هذا الكتاب
حتاول هذه الرسائل املوجهة للحرضة النورانية املقدسة أن تلغي كل
احلجب واملسافات التي تربط بني العبد وربه ..لتصل العبد بربه مبارشة عرب
مناجاته واحلديث معه وبثه أشواقه ومطالبه ،ويف مجيع الشؤون.
وهي ختترص يف مضامينها أكثر القضايا العقدية والعرفانية الواردة يف
املصادر املقدسة أو الرتاث اإلسالمي ،وبصياغة رقيقة بعيدة عن
املصطلحات الصعبة ،أو اجلدل ،أو غريها من األساليب التي اضطر
الفالسفة أو املتكلمون إليها.
وهي حتاول كذلك أن جتادل عن تلك املعاين السامية ،ولكن بطريقة
حسنة بعيدة عن الشغب ،واملراء الذي هنينا عنه.
فهي ختاطب العقل ..وحتاول أن تقنعه من خالل البدهييات التي
يسلم هلا ..ثم تنتقل مبارشة من العقل لتبث يف القلب كل ألوان العواطف
واملشاعر املرتبطة بتلك املعاين السامية.
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مقدمة السلسلة
حتاول هذه السلسلة طرح القضايا العقدية وما يرتبط هبا من املفاهيم والقيم
وغريها طرحا خاصا يمزج بني العاطفة والعقل ..وحياول أن يقرب املسافة بني احلقائق
واملستقبل هلا حتى يصري قريبا منها مالمسا هلا ..وحتى ال تبقى أمثال تلك القضايا املهمة
نوعا من الفلسفة أو األفكار الذهنية التي ال عالقة هلا بالوجدان أو السلوك.
والدافع إىل تأليفها هو ما نراه من أن العقيدة ختتلف عن العلم املجرد ..فالعلم
معارف ذهنية قد ال يكون هلا أي تأثري يف الوجدان أو السلوك ،بينام العقيدة تتجاوز ذلك
كله ،لتخاطب العقل والقلب والروح وكل اللطائف ،ثم تتجاوزها مجيعا إىل السلوك؛
فتؤثر فيه بكل أصناف التأثريات.
ولذلك حاولنا يف هذه السلسلة ـ عرب قضاياها املختلفة ـ أن نتجاوز الواسطة
الذي يفرض مفاهيمه ومعارفه عىل املتلقي ،وإنام جعلنا املتلقي نفسه مع القضايا نفسها
من غري أي واسطة.
ففي هذه السلسة خياطب القارئ ربه مبارشة ..ويف أثناء خطابه له يتلقى املعارف
منه ،ويرد عىل كل الشبه التي قد ترد عىل عقله ..ويستقبل كل املعاين السامية التي هتديه
إليها معرفته.
وفيها خياطب القارئ رسوله  .. وحيدثه كام حيدث اجلليس جليسه ..لتنتفي
بذلك اخلطاب كل الوسائط ..و يف ذلك اخلطاب يتعلم األدب يف حواره مع رسول اهلل
 .. ويتعلم القيم النبيلة التي جاء هبا ..ليزداد حمبة له ،وتعظيام حلرضته.
وهكذا خياطب القارئ يف هذه السلسلة اإلمام عيل  ..التلميذ األكرب لرسول اهلل
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 .. واملظلوم األعظم يف هذه األمة ..ليتعرف عليه ،وعىل القيم النبيلة التي مثلها ،بعيدا
عن كل ألوان اجلدل واخلصومة.
وهكذا خياطب القارئ يف هذه السلسلة القرابة املظلومة من آل بيت النبوة،
ويتعرف عىل فضلها وقيمها النبيلة ،ومدى املظلومية التي حلقت هبا ،حتى يصحح
عالقته معها ،وحتى يتمثل ما ورد يف النصوص املقدسة من الوصية هبا.
وهكذا خياطب القارئ يف هذه السلسلة الصحابة املنتجبني الذين حافظوا عىل
هدي النبوة ،ووفوا هلا ،وكانوا نامذج رفيعة عن التلمذة احلقيقية لقيمها ،حتى يمتلئ
بحبهم ،ال بحب املشوهني هلم ،أو املتاجرين باسمهم.
وهكذا خياطب القارئ يف هذه السلسلة األنبياء واملرسلني ،ويمأل قلبه من
حمبتهم وتعظيمهم ،ويتعرف عىل القيم النبيلة التي مثلوها ،والتي حاول املغرضون
تشوهيها ،وتشوهيهم معها.
وهكذا خياطب القارئ يف هذه السلسلة األئمة املطهرين الذين ورثوا النبوة،
ومثلوها أحسن متثيل ،فيتعرف عىل مقاماهتم الرفيعة ،وأخالقهم العالية ،ويمأل قلبه
بمحبتهم والشوق إليهم.
وهكذا خياطب القارئ يف هذه السلسلة املالئكة السفرة الكرام الربرة ،ويتلقى
يف ذلك اخلطاب أنواع املعرفة بفضلهم وكرامتهم ومكانتهم عند اهلل ..والقيم النبيلة
التي مثلوها ..وليعقد الصحبة معهم يف الدنيا قبل اآلخرة.
وهكذا فإن هذه السلسلة ـ بأجزائها الثامنية ـ حماولة لصياغة جديدة للقضايا
اإلسالمية املختلفة بصيغة عاطفية عقلية حتى يعيش القارئ املعاين العقدية ،والقيم
املرتبطة هبا ،وال تبقى جمرد معاين ذهنية ال أثر هلا عىل القلب ..وال يف السلوك واحلياة.
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وقد كان هادينا إليها ما تعلمناه من القرآن الكريم من تلك املناجيات وغريها،
والتي تصلنا باهلل أو رسله أو مالئكته مبارشة ،بعيدا عن كل أصناف الوسائط.
وهي ـ لذلك ـ حتتاج إىل طريقة خاصة يف القراءة ..فهي أحيانا قد تضع املعاين
الكثرية يف كلامت ومفردات قليلة ،حتتاج الكثري من التدبر والتأمل والتفكري ،لريقى
القارئ هبا إىل ما ختتزنه من املعاين السامية.
ذلك أنا قصدنا فيها االختصار حتى يتيرس للقارئ االطالع عليها بكل يرس..
واالختصار حيتاج إىل التأمل والتدبر حتى حييط بمعانيها ،وقد ينال يف أثناء تدبره هلا ما
مل يقصده كاتبها نفسه.
وأسأل اهلل أن جيعل هذه الرسائل شفيعا يل ولقرائها الكرام يقربنا مجيعا ممن
أرسلتها هلم ..وأنا موقن متاما أهنا وصلت هلم ،وأهنم ـ بكرمهم وفضلهم ـ أعظم من أن
يردوا من خاطبهم ،أو خطب ودهم.
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مقدمة الكتاب
حتاول هذه الرسائل املوجهة للحرضة النورانية املقدسة أن تلغي كل احلجب
واملسافات التي تربط بني العبد وربه ..لتصل العبد بربه مبارشة عرب مناجاته واحلديث
معه وبثه أشواقه ومطالبه ،ويف مجيع الشؤون.
وهي ختترص يف مضامينها أكثر القضايا العقدية والعرفانية الواردة يف املصادر
املقدسة أو الرتاث اإلسالمي ،وبصياغة رقيقة بعيدة عن املصطلحات الصعبة ،أو
اجلدل ،أو غريها من األساليب التي اضطر الفالسفة أو املتكلمون إليها.
وهي حتاول كذلك أن جتادل عن تلك املعاين السامية ،ولكن بطريقة حسنة بعيدة
عن الشغب ،واملراء الذي هنينا عنه.
فهي ختاطب العقل ..وحتاول أن تقنعه من خالل البدهييات التي يسلم هلا ..ثم
تنتقل مبارشة من العقل لتبث يف القلب كل ألوان العواطف واملشاعر املرتبطة بتلك
املعاين السامية.
وهي تطرح الكثري مما ورد يف النصوص املقدسة من أسامء اهلل احلسنى ،وتتقرب
إىل اهلل من خالهلا ..فأسامء اهلل احلسنى هي مرائي التعرف عىل اهلل ..وهي معارج السري
إليه ..وهي مراقي النفس لتصل إىل براءهتا وطهارهتا  ..وتصل معهام إىل الطمأنينة التي
ربطها اهلل بذكره ودعائه ومناجاته ..فعالمة صدق الذكر والدعاء واملناجاة حصول
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللَِّ َأ َال بِ ِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئِ ُّن
الطمأنينة ..كام قال تعاىل{ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
وب } [الرعد]28 :
ا ْل ُق ُل ُ
ولذلك حاولت هذه الرسائل أن تبث كل معاين الطمأنينة املرتبطة بذكر اهلل..
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وذلك عرب إشعار القارئ بالطمأنينة إىل اهلل ،والثقة املطلقة فيه ..وأنه وحده صاحب
الكامل املطلق ،وصاحب الكرم املطلق ..ولذلك حاولت هذه الرسائل تعليم آداب
العبودية ..فعالمة صدق اإليامن حتقق العبودية.
كام أهنا حاولت أن تربط العقيدة يف اهلل بالقيم الرفيعة ..فيستحيل عىل من عرف
اهلل أال يتحىل بمكارم األخالق ..ولذلك مزجت بني اإليامن واألخالق ..وربطت بني
التحقق بمعرفة اهلل والتحقق بمكارم األخالق.
وقد كان دليلنا إليها ،ومعلمنا فيها تلك األدعية النورانية ،واملناجيات الروحانية
الواردة يف القرآن الكريم ..ومثلها تلك التي رويت عن رسول اهلل  أو عن أهل بيته
الطاهرين ..والذين تركوا لنا تراثا عظيام من األدعية واملناجيات يمكنه أن يغنينا عن كل
ما سطره املتكلمون أو العرفاء أو الفالسفة يف تلك اجلوانب.
ولذلك كانت أسوتنا هبم ..فهم أئمتنا وأساتذتنا ..وكل حرف سطرناه إنام هو
نتيجة ترشفنا بالتلمذة عليهم ،وعىل ذلك الرتاث النبيل الذي تركوه لنا ،والذي علمونا
من خالله كيف نخاطب ربنا ،وكيف نامرس دورنا يف العبودية معه.
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الظاهر واملظاهر
إهلي ..يا حمتجبا بحجاب الغيب املطلق..
لقد رحت لكل يشء أسأله عنه ،وعن رسه ،فدلني عليك..
أخربتني الزهرة أهنا وعطرها ومجاهلا مل تكن لوالك..
وأخربتني أن الذي ذاب يف حبها يكذب عىل نفسه ،وعليها ،ألهنا ليست سوى
نقطة من حميطات مجالك الذي ال حدود له.
وأخربين الكرم والرمحة واللطف املتجيل يف كل يشء بأنه منك بدأ ،وإليك يعود،
وأنه ليس سوى مظهر من مظاهر كاملك الذي جتىل يف األشياء ،وال وجود له لوالك.
وعندما سألت كل العاشقني عن رس عشقهم أخربوين أهنم تاهوا يف تلك
التقاسيم اجلميلة ،واألفواه العذبة ،والعيون احلوراء ،واالبتسامات اآلرسة..
وعندما رحت أسأهلا مجيعا عنها وعن رسها أخربتني أهنا أشباح لوالك..
فأنت رس اجلامل والبهاء املودع فيها ،ولوالك لبقيت يف عامل الظلامت املطبقة التي
ال حمل فيها ألي مجال وال ألي هباء ،وال ألي وجود.
وعندما رحت أسأل العلامء والفالسفة عن رسهم أخربوين أهنم غرقوا يف بحر
األرسار املودعة يف عوامل احلس واملعاين..
وعندما تركتهم ،ورحت أسأهلا عن رسها ،ورس تعلق العلامء والفالسفة هبا
أخربتني أهنم مل يتعلقوا هبا ،وإنام تعلقوا بصاحبها الذي ال حدود إلبداعه ،وال قيود
لكامله..
وأخربتني أن رس حجاهبم انشغاهلم باملظاهر عن الظاهر ،وباألشياء عن مشيئها،
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وبالصور عن مصورها ،وبالكون عن مكونه.
فأسألك يا رب كام دللتني عليك باملظاهر التي أظهرهتا أال حتجبني هبا عنك ،فإن
أكثر الناس راحوا يتأملون فيها ويف مجاهلا ،وبدل أن يرحلوا منها إليك ،سجنوا أنفسهم
يف سجوهنا ،ونسوك ،فتحولت هلم إىل صورهتا احلقيقية التي خلت عنك ،ومألهتم
عذابا.
يا رب ..لقد علمت أنه ال مجال ليشء من دونك ..فأنت املصور البديع الذي
بيده كل األلوان ،فال وجود لأللوان من دونك..
وقد علمت أنه ال رمحة ليشء من دونك ..فأنت الرمحن الرحيم ..وما نراه من
رمحة ولطف وعناية ليست سوى قطرات من حميطات رمحانيتك التي ال حدود هلا.
وقد علمت أنه ال سعادة من دونك ،فأنت الذي متأل القلوب بالفرح احلقيقي
الذي ال يزول ،وكيف يزول ومصدره منك ،وأنت احلي الذي ال يموت؟
وقد علمت أنه ال كامل من دونك ..وكيف حيصل الكامل ملن تعلق بالناقصني،
وسجن يف سجون القارصين ،ومل يرتق يف سلم العارفني؟
وقد علمت أنه ال وجود من دونك ..فأنت صاحب الوجود املطلق ،وكل ما نراه
من موجودات فيوضات من بحر جودك ووجودك.
يا رب ..فأعوذ بك أن يأرسين الوجود التبعي عن الوجود األصيل..
وأعوذ بك أن أسجن يف سجون الظالل التي تريد أن متأل حيايت بالوهم.
وأعوذ بك أن أبحث يف الرساب عن املاء ..فال وجود للامء من دونك ..وال
يرتوي العطشان قبل أن يلقاك.
يا رب ..اجعلني أتنقل يف اآلثار بصحبة االعتبار ..حتى ال أسجن يف سجوهنا..
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وإنام ألعرب منها إليك ،وأجعلها سلمي الذي أرتقي به إىل عظمتك ..فأنت املطلوب
األول ،وأنت املقصد األعظم.
يا رب لقد أبرزت املظاهر لتدل عليك ،فاجعلني أرحل منها إليك..
وأعوذ بك أن تكون رحلتي من األكوان لألكوان ،فأكون كحامر الرحى الذي
يتنقل يف دائرة مفرغة ،مليئة بالعبث.
اجعلني يا رب أراك يف كل يشء ،وقبل كل يشء ،وبعد كل يشء ،ومع كل يشء،
وعند كل يشء ..حتى ال تقيدين األشياء بقيودها ،فأحجب هبا عنك.
يا رب ..لقد أعطيتني من نعمك كل ما طلبته منك ..لكني أعوذ بك أن تكون
تلك النعم اختبارا لصدق موديت لك ..فأنا مل أطلبها منك لتكون حجابا بيني وبينك،
بل طلبتها لعلمي بكرمك وفضلك ورمحتك.
يا رب طلبتها منك ،لتكون دلييل إليك ،ال حجابا بيني وبينك ..فاجعلني أفرح
هبا لكونك مهدهيا ومرسلها واملنعم هبا ..وأعوذ بك أن يشغلني فرحي هبا عنك ،فأكون
كذلك الذي باع عز األبد بدراهم مغشوشة.
يا رب ..أنا قطرة من بحر جودك ..فاغمرين بفضلك ..وأدخل قطريت يف حميط
مجالك ..لتفنى يف مجالك عن نفسها ..فال سعادة للقطرة إال يف عودهتا للمحيط الذي
منه برزت ،وبه ظهرت.
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العزة املقدسة
إهلي ..أهيا العزيز الكريم الذي ال يعز إال من الذ به ،وسكن إليه ،وارمتى يف بحار
عبوديته..
ذل من طلب غريك ،وانتكس من ركن إىل سواك ..فال عزيز غريك ،وال عزيز
إال من أعززته.
لقد رأيت من اخلالئق من اعتز بامله وغناه ،لكنه ما إن نعم به أياما ،حتى أذله
دهورا وأعواما ..ثم تركه أحوج ما يكون إليه.
ورأيت من اعتز بجاهه وسمعته ..لكن األيام أغارت عليهام؛ فتحول من العزة
إىل الذلة ،ومن الشهرة إىل اخلمول ،ثم رسعان ما نسيه اخلالئق ،ومل تبق إال جرائمه
جترعه كل صنوف اهلوان.
ورأيت من اعتز بصحبة السالطني وامللوك واألمراء ..لكنهم مل يذيقوه إال كل
ألوان اهلوان ،ثم تركوه أحوج ما يكون إليهم.
ورأيت من اعتز بعلمه ..فلم ينفعه علمه ،ألنه مل يكن لك ،وال بك ،وال ألجلك
السفهاء ،واالفتخار به يف املجالس واملنتديات
وإنام كان ملباهاة العلامء ،ومماراة ّ
واملؤمترات وعىل شاشات القنوات.
ورأيت من اعتز بنسبه ،فلم ينفعه نسبه ،ألن من أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه،
وكان أول من تربأ منه أولئك الذين ادعى نسبته إليهم.
ورأيت من اعتز بحسبه ..فلم ينفعه حسبه ..بل كل من اعتز هبم أذاقوه من ألوان
اهلوان ،ما زاده ارتكاسا وسقوطا.
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كل هؤالء يا رب مترغوا يف أوحال الذلة ..ألهنم مل يعرفوك ،ومل يتصلوا بك ،ومل
يعريوك أي اهتامم ..بل تومهوا أن أولئك الذين استعزوا هبم أعظم منك شأنا ..لكنهم
اكتشفوا يف األخري أنك أنت وحدك العزيز ،وأنه ال عزة إال ملن صحبك ،وجلأ جلوارك،
وتواصل معك ،وعاش يف كنفك.
لقد أدرك سحرة فرعون ذلك ..فعندما دخلوا عىل فرعون كانوا فرحني
مستبرشين يرددون {بِ ِعزَّ ِة فِ ْرع َْو َن إِنَّا َلن َْح ُن ا ْلغَالِ ُب َ
ون} [الشعراء ،]44 :لكن موسى
الذي مل تكن عزته إال بك ،كان ينظر إليهم حزينا ،وهو يرى تعلقهم بقشة ال تغنيهم
شيئا..
ورسعان ما رمى عصاه ،لتلتهم كل ما أعدوه ،وليعلموا حينها أن العزة هلل
وحده ،وأن فرعون ال يساوي شيئا أمام تلك العصا اخلشبية التي كانت يف يد نبيك
موسى.
وهكذا فعل إبراهيم الذي مل يبال بكل تلك النريان التي أعدت له ..وال بذلك
النمروذ الذي صب عليه جام غضبه ..وال بأولئك اخلالئق الذي التفوا حوله ليشموا
روائح جسده ،وهو يشوى..
كان إبراهيم حينها مشغوال عنهم بك ..بل كان يف غاية الرسور ،ألنه سيقدم
جسده قربانا لعظمتك وجاللك ..ولذلك مل يشعر بأي ذلة ،بل كان يف قمة عزته
وكرامته..
وقد شئت يا رب أن ترهيم بعض مظاهر عزتك ،فحولت النار بردا وسالما..
ليقف اجلميع مبهوتني ..وليعلموا ذلة من اعتزوا هبم ،وهوان من ركنوا إليهم.
يا رب ..أسألك وأنت العزيز الكريم ..أال جتعلني أركن إىل يشء غريك ..فأنت
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الغاية العظمى ،وأنت املقصد األسنى ،وأنت الذي يذل كل من احتمى بغريك.
وأعوذ بك يا رب من تلك األهواء التي تقيد أصحاهبا بخيوط احلرير ،لتجرهم
إىل حتفهم ،وتقيض عىل حقائقهم ،فتكون أنت أول ما خيرسون ..وبخسارهتم لك
خيرسون كل يشء.
يا رب ..لقد أمرتنا يف كتابك أن نردد{ :ال َّل ُه َّم َمالِ َك املُْ ْل ِك ُتؤْ ِيت املُْ ْل َك َم ْن ت ََشا ُء
َو َتن ِْز ُع املُْ ْل َك ِمم َّ ْن ت ََشا ُء َو ُت ِعزُّ َم ْن ت ََشا ُء َو ُت ِذ ُّل َم ْن ت ََشا ُء بِ َي ِد َك ْ َ ِ
يشء َق ِدير}
اخل ْ ُري إن ََّك ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[آل عمران]26 :
ونحن نرددها بألسنتنا كام أمرتنا ..فاجعلنا نرددها بقلوبنا وأرواحنا وأرسارنا،
حتى نعلم أنك امللك الوحيد يف هذا الكون ..وأن نداءك { ملَِ ِن املُْ ْل ُك ا ْليوم هللَِّ ا ْلو ِ
اح ِد
َ
َْ َ
ا ْل َق َّه ِار} [غافر ]16 :ليس خاصا باآلخرة ،بل هو عام يف كل األوقات ..لكن ال يسمعه
إال أصحاب البصائر.
يا رب ..لقد قلت يف كتابكَ { :م ْن ك َ
َان ُي ِريدُ ا ْل ِعزَّ َة َفلِ َّل ِه ا ْل ِعزَّ ُة َمجِي ًعا} [فاطر،]10 :
ونحن ـ يا رب ـ نريد تلك العزة احلقيقية التي جعلتها ألنبيائك وأوليائك وأصفيائك..
أولئك الذين صفيت القلوب من األغيار ،فلم يلتفتوا إال لعظمتك ،ومل ينبهروا إال
بجاملك ،ومل يقضوا حياهتم إال يف خدمتك وصحبتك وعبوديتك.
يا رب ..لقد حدثنا رسولك اخلاتم ،فقال( :تعس عبد الدينار ،وعبد الدرهم،
وعبد القطيفة ،وعبد اخلميصة ،إن أعطي ريض ،وإن منع سخط)( ..)1ونحن نعوذ بك
يا رب أن نكون عبيدا هلؤالء ولغريهم ..ونسألك أن نكون عبيدا لك وحدك.
يا رب ..لقد قلت يف كتابكُ { :ق ْل إِ ْن ك َ
َان آ َباؤُ ُك ْم َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم
()1صحيح البخاري  34/4ح()2886
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ِ
جت َارة َخت َْش ْو َن َك َسا َد َها َو َم َساكِ ُن ت َْر َض ْو َهنَا
وها َو ِ َ
رت ْف ُت ُم َ
َو َأزْ َو ُ
اج ُك ْم َوعَش َري ُت ُك ْم َو َأ ْم َوال ا ْق َ َ
ِِ
ِ
ِِ ِ
يت اهللَُّ بِ َأ ْم ِر ِه َواهللَُّ َال َ ْهي ِدي
رت َّب ُصوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
َأ َح َّ
ب إِ َل ْي ُك ْم م َن اهللَِّ َو َر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبِيله َف َ َ

ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ } [التوبة ،]24 :ونحن نعوذ بك يا رب أن يكون آباؤنا أو إخواننا أو
ْ َ
عشائرنا أو كل من ذكرته حجابا بيننا وبينك ..فأنت املقصود األعظم ،وأنت املحبوب
األعظم.
يا رب ..نحن ال نملك نفوسنا ،وال قلوبنا ،وال أرواحنا ..وال نملك شيئا من
أمرنا ..فكن أنت سندنا ،و(آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها
()1

وموالها)

فنحن نعلم يا رب أنه ال يعتز بك إال من أطاعك ،ومأل قلبه بحبك ،وشغل
حياته بك ،ال بسواك ،وقد قلت يف كتابك العزيزَ { :وهللَِّ ا ْل ِعزَّ ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ
َو َلكِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َال َي ْع َل ُم َ
ون } [املنافقون]8 :

()1رواه مسلم ()2722
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التدبري احلكيم
إهلي ..أهيا املدبر احلكيم الذي ال يقوم يشء يف الكون إال بتدبريه وتسيريه
ورعايته.
كم نبتعد عنك حني يعرتينا األمل واحلزن واليأس ألجل أحداث بسيطة تنزل بنا،
تعجز عقولنا عن إجياد حلول هلا.
وبدل أن هنرب إليك ،ونفوض األمر إىل تدبريك ،ننحني لأليام ،ونمتلئ باليأس
والقنوط ،ونغفل أن نضع بني يديك ما حل بنا ،لتدبره بحكمتك وعلمك ولطفك
وخربتك.
وكأن الذي دبر هذا الكون من الذرة إىل املجرة غريك..
وكأن الذي صمم خاليانا وأنسجتنا وأعضاءنا وأجهزتنا بذلك التصميم
العجيب الذي أهبر العلامء واألطباء واخلرباء سواك.
ولو أننا ـ ربنا ـ تركنا عقولنا التي عقلتنا ،ورحنا نتأمل يف خلقك البديع ،وصنعك
احلكيم ،لسمعنا كل يشء يسبح بحمدك ،ويقر بأنك أنت اخلالق الرازق املدبر لكل
األمور ،وأنه لوالك مل يكن شيئا.
فأنت الذي أفضت علينا وعىل كل يشء نعمة الوجود ،وأنت الذي أمددتنا
وأمددت كل يشء بكل أنواع الرزق ،وفيوضات الفضل.
يشء َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدَ ى} [طه ]50 :أن يعطينا ما سألناه ،أو
أفيعجز من { َأ ْع َطى ُك َّل َ ْ
يدبر من أمورنا ما عجزنا عنه؟
أو يمكن لليأس أن حيل يف عقل أو قلب شخص يعلم أنك اخلالق الرازاق املدبر
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احلكيم العليم اخلبري ..الذي ال يستحيل عليه يشء ،وكيف يستحيل عليه ،وهو خالق
كل يشء ،ومدبر كل أمر ،والذي ال هناية لعلمه ،وال حدود لقدرته؟
وهل يكون العجز إال لذلك اجلاهل الذي ال يعرف من األشياء إىل ظواهرها..
وأنت املحيط بكل يشء علام ،دقيقه وجليله ،وأوله وآخره ،وعاقبته وفاحتته ،ال هناية
ملعلوماتك وال حرص هلا ،وقد قلت يف كتابك الكريم عىل لسان نبيك شعيبَ ﴿:و ِس َع َر ُّبنَا
يشء ِع ْل ًام ﴾ (ألعراف)89 :؟
كُ َّل َ ْ
ولذلك كان من أسامئك (الواسع) ..فأنت واسع يف علمك وخربتك ولطفك
وقدرتك وحكمتك ورمحتك ..وكل يشء.
ولذلك أينام وجهنا عيوننا وقلوبنا وعقولنا وأورواحنا وجدناك ،ووجدنا
تدبريك وحكمتك ولطفك ..وسمعنا كل يشء يردد قولكَ ﴿:وهللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب
َف َأينَام ُتو ُّلوا َف َثم وجه اهللَِّ إِ َّن اهللََّ و ِ
اسع عَلِيم﴾ (البقرة)115:
َ
َّ َ ْ ُ
ْ َ َ
ولذلك ال مكان لليأس معك ..وهل اليأس إال من أولئك اجلهلة العاجزين
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن
املمتلئني بالضعف ..أولئك الذين وصفتهم بأهنم { َل ْن َ ْ
خي ُل ُقوا ُذ َبا ًبا َو َل ِو ْ
ِ
َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
وب } [احلج]73 :؟
اب َش ْيئًا َال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
الذ َب ُ
وقد عدت يا رب لكل جامعات الدنيا وخمابرها ،وسألت مجيع علامئها ،ويف مجيع
التخصصات ،فأخربوين بصدق ما ذكرته عن الذبابة ،بل أخربوين بأن العلم ـ مع تطوره
الكبري ،ويف كل املجاالت ـ ال يزال عاجزا أمام أبسط األمور ،وأحقر األشياء ..وأنه
يظل دائام يمد يده إليك طالبا مددك وفضلك وجودك.
يارب ..أنا أعلم ،بل أوقن ..أن كل تلك املعامل ،وكل أولئك العلامء ،مل يكونوا
ليحققوا شيئا ،ويف أي جمال دون مددك..
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فأنت الذي هديتهم ،وأنت الذي علمتهم ،وأنت الذي دللتهم عىل ما عجزت
عقوهلم عن معرفته وتدبريه.
لكن بعضهم يارب ..وبدل أن ينسب الفضل إليك ،ويمأل عبادك باإليامن
واليقني ،راح يردد ما ردده قارون من قبله حني فرح بعلمه ،ونيس فضلك ،وقال { :إِن ََّام
ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْلم ِعن ِْدي} [القصص]78 :
فنعوذ بك يا رب أن ننسب أي يشء لتدبرينا ،أو عقولنا ،أو علومنا ..فأين
تدبرينا ،وعقولنا ،وعلومنا منك؟
نعوذ بك يا رب أن نكون كأولئك الذين دعوك يف الرضاء ،فلام مننت عليهم
بالرساء ،راحوا يغفلون عنك ،وينسبون ألنفسهم ما حل هبا من فضلك..
لقد قلت تذكرهم يف كتابكَ { :فإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
ُض َدعَانَا ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة
ان ُ ٌّ
ِمنَّا َق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْلم َب ْل ِه َي فِ ْتنَة َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون (َ )49قدْ َق َاهلَا ا َّل ِذي َن
ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َام َأ ْغنَى َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
َات َما ك ََس ُبوا َوا َّل ِذي َن
اهب ْم َس ِّيئ ُ
ون (َ )50ف َأ َص َ ُ

