننا ،وقد ثبت حدي ًثا أن حبوب اللقاح نفسها حتتفظ ببعض اخلواص الغذائية
والعالجية.
حيث ُتستخدَ م حبوب اللقاح التي جيمعها النحل كغذاء مركز لإلنسان لتعويض النقص
يف الفيتامينات واألمحاض األمينية والعنارص املعدنية ،وكذلك حتتوي حبوب اللقاح عىل كل
الفيتامينات املعروفة فيام عدا (ب ،)12وتساعد حبوب اللقاح يف القضاء عىل األنيميا لدى
األطفال؛ حيث تؤدي إىل زيادة عدد كرات الدم احلمراء ،ونسبة اهليموجلوبني بعد شهرين من
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العالج بحبوب اللقاح ،وكذلك مستحضات التجميل.
قلت :حدثيني عن صموغ النحل.
قالت :هي مواد صمغية جيمعها النحل من قلف األشجار ،وبراعم بعض النباتات؛ لكي
يستعملها يف تضييق مداخل اخلاليا يف فصل الشتاء ،ويف تثبيت األقراص الشمعية يف سقوف
اجلحور التي يسكنها ،وهذا الصمغ له لون بني خمض ،وله رائحة مرحية جدًّ ا.
قلت :حدثيني عن بركات الشفاء فيه.
قالت :لقد استعمل يف الطب الشعبي منذ القرن التاسع عرش ،و ُي َ
عتقد أنه عالج ناجح
ستعمل يف عالج الكالو ،وذلك بتسخني الصمغ حتى يكون طر ًّيا،
لألورام اخلبيثة واجلروح ،و ُي َ
ثم يشكل عىل هيئة قرص صغري يوضع عىل الكالو ،ويربط عليه فيسقط الكالو بجذوره بعد أيام
قليلة.
قلت :فحدثيني عام به بدأنا.
قالت :تقصد سمي..
قلت :أجل ..ولو أين أخافه.
قالت :هو عافية وشفاء ..فسمي سائل شفاف جيف برسعة حتى يف درجه حرارة الغرفة،
ورائحته عطرية الذعة ،وطعمه ُم ٌّر ،وبه أمحاض عديدة منها :الفورميك ،واأليدروكلوريك،
واألرثوفوسفوريك ،وغريها؛ باإلضافة إىل كمية كبرية من الربوتينيات والزيوت الطيارة.
قلت :حدثيني عن بركات الشفاء(.)1
قالت :الواقع أن استعامل سمي يف العالجات الطبية يعود إىل العصور القديمة ،فقد ذكر
يف كتب صينية تعود إىل ما يزيد عن ألفي عام ،وكتب عنه أبقراط وجالينوس واألطباء اإلغريق..
( )1انظر:جملة الدليل إىل الطب البديل.

328

ويقال :إن قدامى املرصيني يعاجلون األمراض بمرهم مصنوع من منتجات النحل.
ويف عام  ،1888نرش معالج نمساوي يدعى فليب تريك تقريرا حول أوىل الدراسات
الرسيرية املتعلقة بلسعات النحل حتت عنوان (:تقرير حول ترابط غريب بني لسعات النحل
والروماتيزوم) ،ومنذ ذلك احلني شاع استعامل النحل ألغراض عالجية يف الواليات املتحدة
األمريكية وأوربا ،حيث شكل نوعا من العالجات الشعبية املتداولة.
ولكن باقرتاب القرن الواحد والعرشين بدأت املختربات الطبية تبحث يف هذا العالج،
وتدرس طرق استعامالته الصيدلية ،وعىل الرغم من أن األبحاث الرسيرية بدأت قرابة العام
نحالني عاديني ،أما األطباء ،فقد
 ،2000فإن معظم املرىض يطبقونه إما بأنفسهم وإما بمساعدة ه
بارشوا باستعامل العالج بسم النحل لكن بطريقة أكثر ختصصية وعىل هيئة حقن.
قلت :فاالستفادة من هذا العالج ال تزال قارصة إذن؟
قالت :أجل ..ومع ذلك ..فقد أثبتت جدواها يف كثري من العلل ..كأمراض اجلهاز
املناعي ،مثل التهاب املفاصل والتصلب املتعدد ..وأمراض القلب واألوعية الدموية القلبية،
كارتفاع ضغط الدم ،وعدم انتظام النبض القلبي ،والتصلب العصيدي ،واألوردة الدوالية..
اضطرابات الغدد الصامء كمتالزمة ما قبل الدورة الشهرية والتشنجات املرافقة للدورة الشهرية
وعدم انتظام الدورات الشهرية وانخفاض معدل سكر الدم ..وااللتهابات كالكأل والثؤلول
والتهاب الثدي والتهاب احلنجرة ..واالضطرابات النفسية كالكآبة وتقلبات املزاج..
واالضطرابات الروماتيزمية كالتهاب املفاصل الروماتيزمي وااللتهاب العظمي املفصيل
والتهاب الكيس الزاليل وآالم وتر املرفق ..واملشاكل اجللدية كاألكزيام وداء الصدفية ومسامري
اللحم والثؤلول والقرحات املوضعية ..وأمراض الدم كفقر الدم والتهاب اللثة النزيف وفرط دهن
الدم ..أمراض اجلهاز اهلضمي كااللتهاب الكبدي املزمن والتهاب القولون والقرحة اهلضمية..
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وأمراض اجلهاز العصبي كالوهن واخلثار الدماغي واألرق واألمل العصبي القطني ..وأمراض
العني كإعتام عدسة العني والتهاب القزحية واجلسم اهلديب ..وأمراض األنف واألذن
واحلنجرة ..واألمراض املرتبطة بالتغذية وعملية التحول الغذائي كداء السكري وعدم انتظام
معدل الكوليسرتول والرتيغليرسيد وفقدان الشهية للطعام وسوء التغذية ..واألمراض
الرسطانية ،كرسطان اخللية القاعدية والورم اللمفاوي والورم القتامي اخلبيث.
قلت :فام رس هذه الربكات الشفائية التي وضعها هلل يف سمك؟ ..أليس سام؟
قالت :أنتم تسمونه سام كام تسمون سمومكم أدوية ..أمل تعلم أن لكم خربة بتبديل
احلقائق؟
قلت :صدقت ..فلنا اخلربة يف ذلك ..وقد قال الشاعر:
الــفــقــري ،وإِن نــمــت
إِن
َ

ُه (نــمــتــه)مــكــار ٌم

ُ
يســـــتــعــان بــه ،وال
ال

ُيعبــا بام هو قــائـ ُ
ـل
وفضــــــــــــــــائـــــــــــــل
غــــــــــــــــــــــــــ ِـة

أو كـان قســــ ًا يف الفصــــا

(الـبـالغــة)أنـكـرت ـه وائـ ُ ِ
حــــــــــــــــــــــــــة
ـل
َْ ُ

ـان ســــبـحـ َ
لـو كـ َ
ـان الـبـال

اهتموا بسمي
األدوية ُ
قالت :صدق شاعركم ..فلو أن األغنياء وأصحاب
باقل
رشكات ْي َل هذا
(الفصــاحة)ق
لصارت النحلة منا بآالف الدوالرات.
قلت :حدثيني عن أرسار العالج يف هذا الذي يسمونه سام.
قالت :حيتوي هذا الرتياق الذي تسمونه سام عىل أكثر من  40مادة فاعلة ،يتمتع العديد
منها بتأثريات فيزيولوجية.
أما املركب األكثر غزارة يف السم فهو العنرص املضاد لاللتهاب ميليتني ،وهو مادة حتفز يف
إنتاج الكورتيزول الذي يشكل عامال هاما يف عملية الشفاء الذاتية للجسم.
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قلت :كيف يتم العالج هبذا الرتياق؟
قالت :هم يستخدمون لذلك أي نحلة من خلية أو قفري بواسطة ملقط ،ويضعوهنا عىل
جزء من اجلسم حتى تلسعه عىل أن تبقى يف موضعها مدة ترتاوح بني عرش ومخس عرشة دقيقة.
قلت :فهل حيددون لذلك عددا من اللسعات؟
قالت :خيتلف عدد اللسعات يف اجللسة الواحدة ،وعدد اجللسات ،بحسب طبيعة املرض
ومقدرة املريض عىل التحمل ..فلمعاجلة التهاب األوتار مثال قد حيتاج املريض إىل ما بني جلستني
ومخس جلسات عالجية فقط ،يتعرض يف كل منها إىل لسعتني أو ثالث لسعات.
بينام قد تستلزم معاجلة األمراض املزمنة كالتهاب املفاصل مثال عدة لسعات يف اجللسة
الواحدة مرتني إىل ثالث مرات يف األسبوع ملدة ثالثة أشهر تقريبا.
قلت :فهل كل املعاجلني يستعملون النحل ..أال يستخلصون سمه ليحقنوا به.
قالت :هم يفعلون ذلك ..وهو خالف األصل ..فأكثر املعاجلني بسم النحل يف أرضكم
ال يستخدمون النحل احلي ،بل حيصلون منه عىل السم وحيقنونه حتت اجللد ..وتعطى احلقن
كمعدل وسطي مرة واحدة إىل مرتني يف األسبوع ..أما عدد احلقن يف كل جلسة ،فيتجاوز بني
حقنة واحدة إىل ثالثني حقنة بحسب الداء الذي جتري معاجلته.
وهلذا كلام زاد عدد احلقن أو اللسعات استغرقت اجللسة العالجية وقتا أطول.
قلت :فهل هلذا العالج تأثريات جانبية؟
قالت :ال ينبغي استخدام النحل ملعاجلة املرىض الذين يعانون من احلساسية الشديدة وداء
السل وداء الزهري وداء السيالن وداء السكري العابر املعتمد عىل األنسولني.
قلت :فغري هؤالء هل حتدث هلم بعض اآلثار اجلانبية؟
قالت :من التأثريات اجلانبية الشائعة التي تتجىل لدى حقن املريض أو لسعه الشعور باألمل
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واحلكاك والتورم.
قلت :قد ذقت من ذلك ..فلذلك جتديني أرهبك.
قالت :وهذه اآلثار ال رضر فيها عىل الصحة ..فقد ورد يف جملة رعاية املريض يف عام
 1999أن مدير معهد  Monmouth painيف نيوجريس أعطى خالل السنوات اخلمس عرشة
األخرية  34ألف حقنة ملئة وأربعة وسبعني مريضا ،ولكنه مل يلحظ أي تعقيدات هامة عىل
مرضاه.

احلجامة
يعلم اهلل كم امتأل قلبي بمحبة هذه النحلة اململوءة خريا وبركة ،لقد قلت هلا ،وهي توشك
أن تغادرين :إلسعيني بلسعة من لسعاتك أتذكرك هبا.
قالت :ال ..مل يؤذن يل يف ذلك ..ولو أذن يل لفعلت من غري أن تطلبني ..أمل تعلم أين ال
أفعل إال ما يطلب مني؟
قلت :نسيت أنك تتلقني األوامر من السامء ..فاعذريني ..فال أزال ملطخا برتاب
األرض ،وأعراف أهل األرض.
قالت :ال بأس عليك ..فبإمكانك أن تطري إىل األعايل إن تسلقت جبال اإلرادة بعزيمة
أهل اهلل.
قلت :ال تنسينا من دعائك ..فإن دعاء املسافر جماب ،وال أراك إال قد أزمعت سفرا.
قالت :أجل ..فقد جاءتني رسالة تطلب مني زيارة زهرة بعيدة ..هي يف انتظاري..
ألستخدم رحيقها يف عالج داء أصاب مسكينا يف ذروة جبل شاهق ليس له من يعاجله.
قلت :فاذهبي ..فقد جلست معك ما أضاع كثريا من وقتك.
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سارت النحلة ،وبقيت مبهوتا فيام قالت ،قلت لنفيس :لو كان األمر إيل الستبدلت كل
تلك املصانع التي يفخرون هبا بخاليا كبرية جتمع مجيع نحل العامل ..وتغذى بأغذية مجيع نباتات
األرض ..ألبعث هبا إىل املرىض ،ألرحيهم من السموم والسكاكني.
فجأة ظهر رجل بلباس عرصي ..ولكنه حيمل آثارا لعصور قديمة كثرية ،فقلت :من أنت
يا رجل ..دعني ..فإين متوسم جديد ..وتوسمي حيتاج إىل اسرتخاء ألسمع أصوات الكائنات.
قال :ألست من الكائنات؟ ..بل من أرشافهم ..أنسيت بني حلمك ودمك؟
قلت :صدقني ..لقد انشغلت بأكوان اهلل اجلميلة عن أكوانكم ..فرصت أستحيي من
برشيتي.
قال :ال ..ففي البرش الرسل واألولياء والصديقون ..وال يضك من انحرف من البرش..
فهم ال يضون إال أنفسهم.
قلت :صدقت ..ولكني ال أزال أمحل مهومهم.
قال :أنت إذن كالدم الذي حيمل اهلموم ..فيحتاج إىل مرشط اجلراح.
قلت :دعنا من مشارط اجلراحني ،فقد علمت من علوم النحل ما يغنينا عن اجلراحني.
قال :ال ..لقد دعانا احلبيب الذي علمنا العالج بالنحل إىل العالج باملرشط.
قلت :اعرف ما تقول يا رجل ..فالسنة قد دخلها املوضوع واملكذوب واملنكر والشاذ..
قال :ال ..أنا ال أتكلم إال عن األحاديث الصحيحة.
قلت :من أنت أوال؟ ..ومل جئت؟
قال :أنا رسول معلم الربكة إليك ألعملك دواء من األدوية املباركة.
قلت :لقد أخربوين أن املتوسمني ال يتعلمون إال من األشياء نفسها.
قال :أنا حجام ..وال يعملك احلجامة إال حجام.
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قلت :أنا أبحث عن األدوية التي نزلت من السامء ..ودعتنا هلا النصوص املمتلئة
بالقداسة.
قال :وأنا أقوم هبذا النوع من العالج ..أمل تسمع قوله  (:إن يف احلجم شفاء)( ،)1وقوله
 (:إن جربيل أخربين أن احلجامة أنفع ما تداوى به الناس)( ،)2وقوله  (:إن كان يف يشء مما
تداوون به خري فاحلجامة)( ،)3وقوله  (:ما مررت ليلة أرسي يب عىل مأل من املالئكة إال كلهم
يقول يل :عليك يا حممد باحلجامة)()4

قلت :أكل هذه النصوص يف فضل احلجامة؟
قال :وغريها كثري ..فالنبي  يعتربها من أصول األدوية ،فيقول (:إن خري ما تداويتم به
اللدود( )5والسعوط واحلجامة وامليش ،وخري ما اكتحلتم به اإلثمد فإنه جيلو البرص وينبت
الشعر)( ،)6ويقول (:خري الدواء احلجامة والفصاد)( ،)7ويقول (:إن أفضل ما تداويتم به احلجامة
والقسط البحري( ،)8فال تعذبوا صبيانكم بالغمز( ،)10()9بل كان  حيتجم عىل هامته وبني

( )1مسلم.
( )2اخلطيب.
( )3أبو داود وابن ماجة واحلاكم.
( )4الرتمذي ،وقال حسن غريب ،وابن ماجة.
( )5اللدود :هو بالفتح من األدوية :ما يسقاه املريض يف أحد شقي الفم.
( )6الرتمذي وقال حسن غريب ،واحلاكم.
( )7أبو نعيم يف الطب.
( )8القسط :عقار معروف يف األدوية طيب الريح ،تبخر به النفساء واألطفال .النهاية  60/4وسنتحدث عنه يف هذا
الفصل.
( )9الغمز :العرص والكبس باليد ،النهاية .385/3
( )10مسلم.
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كتفيه ويقول (:من أهراق من هذه الدماء فال يضه أن ال يتداوى بيشء ليشء)()1

قلت :ولكني سمعت الناس يذمون مهنة احلجامة ،فكيف ترضاها لنفسك.
قال :كذبوا ..وكذبوا احلبيب  ..أمل يسمعوا قوله  (:نعم العبد احلجام يذهب بالدم
وخيف الصلب وجتلو عن البرص)()2

قلت :لقد رغبتني يف احلجامة ..فأخربين ما مبدأ اهتاممك هبا؟
قال :أنا عبد القادر الذي يطلق عليه عبد القادر(.)3
قلت :كلنا عبيد القادر ..فأهيم أنت؟
قال :رجل من بني عمومتك من بالد الشام.
قلت :مرحبا بابن البالد املباركة ..أخربين عن أرسار ما اكتشفتموه من العالج باحلجامة.
قال :لقد بدأت مع جمموعة من كبار األطباء يف جامعة دمشق بالبحث يف هذا ..وقد
توصلنا إىل نتائج عالجية باهرة.
قلت :فهل حتقق الشفاء هبا؟
قال:أجل ..لقد استطاعت احلجامة أن هتز عروش أمراض ظلت مستعصية ومستحيلة
لعالج طبي أو ٍ
ٍ
دواء يف العامل أن حققه ،وخصوص ًا
الشفاء ،فكان النجاح منقطع النظري مل يسبق
عندما يتم احلديث عن أمراض مثل الرسطانات والشلل والناعور والقلب القاتل والشقيقة
والسكري وغريها(.)4
( )1أبو داود وابن ماجة.
( )2الرتمذي وابن ماجة واحلاكم عن ابن عباس.
( )3أقصد :املفكر والباحث عبد القادر حييى ،وهو املرشف العام عىل األبحاث العلمية للحجامة ،من موقع احلجامة.
( )4نحن ننقل هذا مع علمنا بكثرة املخالفني هلؤالء األطباء احرتاما لوجهة النظر املتفائلة من هذا النوع من العالج الذي
دلت عليه النصوص ...واحرتاما ألهل اخلربة وتصديقا هلم فيام رأوه من نتائج.
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قلت :أكل هذا حتقق؟
قال :أجل ..بحمد اهلل ومنته ..وقد وصل األمر إىل الدرجة التي بدأت املراكز الدولية
االهتامم هبذا الكشف بعد أيام قليلة من إعالن نتائجه الطبية واملخربية حتى وصل األمر إىل أطباء
القرص امللكي الربيطاين الذين أبدوا اهتامم ًا كبري ًا هبذا البحث الطبي ،وجرت اتصاالت بينهم
وبيني وبني الفريق الطبي السوري للتعرف عىل الطريقة التي يمكن هبا عالج مرض الناعور
الوراثي (اهليموفيليا) املتفيش يف األرسة املالكة الربيطانية ،نظر ًا َملِا حتقق من نتائج باهرة عىل
مستوى هذا املرض(.)1

ومن باب املوضوعية نذكر أنه حصلت قبل فرتة يف سورية ضجة كبرية حول احلجامة بسبب هذا ،وقد دعت نقابة أطباء
سورية إىل عقد ندوتني يف دمشق حول احلجامة نوقشت فيهام واقع احلجامة يف القطر ...وأشار الدكتور رمضان رمضان نقيب
األطباء يف سورية يف مسته ل الندوة إىل ما ادعي من دراسة علمية نرشت حول احلجامة يف اإلعالم ويف بعض الكتب املتفرقة،
فهي تفتقد بالكلية ملنهجية البحث العلمي ..وبام أنه ال توجد معايري أو استطبابات للحجامة باملفهوم الطبي احلديث وبالتايل
فإن انتشار احلجامة بالشكل احلايل يشكل خطر ًا عىل الصحة العامة ،وإذا ما كان هناك بعض االستطبابات الطبية فيجب أن
حتدد حسب دراسات علمية تقوم هبا جهات علمية مسؤولة.
وأكد الدكتور عبد الغني عرفة أن احلجامة تطبيق للنظرية العلمية القائلة بوجود جهاز مناعي ذايت يف اجلسم وأن هذا اجلهاز
يصيبه الكسل أحيان ًا فهو بحاجة إ ىل إعادة تنشيطه ،وقد أكدت التجارب الكثرية أن احلجامة كفيلة بذلك.
أما استطباباهتا العالجية فهي تطبق يف احلاالت التي يكون فيها اجلهاز املناعي مرتاخي ًا ،وال أقول معطالً ،كام يف حاالت
الشقيقة واآلالم العصبية املختلفة ويف أمراض اضطرابات التغذية كالسكري ويف ارتفاع الضغط الدموي.
وبني الدكتور عبد املالك الشااليت أن احلجامة تفيد بدون شك يف بعض األمراض وليس يف كل األمراض ،وهي شائعة يف
كل أنحاء العامل ،وهي نوع من الطب البديل الذي له مجعياته املنترشة هنا وهناك.
وتساءل الدكتور أمحد ديب دشاش :ملاذا احلجامة اآلن ،وهل عجز الطب عن مداواة بعض األمراض ونريد جتربة احلجامة،
وهل تفضل احلجامة مثالً ألهنا أكثر فعالية؟ ثم هل يتم تطبيقها يف أماكن أو بأيد ووسائل عقيمة نظيفة تضمن سالمة املريض
من انتقال العدوى بمرض خطري كاإليدز مثالً؟ إذن البد من إجراء دراسة تقيم فعالية احلجامة حسب املنهج العلمي .انظر
مقدمة كتاب :احلجامة والقسط البحري للدكتور حممد نزار الدقر.
( )1وهذا ما رصحت به إذاعة لندن الرسمية  BBCيف نرشاهتا األخبارية الرسمية.
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كام حض وفد ياباين إىل سورية من أجل هذا احلدث الطبي العظيم ..أما احلكومة
السويدية ،فقد طلبت رسمي ًا من احلكومة السورية كتاب احلجامة ..ومثلها القرص امللكي
السعودي الذي أبدى بالغ االهتامم هبذا الفن الطبي ،وأرسل القرص امللكي السعودي مراسل
صحيفة الرياض الشهرية يف دمشق لعقد جملس صحفي لإلطالع العلمي الطبي املوثوق عن
مضمون وفعالية هذا الدواء والتقِص واستالم التحاليل الطبية املخربية والرسيرية ،ومقابلة
مرىض الشلل والرسطان والناعور والتليف الكبدي وغريها من األمراض الذين تم شفاؤهم
شفا ًء تام ًا.
قلت :ولكن احلجامة قديمة عىل ما أعلم ..فكيف تعتربون هذا كشفا حديثا؟
قال :احلجامة قديمة العهد ،وقد طبقها األنبياء الكرام وأوصوا هبا الناس ،وقد جاء
الرسول  فأحيا بعد موت ِذكْرها ،وط َّبقها بأصوهلا ،وله الفضل يف سنِّها للمسلمني وللعاملني
أمجعني.
إ َّ
ال أهنا ـ وبعد عرص مديد ـ ُن ِسيت قوانينها نتيجة اإلمهال والعبث ،حتى اندثرت هذه
القوانني وضاعت إ َّ
ال ما ندر منها..
ٍ
دست الكثري عليها ،فأقلع الناس عنها ونسوها.
باإلضافة إىل أن هناك أيد أثيمة َّ
قلت :لكن كثريين ممن أعرفهم جربوها ..فلم جيدوا فيها أي نفع.
قال :سبب ذلك يرجع إىل أهنم مل يقوموا بتنفيذها ضمن القوانني املرشوعة هلا ،فالقوانني
اندثرت وضاعت ،فهم ينفذوها شتا ًء ،صيف ًا ،أو بعد بذل جمهود وتعب جسمي ،أو بعد الطعام
وليس عىل الريق.
قلت :فهل توصلتم أنتم إىل قوانينها ،وأرسار الشفاء فيها؟
قال :أجل ..لقد أعاد العالمة حممد أمني شيخو هذه السنة بإحيائه لقوانينها الدقيقة ،فقد
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جاء بقوانينها ووضعها موضع تنفيذها الصحيح من اجلسم ..كام جاء بالرس العام آللية شفائها،
وهو التخلص من الدم الفاسد.
لقد أعاد هذا الفن العالجي الطبي بذلك الشكل الفعال العلمي املفيد ونرشها بقوانينها
وأصوهلا يف كافة معارفه ..وهم نرشوها طبع ًا يف عامة الناس وهكذا حتى صارت وهلا انتشار
واسع يف الكثري من البالد والعباد.
قلت :فحدثني عن أرسار الشفاء ..وقوانينها.
قال :إن الرشوط التي بينها العالمة حممد أمني شيخو والتي اعتمدها الفريق الطبي يف بحثه
العلمي تتلخص يف أربعة أمور.
قلت :أنتم أيضا تتحدثون عن األربعة.
قال :ماذا تقصد؟
قلت :ال بأس ..فهذا نوع من الفضول ..ما األول منها؟
قال :أوهلا وأمهها املكان الذي جترى فيه احلجامة.
قلت :حدثني عن آلية عمل احلجامة أوال ..ثم حدثني عن مكاهنا.
قال :تعمل احلجامة عىل إحداث نوع من االحتقان الدموي يف منطقة الكاهل من اجلسم
باستعامل كؤوس خاصة مصنوعة من الزجاج تعرف بإسم (كاسات اهلواء) ..وهي ذات بطن
منتفخ ،ثم عنق متطاول قلي ً
ال بقطر أصغر من البطن ينتهي بفتحة مستديرة منتظمة.
املجوفة لبعض احليوانات أو يصنعوهنا
وقد كانت هذه الكؤوس تتخذ قديام من القرون ه
املجوفة مثل أغصان خشب البامبو عند أهل الصني ،وقد تطورت فيام
من عيدان النباتات الصلبة ه
بعد إىل كؤوس مصنوعة من الزجاج اليدوي لسهولة تنظيفها وتعقيمها وشفافيتها التي تسمح
للحجام برؤية الدماء املستخرجة من املحجوم.
َّ
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قلت :فحدثني اآلن عن مكاهنا.
قال :تطبق احلجامة عىل منطقة الكاهل ،وهي أعىل مقدم الظهر حتت لوحي الكتفني،
وعىل جانبي العمود الفقري.
وقد ورد يف النصوص ما يدل عىل مراعاة الرسول  هلذه املنطقة خاصة ،ففي احلديث
أن رسول اهلل  كان حيتجم يف األخدعني والكاهل( ،)1ففي احلديث أن رسول اهلل  كان
حيتجم عىل هامته وبني كتفيه وهو يقول (:من أهراق من هذه الدماء فال يضه أن ال يتداوى بيشء
ليشء)()2