َات َما ك ََس ُبوا َو َما ُه ْم بِ ُم ْع ِج ِزي َن} [الزمر]51 - 49 :
َظ َل ُموا ِم ْن َهؤُ َال ِء َس ُي ِصي ُب ُه ْم َس ِّيئ ُ

يا رب نعوذ بك أن ُنفتن بعقولنا وعلومنا ..فنحن نعلم أن كل يشء منك ..حتى
تلك اخلواطر التي ترد علينا ،ومتأل حياتنا سعادة ورسورا هي من فيوضات رمحتك..
وليست من تدبري عقولنا العاجزة..
وهكذا فإن كل ما نصل إليه من حقائق يف الكون واحلياة وكل يشء ،هي إهلامات
منك إلينا ..فأنت املعلم الذي يفيض عىل عباده من فيض علمه ..وأنت املدبر الذي
يوفر لكل يشء ما حيتاجه.
يارب ..فاجعلنا نركن إليك ..ال إىل األشياء ،ونفرح بك ال باألشياء ..ونمد يدنا
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إليك ال إىل األشياء ..حتى ال تكون األشياء فتنة لنا ،وحجابا بيننا وبينك.
يا رب ..لقد سعد من قرأ حروف تدبريك يف كل يشء ..فلم ير الرياح إال مرسلة
ِ
ِ
ني َيدَ ْي َر ْمحَتِ ِه} [األعراف:
رشا َب ْ َ
الر َي َ
منك ،متحركة بتحريككَ { :و ُه َو ا َّلذي ُي ْرس ُل ِّ
اح ُب ْ ً
]57
ومل ير السحاب وهو يتجول يف السامء ليبحث عن األرض التي يروهيا إال
متحركا بعلمك وقدرتكَ { :حتَّى إِ َذا َأ َق َّل ْت َس َحا ًبا ثِ َق ًاال ُس ْقنَا ُه لِ َب َلد َم ِّيت َف َأنْزَ ْلنَا بِ ِه املَْا َء
َف َأ ْخرجنَا بِ ِه ِمن ُك ِّل ال َّثمر ِ
ات ك ََذلِ َك ُن ْخ ِر ُج املَْ ْوتَى َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
ون} [األعراف]57 :
ْ
َ ْ
ََ
وهكذا ال يرى شيئا إال رأى فيه مظاهر علمك وقدرتك وحكمتك ولطفك:
اختِ َال ِ
{إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا َّلتِي َ ْ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن
الس َامء م ْن َماء َف َأ ْح َيا بِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب َّث ف َ
بِ َام َينْ َف ُع الن َ
َّاس َو َما َأنْزَ َل اهللَُّ م َن َّ
ُك ِّل دابة وت ِ ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
الس َح ِ
ض َآل َيات لِ َق ْوم َي ْع ِق ُل َ
ون
اب املُْ َس َّخ ِر َب ْ َ
ني َّ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ِّ
َ َّ َ ْ

([ }164البقرة]164 :
لقد سعد ..ألن األشياء مل تزده منك إال قربا ..والتدبري مل يزده منك إال معرفة..
فصار حقيقا بذلك الوصف الذي وصفت به العلامء ،فقلت { :إِنَّام َخي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه
ْ َ
َ
ا ْل ُع َل َام ُء } [فاطر]28 :
فنسألك يا رب أن ترزقنا هذه الرؤية ،ونعوذ بك من رؤية املحجوبني املنشغلني
بأنواع التدبري عنك..
أولئك الذين يتناولون من بساتني فضلك ،وبدل أن يلهجوا بشكرك ،ويعرتفوا
بفضلك ،وحيمدوك عىل نعمك ..يذكرون كل يشء ،يذكرون املاء واهلواء والرتبة
والضغط اجلوي ..وينسوا أن يذكروك أنت.
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أو أولئك الذين يذكرون األطباء واملستشفيات واألدوية ،ويثنون عليها الثناء
العريض ،وينسون أن يذكروك ،مع أنك أنت الطبيب والدواء ..ولوالك ما حل الشفاء،
وال ارتفع البالء.
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النور اهلادي
إهلي ..أهيا النور اهلادي الذي أعطى كل يشء خلقه ،ثم هداه سواء السبيل..
لريتقي من السفل إىل العلو ..ومن النقص إىل الكامل ..ومن احلجاب إىل املشاهدة.
لوال نورك الذي أخرجت به خلقك من عامل الظلامت ،ملا ظهرت السموات
واألرض ،وملا بدا العامل هبذه الصورة البديعة التي نراها..
فنحن نرى كل يشء بنورك ،ولوال نورك لعشنا مثل ذلك األكمه األصم الذي
ال يعرف عامل األصوات ،وال عامل األلوان ،وال عامل األحاسيس ،وال عامل املشاعر ،وال
عامل األفكار ..وال أي عامل من العوامل.
بنورك يا رب الذي مألت به أحاسيسنا أدركنا األشياء..
وبنورك يا رب عرفنا األشياء ..واهتدينا إىل أسامئها وحقائقها وخصائصها..
فلوال نورك الذي نورت به أبصارنا وبصائرنا ما ميزنا بني ما يرضنا وما ينفعنا..
ولوال نورك وما اهتدينا يف حياتنا إىل يشء ..فأنت اهلادي الذي أنقذ خلقه من
الضالل ،وأنت النور الذي أخرج خلقه من الظلامت.
وأنت الذي علمتنا كيف نأكل وكيف نرشب ،وكيف نلبس..
وقد علمتنا بمجرد نزولنا إىل األرض كيف نسرت أنفسنا ،ونتجمل بام أنزلته من
ثياب ،فقلت{ :يابنِي آدم َقدْ َأنْزَ ْلنَا َع َلي ُكم لِباسا يو ِاري سوآتِ ُكم و ِر ً ِ
اس ال َّت ْق َوى
يشا َول َب ُ
َ ْ ْ َ
ْ ْ َ ً َُ
َ َ
ََ
َذلِ َك َخري َذلِ َك ِمن آي ِ
ات اهللَِّ َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
ون} [األعراف]26 :
ْ َ
ْ
ثم حذرتنا أن تتالعب الشياطني بام أنزلته لنا ،فقلتَ { :يا َبنِي آ َد َم َال َي ْفتِنَنَّ ُك ُم
ِ
ان كَام َأ ْخرج َأبوي ُكم ِمن ْ ِ
َّ
اس ُه َام لِ ُ ِري َ ُهي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ َّن ُه َي َرا ُك ْم ُه َو
اجلنَّة َين ِْز ُع َعن ُْه َام ل َب َ
َ َ ََْ ْ َ َ
الش ْي َط ُ َ
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الش َياطِنيَ َأ ْولِ َيا َء لِ َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث َال ت ََر ْو َهنُ ْم إِنَّا َج َع ْلنَا َّ
ون} [األعراف:
]27
وهكذا علمتنا كيف نتحول إىل برش ممتلئني باحلضارة واملعارف والعلوم..
فكل العلوم منك ،وأنت الذي هديت خلقك إليها ،ولوال هدايتك ما اهتدوا إىل
يشء..
وكل االكتشافات واالخرتاعات هبة من هباتك لعبادك ،ليعيشوا حياة مليئة
بالطمأنينة والراحة ،وليتفرغوا بعدها ملعرفتك ،وعبادتك ،وسلوك طريقك.
فأعوذ بك يا رب أن يتوجه شكري للعلامء واملفكرين واملكتشفني واملخرتعني..
ثم ال أتوجه بشكري إليك ..فلوالك مل يصلوا إىل يشء ..فأنت اهلادي الذي دهلم ،وأنت
املعلم الذي علمهم.
أنت يا رب مثل ذلك الذي بنى بيتا ،ثم راح يصف لزواره ما أودع فيه من
خصائص ولطائف ..فأما املتنورون بنورك ،فقد فرحوا بك ،وبفضلك ،وسبحوك عىل
مجيل صنعك ،ومحدوك عىل مجيل فضلك ..وأما املحجوبون ،فقد غفلوا عنك ،وراحوا
يشكرون من اكتشف بعض مظاهر صنعتك ،وحيجبون به عنك ..مع أنه مل يكن
ليكتشفه لوال داللتك.
لقد سمعت بعضهم يذكر ذلك الذي اخرتع املصباح الكهربائي ،وبدل أن
يكتفي بشكره ،راح يلحد يف آياتك ،ويمن به عليك ..ويذكر أنه لواله لغرقت البرشية
يف الظلامت.
وهو يعلم أن ذلك املصباح مل يكن ليعمل لوال الكهرباء التي ليست سوى آية
من آياتك ..ومثل ذلك الزجاج واألسالك التي صنع هبا املصباح ..ومثل ذلك العقل
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الذي جعله يفكر ذلك التفكري ..أو هيتدي لذلك الصنع.
لكنك ـ يا رب ـ حتجب من تشاء بام تشاء..
لقد حجبت قارون عن معرفة رس فضلك عليه؛ فراح يفتخر بعلمه ،وينساك..
لقد قال هلم ،وهو ممتلئ بالكربياء { :إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْلم ِعن ِْدي} [القصص]78 :
وهكذا فعل أقوام األنبياء الذين تومهوا أن ما وصلوا إليه من معارف يغنيهم عن
رسل اهلل ،مع أن معارفهم ليست سوى هبة إهلية ليشكروه ،ال ليكفروه.
لقد قال اهلل تعاىل يذكرهم ،ويذكر سبب حجاهبمَ { :ف َل َّام َجا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُل ُه ْم
بِا ْلبين ِ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون } [غافر]83 :
َ ِّ
يا رب ..فأعوذ بك أن حيجبني العلم عنك ..فالعلم ليس سوى نور من أنوارك
التي تدلنا عليك ..لكنه قد يتحول إىل ظالم وضالل يف قلوب املستكربين الذين
حيتجبون به عن احلقائق ،بدل أن هيتدوا به إليها.
يا رب ..أنا أعلم ..بل أوقن أن كل االكتشافات واالخرتاعات فضل من
فضلك ..وآية من آياتك ..وإين وإن شكرت أولئك الوسطاء الذين اكتشفوها أو
اخرتعوها إال أن شكري األول لك ..ومحدي العظيم لك ..ألنه لوالك مل يصلوا إىل
يشء.
فأنت الذي أوصلتهم ،وأنت الذي دللتهم ،وأنت الذي علمتهم ،وأنت الذي
جعلتهم وسائط رمحتك وفضلك عىل عبادك ..لرتزقهم من فضلك ،ولتخترب إيامهنم
بك ،وهل جيعلون النعمة وسيلة إليك ،أم جيعلوهنا حجابا بينهم وبينك؟
يا رب أنا أنظر إليهم مثلام أنظر إىل النحل الذي هديته ..ولوال هدايتك ما
استطاع أن يبني مساكنه بتلك اهلندسة البديعة..
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لقد أوحيت له ..كام أوحيت لكل املخرتعني واملكتشفني والباحثني ..لقد قلت
تذكر ذلك { :و َأوحى رب َك إِ َىل النَّح ِل َأ ِن َّ ِ
اجل َب ِ
اخت ِذي ِم َن ِْ
ال ُب ُيوتًا َو ِم َن َّ
الش َج ِر َو ِممَّا
ْ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َي ْع ِر ُش َ
رشاب
ون (ُ )68ث َّم ُكيل م ْن ُك ِّل ال َّث َم َرات َف ْ
اس ُلكي ُس ُب َل َر ِّبك ُذ ُل ًال َخي ُْر ُج م ْن ُب ُطوهنَا َ َ
خمُ ْتَلِف َأ ْلوا ُنه فِ ِ
يه ِش َفاء لِلن ِ
َّاس ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْوم َي َت َفك َُّر َ
ون} [النحل]69 ،68 :
َ ُ
وقد ذكرت يف كلامتك املقدسة أن البرش عندما تاهت هبم السبل يف معرفة كيفية
التعامل مع موتاهم أرسلت الغراب ليهدهيم ..لقد قلت تذكر ذلكَ { :ف َب َع َث اهللَُّ ُغ َرا ًبا
ِ ِ
َي ْب َح ُث ِيف ْاألَ ْر ِ
ت َأ ْن َأ ُك َ
ون ِم ْث َل َه َذا
ض لِ ُ ِري َي ُه َك ْي َ
َجزْ ُ
ف ُي َو ِاري َس ْو َء َة َأخيه َق َال َي َاو ْي َلتَا َأع َ
ب َف ُأو ِاري سوء َة َأ ِخي َف َأصبح ِمن الن ِ
َّاد ِمنيَ } [املائدة]31 :
ْ ََ َ
ا ْل ُغ َرا ِ َ َ َ ْ َ
اصنَ ِع
وهكذا كنت أنت الذي علم نوحا كيفية صناعة الفلك ،وقلت لهَ { :و ْ
ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْحيِنَا َو َال ُختَاطِ ْبنِي ِيف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّهنُ ْم ُمغ َْر ُق َ
ون} [هود]37 :
وهكذا كنت أنت الذي علم أيوب كيف يداوي مرضه ،وقلت لهْ { :ار ُك ْض

ِ
ِ
رشاب} [ص]42 :
بِ ِر ْجل َك َه َذا ُم ْغت ََسل َبارد َو َ َ

وهكذا كنت املختبئ وراء كل طبيب أو صيديل أو مهندس أو خمرتع أو
مكتشف..
أما أصحاب البصائر ،فيبرصونك ،كام يبرصوهنم ،ويعلمون أنك األصل وهم
التبع ..وأنك املعلم وهم التالميذ ..وأنك اهلادي وهم املهتدون ..لكن املحجوبني،
يروهنم ،وال يرونك ،ويعبدوهنم ،وال يعبدونك ..ويسجدون شكرا هلم ،وال يسجدون
شكرا لك.
فاهدين يا رب للحقائق التي تنزع عن عيني الغشاوة ..ونور قلبي بالنور الذي
يكشف يل أرسار األشياء ..فال يمكنني أن أعرفك ،وأنا حمجوب بالطالء والبهرج الذي
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يزور احلقائق ،وال يدل عليها.
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اخلري األعظم
إهلي ..يا مصدر كل النعم ،ومنبع كل خري..
يا من خاطبت عقولنا وأرواحنا بكلامتك املقدسة ،تسأهلا قائال { :آهللَُّ َخ ْري َأ َّما
ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون} [النمل]59 :؟
أجل ..يا ربنا ،فأنت اخلري األعظم ،وأنت صاحب كل فضل ونعمة ..ولوالك
مل نعرف االبتسامة ،ومل نمتلئ بمشاعر الفرح ،ومل تغمرنا حلظات السعادة ،ومل نعرف يف
حياتنا إال الشقاء.
لوالك لضاقت بنا األكوان ،وضاقت بنا احلياة ..وكيف ال تضيق وال أمل إال
معك ،وال سعادة إال بك؟
فذلك احلنان الذي قابلناه أول ما خرجنا إىل هذه الدنيا مل يكن إال منك ..فلوال
تلك الرمحة التي أودعتها قلوب آبائنا وأمهاتنا ،لرمونا ،وملا أجهدوا أنفسهم يف حتمل
عنت احلياة من أجلنا..
وهكذا كل ما رأيناه من مشاعر الود واللطف واحلنان ..كلها منك ،وبك ،فقد
كنت أنت الودود ،وأنت اللطيف الذي يستعمل كل الوسائل إلسعادنا ،وأنت احلنّان
الذي يمأل قلوبنا بالفرح واألمل والسعادة.
أما ما نراه أو ما حصل لنا من اآلالم ،فهي مغمورة يف جنب فضلك العظيم،
وهي حمدودة بزمن حمدود ،رسعان ما يزول ،لتحل بعده نعمك اخلالصة التي ال ُتنغص،
والصافية التي ال ُتكدر.
أنا أعلم يا رب أنك ما خلطت هذه الدار بتلك الكدورات إال لتنبهنا وتربينا
28

وهتذب أخالقنا ..فقد رأيت بعضهم يغرت بصحته ،ويفخر عىل من حوله بكونه مل
يمرض يف حياته أبدا ،وبدل أن يشكرك ،ويتواضع لعظمتك ،راح يستعيل عليك ،وعىل
خلق اهلل ،ويذيقهم بأس عضالته املفتولة ،وعقله الفارغ.
وهكذا رأيت من األغنياء ممن ُريب يف أحضان الثروة ،يتيه عىل الفقراء ،ويستكرب
عليهم ،بل يدعو إىل إبادهتم لكوهنم ال خيتلفون عن البعوض والذباب.
ولو أنه ابتيل بام ابتلوا به ..وذاق من ضنك احلياة وضيقها بعض ما ذاقوه خلفف
من كربيائه ،ولعاد إليه وعيه ..لكنك يا رب تبتيل من تشاء بام تشاء.
ولذلك كان من رمحتك وحكمتك أن تضع يف احلياة كل األلوان حتى تتميز مجيع
الصور ،ويتميز معها اخلبيث من الطيب..
ون النَّاس ُأم ًة و ِ
لقد ذكرت ذلك يف كلامتك املقدسة ،فقلتَ { :و َل ْوال َأ ْن َي ُك َ
احدَ ًة
ُ َّ َ
َجل َع ْلنَا َملِ ْن َي ْك ُفر بِالر ْمح َِن لِ ُب ُي ِ
وهتِ ْم ُس ُقف ًا ِم ْن فِ َّضة َو َم َع ِار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُر َ
ون}
َّ
ُ
َ
()1

(الزخرف)33:

وذكرت أيضا ذلك الصلف والكربياء التي تعرتي أولئك اجلاحدين الذين
غمرهتم ببعض فضلك ،وبدل أن يشكروك ،ويطلبوا املزيد ،راحوا ينشغلون بام
أعطيتهم ،ويتصورون أنه حقهم ،وال يعلمون أهنم مستدرجون ،وأنك مل تعطهم إال
لتخترب مواقفهم..
حي َس ُب َ
ون َأن ََّام ُن ِمدُّ ُه ْم بِ ِه ِم ْن َمال َو َبنِنيَ
لقد قلت يف كلامتك املقدسة تذكر ذلكَ { :أ َ ْ
اخلري ِ
ِ
ِ
ات َب ْل ال َي ْش ُع ُر َ
ون} (املؤمنون 55:ـ )56
ُن َسار ُع َهل ُ ْم يف ْ َ ْ َ
()1أي لوال أن يعتقد كثري من اجلهلة أن إعطاءنا املال دليل عىل حمبتنا ملن أعطيناه ،فيجتمعوا عىل الكفر ألجل املال
جلعلنا للذين كفروا ذلك الرتف املوصوف يف اآلية..
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حي َس َب َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َأن ََّام ُن ْم ِيل َهل ُ ْم َخ ْري ِألَ ْن ُف ِس ِه ْم إِن ََّام ُن ْم ِيل َهل ُ ْم
وقلتَ { :وال َ ْ
لِ َيزْ َدا ُدوا إِ ْث ًام َو َهل ُ ْم ع ََذاب ُم ِهني}(آل عمران)178:
وهكذا أعلمتنا بأن رضاك ليس يف تنزل النعم ،وسخطك ليس يف تنزل البالء،
وإنام عالمة رضاك هي ذلك الرضا الذي نبديه لك ،سواء أنعمت علينا ،أو ابتليتنا..
ألنك مل تفعل ذلك بنا إال لرتبينا ،وتعلمنا ،فالدنيا دار تربية واختبار ،وليست دار جزاء
واستقرار.
لقد قلت تذكر ذلك ،وتفندهَ { :ف َأ َّما ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َر ُّب ُه َف َأك َْر َم ُه َو َن َّع َم ُه
ول َر ِّيب َأك َْر َم ِن (َ )15و َأ َّما إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِرزْ َق ُه َف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
ول َر ِّيب َأ َهان َِن } [الفجر:
]16 ،15
وذكرت أن غايتك من كل ما يوجد يف الدنيا من أنواع البالء هو متييز الصاحلني
الصادقني من املنافقني الكاذبني ..لقد قلت تذكر ذلكَ { :ما ك َ
َان اهللَُّ لِ َي َذ َر املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل
ِ
ِ
َان اهللَُّ لِ ُي ْطلِ َع ُك ْم ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
ب َو َما ك َ
اخلبِ َ
ب َو َلكِ َّن اهللََّ
َما َأ ْن ُت ْم َع َل ْيه َحتَّى َيميزَ ْ َ
َجيتَبِي ِمن رسلِ ِه من ي َشاء َف ِ
آمنُوا بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َوإِ ْن ُتؤْ ِمنُوا َو َت َّت ُقوا َف َل ُك ْم َأ ْجر عَظِيم} (آل
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
ْ
عمران)179:
لقد جربت ذلك يا رب مع من حييط يب من الناس ..ذلك أين بعد أن أظهرت هلم
بعض إحساين تقربوا مني ،وأظهروا موديت ،لكني بمجرد أن أصابني من بالئك ما
منعني من اإلحسان إليهم ،نفروا مني ..ومل يبق إال الصادقون املخلصون ،الذين مل
يكتفوا بالزهد فيام عندي ،وإنام راحوا يطلبون مني أن أتقبل إحساهنم وفضلهم.
لقد عرفت من ذلك رس البالء ..وأنه لواله لعشت حيايت كلها خمدوعا بأولئك
املنافقني املحيطني يب ..والذين مل تكن مودهتم لشخيص ،وإنام لذلك الكرم الذي كنت
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أبديه هلم.
لقد تعلمت من ذلك يا رب رس البالء ..ومحدتك عليه ،ألنك به نبهتني ،ولواله
مل أكن ألكتشف احلقيقة ،وأميز بني الصحيح واملزيف.
إهلي ..لقد رأيت بعض املستكربين اجلاحدين يرتدي نظارة سوداء قامتة ،ثم يطل
من خرم إبرة عىل بعض مظاهر الشقاء املوجودة يف الدنيا ،ثم يقول باستعالء خماطبا
بعض املغفلني املحيطني به( :ما دام الرش موجودا ..فاهلل ليس بموجود ..ذلك أنه إما أن
يريد منع الرش لكنه ال يقدر؛ فهو إذن عاجز ..أو هو يقدر لكنه ال يريد؛ فهو إذن
()1

بغيض ...أو هو قادر ويريد م ًعا؛ فهو إذن رشير)

يا ويله ..كيف يفكر هذا الذي يدعي العلم والفلسفة؟
فلو أنه اكتفى بالثقة يف هذا العظيم الذي أبدع هذا الكون بمنتهى الدقة واحلكمة
واللطف ،لعرف أنه يستحيل عليه أن يفعل شيئا من دون أن تكون خلفه حكمة..
وعرف أن اجلهل باحلكمة ال يعني عدم وجودها.
هو يفعل ذلك مع من يعظمهم من العلامء والفالسفة واملفكرين ..فيكتفي فقط
بعرض أفكارهم ونظرياهتم ،ويعترب جمرد نسبتها إليهم كافية يف إثباهتا..
( ) 1هذا نص [معضلة الرش] التي ذكرها أبيقور ،ثم تبناها بعده كل املالحدة ،وهي  .تعترب يف الغرب اليوم ،أهم
شبهة إحلادية ،وقد رصح كثري من أئمة اإلحلاد ،مثل (أنتوين فلو) ،أهم منظري اإلحلاد يف العامل ،يف النصف الثاين من القرن
العرشين ،قبل تراجعه يف بداية القرن الواحد والعرشين ،أن شبهة الرش هي سبب إحلادهم ،وجحدهم وجود إله خالق ..
وهكذا نرى الفيلسوف األمريكي (مايكل تويل) يف مناظرته مع (ويليام لني كريغ) ( 2010م) ،اكتفى ـ تقريبا ـ باستعراض
مشكلة الرش إلنكار وجود اخلالق ،مرصحا أن احلجة املركزية لإلحلاد هي حجة الرش ،وهو ما فعله أيضا الفيلسوف
الربيطاين امللحد (ستيفن الو) ،يف مناظرته مع كريغ ( 2011م) ،وقد نرش (باري وتني) دراسة ببليوغرافية عن املؤلفات
الفلسفية والالهوتية التي نرشت عن مشكلة الرش يف ثالثة عقود فقط ،من ( ،)1990 - 1960فإذا هي تبلغ 4200
دراسة.
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وهكذا لو أنه اكتفى بذلك منك ،وراح يثق فيك ،كام يثق فيهم لوجد عرشات
احللول التي حتل له هذه التي سامها معضلة.
وأول ذلك النظر يف اآلثار العظيمة التي حيدثها البالء يف النفوس واملجتمعات،
فلواله مل يكن هناك يشء اسمه صرب ،وال رمحة ،وال حزن ،وال أمل ..وكلها وإن كانت
قاسية إال أن هلا آثارها يف التهذيب والرتبية واإلصالح.
ولو أنه عرف ـ من خالل ما أنزلته يف كلامتك املقدسة عىل مجيع أنبيائك ـ أن هذه
الدار ،ليست دار قرار ،وإنام هي دار اختبار ،ولفرتة حمدودة ،وأن ضيافتك احلقيقية
معدة هناك ،ولكنها معدة للطيبني فقط ،أولئك الذين ينجحون يف االختبار ..لعرف أن
الرش الذي يراه ليس سوى امتحان مثل تلك االمتحانات التي نجرهيا يف الدنيا ،الختبار
من نريد توظيفهم يف أي وظيفة من الوظائف.
فهل رأى العامل أمجع أحدا يرقى ألي منصب ،أو ينال أي شهادة ،أو يطمع يف
أي مكسب من دون أن يبذل أي جهد ،أو يعاين أي عناء ،أو يضحي أي تضحية؟
فإن كان هذا يف مكاسب الدنيا التي تفنى ،فكيف يف مكاسب اآلخرة التي ال
تنتهي أبدا؟
لقد قلت تذكر لنبيك هذا بعد كل ذلك البالء الذي عاناهَ { :و َل ْْل ِخ َر ُة َخ ْري َل َك
ف ُي ْعطِ َ
ِم َن ْاألُ َ
رت َض} [الضحى]5 ،4 :
وىل (َ )4و َل َس ْو َ
يك َر ُّب َك َف َ ْ
ِ
آوى ()6
وذكرت له آثار ما نزل به يف حياته من آالم ،فقلتَ { :أ َمل ْ َجيِدْ َك َيت ًيام َف َ
ِ
ِ
يم َف َال َت ْق َه ْر (َ )9و َأ َّما
َو َو َجدَ َك َض ااال َف َهدَ ى (َ )7و َو َجدَ َك عَائ ًال َف َأ ْغنَى (َ )8ف َأ َّما ا ْل َيت َ
السائِ َل َف َال َتن َْه ْر (َ )10و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ْ
ث ([ })11الضحى]11-6:
َّ

وهكذا كان يمكن لذلك اجلاحد أن جيد عرشات احللول لتلك التي سامها
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معضلة ،ويتأدب معك ،ومع خلق اهلل الذي غواهم..
ولكنه يا رب مل يفعل ..ال ألنك مل هتده ،أو مل تدله عىل الرساط املستقيم ..وإنام
ألنه مل يرد أن يسمع لك ،وال أن يسلك طريقك املستقيم.
لقد امتأل بحب نفسه وأهوائه ،وقد رأى أنك عقبة حتول بينه وبني تلك األهواء
اآلثمة ،فلذلك مل جيد حال للفرار منك سوى اجلحود ،واستعامل البالء وسيلة لذلك.
هو مثل ذلك التلميذ الكسول الذي يبحث عن أي فرصة ،ليفر من بني يدي
أستاذه ،فلذلك إذا ما سمع من أستاذه أي كلمة نابية ،أو فرض عليه بعض الواجبات
الثقيلة ،راح يفر منه ،ويتذرع بأن أستاذه مل يرد به إال الرش ،مع أنه مل يرد به إال اخلري.
أو مثل ذلك الذي يفر من الطبيب اجلراح الذي يريد أن يستأصل ما يؤذيه بحجة
أن اجلراح حيمل سكينا ،وهل يمكن للجراح أن يؤدي وظيفته من غري سكني؟
وهكذا لو تأمل هؤالء يف أي يشء ..فسيجدون رمحتك حميطة بكل يشء ..حتى
يف ذلك البالء الذي يتأملون.
لو أهنم فعلوا ذلك حلولت ـ بفضلك وكرمك ـ النار عليهم بردا وسالما ..وملا
شعروا باآلالم النازلة هبم.
وكيف يشعر باآلالم من يعلم أنه سيعود إليك ،ويسكن دار السعادة التي ال
نصب فيها وال وصب ،وال حزن ،وال أمل ،وال شقاء؟
وكيف يشعر باآلالم من يعلم أن الدنيا كلها ساعات حمدودة أمام حبل الزمن
املمتد إىل ما ال هنايةَ { :ك َأ َّهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُيوعَدُ َ
ون َمل ْ َي ْل َب ُثوا إِ َّال َسا َع ًة ِم ْن َهنَار َبالغ}
اها} (النازعات)46:؟
(االحقافَ { ،)35:ك َأ َّهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َهنَا َمل ْ َي ْل َب ُثوا إِ َّال ع َِش َّي ًة َأ ْو ُض َح َ
وكيف يشعر باألمل من يعلم أن كل ثانية متر يف البالء ،يتضاعف فيها رصيد
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الفضل اإلهلي الدائم املمتد ،وقد قال نبيك خيربنا عن ذلك( :يؤتى بأنعم أهل الدنيا من
أهل النار يوم القيامة ،فيصبغ يف النار صبغة ،ثم يقال :يا ابن آدم ،هل رأيت خريا قط؟
هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل
اجلنة ،فيصبغ صبغة يف اجلنة ،فيقال له :يا ابن آدم ،هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من
()1

شدة قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،ما مر يب بؤس قط ،وال رأيت شدة قط)

وقال( :يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن
()2

جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض)

يا رب ..فأسألك أن متأل حيايت بالنظر إليك ،واالكتفاء بك ..فأنت اخلري األعظم
الذي ال حتل الطمأنينة إال ملن جلأ إليه ،وسكن يف حرضته ،وسجد قلبه لعظمته.
اجعل يا رب قلبي ساجدا لك سجودا أبديا ..فال نعمة إال يف السجود لك ..وال
فضل إال يف القرب منك.