قلت :ما رس اختيار هذه املنطقة بالضبط()3؟
قال :ألهنا أركد منطقة يف اجلسم ،وخالية من املفاصل املتحركة ،والشبكة الشعرية الدموية
فيها أشد ما تكون تشعب ًا وغزارة ،مما جيعل رسعة تيار الدم تقل ،وبالتايل حتط رسوبيات الدم
رحاهلا فيها.
زيادة عىل ذلك ،فقد قمنا بدراسة هذه املسألة خمربي ًا فوجدنا أن احلجامة عىل منطقة
الكاهل تقل فيها الكريات البيض ،وعند إجراء احلجامة يف مواضع الساق واألخدعني وعىل
الظهر بالقرب من احلوض كان دم احلجامة يف هذه املناطق يامثل الدم الوريدي.
قلت :ما رس التأثري الذي حيدثه االحتجام يف هذه املناطق؟

( )1الرتمذي وأبو داود وإسناده صحيح.
( )2أبو داود بإسناد حسن.
( )3وقد روي احتجام رسول اهلل  يف غريها ،ففي احلديث :كان رسول اهلل  حيتجم ثالث ًا:واحدة عىل كاهله
واثنتني يف األخدعني ،أخرجه أمحد وأصحاب السنن وإسناده صحيح ،ويف حديث آخر أنه  احتجم وهو حمرم يف رأسه

لصداع كان به ،رواه البخاري ،وعن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل 
والنسائي.
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احتجم عىل وركه من وثء كان به » أخرجه أبو داود

قال :إن زيادة الدم الفاسد يف البدن جيعله يرتاكم يف أركد منطقة فيها وهي الظهر ،ومع
تقدم العمر تسبب هذه الرتاكامت عرقلة عامة لرسيان الدم العمومي يف اجلسم ،مما يؤدي إىل ما
يشبه الشلل يف عمل كريات الدم الفتية ،وبالتايل يصبح اجلسم بضعفه عرضة ملختلف األمراض.
قلت :فإذا احتجم ماذا حيصل؟
قال :إذا احتجم عاد الدم إىل نصابه ،وذهب الفاسد منه ،وزال الضغط عن اجلسم ،فاندفع
الدم النقي العامل من الكريات احلمر الفتية ليغذي اخلاليا واألعضاء كلها وخي ِّلصها من
الرواسب الضارة واألذى والفضالت.
قلت :أيمكن أن يكون هناك دم فاسد يف اجلسم؟
قال :أجل ..وهو احلاوي عىل نسبة عظمى من الكريات احلمر اهلرمة وأشباحها وأشكاهلا
الشاذة ،ومن الشوائب الدموية األخرى ،ويشتد وجوده يف منطقة احلجامة.
قلت :أليس الدم يف اإلنسان مقدرا باملقدار الذي حيتاج إليه اجلسم؟
قال :بىل..
قلت :فكيف ال تؤثر إزالة بعض الدم يف عمليات اجلسم؟
قال :نحن ال ننزع باحلجامة دما كثريا ..وال دما نقيا ..بل إن كمية الدم الفاسد املستخرج
بعملية احلجامة الطبية للمرة األوىل يكون حوايل ()150-100غ ،بينام تصل كمية الدم املأخوذ
عند التربع بالدم إىل ()450غ.
قلت :فعملية احلجامة إذ ًا ال تكلف شيئا كثريا من الدم.
قال :أمل تسمع بأن أنفع األدوية أرخصها ثمنا؟
قلت :ولكن اجلراثيم ..أال ختافون من وجودها يف الكاسات أو املشارط؟
قال :ألنا تقول هذا الكالم؟ ..ألسنا أطباء من أهل االختصاص؟ ..نحن نعقم الكاسات
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بعد االنتهاء من عملية احلجامة بشكل جيد ،وذلك إن أمكن ،وإ َّ
ال نقوم بإتالف هذه الكؤوس
بشكل هنائي يف مكان خاص بالنفايات.
قلت :ال ..أقصد غريكم ..فقد ذكرت لك بأن احلجامة أصبحت وسيلة كسب جديدة
للرقاة.
قال :هذا صحيح لألسف ..وليس األمر قارصا عليهم ..بل إن اليشء العجيب واملستنكر
أن نسمع بقيام بعض األطباء الالمبالني باستغالل اهتامم الناس بعملية احلجامة يف هذه الفرتة
ليحققوا من ورائها غاياهتم املادية حتى ولو كانت عىل حساب صحة الناس ضاربني بالقوانني
العلمية الصارمة يف الدقة للحجامة عرض احلائط..
ونحن نتربأ من تلك املامرسات لعملية احلجامة ،والتي يشوه هؤالء حقيقتها السامية
ونفعها العميم لإلنسانية نتيجة جترؤهم بالقيام بمثل تلك العمليات ٍ
بطرق تؤدي إىل رضر الناس
والطعن بالطب بأرقى مستوياته.
قلت :عرفت الرس األول ..فام الرس الثاين؟
قال :مواقيتها ..أمل تعلم بأن لكل يشء مواقيته اخلاصة به؟
قلت :فام مواقيتها؟
قال :أربعة..
قلت :مل أسأل عن أعدادها ..فأنا أعلم أهنا أربع ..فهل هناك غري األربع؟
قال :هناك امليقات السنوي ،والفصيل ،والشهري ،واليومي.
قلت :فحدثني عن امليقات السنوي.
قال :يستحب لكل صحيح أو مريض إجراءها يف السنة مرة عىل األقل ،وقد أشار إىل هذا
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قوله  (:نعم العادة القائلة( ،)1ونعم العادة احلجامة)()2

قلت :هذا املريض عرفناه ..فلم الصحيح؟
قال :هي للصحيح وقاية ،وللمريض عالج ..فاحلجامة وقاية وعالج.
قلت :فحدثني عن ميقاهتا الفصيل.
قال :لقد أشار النبي  إىل هذا امليقات بقوله (:استعينوا عىل شدة احلر باحلجامة ،فإن
الدم ربام يتبيغ( )3بالرجل فيقتله)()4

قلت :فأنتم جترون احلجام يف الصيف؟
قال :ألن احلر يكون يف فصل الصيف ،فاحلجامة حت ًام تكون قبله ،أي يف فصل الربيع.
قلت :أجترون احلجامة يف فصل الربيع؟
قال :نحن نجرهيا يف كل وقت ..ولكن هذا أفضل أوقاهتا..
قلت :فام التفسري العلمي الختيار هذه املواقيت؟
قال :قبل أن نبدأ يف التفسري العلمي هلذا املوعد ال بد أن تعلم أوال أن من وظائف الدم
تنظيم حرارة اجلسم ،فاملاء يشكِّل النسبة العظمى يف الدم (90باملائة)من بالزما الدم ،وملا كانت
للامء خصائص أساسية مت ِّيزه بصفة خاصة عن غريه من السوائل املعروفة يف الطبيعة مما جيعله خري
سائل مساعد عىل تنظيم حرارة اجلسم يف الكائن احلي.
قلت :عرفت هذا عند زياريت للامء ..فهو من األغذية املباركة.
قال :وانطالقا من القدرة العالية للامء عىل ختزين احلرارة ،والتي تعلو قدرة أي سائل آخر
( )1القائلة :املقيل والقيلولة :االسرتاحة نصف النهار وإن مل يكن معها نوم .يقال :قال يقيل قيلولة ،فهو قائل.
( )2الديلمي.
( )3أي غلبة الدم عىل اإلنسان ،يقال :تبيغ به الدم إذا تردد فيه.
( )4احلاكم يف تارخيه.
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أو مادة صلبة ..فإن املاء املوجود بالدم خيتزن احلرارة التي يكتسبها أثناء مروره يف األنسجة النشطة
األكثر دفئ ًا وحيملها معه إىل األنسجة األخرى األقل دفئ ًا أثناء حركته بني أجزاء اجلسم املختلفة.
فللدم قدرة عالية عىل توصيل احلرارة تعلو عىل قدرة غريه من األنسجة املختلفة يف
اجلسم.
وعىل هذا فالدم هو املتلقي األول واملتأ ِّثر الرئييس األول باحلرارة اخلارجية من بني كل
أنسجة اجلسم املؤثرة عىل اجلسم ،فهو يمتص احلرارة من جزيئات اجلسم املحيطة به لينقلها لألقل
دفئ ًا والعكس.
ونظر ًا لدورة الدم املستمرة يف اجلسم فهو يعمل عىل تنظيم حرارة اجلسم وتدفئة األجزاء
الباردة وتربيد األجزاء الدافئة حتى تظل حرارة اجلسم ثابتة باستمرار.
قلت :ولكن فصل الربيع قد يكون باردا ..فامذا تفعلون؟
قال :األمر حيدُّ ه قانون عام ال يمكن لنا جتاوزه ،وهو فصل الربيع والذي يشمل نيسان،
وأيار ،وربام هناية آذار ،وبداية حزيران ،يف اليوم السابع عرش إىل السابع والعرشين ،من الشهر
القمري فقط ،بارتفاع احلرارة يف آذار ،وكذا بانخفاض احلرارة يف أول حزيران إذا تصادفا مع
نقص الشهر القمري ..وبذا نكون قد استفدنا من ثلث السنة إلجراء عملية احلجامة.
قلت :فحدثني عن امليقات الشهري.
قال :لقد ورد يف احلديث قوله  (:إن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عرشة ،ويوم تسع
عرشة ،ويوم إحدى وعرشين)( ،)1وقد ورد أنه  كان حيتجم يف األخدعني والكاهل ،وكان
حيتجم لسبع عرشة وتسع عرشة وإحدى وعرشين)()2

( )1الرتمذي وقال حسن غريب.
( )2الرتمذي وقال :حسن غريب.
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قلت :ما رس ختصيص هذه األيام يف هذين احلديثني؟
قال :لعلك تعلم أن للقمر تأثريه الفعيل عىل األرض.
قلت :أجل ..فإن القمر عىل الرغم من أن كتلته تبلغ جزء ًا من ثامنني جزءا من كتلة األرض
لتكون املد،
إال أنه يبلغ من القرب قربا( )1جيعل له قوى جذبه ذات أثر عظيم ..فاملحيطات ترتفع ِّ
وحتى القرشة اليابسة ال ختلو من التأثريات.
فقارة أمريكا الشاملية قد ترتفع بمقدار مخسة عرش سنتمرت عندما يتوسط القمر سامءها..
بل للقمر فعل يف صعود النسغ يف األشجار الباسقة االرتفاع.
قال :انطالقا مما ذكرته الحظ األستاذان الفرنسيان جوبت وجاليه دي فوند أن للقمر
تأثريا عىل احليوانات ،فمنذ مولده كهالل إىل بلوغه مرحلة البدر الكامل يكون هناك نشاط جنيس
عند احليوانات والدواجن والطيور حتى أهنام الحظا أن الدواجن تعطي بيض ًا أكثر يف هذه الفرتة
منها يف فرتة الشيخوخة ،أي عندما يبدأ القمر يف االنضامر التدرجيي إىل أحدب فرتبيع أخري ،ثم
إىل املحاق ،فهناك فرتة نشاط وفرتة فتوة يف احليوانات ترتبط بأوجه القمر ،وذلك حسب
مالحظتهام اخلاصة.
وقد الحظا عىل الدواجن وبعض احليوانات املستأنسة ومثلها األسامك وحمارات املحيط
اهلندي والبحر األمحر أهنا تنتج بويضات يف فرتات معينة ألوجه القمر.
قلت :كل هذا أصبح معروفا ..ولكني أريد تأثريه عىل الدم ..وبالتايل تأثريه عىل احلجامة.
قال :القمر يبلغ ذروة تأثريه يف مرحلة البدر منه ،فيؤ ِّثر عىل ضغط الدم رافع ًا إياه ،مهيج ًا
الدم مما يثري الطبيعة ،وهذا ما عاينته بعض الدول الغربية من ارتفاع نسبة اجلرائم واالعتداءات يف
هذه الليايل واأليام.
( )1قدر وسطيا بـ ( 385000كم)
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ففي األيام من األول وحتى اخلامس عرش من الشهر القمري هييج الدم ويبلغ حده
األعظمي ،وبالتايل حيرك كل الرتسبات والشوائب الدموية املرتسبة عىل جدران األوعية الدموية
العميقة منها والسطحية وعند التفرعات ويف أنسجة اجلسم عامة ،متام ًا كفعله يف مياه البحار،
فيكون بمثابة امللعقة الكبرية يف حتريكه هلا لكي ال ترتسب األمالح فيها ،ويصبح بإمكان الدم
سحبها معه ألهدأ مناطق اجلسم حيث حتط ترحاهلا هناك بالكاهل وذلك بعدما يبدأ تأثري القمر
باإلنحسار من (.)27-17
أما من ()27-17فيبقى للقمر تأثري مد ولكنه أضعف بكثري مما كان عليه ،وملا كانت
احلجامة ُجترى صباح ًا بعد النوم والراحة للجسم والدورة الدموية ،ويكون القمر أثناءها ما يزال
مرشق ًا حتى لدى ظهور الشمس صباح ًا ،فيكون له تأثري مد خفيف يبقى أثناء إجراء احلجامة
تأثري جاذب للدم من الداخل إىل اخلارج (الدم الداخيل للدم
وهذا يساعدنا يف عملنا ،إذ يبقى له ٌ
املحيطي والدم املحيطي للكأس)وهو ذو أثر ممتاز يف إنجاز حجامة ناجحة جمدية من حيث
ختليص اجلسم من كل شوائب دمه.
قلت :فلنفرض أن احلجامة أجريت يف أيام القمر الوسطى أي يف من الثاين عرش إىل
اخلامس عرش؟
قال :إن فعل القمر القوي يف هتييج الدم يفقد الدم الكثري من كرياته الفتية.
قلت :ويف األيام األوىل للقمر.
قال :يف أيامه األوىل ،أي عند كونه هالال ال يكون قد أ َّدى فعله بعد يف محل الرواسب
للتجمع يف الكاهل.
والشوائب الدموية من الداخل للخارج
ُّ
قلت :لقد وردت بعض النصوص حتدد أياما معينة للحجامة ،كقوله  ( إن يوم الثالثاء
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يوم الدم ،وفيه ساعة ال يرقأ( ،)2()1وقوله (:احلجامة عىل الريق أمثل وفيها شفاء وبركة ،وتزيد يف
احلفظ والعقل فاحتجموا عىل بركة اهلل يوم اخلميس ،فاجتنبوا احلجامة يوم اجلمعة والسبت ويوم
األحد واحتجموا يوم االثنني والثالثاء ،فإنه اليوم الذي عافاه اهلل فيه أيوب من البالء ،واجتنبوا
احلجامة يوم األربعاء فإنه اليوم الذي ابتيل فيه أيوب وما يبدو جذام وال برص إال يف يوم األربعاء
ويف ليلة األربعاء)()3