()1رواه مسلم ()135/8
( )2رواه الرتمذي رقم ()2403
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اجلامل املطلق
إهلي ..يا من جتىل مجاله يف كل املرائي ..فصارت املرائي فانية يف بحر إطالقه.
أعوذ بك أن تقيدين املظاهر ،أو تسجنني ،أو تغل يدي عن رحلتي إليك ،فأنا ال
أريدها هي ،بل أريدك أنت.
أنا ال أريد أن أسجن يف سجون األكوان املحدودة ..بل أريد أن أرحل إليك..
إىل عامل اإلطالق الذي ال يعرف احلدود والقيود.
فأعوذ بك ـ يا رب ـ أن أكون كذلك املجنون الذي سجن يف أحداق ليىل،
فصارت حياته كلها ليال..
وكيف ال تصبح حياته كلها ليال ،وهو مل يرحل من عيون ليىل إليك ،ومل يستدل
هبا عليك ،ومل يعلم أن وراء عيوهنا التي أرسته عاملا كبريا من اجلامل ال حدود له..
ومل يعلم أن عيون ليىل ليست سوى قطرة من حميط مجالك الذي ال حدود له.
ومل يعلم أن عيون ليىل مل تكن سوى قنطرة توصل قلبه باملحيط ..لتخرجه من
عامل اجلامل املقيد إىل عامل اجلامل املطلق.
ولو أنه علم ذلك ـ يارب ـ لعاد إليه عقله ،بل ألضاف لعقله عقوال كثرية.
فاجلامل املطلق ـ الذي هو مجالك يا رب ـ جيعل صاحبه كمرآة كبرية عاكسة متتد
كلام امتد النظر ،وتتسع كلام اتسعت ااهلمة.
يارب ..فأسألك أن تسقيني من رشاب حمبتك ما يغنيني عن كل رشاب..
وأسألك أن تسقيني بكؤوس األكوان ..فقلبي أوسع من أن تكفيه تلك
األكواب الصغرية.
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وأسألك أن تسقيني بكأس اإلطالق ،فقلبي الذي عرفك مل يعد يرتيض سكنى
اجلحور والوكور والقصور ..بل يريد أن يمتد بامتداد مجالك الذي ال حدود له.
يا رب ..وأسألك أن جتعل كل جوارحي قلوبا وعيونا لتتمىل حسنك الزاهي يف
كل يشء ..فال ترى شيئا إال وتشم فيه عطر مجالك.
يا رب ..أنا أعلم أن عظمتك وعزتك تأبى أن يرى مجالك إال املخلصون
الصادقون ،أولئك الذين استأثرهتم ،وطهرهتم ،ومألهتم سكينة ومهة.
فاجعل قلبي الذي ال يتقلب إال بتقليبك طاهرا ممتلئا بالصدق واإلخالص
والسكينة واهلمة حتى يصبح حمال صاحلا لتجيل مجالك.
فال يمكنني يا رب أن أحبك احلب كله ،قبل أن تطهر قلبي من غريك ..فأنت ال
ترض الرشيك ،والقلب الصادق ال يتسع للرشكاء.
يا رب ..لقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه
ف ي ْأ ِيت اهللَُّ بِ َقوم ُحيِبهم و ُحيِبو َنه َأ ِذ َّلة ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ِعزَّ ة ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ُجي ِ
اهدُ َ
ون ِيف
ْ ُّ ُ ْ َ ُّ ُ
َف َس ْو َ َ
َ َ
يه من ي َشاء واهللَُّ و ِ
ِ ِ
ِ ِ
َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو َال َخيَا ُف َ
اسع َعلِيم} [املائدة:
ون َل ْو َم َة َالئم َذل َك َف ْض ُل اهللَِّ ُيؤْ ت َ ْ َ ُ َ َ
]54
فاجعلني من هؤالء الذين رشفتهم بحبك ..أولئك الذين تطهرت نفوسهم،
وارتقت أرواحهم إليك ،بسبب حبهم لك ..فحبك يا رب أكرب مدرسة للرتبية
واألخالق واهلمة العالية.
حبك يا رب هو البلسم الذي يداوي اجلراح ،وهو الرقية التي تغني عن الرقاة،
وهو الدواء الذي ال يكون معه داء..
حبك يا رب هو السعادة التي ال شقاء بعدها ،وكيف يشقى من حبيبه صاحب
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اجلامل الذي ال يفنى ،وال حيد ،وال حيرص؟
حبك يا رب هو اإلكسري األمحر الذي يرفع اإلنسان من عامل اجلسد املمتلئ
بالطني والوحل واحلمأ املسنون إىل عامل األرواح التي تسبح يف بحر اجلامل املطلق.
حبك ـ يا رب ـ هو اجلنة احلقيقية ..واملعجلة ملن شاء أن يدخلها..
والبعد عنك ـ يا رب ـ هو جهنم احلقيقية ..فمن ابتعد عنك عذب حتى لو سكن
القصور ،ووفر لطينه كل أسباب الراحة والسعادة.
وكيف تسعد روحه ،وهو يسجنها يف سجون الطني ،ويقيدها بذلك اجلامل
الومهي الذي حتول إىل وثن يعبده من دونك.
هو يا رب خيترص حقيقته يف جسده ،ولذلك راح يلبي ما يطلبه جسده ،وينسى
روحه التي ال راحة هلا إال معك ،وال سعادة هلا إال يف الرحلة إليك ،وال طمأنينة هلا إال
يف لقائك ،واالستقرار يف جوارك.
يا رب ..أنا أعلم رمحتك ولطفك ورفقك بعبادك وتربيتك هلم ..فلذلك تتيح
هلم الفرص ليختاروا منها ما شاءوا ..إىل أن يصلوا إليك بعد أن يعلموا أن ما عداك
رساب ووهم ..وأنك أنت وحدك احلق.
ِ
َرساب
لقد ذكرت ذلك يف كلامتك املقدسة ،فقلتَ { :وا َّلذي َن َك َف ُروا َأع َْام ُهل ُ ْم ك َ َ
ِ
حي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
آن َما ًء َحتَّى إِ َذا َجا َء ُه َمل ْ َجيِدْ ُه َش ْيئًا َو َو َجدَ اهللََّ ِعنْدَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َواهللَُّ
بِقي َعة َ ْ
رسيع ِْ
احل َس ِ
اب } [النور]39 :
َ ِ ُ
فأعوذ بك يا رب أن أختار غريك ،أو أعذب بتلك االختيارات املشؤومة ..أو
أقيض عمري وأنا أجتول يف عامل اجلامل الفاين املمتلئ بالقيود واألغالل..
بل اجعلني أنجذب إليك ،وأكتفي بك من غري أن أتلطخ بتلك القيود والسجون
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واألوهام..
يا رب فاسقني من بحر احلقيقة ..وأعوذ بك من بحار األوهام والرساب ..فأنا
ال يروي قلبي وروحي ورسي إال أنت ..فكن أنت غايتي ومقصدي وقبلتي وفرويض
ونفيل وحديثي وشغيل ..وكل يشء يل.
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اخلالق البديع
إهلي ..أهيا اخلالق البارئ املصور ..فاطر السموات واألرض ..وبديع كل يشء.
كنت اليوم خارج البيت ،أجتول يف حقولك التي أبدعتها ..كانت الشمس
مرشقة ..وكانت الطبيعة تسبح بحمدك ،وترتل آيات مجالك الذي ال حدود له بلسان
أزهارها وعطورها وبراعم أشجارها وثامرها..
وفجأة غابت الشمس ،وامتألت السامء بالسحب ..وما هي إال حلظات حتى
تنزلت أمطار مجيلة غريت املشهد متاما ..لكن إىل صورة ال تقل مجاال عن صورته
األوىل..
لقد كانت األمطار وهي تتهاطل بموسيقاها اجلميلة التي اختلط فيها صوت
الرعد مع ملعان الربق تسبح مجيعا بحمدك ،وحتدث يف النفوس آثارا جديدة تدل عىل
إبداعك ومجالك وتنوع مظاهر قدرتك وتصويرك.
وبعد حلظات ..هبت رياح شديدة ..ثم تنزلت بعدها ثلوج كثيفة ،كست
األشجار بحلتها البيضاء اجلميلة ..وحتول احلقل يف ساعات حمدودة إىل سجادة بيضاء
ناصعة ممتلئة باجلامل ..وخرج الصبية مع آبائهم وأمهاهتم يفرحون ويمرحون ،ويقذف
بعضهم بعضا بكرياته اللطيفة.
يب ُسود }
وهكذا كنت أرى اجلبال منها { ُجدَ د بِيض َو ُمحْر خمُ ْتَلِف َأ ْل َو ُاهنَا َوغ ََرابِ ُ
[فاطر]27 :
وكنت أرى احليوانات منهم { َم ْن َي ْم ِيش ع ََىل َب ْطنِ ِه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِيش ع ََىل ِر ْج َل ْ ِ
ني
َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِيش ع ََىل َأ ْر َبع } [النور]45 :
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َري َم ْع ُر َ
وكنت أرى { َجنَّات َم ْع ُر َ
وشات َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع خمُ ْتَلِ ًفا ُأ ُك ُل ُه
وشات َوغ ْ َ
الر َّم َ
َوالزَّ ْي ُت َ
َري ُمت ََشابِه} [األنعام]141 :
ان ُمت ََش ِ ً
ون َو ُّ
اهبا َوغ ْ َ

جي َع ُل ُه ُح َطا ًما } [الزمر:
وكنت أرى {زَ ْرعًا خمُ ْتَلِ ًفا َأ ْل َوا ُن ُه ُث َّم َهيِ ُ
رتا ُه ُم ْص َف ارا ُث َّم َ ْ
يج َف َ َ

]21
وكنت أرى البرش خمتلفي األلوان واألشكال ،واللغات والطباع.
وهكذا كنت أرى تنوعا كبريا يف إبداعك يا رب ..فأنت الذي خلق كل يشء
وبرأه وصممه وصوره ليمأل حياتنا بكل ألوان البهجة ،وليرصف عنا كل ألوان امللل،
ولنعرف بعد ذلك كله مدى قدرتك التي ال حدود هلا.
يا رب ..لقد قال عبدك الصالح يذكر ذلك يف مناجاته لك( :إهلي علمت
باختالف اآلثار وتنقالت األطوار أن مرادك مني أن تتعرف إيل يف كل يشء حتى ال
()1

أجهلك يف يشء)