قال :لعلك تالحظ التضارب بني احلديثني ..فاألول ينهى عن احلجامة يوم الثالثاء بينام
يأمر باحلجامة فيها يف اليوم الثاين.
قلت :أجل ..ذلك واضح ..فبم تفرسه؟
قال :هذا التناقض إن َّ
دل عىل يشء فهو يدل عىل عدم صحة هذه األحاديث( ..)4أما
الصحيح الذي يقبله املنطق الواضح من خالل الواقع العميل والذي جتده موافق ًا حلديث رسول
اهلل  فهو الذي ال حيدد األيام ،وإنام حيدد التاريخ الذي ييل منتصف الشهر القمري كام مر معنا.
زيادة عىل هذا ..فإن قوله  (:إن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عرشة ويوم تسع عرشة
ويوم إحدى وعرشين)( )5يدل عىل عدم صحة األحاديث التي تنهى عن معظم أيام األسبوع.
قلت :ال أرى فيه ما تقصد.
( )1يرقأ :يقال :رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقوءا بالضم إذا سكن وانقطع .النهاية .248/2
( )2أبو داود.
( )3ابن ماجه كتاب الطب يف أي األيام حيتجم رقم ()3487وابن السني وأبو نعيم  -عن ابن عمر.
( )4قال ابن القيم :وكل األحاديث التي ذكرت فيها األيام ضعيفة ،وقال الفريوزبادي يف سفر السعادة :وباب احلجامة
واختيارها يف بعض األيام و كراهتها يف بعضها ما ثبت منه يشء ،أي يف السنة.
وقال ابن حجر وورد يف األوقات الالئقة باحلجامة أحاديث ليس فيها يشء ( أي من الصحة)عىل رشطه ،فكأنه أشار إىل
أهنا تصنع عند االحتياج وال تتقيد بوقت دون وقت.
( )5ابن ماجة.
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قال :لو فرضنا أن يوم سبعة عرش من الشهر القمري أتى يوم اجلمعة ..فهذا يعني أن يوم
تسعة عرش سيكون حت ًام يوم أحد ،ويوم إحدى وعرشين سيكون يوم ثالثاء.
ولنفرتض أيض ًا أن يوم سبعة عرش أتى يوم مخيس ،فسيكون يوم تسعة عرش يوم سبت،
ويوم إحدى وعرشين يوم إثنني ..وهكذا فإن عدم ثبات األيام بالنسبة للتواريخ للشهر القمري
لكونه متبدال من شهر لشهر ،ومن سنة لسنة يثبت بطالن األحاديث واالدعاءات التي تنهى عن
األيام رغم دخول املوعد املحدد للحجامة يف الربيع من كل سنة وبعد منتصف الشهر القمري
وتؤكد بطالهنا بشكل واضح جيل.
قلت :هذا حتليلك ..وهو قد يغضب املحدثني ..أفال أدلك عىل ما هو ألطف منه وأكثر
أدبا؟
قال :علمني مما علمك اهلل.
قلت :حاولوا أن تبحثوا يف أرسار األيام كام بحثتم يف أرسار القمر ..فلله يف األيام من
الربكات ما ال يقل عام تعرفونه.
قال :فكيف نعمل مع التعارض؟
قلت :هذا سهل جدا ..اذهبوا للمحدثني ..فهم صيادلة احلديث وصيارفته ..وسيميزون
املقبول من املردود.
قال :دللتني عىل خري ..دلك اهلل عىل كل خري.
قلت :فحدثني عن امليقات اليومي.
قال :هلا بداية وهناية كل يوم.
قلت :فام بدايتها؟
قال :جترى احلجامة يف الصباح الباكر بعد رشوق الشمس ملا ذكرنا من الفوائد.
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قلت :فام ميقات انتهائها؟
قال :حسب حرارة اجلو ،فإن كانت احلرارة بارتفاع الشمس ال تزال معتدلة نستمر حتى
الظهرية ،فهو جائز ،لكنه غري مستحب،فاألفضل منه هو الساعات األوىل من النهار ،ألن
احلجامة تتم عىل الريق ،فإن بقي اإلنسان لساعات ِّ
متأخرة قبل حلول الشمس وسط السامء،
فلربام يتداركه التعب ويشعر بدوار ُّ
لتأخره يف اإلفطار واحتجامه ،فلكي نتفادى كل هذه
أتم الفائدة نسارع يف ساعات النهار الباكرة
االحتامالت ،ولكي نن ِّفذ حجامة صحيحة مفيدة َّ
ونحتجم بني الساعة السابعة للعارشة ،ويف حال الضورة احلادية عرش فالثانية عرشة.
قلت :وما الضر يف التأخر؟
نتأخر لساعات ِّ
قال :عندما َّ
حيرك
نتحرك ونعمل ،ومن شأن هذا أن ِّ
متأخرة للظهرية فإننا َّ
الدم قليالً ،وجيرف القليل مما تقاعد من شوائبه يف منطقة الكاهل ،وبالتايل تكون الفائدة من
احلجامة غري تامة.
قلت :عرفت الرس الثاين ..فام الرس الثالث؟
قال :سن املحتجم..
قلت :وهل هناك سن معينة لالحتجام؟
قال :أجل ..وهو خيتلف بني الذكور واإلناث ،فنبدأ يف الذكور من الثانية والعرشين،
ونبدأ مع اإلناث بعد ختطي سن اليأس.
قلت :مل تؤخرون اإلناث إىل هذا السن؟
قال :ألن اهلل تعاىل جعل هلن مرصف ًا طبيعي ًا تستطيع من خالله أن تتخ َّلص من الدم
العاطل ،فباملحيض تبقى دورهتا الدموية يف قمة نشاطها ،وعندما تبلغ املرأة سن اليأس يتوقف
ٌ
ً
بمرحلة
خاضعة لنفس ظروف الرجل الذي وصل إىل سن العرشين ،وتدخل
املحيض ،فتصبح
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ٍ
ٌ
أمراض عديدة كارتفاع الضغط
متهد لنشوء
فيزيولوجية جديد ٌة تقود إىل تغريات نفسية وجسدية ِّ
ونقص الرتوية والسكري وغريها ،وهنا تصبح احلجامة أمر ًا ال بديل عنه أبد ًا يعيد للمرأة
استقرارها النفيس واجلسدي ،فإن ترفعت عن إجراء عملية احلجامة البسيطة غدا اجلسم مرتع ًا
ومعرض ًا لألمراض.
قلت :ومل ال جترى للرجل احلجامة يف مرحلة الطفولة والبلوغ؟
قال :ألن جسمه بتط َّلب كميات كبرية من احلديد ..فهو يف طور النمو ،وهذه الكميات ال
ً
كاملة هلذا اجلسم النامي ،إنام جيري سدُّ النقص عن طريق هضم الكريات اهلرمة
يؤ ِّمنها الغذاء
ً
مشكِّلة احلديد االحتياطي املخزون املوضوع
والتالفة يف الكبد والطحال وبلعميات عامة اجلسم
حلاجة اجلسم.
فاجلسم عامة ونقي عظامه يستفيد من هذه الكريات بعد حتويلها التحويالت املناسبة
إضافة لبناء كرياته احلمراء بسلسلة من العمليات ،أما بعد العرشين عام ًا ،فيتوقف االستهالك
الكبري للكريات احلمر التالفة لتوقف عجلة النمو ويصبح الفائض منها كبري ًا جيب التخ ُّلص منه.
قلت :عرفت الرس الثالث ..فام الرس الرابع؟
قال :هو ما يرتبط باحلجامة من غذاء وصوم وغريه.
قلت :سمعت أنك ذكرت بأن احلجامة تكون عىل الريق.
قال :أجل ..وقد أشار إىل هذا احلديث الذي ذكرته ،فقد قال  فيه (:احلجامة عىل الريق
أمثل وفيها شفاء وبركة)( ..)1وهلذا حيظر عىل املرء املحتجم تناول أية لقمة صباح يوم حجامته،
ٍ
فنجان من القهوة أو ٍ
كأس من الشاي،
بل يبقى صائ ًام عن الطعام ريثام ينفذها ،وجيوز له تناول
ألن كمية السكر املوجودة فيها تكون قليلة ،فال حتتاج للعمليات اهلضمية املعقدة التي من شأهنا
( )1ابن ماجه واحلاكم وابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر.
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أن حترك الدم ،وتؤدي إىل تنشيط الدورة الدموية والتأثري عىل الضغط الدموي ورضبات القلب..
كام أن هذه الكمية القليلة من الشاي أو القهوة حتتوي عىل منبه عصبي بسيط جيعل املرء يستقبل
احلجامة بصحوة.
قلت :ما الضر الذي حيصل بعدم صيام املحتجم قبل احلجامة؟
قال :األكل ينشط جهاز اهلضم يف عمله ،وتنشط بذلك الدورة الدموية لتتوافق متكافئة
مع عمليات اهلضم ،فتزداد رضبات القلب ،وينشط جريان الدم ويرتفع الضغط ،وهذا يؤدي إىل
حتريك الراكد واملتقاعد من الرواسب الدموية يف األوعية الدموية السطحية واألعمق ملنطقة
الكاهل املتجمعة خالل النوم.
ومثل ذلك يف عمليات توزيع الغذاء الناتج عن اهلضم ،فإنه ينشط الدم لكي ينقل هذه
األغذية لكافة أنسجة اجلسم ،وهذا الوضع ال يناسب احلجامة ،وفيام إذا أجريت احلجامة بمثل
ستخرج هو دم عامل ،فض ً
ال عن أننا فقدنا الفائدة املرجوة من احلجامة ،فإن
هذه الظروف فإن ا ُمل َ
املرء املحتجم يعاين أيض ًا من دوار أو إغامء بسيط نتيجة تقليل الوارد الدموي للدماغ.
قلت :وبعد احلجامة ..هل يظل املحجوم صائام؟
قال :ال ..بإمكان املحجوم أن يتناول من الطعام ما سهل هضمه ومتثله ،كاخلضار
طبق من سلطة اخلضار املمزوجة مع قطع
والفواكه والسكاكر ..وهلذا عاد ًة ما ُيقدَّ م للمحجومني ٌ
املحمر واملت َّبلة بالزيت واخلل مصحوب ًا بطبق من الزيتون.
من اخلبز َّ
قلت :واللبن ..ذلك الغذاء املبارك؟
قال :ال ..حيظر تناوله ،وتناول مشتقاته كاجلبن واللبن والقشدة واألكالت املطبوخة مع
أحد هذه األنواع طيلة يوم احلجامة ،أي :طوال هناره وليله.
قلت :مل؟ ..أأنت من تالميذ املاكروبيوتيك؟
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قال :ال ..أنا من تالميذ املباركوبيوتيك ..ولكن اللبن ومشتقاته يؤديان يف الغالب للغثيان
والقيء ،ويعمالن عىل اضطراب يف الضغط بام يؤدي للضر.
قلت :مل؟
قال :الحتواء اللبن عىل مادة الكالسيوم ،وهي تؤدي إىل اضطرابات يف ضغط الدم.
قلت :حدثتني عن أرسار الربكات ،فحدثني عن بركات الشفاء.
قال :هي من الكثرة بحيث ال أطيق أن أذكرها لك يف هذا املجلس.
قلت :احلجامة كالعسل إذن؟
قال :هي ال تصل إىل مرتبته ..ولكنها بربكات اهلل ال تقل عنه.
قلت :مع كل ما ذكرت فإين ال أزال حمتارا ..فدلني عىل ما يزيل حرييت.
قال :لقد قدر اهلل مقادير الشفاء كام قدر أسباهبا ..فمن اخللق من يكون شفاؤه يف
احلجامة ..فال يشفى إال هبا ..فال ينبغي أن نحرمه من ممارستها ..ومنهم من قدر اهلل شفاءه يف
احلبة السوداء ،أو يف نوع من أنواع العسل ..والطبيب الناصح يامرس كل ذلك وغري ذلك إىل أن
يظفره اهلل بالدواء الشايف والرتياق املبارك.
قلت :أال يصبح املريض بذلك فأرا للتجارب؟
قال :ال ..يصبح فأرا إذا سقيتموه بسمومكم التي تنرش األدواء حيثام حلت ..فإذا نفعت
مل تنفع إال قليال ال بركة فيه ..أما األدوية املباركة فحيثام حلت نفعت ،وحيثام وقعت شفت ..فإن
ختلف شفاؤها يف أمر لسبب نجهله مل يتخلف يف آخر.
قلت :فهال تذكر يل أسبابا لتخلفها؟
قال :أسباب ذلك كثرية منها ما نعلمه ومنها ما ال نعلمه ..وأمهها اإليامن ..فاإليامن بحد
ذاته شفاء.
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قلت :اإليامن بامذا؟
قال :بصدق رسول اهلل  يف اإلخبار عن تأثريها ..واإليامن بصدق املالئكة يف نصحها..
فقد نصحتكم باالستشفاء هبا يف أعظم رحلة قررت أعظم األحكام ..فآمنوا بظواهر النصوص
تفلحوا وتصحوا.
قلت :بورك فيك ويف نصحك ..فحدثني عن بركات األنواع.
قال :احلجامة نوعان :رطبة ،وقد عرفتها ،وجافة ..فأصخ سمعك لتعرف أرسارها.
قلت :كيل آذان صاغية.
قال :احلجامة اجلافة هي عملية تكوين احتقان دموي يف املوضع املطلوب ،بواسطة كأس
اهلواء بدون ترشيط ،ومن خالل احلجامة اجلافة يتم وضع الكأس عىل املوضع املحده د طبق ًا لنوع
املرض ،بعد عقمه باملطهرات الطبية ،ويتم شفط اهلواء من خالل اخلرطوم حتى يتم تفريغ اهلواء،
ومن ثم يرتك الكأس هكذا ملدة ترتاوح من  3إىل  5مخس دقائق ،ثم ينزع الكأس فنجد دائرة محراء
عىل سطح اجللد مكان فوهة الكأس.
واحلجامة اجلافة تنقل األخالط الرديئة من مواضع األمل إىل سطح اجللد ،وبذلك خيتفي
جزء كبري من األمل.
وقد يت هم أحيانًا دهن املوضع بزيت الزيتون أو زيت النعناع ،ثم الشفط البسيط وحتريك
الكأس عىل وحول املكان املطلوب ،جلذب الدم وجتميعه يف طبقة اجللد.
قلت :لقد رأيت من العامة من يفعل هذا ..وهم يدعوهنا كؤوس اهلواء ،حيث تشعل
ورقة أو قطعة قطن داخل الكأس لتفريغ اهلواء ،ثم توضع مبارشة عىل جلد املريض.
قال :ذلك صحيح ..فاهلواء يسخن داخل الكأس فيتمدد باحلرارة ،وعند مالمسته للجلد
يربد اهلواء فينكمش ويقل حجمه فيحدث فراغ ًا داخل الكأس مما جيذب اجللد إىل جهته ،ويؤوهلا
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آخرون أن االحرتاق نفسه يستهلك األوكسجني ضمن الكأس ،وحيدث فراغ ًا جيذب إليه اجللد
وحيدث تبيغ الدم يف موضعها ،حيث يتغري لون اجللد فيصبح بنفسجي ًا لعدة ساعات نتيجة
الحتقان الدم فيه ومتر عليه أيام قبل أن يعود إىل اجللد لونه الطبيعي.
قلت :فهل هلذا النوع من احلجامة أثره العالجي؟
قال :أجل ..فاحلجامة اجلافة تفيد يف ختفيف أو إزالة االحتقان من املناطق الواقعة حوهلا،
عالوة عىل حدوث تأثريات انعكاسية أخرى ذات تأثري بني يف تسكني األمل وختفيف االحتقان.
ومن أهم استطباباهتا آفات الرئة احلادة واحتقانات الصدر الناجتة عن اإلصابات القلبية
والرئوية ،احتقانات الكبد ،التهابات الكلية ،التهاب التامور ويف العصابات القطنية الوربية.
ويمكن أن تقوم احلجامة اجلافة مقام االستدماء الذايت لدى األطفال أو لدى من يتعذر
العثور عىل أوردهتم من الكهول .واالستدماء الذايت يكون بنقل الدم من وريد املريض وحقنه يف
عضله اإلليوي ،وهي طريقة عامة إلزالة التحسس وتقوية الدفاع الذايت للمريض.
قلت :فهل يدخل االجتهاد يف احلجامة وأنواعها؟
قال :أجل ..برشط أن يكون ذلك من املختصني اخلرباء ..وقد حصل من ذلك الكثري..
قلت :فاذكر يل ما يمكن االستفادة منه.
قال :من ذلك ما يسمى باحلجامة املدلكة ،وقد كتبت اختصاصية العالج الفيزيائي
األمريكية أنيتا شانون  Anita Shanonتقول عن هذا النوع (:احلجامة املدلكة هي تطوير
حديث لعالج قديم وتعتربإضافة فعالة لعملية حفظ الصحة ومتممة لعالج عدد من األمراض
الشائعة ،ولقد اعتمدت التطبيقات العالجية للحجامة من خالل إحداث تبيغ يف اجللد املحجوم
من أجل ترصيف السوائل الفائضة والسموم ..وحل التصاقات وتنشيط األنسجة الضامة..
وتنشيط الدوران الدموي يف اجللد والعضالت القريبة ..وتنشيط اجلهاز العصبي املحيطي)
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وتتابع الدكتورة شانون بحثها فتقول :التطبيق املفضل للمحاجم هو السطح الواسع
للظهر ،ونتائجها ال تصدق خاصة كمعاجلة مضافة للتدليك ،وهي مسكنة بشكل فعال للجهاز
العصبي كام تساعد عىل دخول العضوية يف حالة من االسرتخاء ،وليس نادر ًا أن تؤدي إىل غطيط
عميق ،وهي مفيدة جد ًا ملعاجلة ارتفاع الضغط الدموي ،والقلق والتعب ،والصداع املزمن،
واآلالم العصبية ،والتقفع العضيل ،إذ أن العضالت املتقلصة واملحتقنة تتلني وتسرتخي برسعة
بعد دقائق من احلجامة التالية للتدليك.
وترى د .شانون أن ختلية اهلواء من الكؤوس حياكي فعلها فعل الضغط الدائري للمساج
العميق دون إحداث أي انزعاج .وحركة الكؤوس يمكن أن تكون دائرية أو خطية وهي مناسبة
حلل العقد اجلاسئة أو املعندة من اجللد املؤوف .وامحرار اجللد مكان التطبيق يدل عىل حضور
جيد للدوران الدموي يف سطح اجللد الذي يمكنه عند تطبيق املروخات واحلالالت النباتية املائية
املسكنة فور ًا بعد احلجامة أن متتص عميق ًا يف األنسجة وتؤدي إىل فاعلية رسيعة.
وتقول د .شانون :إن زيادة الورود الدموي اهلائل إىل املنطقة حتض إليها التغذية الكافية
وتؤدي إىل سحب السموم خارج املنطقة عن طريق العود الوريدي .ويف احلقيقة شعور املرىض
ال يمكن وصفه (يكاد ال يصدق)واملرىض كثري ًا ما يصفون شعورهم بدفء عميق ودغدغة
لطيفة تستمر يف املنطقة ملا بعد انتهاء احلجامة.
قلت :بورك فيك ..فقد عرفت أرسارا كثرية كنت أجهلها من األحاديث املخربة عام جعل
اهلل يف احلجامة من شفاء.
قال :هذا واجبنا ـ نحن املؤمنني ـ نحو هدي نبينا  ..فال ينبغي أن نقرص يف التعرف عىل
هديه وأرساره ..بل يبحث كل يف حمله ومنزله الذي أنزله اهلل.
قلت :باملناسبة ..لقد ورد يف احلديث أن النبي  بعث إىل أيب بن كعب طبيب ًا ،فقطع له
354

عرق ًا وكواه عليه(.)1
قال :نعم ..أعرف هذا احلديث.
قلت :أال يتعارض هذا مع املواضع التي ذكرهتا للحجامة؟
قال :ال ..هذااحلديث ال عالقة له باحلجامة( ..)2بل هو يتحدث عن عملية أخرى اسمها
الفصد( )3أو الفصادة ،وهي شق أو قطع للعرق أو الوريد الستخراج الدم ،وهي بذلك ختتلف
عن احلجامة التي جتري بترشيط اجللد ،وليس شق العرق.
قلت :فهل هي من العالج املبارك؟
قال :كل ما ورد يف النصوص من العالج عالج مبارك.
قلت :ال أقصد هذا ..بل أقصد استعامهلا ومدى نجاعته.
قال :إن الفصد عالج عريق يف القدم ،وقد ورد ذكره يف أوراق الربدي الفرعونية ،كام
خصص له كل من أبو قراط وجالينوس مقالة مفردة ..وأول نظرية متكاملة عللت مقاصد
الفصد وضعها أرسطو يف القرن الثالث قبل امليالد ،ثم إن جالينوس ـ وإن كان قد انتقد ارسطو
يف تفسريه ملنافع الفصد ـ أقر بفوائده اجلمة ،وأنه هيدف إىل تعديل األخالط يف اجلسم أو حتريكها
إذا كان يرجع أسباب املرض إىل خلل يف هذه األخالط.
وقد كان الفصد الوقائي شائع ًا يف أوربا حتى ظهور الطباعة عام .1462
ويف القرن السابع عرش كان الفصد واسع االنتشار يف إيطاليا ،يدلنا عىل ذلك تلك اآلنية
اجلميلة التي خصصت جلميع دم الفمصود .ورغم ظهور األطباء يف القرن الثامن عرش يف الفصد
( )1مسلم.
( )2انظر :كتاب احلجامة والقسط البحري تأليف الدكتور حممد نزار الدقر.
( )3عرف بأنه طرح لكمية من الدم من الدورة الدموية لغاية عالجية بحتة بطريقة البزل للوريد بإبرة أو جرح الوريد أو
تشطيبه وأحيان ًا ببزل الرشيان.
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عىل اختالف مذاهبهم الطبية.
ويف أمريكا ،ويف عام  1800نجد أن بنيامني روش اعتمد يف معاجلته عىل إحداث نزف
غزير ملعاجلة احلمى الصفراء حيث يعطي املرىض امللينات ويعاجلهم بالفصادة.
وعرف الفصد أوج تطبيقه يف بداية القرن التاسع عرش حيث كان  75باملائة من نزالء
املشايف يفصدون يف أوربا حتى أن جملة اجلراح الشهرية أخذت اسمها من أداة الفصد ،وكان
اجلراح الفرنيس برويس من أهم الدعاة إليه وكان يعالج به مرىض االلتهاب احلبني واضع ًا قواعد
للفصد تعتمد عىل النبض واحلالة العامة ،كام دعا برويس بتطبيق العلق وكانت ممرضته تسأل
الوافد اجلديد عن مكان أمله ثم تعلق له من  10ـ  30علقة وفق إجابته.
قلت :وأطباء املسلمني؟
قال :األطباء املسلمون يف عرص هنضتهم طبقوا الفصد مؤكدين أثره الوقائي ،وهذا ما
يؤكده ابن سينا إذ قال (:جيب أن تعلم أن هذه األمراض مادامت خموفة ومل يوقع فيها ،إباحة
الفصد فيها أوسع ،فإن وقع فيها ليرتك الفصد أصالً)
ويرى أبو القاسم الزهراوي أن الفصد إما أن يستعمل حلفظ الصحة ،وإما أن يستعمل يف
عالج األمراض.
قلت :فام احلاالت العالجية التي كان يستخدم هلا الفصد وأثبت جدواه()1؟
قال :لقد جاء يف املوسوعة الطبية السوفياتية الكربى مقاال مهام عنها كتبه الربوفسور
ب.كونيايف وآخرون ،وقد ذكروا أن للفصادة عىل العضوية تأثريات كثرية ..وأن الطرح
املقصود لكمية كبرية من الدم يف وقت قصري تعادل تأثريات النزف الدموي احلاد ،فهي تنقص
الدم اجلائل وينخفض معها إىل حد ما الضغط الرشياين ،وخاصة الوريدي مما يملك تأثريات
( )1انظر :املوسوعة الطبية الفقهية للدكتور أمحد حممد كنعان ـ دار النفائس
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إجيابية حالة وجود فرط توتر وريدي ناجم عن قصور البطني األيمن ،وإن عودة اجلائل إىل حجمه
الطبيعي يتم برسعة عقب الفصادة بسبب موه الدم ،إذ تزيد نسبة املاء فيه أكثر من  15باملائة من
احلدود السوية ،وموه الدم هذا مرتبط بآلية عصبية ـ خلطية ناظمة حلجم الدم اجلائل.
وذكروا أن الفصادة العالجية تعترب مثرية الرتكاس العضوية الدماغية ،كام أن ما تستدعيه
من إعادة توزيع بعض العنارص يف العضوية كاملاء والشوارد والعنارص املكونة للدم ترتافق مع
زيادة نشاط آلية التنظيم العام واملوضعي لدينمية الدم يؤهب لرتاجع االضطرابات يف الدوران
الدموي ،وهذا ما يوضح ما نراه بعد الفصادة من حتسن احلالة العامة للمرىض وزوال اآلالم يف
الرأس وخلف القص.
وزيادة عىل هذا( ،)1فقد أكد اختصايص القلب جريوم سوليفان يف املركز الطبي يف
شارلستون بوالية كارولينا اجلنوبية أن فقدان الدم بانتظام قد يؤدي إىل محاية اإلنسان من النوبات
القلبية ،فعندما يفقد اجلسم كمية من الدم ،فإنه يفقد أيض ًا عنرص احلديد الذي خيزنه اجلسم يف
صورة مركب الفريتني.
وهو يذكر أن الناس الذين حيتوي دمهم عىل نسبة قليلة من احلديد هم األقل عرضة
لإلصابة بالنوبات القلبية.
ويرجع هذا إىل أن احلديد املختزن يعترب عامال شديد اخلطورة ،وقد تأكد هذا بعد سلسلة
من األبحاث أجراها عدد من األطباء الفلنديني ،الذين تابعوا جمموعة من الرجال من متوسطي
العمر ملدة مخس سنوات حيث وجدوا أن الرجال من متوسطي العمر ملدة مخس سنوات ،حيث
وجدوا أن الرجال الذين أصيبوا بنوبات قلبية هم الذين تزداد نسبة احلديد يف دمائهم.
وعالج هذه احلالة هو فقدان الدم بشكل منتظم ،وهي مشكلة حملولة عند النساء بسبب
( )1عن جملة العريب العدد  434يناير .1995
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الدورة الشهرية عندهن.
قلت :وعند الرجال ..فنحن ال نجد من يقوم هبذ النوع من الفصد.
قال :يوجد ذلك عىل مستوى واسع.
قلت :أين؟
قال :يف كل املستشفيات ..وذلك بالتربع بالدم بشكل منتظم ،وبحد أدنى ثالث مرات يف
السنة ..فتجمع بذلك بني عالجني نبويني :الفصادة والصدقة.
قلت :وهل أثبت التربع بالدم جدواه كنوع من الفصادة؟
قال :أجل ..وقد قام الربوفسور سالونني وثالثة من زمالئه من جامعة كيوبيو بفلندا
بدراسة عىل  2682شخص ًا ،وملدة ست سنوات عن فائدة الفصادة عن طريق التربع بالدم يف
أمراض القلب واألوعية فتبني أن  38باملائة من أمراض القلب واألوعية قد اختفت بفضل التربع
بالدم ..أي أن معظم املتربعني بالدم قد ختلصوا من آفات القلب واألوعية التي تصيب غريهم
من غري املتربعني.
قلت :فهل هناك ما يمنع من استعامل هذا النوع من العالج؟
قال :أجل..وهلذا مل يرد أي حديث يف فضلها ..بل ورد النص فقط يف جواز استعامهلا
كأسلوب من أساليب العالج ..وهلذا متنع الفصادة مطلق ًا عند وجود هبوط مريض يف الضغط
الدموي أو وجود نقص يف حجم الدم ،كام أن من مضادات استطباباهتا النسبية التصلب
العصيدي الدماغي ،وفقر الدم من أي منشأ خاصة إذا ترافق مع ميل لتشكل اخلثرات.
وهناك بعض االختالطات التي تنجم عن الفصادة غري املراقبة بسبب هبوط الضغط أو
نقص اخلضاب وعدد الكريات احلمر يف الدم اجلائل كحصول فقر دم موضعي دماغي عند
املصابني بالتصلب العصيدي يعالج بإعادة حجم الدم بحقن املصورة أو نقل كمية من الدم.
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كام قد حيصل غشيان عند األشخاص الضعفاء عند السحب الرسيع للدم حيث توقف
العلمية فور ًا ،وينشق املريض الغول النشادري.

احلبة السوداء
بعد أن أمتعني بحديثه عن احلجامة والفصد ،وآثارمها العالجية ،ذهب كام أتى من غري
أن يرتك يل أي فرصة ملزيد التعرف عليه وعىل فريق البحث املبارك الذي أجرى كل تلك
األبحاث ،وأخرج للعامل أسلوبا جديدا من األساليب التي تعيد االبتسامة لألنني.
لقد ابتسمت من كل قلبي ،وأنا أشعر بأن اهلل تعاىل ،وإن قدر املرض ،فإنه قدر من أنواع
العالج ما يمكن أن حييط بكل مرض ،ويقتل كل داء ،وينرش العافية يف كل بدن.
لقد رصت أنظر إىل املرض كام أنظر إىل اجلوع ..فإن اهلل خلق للجائع من أصناف الطعام
ما يسد جوعه يف كل مرة بكل جديد مغن نافع ..وهكذا املرض أرسل له من أنواع العالج ما يمأل
صاحبه باالبتسامة واألمل..
بينام أنا كذلك إذ سقطت حبة سوداء عىل وجهي ،فمددت يدي ألزحيها ،فقالت بصوت
رخيم :ال ..دعني هنا ..فهذا املكان أفضل يل.
قلت :هو أفضل لك ..ولكنه ال يناسبني ..إن مكانك إما أن يكون سلة املهمالت ..أو
قدر املطعومات.
قالت :أأنت أيضا حتتقرين ..أحتمل مثل قومك فريوسات العنرصية؟
قلت :ال ..مل أقصد النظر إىل لونك ..فال هيمني سوادك أو بياضك ..ولكني تعودت أن
ال أترك شيئا يسقط عىل وجهي أو بدين إال أزحته.
قالت :يمكنك أن تفعل ذلك مع غريي ..أما أنا ..فال ينبغي أن تنظر إيل إال باحرتام
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وتقدير وإجالل.
قلت :من أنت حتى تريدين مني هذه املعاملة اخلاصة؟
قالت :أنا احلبة السوداء.
قلت :حبة الربكة.
قالت :شكرا عىل هذه التسمية ..ولو أين أفضل أال تسموين هبا.
قلت :مل ..قومي يسمونك هبذا االسم ..وهم حيرتمونك بذلك.
قالت :أحب االسم الذي سامين به حبيبي  ،فقد قال (:عليكم هبذه احلبة السوداء ،فإن
كل داء إال السام()2()1
فيها شفاء من ه

َّ

قلت :لقد أخرب  عن بركاتك الشفائية العظيمة ،فذلك أطلقوا عليك حبة الربكة.
قالت :أنا من قوم يقولون بسد الذرائع ،فأخشى أن حيرصوا الربكة يف ،كام حرص بعضكم
السنة يف اللحية والقميص.
قلت :أتضحني هبذا الرشف العظيم ألجل سد الذريعة.
قالت :ليس ألجل ذلك فقط.
قلت :فام هو اليشء اآلخر الذي جيعلك تضحني هبذا االسم اجلميل؟
قالت :إن كوين حبة سوداء يذكرين بالنقطة التي حتت الباء.
قلت :أتعرفينها؟
قالت :وقد ذقت من حالوهتا ما ترونه من بركايت.
قلت :ولكني أرى لطعمك مرارة ال أحتملها.