فأسألك يا رب أال أكون كذلك املشاهد البسيط الذي يستغرق يف مشاهدة
أفالمه متأثرا هبا ،منفعال هلا ،غافال عن املصمم واملخرج واملهندس واملبدع الذي
أخرجها بتلك الصورة.
أسألك يا رب أن أرى يف كل يشء ملسات إبداعك وتصميمك وتصويرك ..حتى
تكون تلك املشاهد زادا لقلبي يرفعني إليك ،وال حيبسني يف سجون األشياء.
يا رب لقد وصفت عبادك الصادقني من أويل األلباب ،فقلت { :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق
اختِ َال ِ
السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َآل َيات ِألُ ِ
ض َو ْ
اب ( )190ا َّل ِذي َن
َّ َ َ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهللََّ ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفك َُّر َ
َي ْذ ُك ُر َ
ض َر َّبنَا َما
َّ َ َ
()1إقبال األعامل ص .348
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ِ
ِ
اب الن ِ
َّار } [آل عمران]191 ،190 :
َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
يا رب ..فكام جعلت اختالف الليل والنهار ،وخلق السموات واألرض معارج
لرتفعهم هبا إليك ،فاجعلها معراجي إليك.
وارفع درجتي ـ يا رب ـ ألرى من فضلك ما حجب عن خلقك ..فأنت القادر
ِ
ِ
وت
يم َم َل ُك َ
عىل كل يشء ،وقد قلت عن نبيك وخليلك إبراهيمَ { :وك ََذل َك ُن ِري إِ ْب َراه َ
ون ِمن املُْ ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
وقنِنيَ } [األنعام]75 :
ض َول َي ُك َ َ
الس َام َو َ ْ
َّ
وقلت عن خاتم أنبيائك وسيدهمَ { :و َل َقدْ َرآ ُه نَزْ َل ًة ُأ ْخ َرى (ِ )13عنْدَ ِسدْ َر ِة
ِ
رص
املُْنْت ََهى ( )14عنْدَ َها َجنَّ ُة املَْ ْأ َوى ( )15إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى (َ )16ما زَ ا َغ ا ْل َب َ ُ
ِ ِ
ِ
ربى ([ } )18النجم]19 - 13 :
َو َما َطغَى (َ )17ل َقدْ َر َأى م ْن آ َيات َر ِّبه ا ْل ُك ْ َ
يا رب ..وأعوذ بك من احلجاب الذي وقع فيه الغافلون حني راحوا بعقوهلم
التي أنت أبدعتها يفرضون عليك القوانني التي تومهوا أهنم اكتشفوها..
لقد راح ومههم خيربهم أنه ال جنة وال نار ،وال بعث وال حساب ،وال موازين
وال رساط ..وأن كل ما أخرب به رسلك وهم وأساطري..
عجبا هلم ..ولعقوهلم القارصة ..فهل يمكن ملن صمم هذا الكون البديع ،أن
يعجز أن ينشئ كونا آخر ،أو حياة أخرى ،بقوانني غري هذه القوانني؟
فهل املصمم واملهندس هو الذي يفرض إبداعه عىل تصميمه أم أن اإلبداع هو
الذي يفرض نفسه؟
وهل الرسام هو الذي خيتار ألوانه ،واملشاهد التي يلهمه إياها ذوقه ،أم أن
األلوان واملشاهد هي التي تفرض نفسها عليه؟
وهل الشاعر هو الذي ينتقي األلفاظ واألوزان والقوايف واملعاين التي خيرج هبا
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قصيدته ..أم أهنا هي التي تفرض نفسها عليه؟
ويل هلم ..ولعقوهلم القارصة ..فلو تأملوا قليال يف الكون ،ورأو مظاهر التنوع
فيه ،وتأملوا يف األحياء ،ورأوا كيف أن بعضها يعيش يف البحر ،وبعضها يعيش يف الرب،
وبعضها يطري يف السامء ..وبعضها صغري جدا ،وبعضها كبري جدا..
ولو عادوا ملوسوعات احلياة واألحياء لوجدوا ماليني األنواع التي ختتلف يف كل
يشء..
فهل يعز عىل من خلق كل هذا ،أن حييي اخللق بقوانني أخرى ،وسنن جديدة،
وهيئات هو الذي خيتارها ،أم أن القوانني التي وضعها أول مرة ،ستفرض عليه كل
مرة؟
ويل هلم ..وويل لعقوهلم القارصة ..أمل يروا إىل مبدأ خلقهم حني كانوا يسبحون
كاحليتان يف البحر ،ثم فجأة خرجوا إىل الدنيا ،ليتنفسوا هواءها ،ويتحولوا من كائنات
بحرية إىل كائنات برية ..أيعجز الذي فعل هذا هبم ،أن حيييهم حياة جديدة ،ال برية وال
بحرية؟ أم أن العقل ال حيتمل إال احلياتني فقط؟
ويل هلم ..أمل يعلموا أن الذي أبدع الزهور املمتلئة باألريج العطر ،والفواكه
املمتلئة باملذاق الطيب ،والطيور اجلميلة صاحبة األصوات العذبة ..لن يعجز أن ينشئ
جنة لعباده الصاحلني حتوي أصناف اجلامل ما رأوا مثله وما مل يروا ،جزاء هلم عىل
صدقهم وصالحهم؟
ويل هلم ..أمل يعلموا أن الذي خلق الرباكني والزالزل واحليات والعقارب لن
يعجز أن يبني دارا ممتلئة بكل أصناف العذاب ألولئك املجرمني املستبدين الظلمة الذين
استكربوا عليه ،وأذاقوا خلقه ألوان اهلوان؟
42

يا رب ..طهر عقيل من أن تترسب إليه أمثال هذه الضالالت ..فأنت اهلادي
الذي تنعم عىل الصادقني باهلداية ..كام أنك املضل الذي ترتك املنحرفني املمتلئني
بأهوائهم لضالهلم وغيهم ،ألهنم تكربوا أن يستمعوا إليك ،أو يذعنوا لرسلك.
يا رب ..فامأل حيايت بألوان هدايتك ..حتى أمتلئ تعظيام لك ..ونور بصرييت
حتى أرى كل يشء منك وبك وإليك.
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اإلرادة النافذة
إهلي ..يا صاحب اإلرادة النافذة ،واملشيئة القاهرة ،والقضاء املحكم.
ال رشيك لك ،وال نظري ..وال حاكم معك ،وال مدير ..وال راد ألمرك ،وال
معقب حلكمك ،وال ُتسأل عن فعلك ،وهم يسألون.
وكيف تسأل عن فعلك ،أو يعقب أحد عىل حكمك ،وأنت البديع الذي أبدع
كل يشء ،واحلكيم الذي أحكم كل يشء ،والعليم الذي وسع كل يشء علام؟
يا رب ،فأسألك أن أحترك يف جمال إرادتك التي ترضيك ،وأعوذ بك أن أحترك
يف جمال إرادتك التي تسخطك ..وأسألك أن أكون من الذين أردهتم ،ورضيت عنهم
وأكرمتهم ،وأحببتهم ،فكانوا يف كل حمل تتنزل فيه مرضاتك ،واجتنبوا كل حمل يكون
فيه سخطك.
وأعوذ بك يا رب أن أكون من أولئك املرشكني الذين تعللوا بإرادتك عىل اقتحام
ِِ ِ
ِ
يشء ن َْح ُن َو َال آ َباؤُ نَا َو َال َح َّر ْمنَا
معاصيك ،وقالواَ { :ل ْو َشا َء اهللَُّ َما َع َبدْ نَا م ْن ُدونه م ْن َ ْ
ِِ ِ
ِ
رش ْكنَا َو َال آ َباؤُ نَا َو َال َح َّر ْمنَا
يشء } [النحل ،]35 :وقالواَ { :ل ْو َشا َء اهللَُّ َما َأ ْ َ
م ْن ُدونه م ْن َ ْ
ِ
يشء} [األنعام ،]148 :وقد رددت عليهم بقولكَ { :ه ْل ِعنْدَ ُك ْم ِم ْن ِع ْلم َف ُت ْخ ِر ُجو ُه
م ْن َ ْ
ون إِ َّال ال َّظ َّن َوإِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ َّال َخت ُْر ُص َ
َلنَا إِ ْن َتتَّبِ ُع َ
ون} [األنعام]148 :
صدقت يا رب ..فام ذاك إال كذب منهم وختريص ..وإال فلم يسعون يف أرزاقهم
مع أهنم يعلمونك أنك الرزاق؟ ..ومل يسعون يف عالج أنفسهم مع أهنم يعلمون أنك
الطبيب؟ ..ومل يسعون يف حفظ أنفسهم من املهالك مع أهنم يعلمون أنك احلفيظ؟ ..مل
مل يوكلوا كل ذلك إليك كام أوكلوا أمر اهلداية والضالل؟
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نعم ..هم مل يرشكوا إال بمشيئتك ،وكيف خيرج أحد من مشيئتك؟
لكن كان يف إمكاهنم أن خيتاروا مشيئة اهلداية بدل مشيئة الضالل ..ومشيئة
السعادة بدل مشيئة الشقاء ..لكنهم لتخرصهم وكذهبم عىل أنفسهم ،واتباعهم
ألهوائهم اختاروا املشيئة التي تسخطك.
هم يف ذلك مثل ذلك األستاذ الذي وضع امتحانا لطلبته ..هو يعرف
مستوياهتم ،ويميز املجتهد منهم من الكسول ،ولكنه لعدله بدل أن حيكم لكل واحد
منهم بام يعلمه راح خيتربهم ،ويرتك هلم الفرصة ليختاروا أحد النجدين ..نجد النجاح،
أو نجد الرسوب.
فمن اختار منهم نجد النجاح ريض عنه ،وقربه ،ووهبه من التزكية ما يرفع
مستواه ،أو يؤهله للوظائف الكريمة.
ومن اختار منهم نجد الرسوب ،أو قعد من دون أن جييب ..فاألستاذ كذلك ال
يتدخل يف شأنه ..ألنه وإن خالف رضاه ،مل خيالف إرادته..
ذلك أنه أراد متييز الصادقني من تالميذه من الكاذبني ،ولذلك منح احلرية
للجميع ليعربوا بمحض إرادهتم ،ال بام يمىل عليهم ..فال يمكن ألحد أن يعرب عام ختتلج
به جوانحه ،حتت سيف اإلكراه والقهر ..ولذلك مل خيرج الراسبون عن مشيئته ،وإن
خرجوا عن رضاه.
لذلك ـ يا رب ـ كان الذين يريدون منك أن تتخىل عن مشيئتك وإرادتك حتى
تتحقق هلم احلرية ،وامهون وكاذبون عىل أنفسهم ..ذلك أهنم يشعرون باحلرية،
ويفرقون بني أعضائهم التي تعمل من دون إرادهتم ،وأعضائهم التي ال تتحرك إال
برضاهم ورغبتهم ..ويعلمون أنك ال حتاسبهم إال عىل ما كسبت أيدهيم ،وحتركت به
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رغباهتم.
يارب ..هم جلهلهم بك ..يتصورون أن كاملك يف أن تسلم الرش إلله آخر يديره،
وتتمحض أنت للخري املجرد ..وحيصل بينكام الرصاع..
ويل هلم ،وما أضعف عقوهلم .أليس من احلكمة والرمحة واللطف أن يكون كل
يشء بيدك ..فأنت اخلري املطلق ..وأنت الذي لك األسامء احلسنى والكامل األعظم..
وأنت الذي مل ترد الرش ابتداء ،وإنام كان الرش نتيجة لتلك النفوس التي أبت إال أن ختتار
هذا السبيل ..وأنت بكرمك ولطفك ال ترد من رغب يف يشء عن رغبته.
فعندما استكرب إبليس عن السجود آلدم كان يف إمكانك أن تفرض عليه سلطتك
وجتربه عىل السجود ..لكنك مل تفعل ..بل تركته حلريته..
بل كنت تريد أن يظهر بذلك املظهر حتى يكشف عن حقيقته التي كانت مملوءة
بالكرب واحلسد ..ولوال ذلك األمر ما ظهر كربه وال حسده ،ولظل خيدع غريه بعبادته
وتقواه.
وهكذا عندما طلب أن يؤخر ليوم البعث ،تركته ،وأعطيته الفرصة ،وجعلته
وسيلة من الوسائل التي متيز هبا الطيب من اخلبيث..
لقد صار مثل ذلك املغناطيس الذي ينقي الذهب من الشوائب التي ال حيق هلا
أن توضع مع املعادن النفيسة واحلجارة الكريمة.
وهكذا كانت مشيئتك رب يف أن تضع معامل اهلداية والضالل ،فقد أرسلت
الرسل الذين يبينون احلقائق للناس ،وتركت يف نفس الوقت الفرصة ملن يضلهم ،ألنه
ال يتحقق التمييز إال بتوفر السبل الكثرية التي جتعل اإلنسان خيتار بمحض إرادته ما
متيل إليه نفسه..
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وعندما خيتار ،لن خيرج اختيارك ..ولن ينضم إىل إله الرش كام يقول املرشكون..
بل يظل عبدك ..وتظل إرادتك نافذة فيه.
لقد ذكرت ذلك يا رب فقلت { :إِ َّن َه ِذ ِه ت َْذكِ َرة َف َم ْن َشا َء َّاخت ََذ إِ َىل َر ِّب ِه َسبِ ًيال
(َ )29و َما ت ََشا ُء َ
ون إِ َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ إِ َّن اهللََّ كَا َن عَلِ ًيام َحكِ ًيام ([ } )30اإلنسان- 29 :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم (َ )28و َما
 ،]31وقلت { :إِ ْن ُه َو إِ َّال ذكْر ل ْل َعاملَنيَ (َ )27مل ْن َشا َء منْ ُك ْم َأ ْن َي ْستَق َ
ت ََشا ُء َ
ون إِ َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ ([ } )29التكوير]29 - 27 :
صدقت يا رب ..فهدايتك أكرم من أن تتنزل عىل املنحرفني واملستكربين..
أولئك الذين نصبت هلم العقبات التي حتول بينهم وبني اهلداية إال بعد أن يتخلوا عن
كربيائهم وطغياهنم وجربوهتم.
ولذلك كنت املنرصف عنهم قبل انرصافهم عنك ..فأنت الذي مل ترد أن
جياوروك يف عزك ،أو جياوروا املؤمنني الطاهرين ،وهم متلطخون بأوزار خبثهم.
ف َعن آي ِ ِ
ض بِغ ْ ِ
لذلك قلت يا رب عنهمَ { :س َأ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َرب َ
َري
رص ُ ْ َ َ
ايت ا َّلذي َن َي َتك َّ ُ
احل ِّق وإِ ْن يروا ُك َّل آية َال يؤْ ِمنُوا ِهبا وإِ ْن يروا سبِ َيل الر ْش ِد َال يت ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيال َوإِ ْن َي َر ْوا
َ
ُ
َ
َْ َ َ َ ْ
ُّ
َ َ ََ ْ َ

سبِ َيل ا ْلغَي يت ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيال َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َوكَا ُنوا َعن َْها غَافِلِنيَ } [األعراف:
ِّ َ
َ
]146
فأنت الذي رصفتهم وأضللتهم ..ألهنم مل يكونوا أهال لعزك ولطفك
وهدايتك ..ولو كانوا أهال لذلك لتخلوا عن تلك الطباع التي حتول بينهم وبينك.
إن مثلهم يا رب مثل رجل دعا قوما إىل وليمة ،فحرض األمراء والعلامء واحلكامء،
وكانوا كلهم بأحسن مظهر ..ثم جاء بعض الناس بثياب قذرة ،تفوح منها الروائح
الكرهية ،وكان لسانه ممتلئا بالفحش والبذاءة ..فهل يمكن ملثل هذا أن يشارك يف تلك
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الوليمة؟ ..وهل يمكن ألحد من الناس أن يرض باجللوس بجانبه؟
لكنه لو ذهب ،وتطهر ،وغسل ثيابه ،وطهر لسانه ،وعاد إىل الوليمة مل يكن
للداعي الكريم أن يرفضه ،وال أن يرده.
وهكذا األمر يا رب ..فأنت مل ترد أولئك لذواهتم ،وكيف تفعل ذلك وأنت
الذي خلقتهم ورزقتهم ووفرت هلم كل احلاجات ،ولكنك فعلت ذلك هبم ملا اختاروه
ألنفسهم من الكرب والضالل ..ولو أهنم ختلوا عن ذلك لكنت أول من يقبلهم،
فهدايتك شملت كل يشء ،ورمحتك وسعت كل يشء.
يا رب ..فاجعل رضاي يف رضاك ،وسخطي يف سخطك ،حتى ال أحترك إال يف
وفق مشيئتك التي حتب ،واجعلني أعرفك كام أنت ال كام يقول اجلاهلون الذي صنعوا
إهلهم بأهوائهم ،وعجنوه بعقوهلم ،وقاسوه عىل أنفسهم ،فأنت أعظم من كل يشء ،وال
يقاس بك يشء.
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قدس األقداس
إهلي ..أهيا القدوس الذي ال تدركه األبصار ،وال األوهام ،وال اخليال ،وال
العقول.
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري}
السم ُ
يشء َو ُه َو َّ
إهلي يا من جل عن الشبيه والنظري ،فـ { َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
[الشورى]11 :
تعاليت يا رب يف قدسك ،فال تعرف إال بجاللك وكاملك وعظمتك ،وال يرتد
البرص الطامع يف رؤيتك إال خاسئا كليال حسريا.
وكيف يطمع أحد يف رؤيتك وأنت الذي تقولَ { :ال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك
اخلبِ ُري } [األنعام]103 :؟
ْاألَ ْب َص َار َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف ْ َ
فتعاليت أن تدركك األبصار ،وكيف تدركك ،وهي ال تدرك إال األجسام
واأللوان واألحجام ..وأنت قد تعاليت عىل ذلك كله.
فأعوذ بك يا رب أن أقع يف حجب األوهام والكثافة التي وقع فيها املحجوبون
عنك وعن عظمتك ،فراحوا يضعونك يف قوالب األجسام ،ويفرضون عليك ما
يفرضونه عىل األجسام من احلدود والقيود واألغالل.
أعوذ بك يا رب أن أتوهم لك املكان ،وكيف حتتاج إىل املكان ،وأنت خالق
املكان؟ ..وكيف توصف باجلهات ،وأنت خالق اجلهات؟
ويل هلم أولئك الذين أوقعتهم األوهام يف أغالل اجلهات واألمكنة ..أمل يقرؤوا
قولك ،وأنت تصف نفسكَ { :و ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم } [احلديد]4 :؟
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أمل يقرؤوا قولك ،وأنت تصف معيتك الدائمة لكل يشءَ ﴿ :ما َي ُك ُ
ون ِم ْن ن َْج َوى
َث َال َثة إِ َّال ُهو رابِعهم و َال ََخْسة إِ َّال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم َو َال َأ ْدنَى ِم ْن َذلِ َك َو َال َأ ْك َث َر إِ َّال ُه َو َم َع ُه ْم
َ َ ُُ ْ َ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
يشء عَلِيم﴾ [املجادلة]7 :؟
َأ ْي َن َما كَا ُنوا ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام عَم ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ْ
أمل يقرؤوا قولك ،وأنت تصف قربك منهمَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما
اإل َ