( )1املوت.
( )2البخاري ومسلم.
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قالت :تلك مرارة أشواقي ..فإين منذ جلست ذلك املجلس الرشيف حتت الباء ،وقلبي
يتفطر شوقا إليه.
قلت :عهدي بالعاشقني تنور وجوههم ،فكيف اسود وجهك.
قالت :ليكتب فيه حمبويب بحروف النور بركات الشفاء.
قلت :أال يؤذيك لونك؟
قالت :من عرفه ال يؤذيه يشء ..أمل تسمع حديث ابن عباس؟
قلت :بىل ..فقد قال له  (:ولو اجتمعوا عىل أن يضوك بيشء مل يضوك إال بيشء قد
كتبه اهلل عليك ،جفت األقالم ورفعت الصحف)()1

قلت :فحدثيني عن نفسك وعن بركاتك.
قالت :أال تكفيك منزلتي؟
قالت :أنا من قوم ال يكفيهم إال ما يمأل صدورهم بأخبار املخابر(.)2
قالت :لقد عرفت بركايت من قديم ،وال هيمني أن يعرفني قومك أو غري قومك..
قلت :أمل نكلف بخطاب الناس عىل قدر عقوهلم؟
قالت :بىل..
قلت :فرمحتك هبم أن ختاطبيهم بام يفهمون.
قالت :صدقت ..وسأحدثك بام يفهمون ،فسل عام بدا لك.
قلت :لقد ذكرت أن بركاتك عرفت من قديم.
قالت :أجل ..ولكن الذي حفظها هو رسول اهلل  ،فلواله لكنت كغريي يف غامر

( )1أمحد والرتمذي واحلاكم عن ابن عباس.
( )2اإلعجاز الطبي يف السنة النبوية ،للدكتور كامل املويل.
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النسيان.
قلت :فمن عرفك من الشعوب؟
قالت :لقد عرفني املرصيون القدماء ،ولكن مل يعرف عىل وجه التحديد كيفية استخدامهم
يل إال أن اكتشاف زيتي ضمن مقتنيات أحد ملوكهم يدل بصورة قاطعة عىل مدى أمهيتي يف هذه
الفرتة.
ويشري العهد القديم يف سفر أشعياء إىل أمهيتي والطرق املتبعة حينئذ للحصول عىل زيتي،
وقد عرف العربانيون نبايت الذي كان ينمو بصورة واسعة يف مرص وسوريا ،باسم كيتساه.
وكتب ديسكوريدس ،وهو طبيب يوناين شهري عاش يف القرن األول امليالدي :أن بذور
حبة الربكة كانت تستخدم يف عالج الصداع واحتقان األنف وآالم األسنان ،باإلضافة إىل
استخدامها لطارد الديدان ،كذلك استخدمت كمدر للبول واللبن.
بركات التكوين:
قلت :حدثتني عن تارخيك ،فحدثيني عن أرسار بركاتك.
قالت :لقد حدثتك بأن بركتي مستمدة من عبوديتي ،فكل من حتقق بعبودية اهلل نال من
بركات اهلل.
قلت :أقصد ما يفهمه قومي ..فهم ال يؤمنون بمثل ما قلت.
قالت :ال بأس ..سأحدثكم عن كفني الذي أتكفن به ..لقد عكف العلامء منذ زمن عىل
معرفة كيفية عميل ،وخاصة دوري يف عملية التئام اجلروح ،والذي استدعى معرفة مكونايت ،وقد
وجدوا أين أحتوي عىل العديد من الفيتامينات واملعادن والربوتينيات النباتية ،باإلضافة إىل بعض
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األمحاض الدهنية غري املتشبعة(.)1
باإلضافة إىل احتوائي عىل العديد من األمحاض الدهنية األساسية واملهمة لصحة اجللد
والشعر واألغشية املخاطية ،وكذلك عملية ضبط مستوى الدم وإنتاج اهلورمونات باجلسم
وغريها من الوظائف احليوية املهمة.
باإلضافة إىل كل هذا أحتوي عىل مادة النيجيللون ،وهي مادة ب هلورية تم استخالصها
ألول مرة يف عام  ،1929وقد استخدمت منذ ذلك احلني باعتبارها املادة الفعالة املوجودة ببذريت.
ويعد النيجيللون أحد مضادات األكسدة الطبيعية مثل فيتامني ج وأ وكذلك اجللوتاثيون،
والتي تلعب دور ًا أساس ًّيا يف محاية اجلسم ضد خماطر ما يسمي بالشوارد احلرة ..وهناك العديد
من األبحاث التي نرشت مؤخر ًا عن دور احلامية الذي يلعبه النيجيللون يف محاية اجلسم من خماطر
العديد من املواد الغريبة.
قلت :وزيتك؟
قالت :إن الزيت الطيار الذي وضعه اهلل يف حيتوي عىل مادة النيجيللون ،وهي مادة مضادة
للهسيتامني ،ومنها فائدة احلبة السوداء يف عالج الربو بتوسيع القصبات ،ويف عالج ارتفاع
الضغط الدموي بتوسيع األوعية الدموية ،ويف عالج بعض األمراض اهلضمية بإزالة التشنجات
املعدية واملعوية.
قلت :أرى فريقا من قومي يفصلون زيتك ،ويبيعونه بأغىل األسعار ..ويزعمون له
خواص عالجية خطرية ..فهل ذلك صحيح؟

( )1إن ()100غ من احلبة السوداء حتتوي عىل)19.3( :غ ماء ،و()17.9غ بروتني ،و()12.9غ دهن ،و()10.80ملغ
كالسيوم ،و()1ملغ كالسيوم)20( ،ملغ فيتامني أ ،و()2.6ملغ نياسني ،و()6.3غ ألياف ،و()7.8غ رماد.
والقيمة الغذائية تساوي ()364سعرة حرارية.
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قالت :أال تعرف قومك؟
قلت :أعرفهم وأجهلهم.
قالت :لقد أهلكهم حب الدينار والدرهم ،فراحوا يتالعبون بأجساد اخللق ألجلهام ..أمل
تعلم كيف حولوا الرقية إىل شبكة يصطادون هبا؟
قلت :بىل ..وقد سمعت من ذلك الكثري.
قالت :فكذلك هم يصطادون بزيتي ،ويتالعبون به.
قلت :ولكن الرسول  أخرب عن بركاتك..
قالت :أخرب عن بركات احلبة السوداء ..ال عن بركات زيت احلبة السوداء ..فإن كانوا
مستنني هبدي النبوة ،فليأخذوا احلروف بمعانيها ..وال يبتدعوا.
قلت :لكنهم إن فعلوا ذلك مل يقدموا جديدا ..فاحلبة السوداء تباع عند كل عطار ،بل عند
البقالني..
قالت :وما يضهم أن جيعلني اهلل غذاء ودواء.
قلت....:
قالت :أنت تريد كالم املخابر ..ال جمرد كالم.
قلت :مل جتاوزي ما يف نفيس.
قالت :لقد أخرب املختصون الصادقون أن فوائدي تتوقف عىل عدم طحني إال عند
االستعامل ،ألين إذا سحقت وتركت ـ ولو لعدة ساعات قبل استعاميل ـ فإن املادة الفعالة تتطاير
مني ،ألهنا عبارة عن زيت طيار ..لكن إذا سحقت ،ثم مزجت مع عسل مزج ًا جيد ًا ،وحفظت
يف علبة قامتة اللون وحمكمة الغلق ،فإين أحتفظ بفائديت.
قلت :فام أفضل طريقة لالستفادة من بركاتك؟
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قالت :بسيطة جدا كبساطتي ..ال تكلف فيها وال جتارة ..وهي فوق ذلك سنة املصطفى
.
قلت :شوقتني ،فام هي؟
قالت :لقد حدث أنس بن مالك أن النبي  كان إذا اشتكى تقمح( )1كفا من شونيز
ورشب ماء وعسال(.)2
قلت :أيكتفي بسفك؟
قالت :أجل ..فإن أضفت إيل ما فعل رسول اهلل  تكون قد نلت ثالث بركات :بركتي،
وبركة املاء ،وبركة العسل.
قلت :ولكني قد ال أطيق ذلك؟
قالت :فافعل بعض ما يفعله بعض قومك.
قلت :وما يفعلون؟
قالت :يضعون ملعقة مني عىل صحن حيتوي عىل اللبن الزبادي ،ويغمر بزيت الزيتون..
ثم جيعلون ذلك من أطباق الفطور يف الصباح أو العشاء.
قلت :هذه وصفة طيبة.
قالت :وأطيب منها وصفة احلبيب ،بأيب هو وأمي.
قلت :فام املقدار الذي أنتفع به منك؟
قالت :إن كنت عىل دين قومك ،فليس هناك دليل علمي كاف يشري إىل ذلك ،إال أن
الدراسة التي أجريت يف أمريكا وأشارت إىل فائدة احلبة السوداء يف تنشيط اجلهاز املناعي،

( )1تقمح :أي استف كفا من حبة السوداء يقال :قمحت السويق بالكرس إذا استففته .النهاية ()107/4
( )2اخلطيب البغدادي عن أنس.
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استخدمت جراما واحدا من احلبة السوداء مرتني كل يوم(.)1
قلت :أهذا صحيح؟
قالت :ال زالت أبحاثكم قارصة يف هذا املجال ،ولوال أن معلم الربكة هناين أن أتكلم لك
بغري ما يعرفه قومك لذكرت لك ما ينقيض دونه العجب.
قلت :ومل هناك؟
قالت :هذا من العلوم التي حتتاجون أنتم المتطاء سنن اهلل للبحث فيها..
قلت :ال بأس ..فإن قولك هذا يشجع عىل إجراء املزيد من البحوث بطمأنينة وثقة.
قالت :أنا منجم من مناجم الصحة ،لكن ملن عرف كيف يستعملني.
قلت :أخيطئون يف استعاملك؟
قالت :كثريا..
قلت :اذكري يل أمثلة عىل ذلك.
قالت :أنا دواء ..وينبغي أن أستعمل بمقدرا حمدد ،وقد ذكر بعضهم أنه ال ينصح
باستعاميل بشكل يومي مستمر ..بل أستعمل ملدة  14يوم ًا ،ثم يكرر العالج بعد أسبوعني أو أكثر،
إلمكانية حدوث األعراض اجلانبية.
قلت :فهل ذكروا بعض املحاذير من استعاملك؟
قالت :األصل أين من األدوية املباركة ..وهي ال حماذير فيها ..ولكن سوء االستعامل جعل
البعض حيذر من استعاميل ملن يعانون من انخفاض ضغط الدم ،أو نوبة الربو احلادة..
ومثل هؤالء حيذر النساء احلوامل من استخدامي خالل فرتة احلمل ،ألن الزيت الثابت

( )1ذكر بعضهم أن بعض األمراض الداخلية يكفي فيها جرعات صغرية ،أما بعضها اآلخر ،فيحتاج جلرعة أكرب ...وذكر
أن اجلرعة الفعالة حوايل ملعقة صغرية.
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للحبة يسقط اجلنني ..ومثلهن االطفال الرضع ..ومثل ذلك استخدامي مع أدوية كياموية أو
عشبية أخرى خشية حدوث تداخلت دوائية(.)1
بركات الشفاء:
قلت :حدثتني عن بركات التكوين ،فحدثيني عن بركات الشفاء.
قالت :لقد اخرب  عن بركات الشفاء التي أودعها اهلل يف ،فقال  ( :إن يف احلبة
السوداء شفاء من كل داء إال السام)( ..)2ويف حديث آخر يأمر  باالستشفاء يب ،فيقول(:
عليكم هبذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إال السأم)()3

وقد وردت أحاديث أخرى بصيغ أخرى تؤكد هذا ،فقد قال  (:الشونيز( )4دواء من
كل داء إال املوت)( ،)5وقال  (:الشونيز دواء من كل داء إال السام)()6

قلت :صدق رسول اهلل  ،ولكن رشاح احلديث خصصوا العموم الوارد يف احلديث،
فذكر بعضهم أن هذا من العام الذي يراد به اخلاص ،ألنه ليس يف طبع يشء من النبات ما جيمع
مجيع األمور التي تقابل الطبائع يف معاجلة األدواء بمقابلها ،وإنام املراد أهنا شفاء من كل داء حيدث
من الرطوبة.
وذكر آخر استدالل عقليا عىل هذا ،فذكر أن العسل عند األطباء أقرب إىل أن يكون دواء
من كل داء من احلبة السوداء ،ومع ذلك فإن من األمراض ما لو رشب صاحبه العسل لتأذى به،
( )1ومثل ذلك استخدام احلبة السوداء كعالج لالشخاص الذين يستخدمون االسربين بصفة مستمرة وكذلك الورفارين
مرقق الدم.
( )2البخاري ومسلم.
( )3النسائي وابن ماجة.
( )4هو احلبة السوداء.
( )5ابن السني وأبونعيم عن بريدة.
( )6الرتمذي.
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فإن كان املراد بقوله يف العسل فيه شفاء للناس األكثر األغلب فحمل احلبة السوداء عىل ذلك
أوىل.
وقال غريمها :كان النبي  يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال املريض ،فلعل
قوله يف احلبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد ،فيكون معنى قوله (:شفاء من كل داء)أي من
هذا اجلنس الذي وقع القول فيه(.)1
قالت :لقد أخطأوا يف التأويل ..أيستدركون عىل رسول اهلل  ..كيف يقولون هذا ،وقد
قال  (:شفاء من كل داء)
قلت :لألسف ..قد اتفق الرشاح عىل هذا.
قالت :ال ..مل يتفقوا ..أمل تسمع ما قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة ،فقد أتاه اهلل علام
وحكمة؟
قلت :فام قال؟
قالت :لقد قال :تكلم الناس يف هذا احلديث ،وخصوا عمومه ،وردوه إىل قول أهل
التجربة ،والخفاء بغلط قائل ذلك ،ألنا إذا صدقنا أهل الطب ،ومدار علمهم غالبا إنام هو عىل
التجربة التي بناؤها عىل ظن غالب ،فتصديق من ال ينطق عن اهلوى أوىل بالقبول من كالمهم(.)2
قلت :بورك فيه ..فقد غار عىل حديث املصطفى  من أن يمسه التبديل والتغيري.
قالت :وقد أثبت علمكم ما قال ..وسيثبت املستقبل تأويل كل ما قال ..فكالم رسول اهلل
 ال يتخلف.
قلت :فحدثيني عن بركات شفائك التي عرفوها.

( )1فتح الباري.145/10 :
( )2فتح الباري.145/10 :
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قالت :لن أحدثك عىل ما قال القدماء ..فلن تفهم كثريا مما ذكروا ..باإلضافة إىل أن ما
ذكروه مل يقدرين حق قدري.
قلت :ستحدثيني عن الدراسات املعارصة.
قالت :أجل ..وهي ـ مع اجلهد الذي تبذله ـ ال تزال قارصة.
قلت :فمن جيري هذه البحوث؟
مؤخرا يف الدوريات العلمية املختلفة عن فوائد
قالت :لقد تم نرشه عرشات البحوث
ً
استخدامي ..وهي تؤكد مجيعا الفوائد العديدة التي وصفتها النصوص.
ومعظم هذه األبحاث يأيت من أوروبا وحتديدً ا النمسا وأملانيا ،والتي تأيت يف مقدمة الدول
الداعية إلحياء طب األعشاب كطب بديل.
وانطالقا من هذا ظهرت مستحضات طبية متنوعة بني أقراص وكبسوالت وأرشبة
وزيوت يف العديد من الدول األوربية ،والواليات املتحدة ،باإلضافة إىل بلدان العامل العريب
واإلسالمي.
قلت :فهل تعتربين هذه الدراسات كافية للتنويه بقدرك؟
قالت :ال ..لقد ذكرت لك أهنا قارصة جدا ..فمعظم ما تم من دراسات كانت دراسات
بدائية أجريت عىل الفئران ،وكانت نتائجها مشجعة ،ولكن يقتيض األمر إجراء املزيد من
الدراسات لتوثيق النتائج واستخالص التوصيات.
قلت :فاذكري يل بعض هذه التجارب ألتبني املنهج الذي يتم عىل أساسه معرفة فوائدك.
قالت :سأذكر لك أربعة أنواع من التجارب ،أما إحداها ،فبمسحوقي ،وأما الثانية،
فبخالصتي املائية ،وأما الثالثة ،فبخالصتي الكحولية ،وأما الرابعة فبزيتي الطيار.
قلت :فحدثيني عن النوع األول.
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قالت :لقد كشفت بعض البحوث أن معاجلة اإلنسان أو اجلرذان بمسحوقي أدت اىل
زيادة عدد ونشاط بعض خاليا املناعة مثل خاليا  Tالليمفاوية القاتلة وتنشيط اخلاليات املبلغمة
يف التقام اجلراثيم ،كام أوضحت البحوث قدرة هذه احلبوب عىل زيادة افراز ادرار اللبن يف
األغنام.
قلت :والنوع الثاين؟
قالت :لقد كشفت الدراسات التجريبية عن قدرة اخلالصات املائية حلبة الربكة عىل
تنشيط افراز بعض عوامل تنشيط املناعة من اخلاليا اللمفاوية مثل ماديت انرتليوكني،1
وانرتليوكني  ،3وإىل تنشيط بلغمه اجلراثيم ،وكذلك إضعاف إفراز السوائل املعدية احلمضية،
ومنع حدوث القرح املعدية التجريبية املحدثة بامدة االسربين يف اجلرذان ..باإلضافة إىل عالج
بعض أمراض الديدان املعوية يف األغنام والديدان الرشيطية يف االطفال.
قلت :والنوع الثالث؟
قالت :لقد كشفت الدراسات التجريبية أن للخالصات الكحولية للحبة السوداء عدة
تأثريات ،مثل الفتك بالعديد من اجلراثيم مثل االرشيكية القولونية والزائفة الزنجارية وبعض
الفطريات مثل الرشاشية ..بل إبادة بعض اخلاليا الرسطانية وإرخاء عضالت األمعاء وكبح
التقلصات واآلالم التجريبية املحدثة ببعض الكيامويات ..وعالج بعض املصابني ببعض الديدان
املعوية مثل الدودة الرشيطية والصفرا اخلراطيني ..وتثبيط االلتهابات واآلالم ومنع تسوس
األسنان ومنع انخفاض مستوى اهليموغلوبني ،وعدد كريات الدم البيضاء املحدث ببعض
العقاقري املضادة للرسطان مثل عقار سيسبالتني.
قلت :والنوع الرابع؟
قالت :لقد كشفت الدراسات التجريبية قدرة هذا الزيت الطيار يف جرعات صغرية عىل
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إحداث بعض التأثريات كتخفيض ضغط الدم الرشياين ،وختفيض رسعة النبض القلبي يف
اجلرذان والوبر بتأثريه املنشط عىل بعض املستقبالت الرسوتونية يف املخ ..وزيادة رسعة التنفس
وتقلصات يف رغامي حيوان الوبر عن طريق افراز مادة اهلستامني ..وزيادة افراز مادة الصفراء يف
الكالب ..وزيادة اخراج محض اليوريك املسبب ملرض النقرس يف البول ..والفتك بالعديد من
اجلراثيم مثل السلمونيلله والتيفية والصنمة اهليضية والزانفة الزنجارية وبعض الفطريات مثل
الرشاشية السوداء وبعض الديدان املعوية ..وإرخاء عضالت االمعاء وكبح التقلصات املحدثة
ببعض الكيامويات فيها ..وختفيض مستوى سكر الدم يف األرانب واجلرذان الصحيحة املصابة
بداء السكر التجريبي بعد معاجلتها بجرعات  5مليجرام /كيلوجرام حقنا يف الصفاق بدون أي
تأثري عىل مستوى االنسولني يف الدم.
اما مركب الفاباينني فقد اكتشفت قدرهتا عىل تثبيط االلتهابات التجريبية عرب افراز مادة
هيدروكورتيزون وتثبيط نمو بعض اجلراثيم خصوصا تلك املرتبطة بالتهابات حب الشباب ،كام
أن هلا القدرة عىل تثبيط نمو بعض األورام الرسطانية يف أكباد اجلرذان وزيادة افراز املخاط من
الشعب اهلوائية يف بعض املرىض املصابني بالتهابات رئوية وباألخص املزمنة.
قلت :حدثتني عن الدراسات التي أجريت عليك ،فحدثيني عن استخداماتك التي
توصلت هذه الدراسات إليها.
قالت :لقد دل ما ذكرت من الدراسات وغريها عىل استعامالت صحية كثرية يل..
سأقترص لك منها عىل ما أرى أنه ينفعك ،ويملؤك يقينا بام وضع اهلل يف من بركات الشفاء.
قلت :فحدثيني بارك اهلل فيك ..وقد فعل.
قالت :لقد ثبت حديث ًا من خالل الدراسات واألبحاث التي أجريت عيل أين ألعب دور ًا
هام ًا يف تقوية وتنشيط اجلهاز املناعي يف جسم اإلنسان.
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وبام أن قدرة اجلسم عىل جماهبة األمراض مرتبطة بقوة جهازه املناعي ،فإنني بتقويتي هلذا
اجلهاز أشكل شفاء ودواء لكل األدواء ،فلذلك أفيد يف معاجلة كل األمراض ،بام فيه الرسطانات،
واألدواء التنفسية التي تصيب اإلنسان.
قلت :فام رس تقويتك للجهاز املناعي؟
قالت :لقد أثبتت الدراسات أنَّني أنشط جهاز املناعة يف جسم اإلنسان بزيادة نسبة
التائيات املناعية مقارنة مع التائيات املثبطة ،ومن هنا كانت فائديت يف مكافحة األمراض بشكل
عام ،واألمراض الفريوسية بشكل خاص.
قلت :فحدثيني عن بعض ثمرات هذا العالج.
والربو ..ويف األمراض
قالت :يف األمراض التنفسية أفيد يف عالج الزكام والسعال َّ
اهلضمية أفيد يف عالج عرس اهلضم ،وغازات املعدة واألمعاء وضعف الشهية للطعام ،وداء
املتحوالت الزحارية ،والديدان الرشيطية ،وديدان األسكاريس..ويف األمراض اجللدية أفيد يف
عالج اجلرب والقوباء اجللدية ،وااللتهابات اجللدية ،والبثور اجللدية ،وحب الشباب.

األمران
بعد انرصاف احلبة السوداء شعرت بمرارة تقرص لساين ،فمددت يدي إىل لساين ألرى
رس هذه املرارة ،فنادتني نبتة بصوت رخيم :ال متسح املرارة ،فلوالها ما عرفت احلالوة.
قلت :من أنت يرمحك اهلل ..فإن صوتك قد مألين شوقا ..واألذن تعشق قبل العني أحيانا.
الثفاء:
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قالت :أنا التي قال يف احلبيب املصطفى  (:عليكم بالثفاء( )1فإن اهلل جعل فيه شفاء من
كل داء)()2

قلت :أأنت التي ذكرت مع الصرب ،يف قوله  (:ماذا يف األمرين من الشفاء :الثفاء
والصرب)()3؟
قالت :بىل ..وقد جاء معي إليك لرتى من بركاتنا ما تستحيل به املرارة ،كام تستحيل
احلالوة.
قلت :ال أعرف أن املرارة تستحىل.
قالت :بل إن حالوهتا ال تقل عن حالوة احلالوة.
قلت :لكن..
قاطعتني وقالت :إن مرارتنا أحىل بكثري من تلك احلالوات التي يقتلونكم هبا ،ويمألون
أجسادكم وأوراحكم سموما.
قلت :سلمت لك ..فإين أعلم عداوتك وعداوة إخوانك لسمومنا.
قالت :أتعلم رس مراريت؟
قلت :لعلها مرارة األحزان..
قالت :القلب الذي يعرفه ال يعرف األحزان..
قلت :وهو ال يعرف املرارة ..فكيف عرفتها أنت؟
( )1الثُ هفاء نبات عشبي حويل قائم من الفصيلة الصليبية موطنه منطقة الرشق األوسط واحلجاز ونجد .وأزهاره بيضاء
متعددة .و من أسامء الث هفاء _ الرشاد _ يف سورية _ البقدونس احلاد _ يؤكل من غري طبخ حيث تضاف أوراقه الغضة إىل السلطات
واحلساء ومع اللحوم والسمك كامدة مشهية ،مسهلة للهضم.
( )2ابن السني وأبو نعيم يف الطب.
( )3أبو داود يف مراسيله والبيهقي.