ُتوس ِوس بِ ِه َن ْفسه ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ [ق  ،]16وقولكَ { :ون َْح ُن َأ ْق َر ُب
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
رص َ
ون} [الواقعة]85 :؟
إ َل ْيه منْ ُك ْم َو َلك ْن َال ُت ْب ُ
أمل يقرؤوا قولك ،وأنت تذكر تعاليك عن اجلهات وقيودهاَ ﴿ :وهللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق
َواملَْغ ِْر ُب َف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه اهللَِّ﴾ [البقرة]115 :؟
ومل يكتفوا بذلك رب ،بل راحوا يصفونك بصفات األجسام ،فيجعلونك
صاحب يدين ،وساقني ،ووجه ،وفم ،وأُضاس ،وحقو..

وراحو يفرضون عليك ما يفرضونه عىل األجسام من الطول والعرض واحلجم
والكتلة..
وراحوا يعتربون أن العرش يثقل عىل محلته بسببك ،وأنه يئط من ثقلك ..وأنك
جتلس وتستلقي عليه ،وتضع قدميك عىل الكريس كام يفعل امللوك.
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا يذكرون أنك تنزل وتصعد ،وجتري وهترول ،وأنك
تضحك وتبتسم ،وأنك تتكلم باحلروف واألصوات مثلام يتكلم عبادك.
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا يصفونك بأنك تلبس الثياب ،وتضع التيجان،
وتنتعل النعال ..وأنك تدنو من العباد كام يدنوا بعضهم من بعض ،وأنك تالمسهم،
ويالمسونك ..كام تالمس األجسام بعضها بعضا.
ومل يكتفوا بذلك ..بل راحوا يعتربون ما يذكرونه من أوهام وخرافات توحيدا
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وسنة ،وأن خالفهام بدعة وضاللة.
ويل هلم ..وأين عقوهلم ..وأين هم من كلامتك املقدسة التي نزهتك وقدستك..
وحذرت من الوقوع فيام وقع فيه املنحرفون عنك من البحث فيام ال تطيقه عقوهلم ،وال
تدركه أوهامهم وال خياهلم.
لكنهم رب أعرضوا عنها ،وراحوا يؤولوهنا ،ويتبعون املتشابه ،فزاغت قلوهبم
وعقوهلم عن احلقائق ،فصوروك بصورة الوثن ،وعبدوك كام يعبد املرشكون أصنامهم.
أعوذ بك يا رب ..أن أقع يف تلك احلجب ..أو أدع خليايل وعقيل وقيايس أن
يترسب إىل قدس أقداسك ..فأنت ال تعرف إال بعظمتك وجاللك الذي ال حدود له.
وال طاقة للعقول إال بمعرفة أسامئك احلسنى وصفاتك العليا ..فهي البحر الذي
نسبح فيه للوصول إليك ،والتعرف عليك.
يا رب ..فأسألك أن متأل قلبي بتنزهيك وتقديسك وتسبيحك حتى ال تترسب
إيل تلك األوهام ،فأحجب هبا عنك ،فال يعرفك إال من قدسك ،وسبح بحمدك ،ومأل
روحه وكيانه بتعظيمك.
إهلي ..لقد كان السبب األكرب يف كل ما حصل ألولئك املشبهني واملجسمني
الذين ابتعدوا عنك إعراضهم عن كلامتك املقدسة ،وعن أنبيائك وأوليائك الذين
جعلتهم هداة إليك..
فأسألك يا رب أن أمتسك بحبلهم ،وأركب سفينتهم ،وال أسمع لغريهم ..ألهنم
مصدر احلق األوحد ،وهم الدعاة إليك بإذنك ،وعىل بصرية.
فارزقني ـ يا رب ـ من املعرفة ما رزقتهم ،واحفظ عقيل من األوهام ،وقلبي من
األغيار ،فال يعرفك إال من تأدب بآداب العبودية ،وخلص عقله من البحث فيام ال
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يعنيه ،وال قدرة له عليه ،وخلص قلبه من كل األغيار ،فمعرفتك أجل من أن ختتلط مع
األغيار.
يا رب ..وهب يل كامل تنزهيك وتعظيمك ،حتى أسبحك يف كل يشء ،ومع كل
يشء ،فأنت األكرب واألعظم..
أنت أكرب وأعظم من كل األوصاف ..وكيف توصف وأنت الذي ال حدود
لك؟ ..وكيف تقيد بقيود الكلامت ،وأنت الذي خلقتها؟
لذلك نستغفرك رب من تقصرينا يف وصفك ..ال نحيص ثناء عليك أنت كام
أثنيت عىل نفسك.
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الغني احلميد
إهلي ..أهيا الغني احلميد.
ما أعجب أمر خلقك ،فقد رأيتهم قبل أيام يتحدثون عمن يطلقون عليهم أغنى
األغنياء ،ويذكرون مراتبهم ،وثرواهتم ،وكيفية تعاملهم مع أمواهلم..
ورأيت مع حديثهم اللعاب وهو يسيل من أفواههم عند ذكر األموال ..كام
شممت روائح احلسد الكرهية تنبعث من قلوهبم عند ذكرها ،وكأهنم يرددون ما قاله
ِ
ويت َق ُار ُ
ون إِ َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ عَظِيم} [القصص:
املغرمون بأموال قارونَ { :يا َل ْي َت َلنَا م ْث َل َما ُأ ِ َ
]79
ِ
ِ
ِ
اها إِ َّال
احلا َو َال ُي َل َّق َ
لقد قلت هلم حينهاَ { :و ْي َل ُك ْم َث َو ُ
اب اهللَِّ َخ ْري َمل ْن آ َم َن َوعَم َل َص ً
الصابِ ُر َ
ون} [القصص ،]80 :لكنهم مل يلتفتوا يل ،ومل يسمعوا كالمي ،فقد كان احلجاب
َّ
الذي أسدله حب املال عظيام ،منع آذان قلوهبم من أن تعي ما أقول ،وال أن تفهم ما
أعني..
وبعد أن فارقتهم يا رب رحت أفكر يف تلك العقول التي تنبهر لذلك الغنى
املجازي املحدود ،وتنسى غناك املطلق الذي ال حدود له.
وهل يمكن أن يقارن غنك بغناهم أو غنى أحد من خلقك ..فإن كان أولئك
الذين انبهروا بغناهم يملكون ماليني املثاقيل من الذهب ،ومثلها من الفضة ،ومثلها
من الْليل ،فأنت متلكهم ،ومتلك ما يملكون ،ويمكنك يف ملح البرص ،أو ما دون ذلك
أن جتعل الكون كله مصاغا من الذهب اخلالص ..وقد قلت يف كتابك الكريمَ { :و َل ْو َال
ون النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َجل َع ْلنَا ملَِ ْن َي ْك ُفر بِالر ْمح َِن لِ ُب ُي ِ
َأ ْن َي ُك َ
وهتِ ْم ُس ُق ًفا ِم ْن فِ َّضة َو َم َع ِار َج
ُ َّ َ
ُ َّ
َ
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َع َل ْي َها َي ْظ َه ُر َ
ون} [الزخرف]33 :
فالذهب واحلديد والرتاب عندك سواء ..وقد وصفت أمرك فقلت { :إِن ََّام َأ ْم ُر ُه
إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون } [يس]82 :
ولذلك فإن املستغني بك ،والقريب منك أغنى من كل أولئك الذين انبهروا هبم،
وكيف ال يستغني ،وأنت الغني املغني الذي ال يرد من جلأ إليه ،وال يفتقر من استغنى
به.
ولكن املقربني منك ،ال هيتمون بمثل تلك األمور ،ألنه يكفيهم أنت ..ويكفيهم
رضاك ..ويكفيهم أن يقفوا بني يديك يناجونك ،ويسمعون كلامتك التي ختاطبهم هبا،
فهي أغىل عندهم من كل جواهر الدنيا.
لقد عدت يا رب ،وتأملت يف أحوال أولئك الذين وصفوهم بالغنى ،فوجدهتم
مع تلك الثروات فقر مطبق ،ومن كل اجلهات ..فهم كغريهم مصاديق لقولكَ { :يا َأ ُّ َهيا
ِ
احل ِميدُ } [فاطر]15 :
الن ُ
َّاس َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء إِ َىل اهللَِّ َواهللَُّ ُه َو ا ْلغَن ُّي ْ َ
لقد وجدت األمراض تنتاهبم ،وتنهش أجسادهم مثل سائر الناس ..ورأيتهم
يعذبون هبا ،ويتأملون ،من غري أن تغني عنهم ثروهتم شيئا.
ورأيت الغضب ينتاهبم ،ويمأل حياهتم بالكدر ..ورأيت الضيق والضنك يف
مالمح وجوههم من غري أن تستطيع كل تلك الثروات إزالته عنهم.
ورأيت الشيب يرسع إىل رؤوسهم مثل سائر الناس ..ثم ما أرسع ما متر األيام
لتضعهم مع العجزة والشيوخ الذين بلغوا أرذل العمر من غري أن تفلح أمواهلم يف ردهم
إىل شباهبم وقوهتم.
ورأيت أنه مع كون موائدهم ممتلئة بصنوف الطعام ،إال أن الشبع رسعان ما
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يدب إليهم ،ويمنعهم من االستمتاع بكل ما وضع يف تلك املوائد ..بل رأيت أهنم
إللفهم لتلك الصنوف ،صار مذاقها عندهم ال خيتلف عن مذاق اخلبز يف فم الفقري.
لذلك يا رب ..شعرت بفقرهم وفاقتهم الشديدة ..وعلمت أنك أنت الغني
الوحيد ،وما عداك فقري..
فأنت الذي لك الوجود األصيل الذي مل تستفده من أي جهة ..وكل من عداك
مفتقر يف وجوده إليك ،ولوال أنت لظل يف ظلامت العدم ،مل حيظ بأن يشم أريج عطر
الوجود.
وأنت احلي الذي يسمع ويبرص ويعلم بكل يشء من غري أن يفتقر إىل تلك
اآلالت والوسائل واألدوات التي نستعملها لذلك ..ونحن الفقراء الذين نحتاج إىل
الوسائل واألدوات ..والتي قد يصيبها العطب ،فيتحول برصنا عمى ،وسمعنا صمام،
وعلمنا جهال.
وأين سمعنا من سمعك ،وأين برصنا من برصك ..وأنت يستوي عندك كل
يشء ،فال فرق عندك بني الذرة واملجرة ،وبني الصغري والكبري ..بل الكل عندك سواء.
وأنت يا رب الغني بذاتك عن أن يتعلق بك الزمان واملكان ..فكالمها من
خلقك ،ونحن يا رب املقيدون بقيود الزمان واملكان..
وأنت يا رب الغني عن األحداث والتغريات ..ونحن يا رب عرضة هلا ،نفرح
ملا يفرح منها ،ونحزن ملا حيزن..
يا رب ال يمكنني أن أعدد حقائق غناك ،وكيف أعد ما ال يمكن عده؟ ..وكيف
أحيص أمالك من يملك السموات واألرض ،وكل يشء ..بل إن السموات واألرض
ليستا سوى دينار من كنوز غناك الذي ال حدود له..
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يا رب ..فأغنني باالفتقار إليك عن سواك ،واجعلني أنظر إىل غناك ،وأكتفي به،
حتى يزول من قلبي كل تعلق بأولئك الفقراء الذين تومهوا أنفسهم أغنياء ..وحتى
يكون كل توجهي إليك ،ال إىل تلك اللعب التي يملكها أولئك الوامهون ،والتي رسعان
ما تذهب عنهم ،أو يذهبون عنها.
ِ
الر ْمح َِة إِ ْن َي َش ْأ ُي ْذ ِه ْب ُك ْم
يا رب ..لقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :و َر ُّب َك ا ْلغَن ُّي ُذو َّ
ف ِم ْن َب ْع ِد ُك ْم َما َي َشا ُء ك ََام َأن َْش َأ ُك ْم ِم ْن ُذ ِّر َّي ِة َق ْوم َ
َو َي ْست ْ
آخ ِري َن } [األنعام،]133 :
َخلِ ْ

ِ
احل ِميدُ ( )15إِ ْن َي َش ْأ ُي ْذ ِه ْب ُك ْم
وقلتَ { :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّاس َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء إِ َىل اهللَِّ َواهللَُّ ُه َو ا ْلغَن ُّي ْ َ
وي ْأ ِ
ت بِ َخ ْلق َج ِديد (َ )16و َما َذلِ َك ع ََىل اهللَِّ بِ َع ِزيز ([ } )17فاطر]18 - 15 :
ََ