373

قالت :أنا ال أختار لنفيس حالوة وال مرارة ..فعبوديتي جتعلني أختار ما خيتار يل ،وحبي
الذي مأل به صدري جيعلني ال أشعر بحرارة وال برودة ،وال مرارة وال حالوة ،وال يشء مما
تشعرون به وتتأملون ،أو تفرحون.
قلت :فقد قطعت مراحل يف الطريق إليه.
قالت :أنا مل أرس حتى أقطع.
قلت :فكيف وصلت إىل هذه املرتبة؟
قالت :من مل يوصله مل يصل ..ومن مل حيركه مل يتحرك.
قلت :أتقولني باجلرب؟
قالت :جرب املحبني ،ال جرب املتكلمني ،أمل تسمع ما قال حادهيم:
ُ
أريدُ وصا َله ويريدُ َه ْجري
فأترك ما أريدُ ملا يريدُ
قلت :سلمت لك ما ذكرت ..فحدثيني عن رس بركاتك.
قالت :نحن مل نتجاوز احلديث عنها.
قلت :أقصد ما يعرفه قومي من العنارص واملركبات ..واآلثار الشافيات.
قالت :ما أقل فقهكم ..ال تتربكون باحلب القدس ..وتتربكون بالطوب واجلدران.
قلت :نحن من قوم ال نعرف من احلضارة غري اجلدران..أمل يصفنا  بأنا من املتطاولني
يف البنيان ..فلذلك ال نرى منك غري ما فيك من العمران؟
قالت :ال مناص يل من خطابك وخطاب قومك عىل قدر عقولكم ..يذكر قومك أين من
أكثر النباتات غنى باليود ..وهذا ما جيعلني سهلة اهلضم ،كام أين أحتوي عىل احلديد والكربيت
والكلس والفوسفور واملنغنيز والزرنيخ ،وأنا غنية بالفيتامني ج ،وأحتوي عىل نسبة قليلة من
الفيتامني أ وب و PPوالكاروتني ..وتدل دراسات حديثة عىل احتوائي عىل عنرص
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(سكوالني)وهو مفيد؛ إذ يستخدم كقاتل للبكترييا ويستخدم أيض ًا كمضاد لألورام ،وهو ٍ
مقو
ملناعة اجلسم أو منبه ملناعة اجلسم.
قلت :بورك يف تكوينك ..فام بركات شفائك؟
قالت :لقد اتفق األقدمون واملحدثون عىل أين أفيد التقوية العامة ،وأين فاحتة للشهية ،مدرة
للبول ،طاردة للرياح ،مهدئة وخمفضة لضغط الدم ،صاحلة لعرس النفس ،وللربو وجالء الصدر
من البلغم والنيكوتني ،فعالة يف تفتيت احلىص والرمال ومكافحة للرسطان والروماتزم
والسكري والسل ..أفيد يف أمراض اجللد ،ولتنقيه البول وطارد للسموم ،وضد النزالت
الصدرية والصداع.
ويرى الدكتور جان فالينه أنني مقوية ومرممة ومشهية ،ومفيدة ملعاجلة فقر الدم ،وضد داء
احلفر ،ومدرة للبول ،ومقشعة ومهدئة ،ومنشطة حليوية بصيالت الشعر ،حيث تطبق عصارته
عىل فروة الرأس ملنع تساقط الشعر ،وملعاجلة التقرحات اجللدية.
قلت :رأيت بعض قومي يستعملونك حساء.
قالت :بورك فيام يفعلون ..فهذا احلساء طارد للدود ،ومكافح للتسمم ..وينصح بتناوله
املصابون بالتعب واإلعياء ،وللحوامل واملرضعات واملصابني بتحسس يف الطرق التنفسية
واجللدية ،كام يف األكزيام ،وهو نافع للبواسري النازفة.
قلت :ورأيت بعض قومي يستعملون مغىل بذورك أو منقوعها أو مسحوقها؟
قالت :نعم ما فعلوا ..فهذا صالح ملعاجلة الزحار واإلسهال واألمراض اجللدية وتضخم
الطحال.
ويمكنهم أن يصنعوا كامدة من مسحوقي كمسكن ملعاجلة آالم البطن واآلالم الرئوية
وغريها.
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قلت :فكيف نستعملك؟
قالت :يكفيكم كأس من مغيل الرشاد صباح ًا ومسا ًء ،ويضاف إليه العسل.
قلت :أتنصحيني باملداومة عىل هذا؟
قالت :ال ..ينبغي أن تستعملني بجرعات متوسطة ،ولفرتة حمددة ..واملناسب هو ملعقة
صغرية يف اليوم ،وملدة ()30يوم ًا.
أما كثرة استخدامي ـ سواء بزيادة حجم اجلرعة عن ملعقة صغرية من مطحون حب
الرشاد أو زيادة املدة ـ فإنني ال أنصحك هبا.
قلت :وما أرضار اإلفراط يف تناولك؟
قالت :أال تعلم أين أحتوي عىل مركب ( البنزايل أيزو تايوسيانيد)؟
قلت :وما به هذا املركب؟
قالت :هذا املركب يعمل عىل تثبيط األورام الرسطانية يف احليوانات عموم ًا ،ومنها
اإلنسان ..فهو مادة مثبطة للبكترييا والفطريات.
ولكن إذا أخذ بكميات زائدة ،فإنه يسبب أمراض الغدة الدرقية ،ولذلك فإن هذا املرض
يكثر عند النساء بدل الرجال ،ألن النساء يستخدمن حب الرشاد أكثر من الرجال ،وربام
بجرعات زائدة.
الصرب:
ما إن انتهى الثفاء من حديثه حتى تقدم الصرب ،وهو يقول :أنا الصرب( ..)1أخو الثفاء..
وكالنا أخرب رسول اهلل  عن بركاته ..وأنا أروي حديثا عني  ..ذكر فيه الرسول  أن الرجل

( )1مقالة للدكتور حسان شميس باشا.
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إذا اشتكى عينيه ضمدمها بالصرب(.)1
قلت :فقد وصفك رسول اهلل  يف هذا احلديث للعيون.
قال :أجل ..وقد قال ابن سينا يثبت هذا (:إنه ينفع من قروح العني وجرهبا وأوجاعها،
ومن حكة املآق ،وخيفف رطوبتها)
ومثله قال أبو بكر الرازي (:وهو أيضا نافع للعني جمفف للجسد)
وقال إسحق بن عمران (:إنه ينفع من ابتداء املاء النازل يف العني ،وينقي ٍ
الرأ واملعدة وسائر
البدن من الفضول املجتمعة فيها)
وقال داود األنطاكي (:واالكتحال به حيد البرص ،ويذهب اجلرب واحلرقة وغلظ
األجفان)
قلت :صدقوا مجيعا ..ونحن نحرتمهم غاية االحرتام ..ولكن ..أنت تعلم قومي.
قال :أجل ..قتلهم الغرور ،فال يسمعون إال أنفسهم.
قلت :أجل ..فأنت تعلم ذلك ..وال أحسب إال أنك عانيت منهم.
قال :أجل ..ولوال ما حباين اهلل به من الصرب لفررت منهم حيث ال يروين وال ينتفعون
يب.
قلت :فحدثني عام قاله قومي.
قال :لقد نرشت جملة  Cuitsاألمريكية الشهرية مقاال عن الصرب عام  1986تقول فيه:
(لقد تبني من خالل الدراسات الرسيرية احلديثة أن للصرب دورا يف معاجلة االلتهابات اجللدية
الشعاعية ،وسحجات اجللد السطحية ،ويف تقرح قرنية العني ،ويف قروح الرجلني)
قلت :فام رس هذا؟
( )1مسلم.
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قال :ما مألين اهلل به من الصرب.
قلت :قومي ال يفهمون هذا ..فحدثهم عن العنارص واملركبات.
قال :لقد اكتشف العلامء وجود أربع مواد كيميائية فعالة يف الصرب.
قلت :فام أوالها؟
قال :برادي كينياز ،وهي مادة تزيل األمل واحلكة واالحتقان ،وهلا فعل مقبض للرشايني،
مما خيفف االنتفاخ واالمحرار احلاصل مكان االلتهاب ..وهذا ما يفرس إدخال رشكات األدوية
ومستحضات التجميل مادة الصرب يف املستحضات التي تعالج حرق الشمس.
قلت :فالثانية؟
قال :الكتات املغنيزيوم ..وقد ثبت أهنا متنع تشكل اهليستامني ،وهي املادة التي تسبب
احلكة يف اجللد..وهكذا أخفف من احلكة وااللتهاب ،وهذا ما يفرس فاعليتي يف عالج لدغات
احلرشات.
قلت :فالثالثة؟
قال :مضاد الربوستا نالندين ..وهي ختفف األمل وااللتهاب مثلام تفعل حبوب
األسربين ..وهكذا تعمل هذه املواد الثالثة معا عىل ختفيف األمل وااللتهاب ،وتسكني احلكة
واحلرقان.
قلت :فالرابعة؟
قال :هي مادة االنتثراكينون ..ويعزى هلا الفعل املسهل للصرب.
قلت :لقد وضع اهلل تعاىل فيك مزجيا من مواد مسكنة ،وأخرى مهدئة للحكة وااللتهاب.
قال :أجل ..وهلذا وصفني رسول اهلل  ضامدا عىل عيني املريض امللتهبتني.
قلت :لقد سمعت حديثا عن دورك يف تلطيف اجللد.
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عيل رسول اهلل  حني تويف أبو سلمة،
قال :أجل ..لقد روت أم سلمة قالت :دخل ه
وقد جعلت عيل صربا ،فقال (:ماذا يا أم سلمة؟)فقلت :إنام هو صرب يا رسول اهلل ،ليس فيه
طيب ،فقال  (:إنه يشب الوجه فال جتعليه إال بالليل)
قلت :فقد ذكر  أنك تشب الوجه ،أي تلونه وحتسنه.
قال :أجل ..وقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة أن للصرب تأثريا مرطبا للجلد ،فيلطف
اجللد وينعمه.
قلت :فام رس هذه اخلاصية؟
قال :يعزو العلامء ذلك إىل أنني أحبس املاء يف اجللد فريطبه وينعمه ..وهلذا جتد يف أسواق
قومك مركبات خمتلفة من كريامت ومستحضات دوائية ،وقد دخل يف تركيبها مادة الصرب.
قلت :إن بعض قومي يصفونك اللتهاب املفاصل الرثواين.
قال :صحيح هذا ..وهو مرض مؤمل جدا ،وقد يؤدي إىل حدوث تشوه يف املفاصل،
وإعاقة شديدة يف حركتها ..وهو يصيب املفاصل الصغرية يف اليدين والقدمني بشكل خاص.
وقد نرشت جملة النقابة الطبية ألمراض األقدام بحثا استخدمت فيه موضعيا عىل مفاصل
ملتهبة عند الفئران ..وقد أظهرت الدراسات احلديثة أنني فعال يف عالج هذا االلتهاب ..وهناك
جتارب علمية جترى حاليا عىل اإلنسان.
قلت :أال زالت بعض بركات شفائك مل تكشف بعد؟
قال :أجل ..أمل يقل  (:ماذا يف األمرين من الشفاء :الثفاء والصرب)( ،)1فهذا احلديث
حيمل الداللة الواضحة عىل الربكات الكثرية التي أمحلها.

( )1أبو داود يف مراسليه والبيهقي.
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السنا والسنوت
ذهب األمران ،وجاءين اثنان كأهنام أخوان ،فقلت :ال شك أنكام السنا والسنوت.
قاال بصوت واحد :أجل ..فقد مجع رسول اهلل  بيننا ..فلذلك ترى األخوة بيننا
متصلة ،واملحبة بيننا منعقدة.
قلت :لقد قال رسول اهلل  فيكام (:عليكم بالسنا والسنوت ،فإن فيهام شفاء من كل داء
إال السام ،وهو املوت)()1

قاال :أجل ..فنحن من أدوية السامء التي أنزهلا اهلل عىل عباده ،وبارك فيها.
قلت :فحدثاين عن نفسيكام.
السنا:
تقدم السنا ،وقال :أما أنا ،فقد وردت يف النصوص تبني ما يف من الربكات ،فعن أسامء
بنت عميس أن رسول اهلل  سأهلا بامذا كنت تستمشني()2؟ ،فقالت :بالشربم( ،)3فقال (:
حار جار) ،ثم استمشيت بالسنا ،فقال النبي  (:لو أن شيئا كان فيه شفاء من املوت لكان يف
السنا)()4

قلت :فقد وصفك  كدواء ملني.

( )1الرتمذي وابن ماجة وأمحد.
( )2أي بأي دواء تستطلقني بطنك ،حتى يميش وال يصري بمنزلة الواقف ،فيؤذي باحتباس النجو ،وهلذا سمي الدواء
املسهل مشيا عىل وزن فعيل .وقيل ألن املسهول يكثر امليش واالختالف للحاجة ،وقال اجلزري يف النهاية :أي بام تسهلني بطنك،
وجيوز أن يكون أراد امليش الذي يعرض عند رشب الدواء إىل املخرج ،انظر :حتفة األحوذي.213/6 :
( )3هو حب يشبه احلمص يطبخ ويرشب ماؤه للتداوي .النهاية 440/2ـ وهو من األدوية التي أوىص األطباء برتك
استعامهلا خلطرها وفرط إسهاهلا.
( )4أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم ،قال الرتمذي :حسن غريب.
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قال :ال ..لقد اعتربين  من األدوي املباركة التي ال حيد تأثريها.
قلت :ولكن احلديث ورد يف تسهيل البطن.
قال :النصوص املقدسة ال ختصص بمناسباهتا ..بل تراعى فيها األلفاظ الواردة فيها..
ألهنا خرجت ممن ال ينطق عن اهلوى.
قلت :لن أجادلك يف هذا ..فأنت أدرى بام وهبك اهلل من بركات ..ولكني مع ذلك لن
أسلم لك حتى ختربين بام قالوا.
قال :أال تسلم ملا قال حتى تسمع ما قالوا؟ ..ما أضعف إيامنك؟
قلت :اعذرين ..فإين ال أزال رقيق الدين..
قال :فاسأل اهلل أن يعمقه ،فال خري يف دين رقيق.
قلت :حدثني عن بركاتك التي يعرفها قومي.
قال :سأحدثك أوال عن بركات تكويني التي هتتمون هبا ،فأوراقي وثامري حتتوي عىل
جلوكوزيدات انثراكينونية ،وتعرف بمجموعة سنوزايد ،ويوجد منها أربعة أ ،ب ،ج ،د ،كام
أحتوي عىل جلوكوزيدات نفثالينية ،ومواد هالمية ومواد فالفونيدية وزيت طيار.
وقد قامت رشكات األدوية يف عرصكم برتكيب العديد من األدوية التي حتتوي عىل
مركبايت منها برسنيد ،وسناكوت.
باإلضافة إىل أن هناك أدوية أخرى حتتوي عىل مركبايت مع بعض املواد األخرى ،ومنها
أجيوالكس وسينتوالكس وميوسينم وجليسينيد.
قلت :حدثتني عن بركات تكوينك ،فحدثني عن بركات الشفاء.
قال :سأبدأ بام ورد يف احلديث ..وهو اعتباري عالجا ملينا ،فقد نص اخلرباء عىل أين من
أفضل امللينات؛ وذلك ألن مفعويل ال يبدأ إال يف القولون ،حيث يتم حتليل بواسطة البكترييا
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القولونية.
قلت :فأنت ال تؤثر عىل املعدة ،وال عىل األمعاء الدقيقة؟
قال :أجل ..وبالتايل ال أؤثر عىل امتصاص الغذاء ،كام تفعل معظم امللينات واملسهالت،
وال أسبب إمساكا بعد اإلسهال ..بل ال أسبب أي تقلصات يف األمعاء ،كام تفعل معظم
املسهالت األخرى( ،)1وقد حيدث بسببي مغص خفيف رسعان ما يزول.
قلت :أال يؤثر عىل احلامل؟
قال :أنا ال متتصني األمعاء ،وبالتايل ال أؤثر عىل اجلنني ،كام ال أؤثر عىل الرضيع ،وقد
نصت املوسوعة الصيدالنية بأن األم املرضع تستطيع استعامله ألنه ال يفرز يف لبنها من خالل
الثدي.
قلت :عرفت هذه الربكة العالجية ،فهل هناك غريها.
قال :أجل ..وكثري ..غري ما مل تكتشفوا.
قلت :فاذكر يل ما يطمئن به قلبي.
قال :لقد ذكر القدماء من منافعي الكثري ..ويكفيك ما قاله املوفق عبداللطيف البغدادي
يف االربعني الطبية ،ونقلها عنه ابن القيم والسيوطي ،قال ( :السنا دواء رشيف مأمون الغائلة،
وقريب االعتدال ،ألنه حار يابس يف الدرجة األوىل ،يسهل الصفراء والسوداء ،ويقوي جرم
القلب ،وهذه فضيلة رشيفة فيه ،وخاصيته النفع من الوسواس وتشنج العضل وانتشار الشعر،
ومن القمل والصداع العتيق (املزمن)واجلرب والبثور واحلكة)

( )1يقول الربوفسور سبلر وهو من اخلرباء العامليني ف هذا املجال ،يف مقال له «:إن أكثر األدوية شيوعا يف معاجلة اإلمساك
هي األدوية املستخلصة من نبات السنا ...ويف القولون تقوم تلك املركبات بتحريض أعصاب القولون عىل القيام بحركة
إمجالية ،يتبعها مرور الرباز بشكل طبيعي »
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وقال الرازي (:السنا والشاهرتج يسهالن االخالط املحرتقة وينفعان من اجلرب واحلكة)
وقال ابن البيطار (:اذا خلط باحلنا فانه يسود الشعر واجوده املكي ،ينفع من الشقاق
العارض يف البدن وينفع من الصداع املزمن ومن البثور واحلكة)
وقال داود االنطاكي..
قلت :أخربين بام قال قومي ..وبام يفقهونه؟
قال :لقد قامت أبحاث كثرية عىل أوراقي وثامري ،أثبتت فائديت كأفضل مسهل،
باالضافة اىل تنقتي للدم ،والفتك بالفريوسات والفطريات.
وأعترب أحد النباتات املهمة املسجلة يف دساتري األودية األوروبية واألمريكية واهلندية
والصينية.
ويوجد حالي ًا يف اهلند مستحض مكون من حملول مائي مركز من السنامكي حيث
أستعمل لتنقية الدم.
ويوجد استخدام جديد يستعمل ضد الفريوسات وتكاثرها ،حيث تم استخالص
راسب بروتوين من نوع السنا املعروف باسم سنا سيام واعطى نتائج  100باملائة لوقف نمو
الفريوسات.
وقد تم استخالص جلوكوزيدات من نبايت فيستوال ودكورا ،واستخدمت ضد
الفطريات.
قلت :فهل تستعمل خارجيا؟
قال :أجل ..يمكن استخدم منقوع أوراقي عىل هيئة حقنة رشجية لالطفال كمسهل،
وذلك باستعامل منقوع غرام واحد لكل سنة من العمر ،أما الكبار ،فنسبة احلقنة الرشجية من
 15 -10غرام لكل  500مليليرت من املاء.
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قلت :فهل هناك حماذير من استعاملك؟
قال :جيب عدم استعاميل يف حالة وجود سدد باألمعاء ويف االلتهابات املرضية احلادة يف
االمعاء ،ويف حالة التهاب الزائدة الدودية ،وجيب عدم استعاميل من قبل املرأة احلامل ومثها
املرضع.
السنوت:
تقدم السنوت( ،)1فقال :وأنا ال أقل عن أخي السنا بركات ،وقد ذكرنا يف حديث واحد.
قلت :فحدثني عن بركات تكوينك..
قال :أنا أتكون من زيوت طيارة ،أهم مركباهتا مركبي االنيثول والغينشون ..وتعود
الرائحة املميزة يل إىل املركب األخري.
كام أحتوي عىل مركب االسرتاجول باإلضافة إىل فيتامينات أ ،ب ،ج ،ومعادن الفسفور
والكالسيوم والكربيت واحلديد والبوتاسيوم.
قلت :فام هي بركات العالج بك؟
قال :لقد استخدمت من آالف السنني لعالج كثري من األمراض( ،)2وقد ذكر األطباء من
منافعي أين أفتح السدد ،وأحد البرص ،وخصوص ًا صمغي ،وأفرز احلليب ،وأدر البول والطمث،
وأفتت احلصاة وباألخص ما كان مني رطب ًا طري ًا ،وأحلل الرياح ،وأنفع من التهيج يف الوجه
وورم األطراف ،والتبخر يب يسكن الصداع ،ويدفع رضر السموم واهلوام.
( )1وهو يعرف بالسنوت والرازيانج والشامر والبسباس والكمون والشمرة والشمر املر والشمر احللو واحللوة والشمر
الكبري وشمر احلدائق والشمر الوحيش والشمر الزهري.
( )2للسنوت تاريخ قديم فقد زرعه الصينيون القدماء واهلندوس واملرصيون وزرعه الرومان وأكلوا عروقه وأوراقه
العطرة الزكية الرائحة .وكان السنوت من أفضل املواد الطبية املستخدمة يف العصور الوسطى وكانت تضاف أوراقه الطازجة
إىل مأكوالت السمك واخلضوات وذلك عند األغنياء ،أما الفقراء فتوكل أوراقه كامدة مشهية يف أيام الصيام.
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قلت :أريد ما قال أطباء قومي ..فلكل جيل أطباؤه.
قال :لقد درست دراسة مستفيضة ،وقد أثبت األملان أين من أفضل األعشاب لعالج تعب
املعدة ،ومشاكل اهلضم ،ولعالج النفخة والغازات وإلزالة املغص.
وذكروا أن أفضل طريقة الستخدامي هي سحق ثامري ووضعها يف كأس مملوء باحلليب
ورشبه ،كام أوصوا بأنه يمكن إعطائي لألطفال دون سن الثانية كمضاد آلالم املغص ،وذلك
بسحق ملعقة صغرية ونقعها يف ملئ فنجان قهوة عريب ملدة 15دقيقة ،ثم يسل املاء ويضاف إىل
حليب الطفل ،ويمكن أن يعطوا األطفال نفس الوصفة إليقاف االسهال ،كام يمكن استخدامي
لتهدئة وتنويم األطفال.
وقد أثبت العلامء أن مركب االسرتاجول الذي أحتوي عليه له تأثري مشابه لتأثري
اهلرومات األنثوية ،حيث اتضح أنه يزيد من افراز احلليب لدى املرضعات ،ويساعد يف إدرار
الطمث.
كام أثبتت السلطات الصحية األملانية استعاميل يف أشكال خمتلفة مثل األرشبة ،مثل رشاب
العسل بالسنوت لعالج احتقان اجلهاز التنفيس ،حيث يذيب املخاط املفرز يف قنوات اجلهاز
التنفيس ،وبالتايل يعمل كطارد للبلغم.
وأصبحت يف كثري من دساتري األدوية األوروبية أستخدم هلذا الغرض ،كام أثبتت
الدراسات العلمية أن يل تأثري ًا قات ً
ال لبعض أنواع البكترييا ،وهلذا أستخدم اليقاف االسهال
املتسبب عن البكترييا.
باإلضافة إىل هذا ..فإن يل وصفات عالجية كثرية ،أثبتت فعاليتها.
قلت :فهل هناك حماذير من استعاملك؟
قال :نعم هناك بعض املحاذير ،وخاصة عند استعامل زيتي حيث إنه مركز واستخدام
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جرعة عالية منه تسبب احتقان ًا وهبوط ًا يف القلب ،وقد تسبب دوخة وغثيانا ،باإلضافة إىل ظهور
طفح جلدي ،وربام سببت حدوث نوبة تشنجية تشبه نوبة الرصع.
قلت :وكأنك تنصح بعدم استعامله.
قال :أجل ..فقد جعل اهلل الربكة يف أجزائنا مجيعا ال يف زيوتنا وحدها ..أمل تسمع بام حصل
للحبة السوداء املسكينة؟
قلت :بىل ..فهل هناك أرضار أخرى؟
قال :األصل أنه ال رضر يف كل األدوية املباركة ..ولكن الضر يف سوء استعامهلا..
فاحلامل ـ مثال ـ يفضل عدم استعامهلا يل كدواء ألين أسبب تنشيط الرحم ،أما إذا كانت تستخدمني
استخدام ًا عادي ًا مع األكل بكمية معقولة ،فال رضر من ذلك.

القسط البحري
بعد انرصاف السنا والسنوت ،سمعت صوتا غريبا ال يكاد يفهم قوله ،فقلت :من أنت
يرمحك اهلل.
إن أمثل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري)()1
قال :أنا الذي قال يف رسول اهلل َّ (:

قلت :ال أعرفك..
قال :وما يضك جهلك يب بعد أن عرفني حبيبي  وأوىص يب.
قلت :مل أجهلك جهال بمكانتك ..ولكنك ال تنبت بأرض قومي.
قال :كيف تسمع حديث رسول اهلل  ،وهو يأمر يب ،ثم ال حتدثك نفسك بالبحث عني
وعن منافعي.

( )1البخاري.
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قلت :اعذرين يف تقصريي يف حقك.
قال :بل اعتذر لرسول اهلل  ،وتقصريك يف حقه ..بل اعتذر لنفسك ،وتقصريك يف
حقها ،وفيام يصلح هلا.
قلت :صدقت ..فنحن ندرس كالم من نرفعهم حرفا حرفا وكلمة وكلمة ،ثم يمر علينا
مثل ما ذكرت من النصوص ،وال نلقي له باال.
قال :ليس ذلك النص فقط ،بل إنه  ذكرين إمجاال وتفصيال.
قلت :سمعت اإلمجال ،فهات التفصيل(.)1
قال :لقد وصفني رسول اهلل لبعض األدواء ،فقال (:ال تعذبوا صبيانكم بالغمز( )2من
العذرة( ،)3وعليكم بالقسط)( ،)4وقال (:عليكم هبذا العود اهلنديَّ ،
فإن فيه سبعة أشفية:
يسعط( )5به من العذرة ،ويلدُّ ( )6به من ذات اجلنب()8()7

قلت :صدق رسول اهلل  ،فهل وجدت من يبحث فيام قال رسول اهلل  ؟
قال :هناك من بحث يف هذه النصوص ،ولكنه مل يوفها حقها من البحث.
قلت :فام وجدوا فيك من بركات؟
قال :لقد وجدوا أين أحتوي عىل مادة اهللينني ،ومحض البنزوات ،وكالمها من املواد
( )1انظر :اإلعجاز الطبي يف السنة النبوية ،تأليف الدكتور كامل املويل.
( )2الغمز :الضغط باألصابع.
( )3العذرة :بضم العني و سكون الذال هي التهاب احللق واللوزات.
( )4البخاري.
( )5السعوط :هو تناول الدواء عن طريق األنف بالتقطري.
( )6ال َّلدود :قال ابن حجر العسقالين :ال َّلدود بفتح الالم و بمهملتني،هو الدواء الذي يصب يف أحد جانبي فم املريض.
( )7ذات اجلنب :قال عنه ابن حجر العسقالين «:هو ورم حار يعرض يف الغشاء املستبطن لألضالع »
( )8البخاري.
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املطهرة للجراثيم..وهلذا ذكرين رسول اهلل  لعالج اللوزات ،والتهاب اللهاة ،والتهاب
البلعوم ،وهو املقصود بالعذرة فيام سمعت من أحاديث.
قلت :لقد ذكرك رسول اهلل  لعالج ذات اجلنب.
قال :لقد ذكر أطباؤكم أن احتوائي عىل هذه املواد املطهرة القاتلة للجراثيم ،وذاك ما يعلل
دوري يف عالج ذات اجلنب اجلرثومية ،وذات الرئة اجلرثومية.
قلت :فلم مجع رسول اهلل  يف احلديث األول بينك ،وبني احلجامة؟
قال :هذا رس بديع يدل عىل مدى حرصه  عىل صحتكم.
قلت :فام فيه من الصحة؟
قال :إن اجلمع بني احلجامة وبيني له مغزى طبي يف ضوء احتوائي عىل محض البنزوات،
واهليلينني املطهرتني والقاتلتني للجراثيم ..فهو يدل عىل دوري يف تعقيم مرشط احلجامة ،إذا طيل
به ،ودوره يف تعقيم اجلروح املحدثة هبذا املرشط.
قلت :ما شاء اهلل ..ما أعظم نصحك يا رسول اهلل ..وكأن رسول اهلل  يعلمنا رسا من
األرسار املهمة للعالج.
قال :أجل ..زيادة عىل أن اجلمع بني القسط البحري واحلجامة حيمل رسا لطيفا ،وهو:
الوقاية من التشوهات والندبات ،وقد أدرك هذا املتقدمون فقال موفق الدين البغدادي (:ويف
مجعه  بني احلجامة والقسط رس ٌّلطيف ،وهو أنه إذا طيل به مرشط احلجامة مل يتخلف يف اجللد
أثر املخاريط) ،ثم قال (:وهذا من غرائب الطب)
قلت :لقد هنى النبي  يف احلديث عن غمز العذرة ،فام رس ذلك؟ ..وما عالقته بك؟
قال :غمز العذة هو ضغط اللوزات واحللق امللتهبني باألصابع ..وقد كان أسلوبا من
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أساليب العالج ..فنهى النبي  عنه ووضع البديل الرشعي له(.)1
قلت :فلم هنى النبي  عن الضغط عىل اللوزتني؟ ..ألكونه ال يفيد يف عالجها؟
قال :ليس ذلك فقط ..بل هو يسبب أمل ًا شديد ًا للمريض ،وقد يسبب نزيفا دمويا ..بل قد
يسبب انتشار االلتهاب إىل املناطق املجاورة.
قلت :فام معنى قوله  يف احلديث الذي رويته (:و ُيلدُّ به ذات اجلنب)؟
قال :اللدود هو ما يسقى يف أحد جانبي الفم ،ويف هذا إشارة إىل طريقة إعطاء الدواء
للمريض عندما ال يتمكن غالب ًا من تناوله بيده ،أو يرفض تناوله ،كام حيصل عند األطفال غالب ًا،
فإذا رفض الطفل تناول الدواء فيجب إعطاءه إياه عنوة ،وذلك بفتح فمه وسقيه الدواء يف أحد
جانبي فمه.
قلت :فلم مل يرتك  أهل املريض يسقون مريضهم بالطريقة التي يشاءون؟
قال :لقد خيش  أن يسقوا املريض يف وسط فمه ..وذلك قد يؤدي إىل الرشدقة ..فدل
عىل الطريقة املثىل إلعطاء املريض الدواء.
قلت :ما أرمحك يا رسول اهلل ..وما أعظم حرصك علينا ..حتى الدواء تعلمنا كيف
نتناوله.
تقدم مني نبات أجهله ،فقلت :من أنت يرمحك اهلل ..وما الذي جعلك تقدم مع القسط؟
قال :أنا أخ من إخوان القسط ،يقال يل :الورس( ..)2وقد نعتني  لذات اجلنب ،كام
( )1مع هني النبي  عن غمز العذرة نجد أنَه ال زال شائع ًا يف بعض املناطق ،فيسمون العذرة بنات األذن ،ويسمون
غمزها ،أي ضغطها باألصابع رفع بنات األذن.
( )2الورس :هو بزر أصفر جيلب من بالد اليمن ،ويدخل يف البخورات ...قال أبو حنيفة اللغوي :الورس يزرع زرع ًا،
وليس بربي ،ولست أعرفه بغري أرض العرب ،وال من أرض العرب بغري بالد اليمن.
وقال االصمعي «:ثالثة اشياء ال تكون اال باليمن وقد مألت االرض :الورس واللبان والعصب (يعني برود اليمن)»
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نعت الورس ،فقد روي من حديث زيد بن أرقم عن النبي  أنه كان ينعت الزيت والورس من
ذات اجلنب ،قال قتادة :يلد به ،ويلد من اجلانب الذي يشتكيه(.)1
ويف حديث آخر ،قال زيد بن أرقم :نعت رسول اهلل  من ذات اجلنب ورس ًا وقسط ًا
وزيت ًا يلد به(.)2
وقد وصفني يف نواح أخرى ،فقد صح عن أم سلمة قالت :كانت النفساء تقعد بعد
نفاسها أربعني يوم ًا ،وكانت إحدانا تطيل الورس عىل وجهها من الكلف.
قلت :فام قال فيك األطباء؟
قال :لقد ذكروا أن مصدر قويت يف احلرارة واليبوسة يف أول الدرجة الثانية ..وذكروا من
منافعي أين أنفع من الكلف ،واحلكة ،والبثور الكائنة يف سطح البدن إذا طيل يب ،وأن يل قوة قابضة
صابغة ،وأين إذا رشب مني نفعت من الوضح ،ومقدار الرشبة مني وزن درهم.
وقد ذكروا أين يف مزاجي ومنافعي قريب من منافع القسط البحري ،وإذا لطخ يب عىل
البهق واحلكة والبثور والسفعة نفع منها.
قلت :مل أقصد ما قال أولئك ..بل قصدت ما قال هؤالء.
قال :ومن أولئك ..ومن هؤالء؟ ..ال أفهمك.
نبهني القسط البحري ،وقال :أخي الورس مل خيرج بعد من زمانه ..فدعه مع من يعرفه
من األطباء ..أو ابحث له عمن يعرف به الناس من أطباء قومك.
قلت :كيف ذلك؟
قال :اذكر هلم أن طبيبا أمريكيا أو أوروبيا أخرب أن للورس فوائد صحية ..فسرتى املخابر

( )1الرتمذي.
( )2ابن ماجه.
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كلها تبحث عنه ..وتلهث يف بحثها.

احلناء
بعد انرصاف القسط البحري والورس بقيت متأمال ما ذكرا من تقصرينا فيام جاء عن
رسول اهلل  من أصناف اهلدي ..وبينام أنا يف ذلك االستغراق إذ شممت رائحة طيبة لنبتة
أعرفها طاملا رأيت أهيل يستعملوهنا ،نادتني من غري أن أسأهلا :ال شك يف معرفتك يل ..فأنا
احلناء ..تلك النبتة الطيبة التي ورد ذكرها يف األحاديث الكثرية.
قلت :أجل ..فقد استعملك  ،ودعا الستعاملك.
قالت :ولذلك ..فأنا من أدوية السامء ..ولكنكم بعتموين بأدوية األرض.
قلت :صدقت ..فقد كانو يستشفون بك ويتجملون ..فعوضوك باألصباغ ..وعوضوا
االسشفاء بك باملراهم.
قالت :ولكن يل أهال ال زلت أحن إليهم.
قلت :تقصد سلف هذه األمة الصالح.
قالت :وأقصد خلف هذه األمة الفالح.
قلت :أال يؤملك انرصاف الناس عنك؟
قالت :أما صاحلوهم ،فيؤملني ..وأما غريهم ..فال أبايل.
قلت :حدثيني عن رس بركاتك.
قالت :تقصد احلقيقة أم الرسوم؟
قلت :احلقيقة والرسوم.
قالت :أما احلقيقة ..فيكفي لربكايت أن متتد عيني حبيبي  إيل ..كيف وقد استعملني
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ودعا إيل.
قلت :والرسوم؟
قالت :ما يفهمه قومك من العنارص واملركبات.
قلت :فحدثيني بام يفهم قومي.
قالت :أنت تستعملون أوراقي وأزهاري ..أما أوراقي ،فتحتوي عىل غليكوزايدات
خمتلفة أمهها الالوزون ،وهي املادة املسئولة عن التأثري البيولوجي الطبي ،وعن الصبغة واللون
األسود ،كام أحتوي عىل مواد راتنجية وتانيتات تعرف بـ محاتانهني.
أما أزهاري ،فتحتوي عىل زيت طيار ،له رائحة زكية وقوية ،ويعترب أهم مكوناته مادة
الفوبيتا إيونون.
قلت :هذه بركات تكوينك ،فام بركات استعاملك؟
قالت :لقد نلت احلظوة عند اجلميع ،فقد ذكر سلفكم عني أين حملل نافع من حرق النار،
وإذا مضغت نفعت من قروح الفم والسالق العارض فيه وأين أبرئ من القالع ..وأن الضامد يب
ينفع من األورام احلارة امللتهبة ..وأين إذا ألزقت يب األظافر معجون ًا حسنها ونفعها ،وأين أنبت
الشعر وأقويه وأنفع من النفاطات والبثور العارضة يف الساقني وسائر البدن.
وقد ذكرين ابن سينا ،فقال (:احلناء فيه قبض وحتليل بال أذى ،ويستعمل يف الطب الشعبي
كقابض ويف التئام اجلروح واحلروق وغسول للعيون وكمروخ ملعاجلة الربص والرثية)
قلت :هذا كالم جممل ..فحدثيني عن التفصيل ..وهو كالم السلف ..فحدثيني عن كالم
اخللف.
قالت :سأذكر لك أربعة أصول من الربكة التي مألين اهلل هبا ورد النص عليها من السلف،
وورد التدليل عليها من اخللف.
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قلت :فام هي؟
قالت :اجلامل ،والعالج ،والتطهري ،واحلامية.
قلت :فلنبدأ برس أرسار الوجود.
قالت :تقصد اجلامل.
قلت :وهل حتيا احلياة بال مجال؟
قالت :لقد بارك اهلل يف ..فجعلني إكسريا من أكاسري اجلامل ..فلهذا كان حبيبي 
يستعملني ،ويدعو إىل استعاميل..
قلت :أكان  يستعملك؟
قالت :أجل ..أمل تسمع ما جاء يف احلديث من أن أم سلمة أخرجت شعر ًا من شعر رسول
اهلل  ،فإذا هو خمضوب باحلناء والكتم(.)1
قلت :مل أسمع هذا ..لكني سمعت أنسا يقول :مل خيتضب النبي .
قالت :لقد أجاب أمحد بن حنبل عن هذا وقال :قد شهد به غري أنس عىل النبي  أنه
خضب ،وليس من شهد بمنزلة من مل يشهد.
قلت :صدقت ..فلعل أنسا مل تيلغه أحاديث االختضاب ..أو مل يلتفت إىل خضابه ..
وعىل العموم ،تكفي شهادة أم سلمة
قالت :حتى لو قلنا بعدم خضابه  ،فيكفي أنه دعا إليه ..أمل تسمع قوله  (:ه
إن أحسن
ما غريتم به الشيب احلناء والكتم)()2

وحدث ابن عباس قال :مر عىل النبي  رجل قد خضب باحلناء ،فقال  (:ما أحسن

( )1البخاري.
( )2الرتمذي وقال حديث صحيح.
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هذا؟) ،فمر آخر قد خضب باحلناء والكتم ،فقال (:هذا أحسن من هذا) ،فمر آخر قد خضب
بالصفرة ،فقال (:هذا أحسن من هذا كله)()1

قلت :عرفنا ما ورد عن السلف ..فحدثينا بام ذكر اخللف.
قالت :أنا أستخدم كصبغة منذ آالف السنني ،فكل التقاليد والعادات يف أغلب جمتمعات
إفريقيا وآسيا ،ومثلها مجيع الدول اإلسالمية تستعملني للتزيني بوضعي كصبغة للشعر واألظافر
واألقدام وراحة األيدي وظهورها.
وقد انترش استعاميل لصبغ الشعر والنقش به عىل األيدي واألرجل يف السنني األخرية يف
أوروبا وأمريكا الشاملية مما جعل الرشكات األمريكية واألوروبية لصناعة مستحضات التجميل
تتنافس إلنتاج العديد من مركبات التجميل التي يدخل يف صناعتها أوراق احلناء.
بل وجدت العديد من صبغات احلناء للشعر وذات األلوان املختلفة من اللون االشقر
حتى اللون االسود أو الداكن ،ثم أغلف بعلب جذابة وأباع بأسعار أضعاف السعر الذي يباع به
املنتج يف الدول العربية أو اآلسيوية.
قلت :هم ال يرتكون شيئا إال تاجروا فيه ..فكيف تطمعني يف أن يرمحوك؟
قالت :أنا مل أمنعهم من التجارة يف ..ولكني متأسفة لتالعبهم يب.
قلت :كيف ذلك؟
قالت :هم يضيفون إىل أوراقي املجففة واملطحونة صبغة كيميائية تعرف بارافينلني داي
امني بنسب وكميات خمتلفة تعطي األلوان من األصفر الذهبي إىل اللون األمحر الداكن اىل اللون
االسود الغامق.
وهذه املادة خطرية إذا وجدت بكمية عالية.
( )1سنن أيب داود.
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وقد يضيفون إىل وأوراقي املجففة واملطحونة أوراق نباتية تسمى انديقو وهي مادة آمنة
االستخدام وهي تصنع يف املعامل ،وتعطي اللون األزرق عند إضافة املاء عليها ،وعند خلط
أوراق احلناء املجففة واملطحونة مع صبغة االنديقو تعطي صبغة نباتية سوداء.
قلت :فحدثيني عن بركات عالجك.
قالت :لقد وصفني  بالنفع ..وذلك يكفي لداللتك عىل ما وضع اهلل يف من بركات
الشفاء.
قلت :مل يبلغني احلديث ..فأسمعيني.
قالت :عجبا لكم ..سنة رسول اهلل  بينكم بأيرس سبل احلصول عليها ..ثم تزعم أهنا مل
تبلغكم ..إن من كانوا خيتضبون يب كانوا يرحلون البالد ،ويقطعون اجلبال والوهاد من أجل
حديث واحد ..ثم يظلون متأسفني إن فاهتم حديث لرسول اهلل  ..ثم تزعم أنت بأن احلديث
مل يبلغك ..أنت الذي مل تبلغ احلديث ..أما هو فموجود يف كل املصنفات أمامك.
قلت :اعذريني ..وال تغضبي..
قالت :كيف ال أغضب ..وأنتم حتفظون كالم بعضكم بعضا ..وتنسون كالم املعصوم.
قلت :لقد أبلغت يف نصحي ..ولك عيل أن ال أفرط يف حتصيل سنة أو بحث عن هدي.
قالت :أما إذا قلت ذلك ..فقد كان  إذا ُصدع غ َّلف رأسه باحلناء ،ويقول (:إنه نافع
ٌ
ٌ
شوكة إال وضع عليها احلناء(..)2
قرحة وال
بإذن اهلل)( ،)1وكان ال تصيبه
بل إنه  قرنني باحلجامة التي عرفت فضائلها ،فقد روى أنَّه ما شكا إليه أحد وجع ًا يف

( )1ابن ماجة.
( )2ابن ماجة.
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رأسه إال قال(:احتجم) ،وال شكا إليه وجع ًا يف رجليه إال قال له (:اختضب باحلناء)()1

قلت :فهل قال اخللف يف ذلك شيئا()2؟
قالت :لقد ذكروا أين أفيد يف عالج الصداع ..ويف نوع خاص منه ،وهو الصداع الناجم
عن فرط التوتر الرشياين.
قلت :فام رس ذلك؟
قالت :هم يرجعون ذلك المتالكي خاصيتني اثنتني ،فأنا أنظم رضبات القلب ،وأنبهه
من جهة ،وأسبب ارختاء العضالت وتوسيع األوعية الدموية من جهة أخرى.
قلت :فكم ملعقة أرشب منك ألجل ذلك؟
قالت :ما تقول؟ ..هل سمعت أن النبي  رشبني؟
قلت :ال ..لقد ورد ـ حسب ما رويت ـ أنه يغلف رأسه باحلناء.
قالت :فلامذا تتجاوز هديه؟ ..لعلك تقيس الرشب عىل التغليف ..ما أفلح من قاس.
قلت :رويدك ..لقد ذكرت أنك تنفعني لوجع الرأس ..ومل أكن ألتصور قدرتك عىل
ذلك من غري رشب.
قالت :الزم هديه  ..واستعملني كام استعملني.
قلت :بأن أضع عجينتك عىل اجلبهة.
قالت :هكذا فعل ..فال تتجاوز ما فعل.
قلت :فلنفرض أين جتاوزت ..أليس هذا من األمور العادية التي ال ختضع لألحكام
الرشعية.

( )1أمحد،و أبو داود.
( )2انظر :اإلعجاز الطبي يف السنة النبوية ،للدكتور كامل املويل.
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قالت :لقد فعل بعض من يزعمون لعقوهلم الذكاء من العطارين الذين يتخذون البرش
فئران جتارب.
قلت :فامذا حصل؟
قالت :لقد جاء إىل خمترب قسم حتليل األدوية والسموم بمستشفى من املستشفيات عينة من
حملول احلناء استخدمت من مريض وصفت له عن طريق أحد حمالت العطارة حيث سببت له
العديد من املشاكل الصحية أدخل بسببها املستشفى ورقد عىل رسيرها لعدة أسابيع ،وخضع
لعدة حتاليل طبية ،وأنواع خمتلفة من االشعة.
قلت :ملاذا ..هل تناول سام؟
قالت :ال ..لقد تناول حملول احلناء لفرتات طويلة عن طريق مـدعي العالج الشعبي
الذين كثرت االمراض اجلسمية والصحية بسبب وصفاهتم الشعبية ..والتي ال تعتمد عىل أي
أساس علمي.
قلت :فام خماطر استعاملك الداخيل؟
قالت :خطره كبري عىل اجلهاز اهلضمي واجلهاز الدموي..
قلت :فعودي ..حدثينا عن منافع العالج بك.
قالت :عجينتي اذا وضعت عىل الرأس تفيد يف حالة رضبة الشمس والصداع ،وخاصة
إذا أضيف للعجينة ملعقة من خل التفاح.
قلت :لقد وصفك  لعالج اجلروح والقرح ..فام رس ذلك؟
قالت :ذلك يرجع المتالكي خاصيتني اثنتني:
أما أوالمها ،فاحتوائي عىل مضادات حيوية فعالة ضد أنواع كثرية من اجلراثيم.
وأما الثانية ،فاحتوائي عىل مواد قابضة للقضاء عىل االلتهابات الفطرية بالقضاء عىل
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الرطوبة ،وإزالة الوسط لنمو الفطور.
قلت :فكيف تستعملني؟
قالت :أستعمل يف عالج األورام والقروح بعجني وتضميد األورام يب.
قلت :فحدثيني عام وضع اهلل فيك من بركات التطهري؟
قالت :لقد ثبت علمي ًا أنني إذا وضعت يف الرأس ملدة طويلة بعد ختمري ..فإن املواد
القابضة واملطهرة املوجودة بمحتويايت تعمل عىل تنقية فروة الرأس من امليكروبات والطفيليات،
ومن اإلفرازات الزائدة للدهون ..كام أنني أعمل عىل اإلقالل من إفراز العرق عند مفرطي
التعرق.
وفوق ذلك أطهر الرأس من قرش الشعر والتهاب فروة الرأس.
وال أزال أستعمل كغرغرة لتطهري قروح الفم واللثة واللسان وآالم احللق.
قلت :فحدثيني عام وضع اهلل فيك من بركات احلامية؟
قالت :انطالقا مما عرفت سابقا ..فإن يل أدورا عظيمة يف محاية اجللد من التشققات ..ذلك
أن الفطريات املتسببة يف هذه العلل ترهبني ،فال تكاد تقرتب مني.

احللبة
انرصفت احلناء وتركتني ..فجاءت خلفها حبة حلبة ختتال يف مشيتها ،فقلت :ما هذا
الزهو؟ ..أمل تبلغك أحاديث النهي عن االختيال؟
قالت :اختيالكم ناشئ عن كرب ..واختيايل ناشئ عن نشاط.
قلت :وتعرفني التأويل ..واهلرب من مستلزمات النصوص!؟
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قالت :ال ..ولكني استننت يف مشيتي بأيب دجانة ،عندما اختال يف مرضاة اهلل ،ال يف
مرضاة هواه.
قلت :وكيف أمنت نفسك ..أفال يمكن أن يكون ذلك خدعة لبس هبا الشيطان عليك؟
قالت :ومن الشيطان؟
قلت :الذي يغوي اإلنسان ..أال تعرفينه؟
قالت :ال أعرفه ..وال أسمع به ..أنا من عامل ..وأنتم من عامل ..فال حتكم عيل بأحكام
عاملك.
قلت :عذرا ..نسيت أين أحتدث مع حلبة.
قالت :إن قلت هذا جهال بقدري ..فاعلم أن النص قد ورد بذكري والثناء عيل ،فقد ورد
يف احلديث أن النبي  عاد بعض أصحابه بمكة ،فقال :ادعوا له طبيب ًا ،فدعي الطبيب ،فنظر إليه،
فقال :ليس عليه بأس ،فاختذوا له فريقة ،وهي احللبة مع متر عجوة رطب يطبخان ،فيحسامها،
ففعل ذلك ،فربئ.
قلت :ليس يف هذا احلديث يشء من فضلك ..بل كل ما فيه إذن العالج بك.
قالت :فقد ورد يف احلديث قوله  (:لو تعلم ُأمتي ما يف احل ِ
لبة الشرتوا ولو بوزهنا
ُ
ذهب ًا)()1

قلت :هذا حديث ضعيف.
قالت :فقد ورد يف حديث آخر قوله  (:استشفوا باحللبة)()2

( )1رواه الطرباين وفيه سليامن بن سلمة اخلبايري وهو مرتوك ،انظر :جممع الزوائد ،44/5 :مسند الشاميني،232 :
املعجم الكبري.96/20 :
( )2ذكره ابن القيم ومل يذكر ما فيه من التصحيح والتضعيف ومل أجده.
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قلت :مهام يكن من أمر ..فحدثيني عن أرسار بركاتك.
بركات التكوين:
قالت :سأحدثك ـ أوال ـ عن بركات تكويني التي هيتم هلا قومك(.)1
قلت :فحدثيني.
قالت :لقد ذكروا من خالل حتلييل أين غنية باملواد الربوتينية والفسفور واملواد النشوية..
وأين ال أختلف يف ذلك عن زيت كبد احلوت ،كام أحتوي عىل ماديت الكولني والرتيكونيلني،
ومها يقاربان يف تركيبهام محض النيكوتينيك ،وهو أحد فيتامينات ( ب) ،كام حتتوي بذوري عىل
مادة صمغية وزيوت ثابتة وزيت طيار يشبه زيت اليانسون.
وأحتوي عىل مادة امليوسيليج التي تدخل يف صناعة احلبوب والكبسوالت للعمل عىل
متاسكها وعدم تفتيتها ،كذلك أحتوي عىل مادة السابونني والديوسجانني التي تعمل عىل حتفيز
إفراز اهلرمونات اجلنسية األنثوية ،وأدخل يف صناعة حبوب منع احلمل والكورتيزونات التي
تعمل كمسكنات لألمراض الصدرية والروماتيزم.
وهكذا اعتربوين صيدلية متكاملة يمكن استخدامي خارج وداخل اجلسم.
بركات الشفاء:
قلت :فحدثيني عن بركات الشفاء التي وضعها اهلل فيك.
قالت :لقد عرفني الناس من قديم ..واستعملوين يف أغراض كثرية ..ولوال نجاح
استعاميل ما داوموا عليه.
قلت :ففيم استعملوك؟
قالت :لقد قالوا عن حبة احللبة ـ التي هي أنا بال فخر ـ :إهنا إذا طبخت باملاء لينت احللق
( )1انظر :التداوي بالنبات و الطب النبوي ،للدكتور عبد الباسط حممد السيد.
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والصدر والبطن ..وأهنا تسكن السعال واخلشونة والربو ،وعرس النفس ..وأهنا جيدة للريح
والبلغم والبواسري ..وأهنا حمدرة الكيموسات املرتبكة يف األمعاء ..وأهنا حتلل البلغم اللزج من
الصدر ،وتنفع من الدبيالت وأمراض الرئة ،وتستعمل هلذه األدواء يف األحشاء مع السمن
والفانيذ.
وذكروا أن دقيقي إذا خلط بالنطرون واخلل ،وضمد به ،حلل ورم الطحال ،وقد جتلس
املرأة يف املاء الذي طبخت فيه ،فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه ،وأنه إذا ضمد يب
األورام الصلبة القليلة احلرارة ،نفعتها وحللتها ،وإذا رشب مائي نفع من املغص العارض من
الرياح ،وأزلق األمعاء.
قلت :ولكن....
قاطعتني ،وقالت :وأين إذا أكلت مطبوخة بالتمر ،أو العسل ،أو التني عىل الريق حللت
البلغم اللزج العارض يف الصدر واملعدة ،ونفعت من السعال املتطاول منه.
وأين نافعة من احلرص ،مطلقة للبطن ،واين إذا وضعت عىل الظفر املتشنج أصلحته،
ودهني ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من الربد.
قلت :حلظة فقط....
قاطعتني ،وقالت :وأين يمكن أن أؤكل مطبوخة للتغذية وفتح الشهية ولزيادة الوزن ،كام
يرشب مغالي حيث أنه ينفع يف بعض اإلضطرابات املعدية والصدرية ....كام أعطى للفتيات يف
زمن البلوغ لتنشيط الطمث ،ومثل ذلك لفقر الدم ولضعاف البنية والشهية وللنحفاء.
قلت :حلظة فقط....
قاطعتني ،وقالت :كام أين أزيل الكلف من الوجه ..ويستخدم مغىل بذوري كغرغرة
لعالج التهابات اللوزتني ..بل ذكروا أن منافعي أضعاف ما ذكروا.
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قلت :أريد أن تذكري يل ما قال املحدثون من األطباء.
قالت :املحدثون متفرغون للسموم التي ينتجوهنا ..فلذلك مل جيدوا الوقت الكايف للنظر
يف منافعي.
قلت :أمل يبحثوا فيك؟ ..عهدي ببعضهم هيتمون بمنافع األعشاب.
قلت :بحثوا ..ولكنهم مقرصون جدا.
قلت :فام قالوا؟
قالت :لقد ذكروا فائديت ملرىض السكري ..فقد أجريت يف اهلند بحوث عديدة عليها يف
القرن احلايل ،وأثبتت أن  2جرام من احللبة املطحونة تعادل وحدة أنسولني ،لذلك تستخدمها
اهلند حالي ًا يف عالج مرض السكر من النوع األول ،أي املعتمدين عىل األنسولني من اخلارج..
ومثل ذلك النوع الثاين ،أي غري املعتمدين عىل االنسولني من اخلارج.
قلت :فام رس ذلك؟
قالت :يرجع ذلك ـ كام يقولون ـ إىل احتوائي عىل سالسل البيتيدات املرتبطة بالزنك،
والتي يعزى إليها التأثري عىل سكر الدم ،وهذا عالوة عىل زيادة ما يب من األمحاض األمينية
والكربيتية ،فهي التي تساعد عىل حتويل السالسل البيتيدية ملصنعات البنكرياس إىل إنسولني
َفعال.
قلت :فام عالقة هذا بمرىض السكري؟
قالت :أال تعلم أن مرىض السكر من النوع الثاين يعانون نقص ًا يف الرابطة الكربيتية التي
تربط هذين اخليطني لتعطي ُجزيء اإلنسولني الفعال ،لذلك فإن إمداد الكربيت يف صورته
العضوية يف النباتات يزيد من حتول هذه اخليوط ،التي غالب ًا ما تفرز يف صورة طبيعية إىل األنسولني
الفعال.
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قلت :هذه فائدة عظيمة.
قلت :وهناك غريها كثري.
قلت :ففيم تستعملني أيضا؟
قالت :تشري األبحاث إىل أن بذوري حتتوي عىل مادة مضادة لاللتهاب ،لذلك أستخدم
يف حاالت آالم املفاصل ،كام أن كامدايت تستخدم يف عالج اجلروح.
قلت :فام ذكروا غري هذا؟
قالت :لقد ذكروا أن بذوري حتتوي عىل مادة ديوسجنني ،وهي مادة هلا مفعول شبيه
بمفعول هرمون االسرتوجني األنثوي ،ولذلك أستخدم يف عالج متاعب املرأة يف سن اليأس.
قلت....:؟
قالت :وتشري االبحاث اىل أين يمكن أن أعيد للقولون عافيته ،وأخلصه من املخاط
الزائد ،وهلذا أوجد يف حمالت العطارة عىل هيئة كبسوالت وحمببات تباع يف الصيدليات ،وتؤخذ
عادة صباح ًا ومسا ًء هلذا الغرض.
قلت....:؟
قالت :وقد أفادت جمموعة من الدراسات الطبية بأنني من أهم األعشاب املدرة حلليب
األم ..وقد أوضح خرباء التغذية أن تناول املرضعات مللعقة كبرية من احللبة املسحوقة أو رشهبا
مع املاء أو احلليب يساعد يف زيادة إدرار حليب الثدي.
قلت....:؟
قالت :كام أن أوراقي والبذور املستنبتة مني تؤكل الحتوائها عىل فيتامينات لتقوية اجلسم
والدم ،فأنا احتوي عىل الربوتينات ،والكربوهيدرات ،واهلرمونات ،والسكريات ،كام تغىل
بذوري ه
وحتىل بالسكر أو العسل ،وتعطى للتدفئة أو التغذية يف فصل الشتاء.
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كام أنه يمكن استخدام مسحوق بذوري بعد خلطه بالسمن والسكر؛ ليعطي قيمة غذائية
عالية ،ومثل ذلك تستخدم البذور املسحوقة بعد حتويلها إىل رشاب بعد الوالدة إلدرار اللبن من
الثدي.
وأعطى للفتاة املراهقة لتنظيم الدورة الشهرية ،ولفتح الشهية ،ومعاجلة فقر الدم ،كام
يمكن استخدام بذوري يف عالج السعال الديكي ،والربو ،واألمراض الصدرية ،والبواسري،
واإلمساك ،والبقع الداكنة ،والكلف بالنسبة للبرشة.
قلت :واالستعامل اخلارجي؟
قالت :يمكن أن أطحن واستخدم كلبخة مع املاء الساخن عىل مكان اخلراج إلنضاجه،
ولإلصبع الداحس ،وخراريج الثدي والرشج.

أدوية خاصة
الكمأة:
انرصفت حبة احللبة خمتالة كام دخلت ،فجاءت بعدها الكمأة( )1يف غاية التواضع واملذلة،
فتعجبت منها ،وقلت :ما بالك أيتها الكمأة املباركة ..أمل يبلغك ما ورد فيك من األحاديث التي
املن ،وماؤها شفاء من للعني)()2؟
تشبهك باملن ..فقد قال فيك (:الكمأة من ه
قالت :بىل ..وكيف ال أحفظ قول حبيبي  ..ولواله لكنت يف طيات اخلمول ..لقد قال
ذلك بعد أن اهتمني أصحاب النبي  فقالوا (:الكمأة جدري األرض)فصحح ذلك ،وقال ما
قال بأيب هو وأمي.
قلت :فلم ال ختتالني كام اختالت أختك احللبة؟
( )1الكمأة :نبات فطري وتشبه يف شكلها البطاطا مع اختالف اللون والرائحة ،تنمو يف الصحارى ،وحتت أشجار البلوط.
( )2البخاري.
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قالت :كل منا له مقام معلوم ال جياوزه ..أما مقامها فدعاها ملا دعاها له من اخليالء ..أما
مقامي فهو مقام احلزن املتدفق من بحار التوكل.
قلت :احلزن ..وهل يف أرض السالم حزن؟
قالت :حزن العارفني ..ال حزن الغافلني.
قلت :تقصدين احلزن الوارد يف قوله تعاىل ﴿:وال َ ِ
ين ِإ َذا َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت ال
عَىل ا َّلذ َ
َ
َأ ِجدُ ما َأ ْ ِ
يض ِم َن الدَّ ْمعِ َحزَ ن ًا َأ هال َ ِ
جيدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾ (التوبة)92:
مح ُلكُ ْم عَ َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأعْ ُي ُن ُه ْم ت َِف ُ
َ
قالت :أجل ..فلذلك جعلني اهلل دواء للعني..
قلت :وكيف تزعمني التوكل؟
قالت :أال تراين بال ساق وال أوراق ..وال حترث أريض وال تزرع.
قلت :فمن أين يأتيك رزقك رغدا؟
هلل َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء ِبغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾(آل عمران)37:
هلل ِإ َّن ا ََّ
قالتِ ﴿:م ْن ِعن ِْد ا َِّ
قلت :تلك مريم ـ عليها السالم ـ
قالت :كل من توكل عىل اهلل عامله اهلل كام يعامل مريم ـ عليها السالم ـ ..ليس عند ربك
إال العدل والفضل.
قلت :فحدثيني عن أرسار بركاتك.
قالت :لقد نطق هبا احلبيب ..أال يكفيك؟
قلت :بىل ..هو عىل العني والرأس ..ولكنك تعرفني قومي ..وما مألونا به من األوهام.
قالت :ال بأس عليك ..فاهلل يغري من حال إىل حال ..لقد ذكروا أين غنية بالربوتني ،حيث
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أحتوي منه عىل 13باملائة وأحتوي عىل الفسفور ،والبوتاسيوم ،والصوديوم(.)1
قلت :فام املن الذي أخرب رسول اهلل  أنك منه؟
قالت :لقد ذكروا أنه من جنس املن الذي نزل عىل موسى  ،والذي نص عليه قوله
ِ
ِ
ب ال ُّط ِ
ور ْ َ
تعاىلَ ﴿:يا َبنِي ِإ ْرس َ
األ ْي َم َن َونَزَّ ْلنَا عَ َل ْيكُ ُم
ائيل َقدْ َأن َْج ْينَاكُ ْم م ْن عَ دُ ِّوكُ ْم َو َواعَدْ َناكُ ْم َجان َ
الس ْل َوى﴾(طـه)80:
ا َْمل َّن َو َّ
قلت :فلم سمي كذلك؟
قالت :ألنه مما امتن اهلل به عىل عباده بدون عالج ،فأنا شبيه به ..ولذلك فأنا أخرج بال
مؤونة وال كلفة ،باإلضافة إىل أين من احلالل املحض الذي ليس يف اكتسابه أي شبهة.
قلت :ولكن فيك أنواعا خطرية عىل الصحة.
قالت :أجل ،ذلك صنف من أصنايف يميل لونه إىل احلمرة حيدث االختناق.
قلت :لقد وصفك  لعالج العني ..فهل ثبت ذلك؟
قالت :أيقول رسول اهلل  قوال ..ثم تسأل عن ثبوته.
قلت :مل أقصد ذلك ..فرسول اهلل  هو سيد األطباء ..ولكني أسأل عن اهتامم املحدثني
بك من هذه الناحية.
قالت :نعم ..لقد وفق اهلل بعض الصادقني ،فأخرج للناس جدوى العالج يب من الناحية
التي يفهموهنا.
قلت :فأخربيني خربه.
قالت :يف املؤمتر العاملي األول عن الطب اإلسالمي ألقى الدكتور املعتز باهلل املرزوقي

( )1انظر :املعتز باهلل املرزوقي :يف حمارضة له بعنوان ( الكمأ ة و ماؤها شفاء للعني)من مواد املؤمتر العاملي األول عن
الطب االسالمي الكويت .1980

406

حمارضة عن نتائج معاجلته آلفات عينية خمتلفة بتقطري ماء الكمأة يف العني.
فقد تم استخالص العصارة املائية منها يف خمترب فيالنوف بأوديسا ،ثم تم جتفيف السائل
حتى يتمكن من االحتفاظ به لفرتة طويلة ،وعند االستعامل تم حل املسحوق يف ماء مقطر لتصل
إىل نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي ،وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة.
وقد عالج به حاالت متقدمة من الرمد الربيعي فكانت النتائج إجيابية حيث تم تشخيصه
عند  86طفالً ،ثم تقسيهم إىل جمموعتني عوجلت باألدوية املعتادة ،وجمموعة أضيف ماء الكمأة
إىل تلك املعاجلات ،حيث تم تقطري ماء الكمأة يف العني املصابة  3مرات يومي ًا وملدة شهر كامل.
وكان الفرق واضح ًا جد ًا بني املجموعتني ،فاحلاالت التي عوجلت باألدوية املعتادة ظهر
فيها تليف يف ملتحمة اجلفون ،أما التي عوجلت بامء الكمأة املقطر عادت امللتحمة إىل وضعها
السوي دون تليف امللتحمة.
اإلثمـد:
تقدم اإلثمد ،وقال :أنا أخ للكمأة ..كالنا جعلنا اهلل بركة عىل العني.
قلت :لكنها نبات ،وأنت مجاد.
قال :وما الفرق بني النبات واجلامد؟
قلت :نحن نسمي النبات كائنا حيا ،ونسمي اجلامد كائنا..
قال :ميتا..
قلت :نعم ..لكنا نكتفي بتسميته مجادا.
قال :أمل تسمعوا بأن رسول اهلل  حيب جبل أحد ..وجبل أحد حيب رسول اهلل  ؟
قلت :بىل..
قال :فهل يمكن أن حيب امليت؟
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قلت :ال..
قال :فكيف جتعلوننا موتى إذن؟
قلت :هكذا يقول قومي.
ِ
ِ
رصاط ًا
قال :قومك يرددون مقولة إبليس ..فال تتبعهم ،واتبعني ﴿ َأ ْهد َك َ
َس ِو هي ًا﴾(مريم)43:
قلت :أنا معك فيام تقول ..وال أدل عىل ذلك من حديثك معي ..ومل أجلس هذا املجلس
إال وأنا أدرك حياتك وحياة إخوانك ..ولكني جلست هنا ألستفيد من بركاتكم.
قال :ال شك يف بركايت ..فقد جرى اسمي عىل لسان احلبيب ،كام جرى كحيل يف عينيه
الرشيفتني ..وما كان ليلمسه يشء فيمحق.
قلت :فام قال فيك احلبيب؟
قال :لقد كان رسول اهلل  إذا اكتحل يكتحل يف اليمنى ثالثة يبتدئ هبا وخيتم هبا ،ويف
اليرسى ثنتني(.)1
قلت :هذا ما جرى يف عينيه ،فأين ما جرى عىل لسانه؟
قال :لقد قال  (:إن خري أكحالكم اإلثمد ،جيلو البرص ،وينبت الشعر)()2

قلت :لقد ذكر لك رسول اهلل  بركتني للشفاء.
قال :أجل ..أما أوالمها ..فإين أؤثر عىل زمر جرثومية كثرية ،وأبيد العديد من الطفيليات
كالاليشامنيا والبلهارسيا واملثقبيات واخليطيات ،وهلذا أستعمل يف بريطانيا ملعاجلة البلهارسيا.
قلت :وما فائدة ذلك عىل جالء البرص؟

( )1الرتمذي والنسائي وابن ماجة واإلمام أمحد وقال الرتمذي :حديث حسن.
( )2الرتمذي وحسنه وابن ماجة ،وصححه ابن حيان.
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قال :إن آفات العني التهابية جرثومية ،وعندما تسلم امللتحمة من االحتقان يمكن أن
يكون البرص جيد ًا.
قلت :والثانية؟
قال :إنبايت للشعر ثابت علمي ًا ،إذ أن من خصائِص الدوائية تأثريي عىل البرشة واألدمة،
فينبه جذر الشعرة ،ويكون عام ً
ال يف نموها ،لذا يستعملون مركباته (طرطرات اإلثمد
والبوتاسيوم)ملعاجلة بعض السعفات والصلع ،تطبق عىل شكل مرهم بنسبة  3 _ 2باملائة.
قلت :فام عالقة هذا بجالء البرص؟
قال :ألنه بتقوية بصيالت أهداب العني حتفظ الرموش ،فتطول أكثر ،وبذلك تزداد
قدرهتا يف حفظ العني من أشعة الشمس ،ويف تصفية الغبار واألوساخ ،فتزيد الرؤيا وضوح ًا
وجال ًء أكثر منها يف استعامل األكحال اخلالية من اإلثمد.
قلت :لقد سمعت البعض يطعن يف دعوة النبي  لالكتحال باإلثمد ،ويستدل عىل ذلك
بحصول حوادث انسامم عند بعض احلوامل نتيجة االكتحال به.
قال :ذلك غري صحيح ..فلعل هؤالء احلوامل اكتحلوا بأكحال مغشوشة حتتوي عىل
عنرص الرصاص السام ،فاالنسامم إنام حيصل من غش اإلثمد بالرصاص ،وليس من االكتحال
باإلثمد كام دعا إليه النبي .
قلت :لقد اختارك النبي  عىل غريك ..فهل هناك غريك مما يكتحل به؟
قال :أجل ..هناك مركبات أخرى شائعة تستخدم لتكحيل العني غري كحل االثمد ..مثل
اهلباب الناتج عن حرق الفحم او الزيت ..وغريها ..ولكني الوحيد الذي مل تثبت التجارب أية
آثار جانبية يل أو ضارة سواء عىل العني أو عىل اجلسم ..وهلذا ال أزال أستخدم من قديم للرجال
والنساء مجيعا.
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املردقوش:
تقدم املردقوش ،وهو يقول :لقد ورد يف حديث ال يعلمون مدى صحته ،يقول فيه رسول
اهلل  (:عليكم باملرزنجوش( ،)1فإنه جيد للخشام ()3( ))2

قلت :فام دمت ال تدري صحته ،فام جلوسك مع أدوية السامء.
قال :أمل تسمع ما قال الشاعر:
أدر ذكر من أهوى ولو بمالم فإن أحاديث احلبيب مدامي
قلت :بىل..
قال :فحسبي أن أوضع يف ورقة واحدة مع رسول اهلل  ،فإن ذلك يكفي مللئي بالعزة
والفخر ..أمل تسمع ما قال عروة بن حزام؟
قلت :أجل ..فقد اكتفى من حمبوبته بأقل ما يكتفي الناس ،فقال:
وإين ألهوى احلرش إذ قيل إنني وعفراء يوم احلرش ملتقيان
قال :وقد كان من بركات ذلك أن قيض اهلل من يبحث يف بركايت ..أتعرف الدكتور عبد
الباسط حممد السيد()4؟
قلت :وكيف ال أعرفه!؟ ..إنه عىل ثغر من ثغور العلم والدين.
قال :فقد ذكر أنه وجد بالتجريب العلمي أن املستخلص املائي املحتفظ بالزيوت الطيارة
من عشبي له أثر فعال يف تنظيم هرمونات الرنني ،واآللدوستريون ،والربوستاجالندين ،وهي
هرمونات الغدة اجلاركلوية ،وهبذا أكون عالجا جيدا لضغط الدم املرتفع.
( )1اسم من أسامء املردقوش.
( )2الزكام.
( )3قال ابن القيم «:ورد فيه حديث ال نعلم صحته »
( )4انظر :التداوي بالنبات والطب النبوي ،للدكتور عبد الباسط حممد السيد.
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قلت :هذه بركة عظيمة ..فزيديني.
قالت :لقد وجد أين أنظم هرمون الربوالكتني ،وأنه عند جتريبي بواقع كوبني من
املستخلص املائي مني ،فإين أحل حمل الدواء الكيميائي ،وبذلك أستخدم يف عالج حاالت عدم
انتظام الدورة الشهرية ،وعرس الطمث.
ومن ناحية أخرى فإين أستخدم بنجاح يف عالج حاالت تسمم احلمل ،إذ أين آمن متام ًا
أثناء احلمل.
قلت....:؟
قال :وبسبب احتوائي عىل مولدات اهلرمونات يف صورة تربينات ،لذا فإين مفسد لتنظيم
اهلرمونات ،وبعبارة أوضح أعيد االتزان اهلرموين ،وإذا أخذين األصحاء فإين ال يؤثر يف اتزاهنم
اهلرموين ،بل يؤدي دوره يف إرساع التمثيل الغذائي.
وقد ثبت حديث ًا أن املستخلص املائي املحتفظ بالزيوت الطيارة منه خيفض سكر الدم
بنسبة تصل إىل  15باملائة ..أما عن استخدامه يف اخلشام ،أي الزكام ،فقد وجد أن يل عالقة وثيقة
بتوسيع الشعب اهلوائية ..وثبت أن يل عالقة وثيقة بإزالة الصداع النصفي ..كام يستخدم الزيت
الناتج مني يف عالج املفاصل ،واآلالم الروماتزمية ،كام أين مهدىء وطارد للغازات ..كام
أستخدم كمضاد للميكروبات ،إذ أوضع مع اللحوم املصنعة كامدة حافظة طبيعية.
النار الشافية:
بينام أنا منشغل بحديث الناقة إذ رأيت نارا جتر ذيوهلا ،وترفع هامتها ،فاقرتبت منها،
وصحت فيها :كفي من كربيائك أيتها النار ..وشمري عن ساقيك ..واحذري اخليالء التي
جرت إبليس إىل التكرب بك عىل أيب آدم .
قالت :ال تفخر بطينك عىل ناري ..فيحيق بك ما حاق بإبليس عندما افتخر بناره عىل
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طينكم.
قلت :أنا ال أفخر ..ولكني أرى ذيولك وهامتك تنم عن كربياءك.
قالت :أخطأت يف هذا ..فلست ممن يفعل ذلك خيالء ..أنا أمة من إماء اهلل أمتلئ عبودية
ِ
هلل ..أمل تسمع قوله تعاىل وهو خياطبنيَ ﴿:يا ن َُار كُ ِ
وين َب ْرد ًا َو َسالم ًا َ
يم﴾(االنبياء)69:
عَىل ِإ ْب َراه َ
قلت :بىل..
قالت :فأنا نار اهلل املوقدة عىل اجلاحدين ..وأنا فضل اهلل وبركته عىل املوقنني ،أمل يقل اهلل
ِ
ور َ
ون﴾(الواقعة)71:؟
تعاىل مبينا فضيلَ ﴿:أ َف َر َأ ْي ُت ُم الن ََّار ا َّلتي ُت ُ
قلت :سلمت لك يف هذا ..ولكني ال أبحث اآلن عنه.
قالت :فعم تبحث؟
قلت :عن أرسار الشفاء التي أنزهلا اهلل من السامء.
قالت :فأراك مل ختطئ املجيء إيل.
قلت :فام فيك من أرسار الشفاء املنزل من السامء؟
السنَّة النبوية قو ً
الكي بالنار ،فقد ثبتت
ال وفعالً :ه
قالت :من أنواع الدواء التي وردت يف ُ
يف العالج بذلك مجلة أحاديث صحاح.
قلت :فاذكري يل منها ما أعلم به صدق دعواك.
يب بن
قالت :لقد ثبت يف الصحيح من حديث جابر بن عبد اهلل ،أن النبي  بعث إىل ُأ ه
كعب طبيب ًا ،فقطع له عرق ًا ،وكواه عليه.
وملا ُرمي سعد بن معاذ يف أكحله حسمه النبي  ،ثم ِ
ورمت ،فحسمه الثانية ،واحلسم:
الكي.
هو ه
ويف طريق آخر :أن النبي  كوى سعد بن معاذ يف أكحله بمشقص ،ثم حسمه سعد بن
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معاذ أو غريه من أصحابه.
ويف لفظ آخر أن رج ً
ال من األنصار ُر ِمي يف أكحله بمشقص ،فأمر النبي  به فكوى.
ِ
الكي ،فقال (:اكووه وارضفوه) ،قال أبو
وقال أبو عبيد :وقد ُأ ِ َ
يت النبي  برجل ُنع َت له ه
الرضف :احلجارة تسخن ،ثم يكمد هبا.
عبيد :ه
قلت :أراك تنتقني من النصوص ما تشائني ..أتؤمنني ببعض الكتاب وتكفرين ببعض..
أمل تسمعي قوله  يف احلديث املتفق عليه (:وما أحب أن أكتوي) ،ويف لفظ آخر (:وأنا أهنى
الكي)؟
أمتي عن ه
الكي ،قال :فابتلينا ،فاكتوينا
أمل تسمعي حديث عمران بن حصني ،أن النبي  هنى عن ه
فام أفلحنا ،وال أنجحنا ،ويف لفظ :هنينا عن الكي ،وقال :فام أفلحنا وال أنجحنا؟
أمل تسمعي حديث السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب :أهنم ال يسرتقون وال
يكتوون وال يتطريون ،وعىل رهبم يتوكلون؟
قالت :صدقت وصدق حبيبي  ..وقد خطفت هذه األحاديث من لساين.
قلت :فكيف تزعمني بأنك من أدوية السامء ..وقد ورد يف النصوص النهي عنك؟
الكي أربعة أنواع،
قالت :أراك تأخذ ببعض الكتاب وتكفر ببعض ،فقد تضمنت أحاديث ه
أحدها :فعله ،والثاين :عدم حمبته له ،والثالث :الثناء عىل من تركه ،والرابع :النهي عنه.
قلت :فكيف جتمعني بني هذه املتعارضات؟
قالت :ال تعارض بينها بحمد اهلل تعاىل ،وقد مجع العلامء بينها بطرق من اجلمع ،فقال
بعضهم وأحسن :فإن فعله يدل عىل جوازه ،وعدم حمبته له ال يدل عىل املنع منه ،وأما الثناء عىل
تاركه ،فيدل عىل أن تركه أوىل وأفضل ،وأما النهي عنه ،فعىل سبيل االختيار والكراهة ،أو عن
النوع الذي ال حيتاج إليه ،بل يفعل خوف ًا من حدوث الداء.
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أما حديث السبعني ألفا ،الذين يدخلون اجلنة بغري حساب ،والذين وصفوا بأهنم ال
يسرتقون وال يكتوون وال يت َّطريون ،وعىل رهبم يتوكلون ،فقد أجاب العلامء عن ذلك بأجوبة
منها أنه حممول عىل من جانب اعتقاد الطبائعيني يف أن األدوية تنفع بطبعها ،كام كان أهل اجلاهلية
يعتقدون.
ومنها أنه حيتمل أن يكون املراد هبؤالء املذكورين يف احلديثَ :من غفل عن أحوال الدنيا،
وما فيها من األسباب املعدة لدفع العوارض ،فهم ال يعرفون االكتواء وال االسرتقاء ،وليس هلم
ملجأ فيام يعرتهيم إال الدعاء واالعتصام باهلل ،والرضا بقضائه ،فهم غافلون عن طب األطباء
ور َقى الرقاة ،وال حيسنون من ذلك شيئ ًا.
قلت :فلامذا ال نستن بسنة هؤالء؟
وسنَّته هي املتبعة دون غريها ،وقد تداوى
قالت :إن َهدْ ي رسول اهلل  هو خري اهلًدْ يُ ،
رسول اهلل  وتداوى أصحابه يف حياته ،ومن بعده.
قلت :ولكن من الصحابة من مل يكتو!؟
قالت :ألن الكي ال يصلح له ..أرأيت لو أن شخصا ال حيتاج إىل إجراء عملية جراحية،
فأجراها فأثرت يف صحته أال يندم عىل ذلك؟
قلت :بىل..
قالت :فعىل هذا حتمل أحاديث النهي( ..)1فالعالج بالنار من األدوية اخلاصة بأحوال
معينة ..أمل تسمع بأن آخر الدواء الكي ..فال يصح اللجوء إىل هذا العالج إال بعد استنفاذ مجيع

( )1وهلذا قيل :إنام ُهني عنه عمران بن حصني خاصة ،ألنه كان به ناصور ،وكان موضعه خطر ًا ،فنهاه عن كيه ،فيشبه أن
يكون النهي منرصف ًا إىل املوضع املخوف منه ،واهلل أعلم.
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الوسائل ..أو استعامله يف األحوال اخلاصة به ،كام يف مرض اللقوة( ..)1فقد ورد يف النصوص
معاجلة اللقوة بالكي.
قلت :فام اللقوة؟
قالت :هي شلل العصب الوجهي.
قلت :فكيف تشفى بالكي؟
قالت :يغلب أن الربد هو السبب يف إحداثها ،وهلذا فإن املعاجلات احلديثة مبنية عىل أساس
أن سبب اللقوة هو تشنج األوعية املغذية للعصب ،لذا فهم يعطون األدوية املوسعة لألوعية ،وما
األدوية املحمرة سوى رضب من رضوب األدوية املوسعة لألوعية.

نباتات من اجلنة
ذهبت النار جتر أذياهلا ..فرأيت خلفها منظرا هبيجا يشبه اجلنة ،فحثثت خطاي إليه..
فالتقيت يف طريقي ثالثا أعرفهن متام املعرفة :الزنجبيل ،والكافور ،والزعفران ،فاستوقفنني،
فوقفت ،وقلت :ما خطبكن أأنتن رشطيات حتلن بني اخللق واجلنة؟
قلن :ال ..ولكن اجلنة دار القرار ..وال يمكنك أن تدخلها اآلن ..أنسيت الرصاط
وامليزان؟ ..أم محلت معك صكا بالغفران؟ ..ولو كان معك ذلك الصك أتسمح لنفسك أن
تدخلها قبل مفتاح اهلداية ورسول الرمحة؟
قلت :صدقتن ..فام أقل فقهي ..وما أقل أديب ..ولكن ما بالكن جئتن من اجلنة.
قلن :نحن بركة من بركات اجلنة رشفن بذكر أسامئنا من ضمن أسامء نعيم اجلنة.
قلت :فهل أنتن عينه؟
( )1يقول الثعالبي يف فقه اللغة :ال َّل ْق َو ُة َأ ْن َي َت َع َّو َج َو ْج ُه ُه وال َي ْق ِد َر عىل َتغ ِْم ِ
إحدَ ى عَ يْنَيْه ،ويف لسان العرب ال َّل ْقوة :داء
يض ْ
يكون يف الوجه َي ْع َو ُّج منه ِّ
الشدق ،وقد ُل ِق َي فهو َم ْل ُق ٌّو.
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قلن :شتان بيننا وبني ذلك ..ولكنا مع ذلك اكتسبنا رشف أن نكون من أدوية السامء.
قلت :أأنتن من أدوية أهل اجلنة؟
قلن :بئس ما تقول يا رجل ..أين ذهب عقلك؟ ..وهل يمرض أهل اجلنة حتى حيتاجون
إىل التداوي بنا؟
قلت :فحدثوين عنكن.
الزنجبيل:
تقدمت نبتة الزنجبيل( ،)1وقالت :من عرفني ..فقد عرفني ،ومن مل يعرفني ،فأنا
الزنجبيل ،وقد ورد اسمي يف قوله تعاىل وهو يصف نعيم أهل اجلنةَ ﴿:و ُي ْس َق ْو َن ِف َيها كَ ْأس ًا َ
كَان
ِ
اج َها زَ ن َْج ِبي ً
ال﴾ (االنسان ..)17:وأنا إن مل أكن بعيني يف اجلنة إال أن اهلل تعاىل بارك يف بأنواع
مزَ ُ
الشفاء.
وقد روي عن أيب سعيد اخلدري قوله( :أهدى ملك الروم إىل رسول اهلل  جرة
زنجبيل ،فأطعم كل إنسان قطعة ،وأطعمني قطعة)()2

قلت :فام فيك من بركات الشفاء؟
قالت :يستعمل منقوعي قبل األكل كمهدئ للمعدة وعالج النقرس ،كام أين هاضمة
وطاردة للغازات ،وأستعمل لتوسيع األوعية الدموية ،وزيادة العرق والشعور بالدفء وتلطيف
احلرارة ،وأستخدم كتوابل يف جتهيز األطعمة ومنحها الطعم املميز ،وأضاف إىل أنواع من املر هبات
واحللوى ،وأضاف إىل املرشوبات الساخنة كالسحلب والقرفة.
وقد أفادت دراسه حديثة أين قد أساعد يف ختفيف آالم الصداع الناجته عن التوتر النفيس.

( )1انظر :شفاء العليل يف عجائب الزنجبيل ،تأليف :أيب الفداء حممد عزت حممد عارف.
( )2أبو نعيم يف الطب النبوي.
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قلت :هذه بركة عظيمة ،فام رسها؟
قالت :لقد أوضح الباحثون أن فعاليتي تكمن يف قدريت عىل تقليل إنتاج مركبات
(بروستاجالندنيز) املسببه لألمل يف اجلسم فض ً
ال عن كوين راخي ًا لألعصاب والعضالت ،حيث
أساعد عىل االسرتخاء وختفيف التوتر ،لذلك أسهم يف ختفيف آالم الصداع اخلفيفه.
قلت :ولكني أريد وصفة إلزالة اآلالم الشديد.
قالت :إذا أردت وصفة لذلك فعليك مزجي مع البابونج وزهرة الزيرفون ،فإين بذلك
أعطي مرشوب ًا أقوى وأكثر فعاليه يف إزالة الصداع والتشجيع عىل االسرتخاء.
قلت :أهذا ما فيك من بركات الشفاء؟
قالت :ال..بركايت كثرية ..أمل تسمع ما قال يف األطباء؟
قلت :فام قالوا؟
قالت :لقد قالوا (:الزنجبيل معني عىل اهلضم ،ملني للبطن تليينا معتدال ،نافع من سدد
الكبد العارضة عن الربد ،والرطوبة ،ومن ظلمة البرص احلادثة عن الرطوبة كحال واكتحاال ،وهو
حملل للرياح الغليظة احلادثة يف األمعاء واملعدة ،وهو باجلملة صالح للكبد واملعدة)()1

قلت :فاذكري يل وصفات أنتفع هبا ،وينتفع هبا قومي.
قالت :يل وصفات كثرية ال يكفي وقتك لعرضها ..فالتمسها عند أهلها من األطباء ،ال
من العطارين.
الكافور:
تقدمت نبتة الكافور ،وقالت :أما أنا فقد رشفت بذك اسمي يف نعيم أهل اجلنة يف قوله
س َ ِ
تعاىلِ ﴿:إ َّن ْ َ
ون ِم ْن كَ ْأ ٍ
رش ُب َ
اج َها كَا ُفور ًا﴾ (االنسان ..)5:وليس يف الدنيا من
كَان مزَ ُ
األ ْب َر َار َي ْ َ
( )1الطب النبوي.246:
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اجلنة إال األسامء.
قلت :فام بركاتك؟
قالت :كثرية ،وسأذكر ما يعرفه قومك منها ،فقد رصحت السلطات األملانية الصحية
باستخدام الكافور النقي لعالج األمراض التالية :الكحة والتهاب الشعب اهلوائية والربو حيث
يؤخذ بجرعات قليلة.
ويمكن وضع الكافور الصلب النقي يف وعاء به ماء يغيل ثم يزاح من عىل النار ويشم
البخار املتصاعد بمعدل ثالث مرات يف اليوم وتكون مدة شم البخار املشبع باالكافور حوايل
10دقائق ..كام يمكن دهان الصدر بمرهم حيتوي عىل الكافور.
ويستخدم الكافور ضد عدم توازن اجلملة العصبية للقلب ويستخدم بنفس الطريقة
السابقة .كام يستخدم يف عدم انتظام وتناسق دقات القلب.
ويستخدم عىل هيئة مرهم أو مستحلب للتخفيف من آالم الروماتيزم ،وذلك عن طريق
دهن اجلزء املصاب ثالث مرات يومي ًا.
ويستخدم ضد هبوط ضغط الدم إما عن طريق الفم أو االستنشاق ..ويستخدم ضد آالم
الظهر وخاصة آالم الفقرات القطينة حيث تدهن املناطق املصابة بمرهم حيتوي عىل الكافور.
قلت :أرى لك منافع عظيمة.
قالت :ولكني عزيزة النفس ،فيندر وجود األصناف النقية مني ..ثم إين ال ينبغي أن
يصفني إال األطباء.
قلت :مل؟
قالت :ألن هناك مقادير من جتاوزها أصابه الضر.
قلت :فام املقادير النافعة؟
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قالت :اجلرعات اليومية اآلمنة من الكافور هي ما بني  4 -2و1جرامات موزعة عىل
ثالث جرعات يف اليوم الواحد ..أما فيام يتعلق باالستعامالت اخلارجية ،فإن اجلرعة اليومية
يمكن أن تكون ما بني19 ،-5،جرامات حيث تكون إما يف مرهم أو كريم أو هالم.
قلت :وما اجلرعات اخلطرة؟
قالت :جيب أن ال تصل اجلرعة إىل 6جرامات حيث أن هذه اجلرعة قاتلة وذلك بالنسبة
لالستعامل الداخيل و1جرام قاتلة للطفل حتت سن الثانية ،أما يف االستعامل اخلارجي فيجب أن
ال تزيد كمية الكافور عىل 20جرام ًا حيث اهنا تعترب جرعة مميتة.
وجيب عدم استخدام زيت الكافور قطعي ًا داخلي ًا نظر ًا الحتوائه عىل مادة السافرول التي
تسبب الترسطن ،كام جيب عدم استخدام الكافور النقي من قبل املرأة احلامل وكذلك الطفل
الذي يقل عمره عن سنتني بأي حال من األحوال.
قلت :رأيت بعض النسوة يستنشقن الكافور ،ويضعنه بني مالبسهن وبني الفرش ،فهل
لذلك من منافع؟
قالت :إذا استنشق الكافور للتمتع برائحته أو للعالج فال خوف من ذلك ،ولكن جيب أن
ال يبالغ يف ذلك ألن للكافور جرعات حمددة ،فإذا زاد االستنشاق وتعدى اجلرعات اآلمنة فانه
قد حيدث التسمم.
أما فيام يتعلق بوضع بلورات من الكافور بني املالبس والفراش فال خوف من ذلك وهو
مادة مطهرة وقاتل لبعض أنواع احلرشات وبعض أنواع البكترييا.
الزعفران:
تقدمت زهرة زعفران ،وقالت :أما أنا فإين من نباتات اجلنة..
قاطعتها ،وقلت :كيف تقولني ذلك؟ ..وأين ذكرك يف القرآن الكريم؟
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قالت :أنسيت السنة؟ ..أنسيت الكالم املستخلص من عطور اهلدى ،واملضمخ بروائح
احلقائق؟
قلت :اعذريني ..فهل ورد فيك من السنة يشء؟
قالت :لقد قال رسول اهلل  (:اجلنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب
ومالطها()1املسك األذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران ،من يدخلها ينعم وال
ييأس ،وخيلد ال يموت ،ال تبىل ثياهبم وال يفنى شباهبم)( ،)2وقال  (:من قاتل يف سبيل اهلل من
رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له اجلنة ،ومن سأل اهلل القتل يف نفسه صادقا ثم مات أو قتل
فإن له أجر شهيد ،ومن جرح جرحا يف سبيل اهلل أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما
كانت لوهنا لون الزعفران ورحيها ريح املسك ،ومن جرح به جراح يف سبيل اهلل كان عليه طابع
الشهداء)( ،)3وقال  (:احلور العني خلقن من الزعفران)()4

قلت :لقد ورد فيك نصوص كثرية.
قالت :أجل ..وذلك يدل عىل فضيل.
قلت :فام فيك من بركات الشفاء؟
قالت :يف بركات كثرية ،فزيتي مضاد لألمل والتقلصات ،ومزيل آلالم الطمث وآالم غشاء
اللثة ،ومسكن ومقو للجهاز العصبي املركزي.
وأنا أستخدم منذ القدم يف عالج كثري من األمراض مثل النزالت املعوية ،وكمهدئ
الضطرابات املعدة ولعالج السعال الديكي ونزالت الربد والتخفيف من غازات املعدة.
( )1املالط :الطني الذي جيعل بني سايف البناء يملط به احلائط أي خيلط .النهاية .357/4
( )2أمحد والرتمذي عن أيب هريرة.
( )3أمحد وابن حبان.
( )4ابن مردويه ،واخلطيب البغدادي.
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وأدخل يف صناعة األدوية احلديثة كتلك املستعملة لطرد الديدان املعوية واألدوية املهدئة
للحاالت العصبية والنفسية واألدوية املستعملة لتنشيط اإلفراز البويل وكثري من األدوية األخرى.
وفوق ذلك أستعمل كتوابل يف جتهيز األطعمة واملأكوالت ..بل قد أثبتت بعض البحوث
احلديثة جدواي يف الوقاية من الرسطان.
قلت :اعلمي ما تقولني.
قالت :لقد ورد يف أحدث دراسة نرشهتا جملة ( الطب والبيولوجيا التجريبية)املتخصصة،
أن باحثني يف املكسيك أثبتوا أن باإلمكان استخدام الزعفران كعامل واق من الرسطان أو يف
الربنامج العالجي املخصص هلذا املرض.
ووجد الباحثون بعد مراجعة جمموعة كبرية من الدراسات املخربية واألبحاث التي
أجريت عىل احليوانات ،أن الزعفران ال يمنع فقط تشكل أورام رسطانية جديدة ،ولكنه قد يسبب
تقلص وانكامش األورام املوجودة ،كام يزيد فعالية العالج الكياموي ويشجع آثاره املضادة
للرسطان.
وأوضح الباحثون أن الفوائد الصحية للزعفران قد ترجع بصورة جزئية إىل حمتواه العايل
من املركبات التي تعرف بالكاروتينويد التي تشمل أيضا ماديت "اليكوبني" و"بيتاكاروتني"
كعوامل وقاية وعالج من الرسطان.
وأشار اخلرباء إىل أن زراعة الزعفران وحصاده عملية غاية يف الصعوبة لذلك فإن مصادره
حمدودة وغالية ،منوهني إىل أن هذه الدراسة تضيف إثباتات جديدة عىل أن بعض األطعمة
والبهارات حتتوي عىل مركبات متلك خصائص واقية من الرسطان.
قلت :لقد رويت أن رسول اهلل  أخرب بأن احلور العني خلقن من الزعفران ،فهل لذلك
من رس؟
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قالت :لقد أثبتت األبحاث بأين من األدوية املفرحة املنشطة ،فأنا مضادة للتشنج ،أدخل
الرسور عىل قلب من يرشبني ،منبهة للمعدة ،شديدة املفعول لألمعاء واألعصاب ،منشطة مدرة
للطمث ،وهلذا أدخل يف بعض األدوية املستخدمة لتنشيط القلب.
قلت :فهل الستعاملك من خماطر؟
قالت :من أرسف يف استعاميل ال بد أن يتضر ،فاألبحاث تؤكد بأن كثرة استعاميل تصدع
الرأس وتنوم احلواس لذا ينصح بعدم اإلكثار مني.
قلت :ومن يرسف فيك مع غالء ثمنك؟
قالت :ثمني يدل عىل قيمتي ..وهو نتيجة اجلهد املبذول يف استخراجي ،حيث أن
احلصول عىل غرام واحد من الزعفران األصيل يتطلب مائة زهرة وللحصول عىل نصف كيلو
من نفس الصنف حيتاج  225ألف زهرة من زهور الزعفران لذا كان سعره باهظا.
وهلذا احذر من الزعفران املغشوش ،فبعض اجلشعني خيلطني بأعشاب مشاهبة يل لزيادة
الوزن مثل العصفر املشابه للوين ويف رسعة الذوبان باملاء ويباع عىل أين زعفران صحيح.
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اخلامتة
بينام كنت مستغرقا يف احلديث إىل الزعفران ،رأيت نفيس فجأة أسقط من السامء إىل
األرض سقوطا حرا تيقنت عنده بأن العمر الذي كتبه اهلل يل قد انتهى ،وأن أجيل قد وافاين،
فسلمت نفيس لريب راضيا مطمئنا بعد أن امتألت من املعارف والربكات التي استفدهتا من
أدوية السامء.
لكن ما هي إال حلظات من ذلك السقوط املريع حتى وجدت نفيس يف بيتي مستلق
عىل فرايش ،وبجانبي كوب من الزنجبيل ..تذكرت حينها أين كنت مريضا ،وأين كنت بني
الفينة والفينة أرشف من ذلك الزنجبيل إىل أن جاءين معلم السالم وأنا عىل تلك احلال.
وقد محدت اهلل كثريا عىل أن أهيل كانوا غائبني عن البيت طيلة الفرتة التي زرت فيها
تلك املدائن املمتلئة بالسالم والطهارة ..وإال فإهنم سيحضون يل من الرقاة أو من األطباء
من يملؤين أملا وحزنا ورصاعا.
تذكرت وأنا أنظر إىل كأس الزنجبيل تلك الدروس العظيمة التي علمنيها معلمو
الربكة ،فرحت أحاول أن أطبقها عىل نفيس ،فاستلقيت مسرتخيا ألحض مجيع أعضائي
لتلقي الربكات ..ثم ارتشفت جرعة من الزنجبيل بعد أن سميت اهلل ،وطلبت منه أن يبارك
فيها ..ثم ما لبثت إىل أن شعرت بأن تلك اجلرعة تعمل عملها يف جسمي ،فتنرش العافية يف
كل حمل تنزل به ..ثم ما لبثت أن قمت نشيطا معاف ،وكأنه مل يلم يب داء ،ومل ينزل يب أمل.
محدت اهلل عىل هذه النعمة العظيمة  ..نعمة الربكة التي ال تدانيها أي نعمة أخرى،
واستغربت من غفلتنا ـ معرش البرش ـ عن هذا العنرص اخلطري من عنارص العافية..
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هذا الكتاب
أحداث هذه الرواية تدور حول رحلة يأخذ معلم السالم فيها تلميذه إىل بالد
السالم ،وإىل حمل يشبه املسجد األقىص املبارك ،وهناك يلتقي معلم الربكة ،وباملتوسمني
الذين يدلونه عىل كيفية االستفادة من الربكات ،وكيفية التعامل معها ..وهو يمر يف رحلته
تلك بأربعة أقسام:
القسم األول :مرصد الربكة ..وهو املحل الذي يبحث فيه عىل مصادر الربكة
ووسائطها وحماهلا ومواقيتها.
القسم الثاين :منازل الربكة ..وهي اللطائف التي يتكون منها بنيان اإلنسان ،وفيها
يعرف حقيقته وعالقة الربكات هبا ،ألن بركات اهلل حتتاج إىل حمال تنزل فيها ،ومنازل حتل
هبا.
القسم الثالث :خمزن الربكة  ..وهو املحل الذي يعاين فيه ما ورد يف النصوص
املقدسة من أغذية ورد التنصيص عىل ما أودع فيها من بركات.
القسم الرابع :مشايف الربكة  ..وهو املحل الذي يعاين فيه ما ورد يف النصوص
املقدسة من أدوية ورد التنصيص عىل ما أودع فيها من بركات.
وقد حاور تلميذ السالم يف هذه الرواية كل ما مر به من أغذية وأدوية وغريها ،وتبني
له من خالل احلوار أن أسباب بركتها هو تلك األحوال الروحانية العالية التي تعيشها تلك
املوجودات التي بارك اهلل فيها ..فقيمتها ليس يف مكوناهتا املادية ،وإنام يف أحواهلا الروحية.
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