وإين أعوذ بك يا رب أن تستبدل يب أحدا من خلقك ،فأنا عبدك الفقري الذليل
احلقري الذي ال يمكنه أن يتنفس اهلواء ،أو يرشب املاء ،أو يأكل الطعام ،أو يسري يف
األسواق ،أو تتقلب به الدنيا ،دون أن متده أنت بعطائك ورزقك وجودك وفضلك.
يا رب فاجعلني أشعر بفضلك عيل يف كل ذلك ..حتى أعلم أنه ال خري إال منك،
وال فضل إال بك ..وأنك أنت الغني احلميد.
يا رب أعوذ بك أن أكون كأولئك املغفلني الذين تومهوا أهنم ينفعونك بعبادهتم،
أو يرضونك إن تركوها ،فأنت يا رب الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك،
فكيف ال تكون غني ًا عن غريك؟
يا رب لقد قلت يف كلامتك املقدسة تذكر غناك وفقرنا ،وتدعونا إىل مد أيدينا
إليك ،ال إىل األشياء التي هي من صنعك( :يا عبادي كلكم جائع ،إال من أطعمته،
فاستطعموين أطعمكم ،يا عبادي كلكم عار ،إال من كسوته ،فاستكسوين أكسكم ،يا
عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار ،وأنا أغفر الذنوب مجيعا ،فاستغفروين أغفر لكم،
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يا عبادي إنكم لن تبلغوا ُضي فترضوين ولن تبلغوا نفعي ،فتنفعوين ،يا عبادي لو أن
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم ،ما زاد ذلك
يف ملكي شيئا ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب
رجل واحد ،ما نقص ذلك من ملكي شيئا ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ،ما نقص ذلك مما
عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر ،يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم،
ثم أوفيكم إياها ،فمن وجد خريا ،فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك ،فال يلومن إال
()1

نفسه)

فأسألك يا رب أن متأل قلبي هبذه احلقائق النورانية التي يدل عليها كل يشء،
حتى أعيش يف رحاب غناك املطلق ،غنيا عن أن أمد يدي ألولئك املمتلئني بالفقر
واحلاجة والضعف.
وأعوذ بك يا رب أن ختتربين بام ال أطيق من الدنيا التي قد ترصفني عنك..
فارصف يل منها ما أحتاجه ،وما يغنيني عن مد يدي خللقك ،وارصف عني ما يؤدي إىل
البطر والكرب والغرور ..فأنت تعلم ضعفي ،فاحفظني من كل ما يبعدين عنك ،أو
يرصفني عن بابك ..فبابك عندي هو الغنى املطلق الذي ال أحتاج معه لغريه.

( )1صحيح مسلم  1994/4ح()2577
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احلقائق والرموز
إهلي ..أهيا القدوس املتعايل عىل كل يشء ..حتى عن تعريفنا به ،ووصفنا له.
أعوذ بك من اجلهل الذي جيعلني عبدا رقيقا لأللفاظ ،فأجعل منها شبكة
الصطياد احلقائق ،فاحلقائق أعظم من أن تصطاد باأللفاظ ..واحلقائق أعظم من أن تعرب
عنها تلك الرموز التي مل توضع ألجلها ،وإنام وضعت لغريها.
أعوذ بك يا رب أن حيصل يل ما حصل ألولئك الذين راحوا يعرفونك من خالل
األلفاظ ،فانتزعوا من عظمتك كل معاين القداسة ،وشبهوك بخلقك ،وجعلوا منك
وثنا ،ال إهلا عظيام قدوسا متعاليا عن كل األوهام واخلياالت.
يا رب لقد راحوا لغفلتهم يذكرون أن لك يدين ..وأن فيهام أصابع ..وأنك
متسك هبام األشياء ..وذلك عندما تركوا احلقائق الواردة يف ذكرك لليدين يف كلامتك
املقدسة ،وتشبثوا باأللفاظ..
لقد قرأوا قولك يف الرد عىل اليهود الذين اهتموك بالبخل﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ
َ
اهللِ م ْغ ُلو َلة ُغ َّل ْت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء﴾[املائدة:
َان ُي ِنف ُق َك ْي َ
ْ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
َ
 ،]64وبدل أن يفهموا من اآلية الكريمة الغرض الذي وردت من أجله ،وهو نفي
البخل عنك ،راحوا يذكرون أهنا تثبت لك صفة ذاتية ُيطلق عليها اليد ..وأهنا اليد
احلقيقية ..وليس من فرق بني أيدينا ويدك إال أننا نعرف أيدينا وشكلها ،وال نعرف
شكل يديك ..تعاليت وتقدست عام يقولون علوا كبريا..
جت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُ ِق َك َو َال َت ْب ُس ْط َها ُك َّل
ولو أهنم قرأوا معها قولكَ ﴿ :ال َ ْ

ِ
ورا ﴾ [اإلرساء ،]29 :لعلموا أنك ال تنهاهم عن وضع أيدهيم
ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما حمَ ُْس ً
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يف أعناقهم ،وال بسطها ،وإنام تنهاهم عن البخل والتبذير ..ولذلك مل يقل أحد من
الفقهاء بتحريم قبض اليد أو بسطها.
وهكذا راحوا يفهمون قولك إلبليسَ ﴿ :ما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ َملِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي﴾
[ص ،]75 :عىل أن لك يدان حقيقيتان ،وأنك مددهتام إىل طينة آدم ،لتسوهيا ،كام نسوي
نحن الطني بأيدينها..
ويلهم أين عقوهلم ..وهل يمكن لقداستك أن حتتاج إىل هذا ،وأنت الذي ال
حتتاج ألي وسيلة لتنفيذ أي مطلب مهام عز وعال ..لقد قلت يف كلامتك املقدسة تذكر
ذلك { :إِن ََّام َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون} [يس ،]82 :وقلتَ {:و َما َأ ْم ُرنَا
إِ َّال و ِ
احدَ ة َك َل ْمح بِا ْل َب َ ِ
رص} [القمر]50 :
َ
ويلهم ..أمل يقرؤوا قولك ،وأنت تصف أعامل عبادكَ ﴿ :ذلِ َك بِ َام َقدَّ َم ْت
َأ ْي ِدي ُك ْم﴾ [آل عمران ،]182 :فهذه اآلية الكريمة واضحة يف الداللة عىل األفعال مهام
اختلف نوعها ،وليس املراد منها حرص احلساب والعقاب عىل ما عملت األيدي فقط..
بل يدخل فيها ما عملت األلسن واألرجل وكل اجلوارح.
وهكذا يا رب راحوا يذكرون أنك حتتاج لعينني لتبرص هبام ،مثلام حيتاج البرش إىل
ذلك ..وقد جرهم لذلك انسياقهم وراء الكلامت والرموز ،ال املعاين واحلقائق ،فقد
ِ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْحيِنَا﴾
قرأوا قولكْ َ :
﴿و ْ
﴿جت ِري بِ َأ ْع ُيننَا ﴾ [القمر  ]14وقولكَ :
رب ِحلُ ْك ِم َر ِّب َك َفإِن ََّك بِ َأ ْع ُينِنَا ﴾ [الطور  ،]48وبدل أن
﴿و ْ
[هود  ،]37وقولكَ :
اص ِ ْ
يفهموا منها مجيعا ما يدل عىل عنايتك بعبادك الصاحلني ،وتكفلك بحاجاهتم ،وحفظك
هلم ..راحوا جيسمونك ،ويذكرون أن لك عينني ،وليس من فرق بينهام ،وبني عبادك إال
يف الشكل والكيفية.
59

وهكذا راحوا يفهمون من قولكَ ﴿ :و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِر ِه َو ْاألَ ْر ُض َمجِي ًعا
ِ ِ
ات َم ْط ِو َّيات بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر:
الس َام َو ُ
َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َّ
 ]67الرموز دون احلقائق؛ فأثبتوا لك يدين تقبض هبام األشياء ..مثلام يقبض اخللق
األشياء بأيدهيم ،مع أن دالالت كلامتك املقدسة واضحة يف خطاهبم بام يفهمون،
وباللغة التي تطيقها عقوهلم ..وليس املراد منها احلقيقة.
فأنت قد ُضبت هلم مثال بكون كل يشء يف قبضتك ،وحتت أمرك ،وأنه ال
يعجزك يشء ،لكنهم تركوا احلقائق املرتبط هبا ،وراحوا يتشبثون باأللفاظ ..مع أهنم هم
أنفسهم يستعملون أمثال هذه التعابري ،وال يريدون هبا احلقائق.
فهم يقولون كل حني :األمر أصبح بأيدينا ،ويف قبضتنا ..مع أهنم ال يريدون من
هذه األلفاظ ظواهرها ،وإنام يريدون احلقائق املرتبطة هبا..
وهكذا يقولون :فالن بني يدي ،ونحن بني أيديكم ..وهم ال يريدون ،ال
األيدي ،وال البينية ،وإنام املعاين املتعلقة هبا ،والدالة عليها.
لكنهم إن رجعوا إىل كلامتك املقدسة ،راحوا يتشبثون باحلروف ،وينسون
املعاين ،ويغفلون عنها ..فيشوهونك ويشبهونك وجيسمونك.
ولو أهنم عادوا لكلامتك املقدسة نفسها ،وطبقوا هذه املقاييس التي طبقوها عىل
تلك اآليات الكريمة ،لعلموا أن مرادك أعظم من أن يكون تلك الظواهر التي فهموها،
فقد قلت يف كلامتك املقدسة عند ذكرك للمنافقني { :ن َُسوا اهللََّ َفن َِس َي ُه ْم} [التوبة،]67 :
فهل يمكن أن جيرؤوا أحد عىل وصفك بالنسيان ..وهل يستقيم النسيان مع العلم..
وهل يستقيم النسيان مع العظمة؟
ون اهللََّ و ُهو َخ ِ
وهكذا قلت عنهم{:إِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ ُخي ِ
َاد ُع َ
اد ُع ُه ْم} [النساء،]142 :
َ َ
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وهل يستقيم مع عظمتك املطلقة ،ورمحتك الواسعة ،أن تكون خمادعا ..فاخلداع ال
يكون إال للضعفاء الذين تعوزهم القدرة ،فيلجؤون إىل احليلة.
وهكذا ذكر نبيك  رمحتك بعبادك ،وعنايتك هبم ،وشبه ذلك باعتناء الوالد
بعياله ،فقال( :اخللق كلهم عيال اهلل ،فأحب اخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله)( ،)1فهل يمكن
ألحد من الناس أن يفهم من هذا احلديث ظاهره ،فينسب لك الولد والعيال؟
فكل هذه األلفاظ مل ُترد منها يا رب ظواهرها ،وإنام أردت منها املعاين التي تقف
خلفها ،وهي معان متناسبة مع جاللك ومجالك وكاملك ..ومتناسبة مع اللغة التي
خاطبت هبا خلقك ،والتي يستعملون فيها نفس تلك التعابري.
وليتهم اكتفوا بذلك يا رب ..بل راحت شياطني اإلنس واجلن تزودهم بالكثري
من الروايات التي مل تزد عقوهلم إال ارتكاسا وتشبيها وجتسيام وومها.
لقد قال أحدهم يصف عظمتك( :يطوي اهلل عز وجل السموات السبع بام فيهن
من اخلالئق واألرضني بام فيهن من اخلالئق يطوي كل ذلك بيمينه فال ُيرى من عند
اإلهبام يشء وال يرى من عند اخلنرص يشء فيكون ذلك كله يف كفه بمنزلة خردلة)( )
وقال آخر متهكام من الذين ينزهونك ،ويقدسونك( :إذا كانت السموات السبع
يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا ،واألرضون السبع يف يده األخرى كذلك فكيف يقدره
حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فض ً
ال عن أن يقبض هبام شيئ ًا ،فال يد عند املعطلة
وال قبض يف احلقيقة وإنام ذلك جماز ال حقيقة له ،وللجهمية واملعطلة من هذا الذم أوفر

()1املعجم الكبري للطرباين  86/10ح()10033
( )2العظمة )136(445/2
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نصيب)( )
وقال آخر يصفك بامللل( :جاء يف احلديث عن النبي  قولـهَّ :
(فإن اهلل ال َي َم ُّل
حتى متلوا)( ) ،فمن العلامء من قالَّ :
إن هذا دليل عىل إثبات امللل هلل ،لكن ؛ ملل اهلل
ليس كملل املخلوق ؛ إذ َّ
إن ملل املخلوق نقص ؛ ألنه يدل عىل سأمه وضجره من هذا
اليشء ،أما ملل اهلل ؛ فهو كامل وليس فيه نقص ،وجيري هذا كسائر الصفات التي نثبتها
هلل عىل وجه الكامل وإن كانت يف حق املخلوق ليست كامالً)( )
وراح يصفك باهلرولة ،فقال( :صفة اهلرولة ثابتة هلل تعاىل كام يف احلديث
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم ،فذكر احلديث وفيه( :وإن أتاين يميش أتيته
هرولة) ،وهذه اهلرولة صفة من صفات أفعاله التي جيب علينا اإليامن هبا من غري تكييف
وال متثيل ،ألنه أخرب هبا عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب علينا قبوهلا بدون
تكييف)( )
يا رب ..فأسألك أن تعيذين من اجلهل الذي يبعدين عنك ،وأن تطهر عقيل من
كثافة التشبيه والتجسيم ،وأن جتعلني أجلأ إليك كل حني ،فأنت العاصم الذي يعصم
العقول من أن تقع يف هذه االنتكسات.
وأعوذ بك يا رب أن أترك املحكم الواضح الظاهر الذي اتفقت فيه العقول مع
كلامتك املقدسة ،وأتشبث باملتشابه الذي صار فتنة للمحجوبني بالرموز عن احلقائق.

( )1الصواعق املرسلة 1364/4
( )2رواه البخاري ( .)43ومسلم (.)785
( )3جمموعة دروس وفتاوى احلرم (.)152/1
( )4فتاوى ابن عثيمني -العقيدة.380/1-
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لقد ذكرت ذلك يا رب ،ونبهتنا إليه ،وحذرتنا منه ،فقلتُ { :ه َو ا َّل ِذي َأنْزَ َل
ِ
اهبات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
َاب ِمنْ ُه آ َيات حمُ ْك ََامت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
وهبِ ْم
َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
ون ما ت ََشابه ِمنْه ابتِغَاء ا ْل ِف ْتن َِة وابتِغَاء َت ْأ ِويلِ ِه وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهللَُّ والر ِ
اس ُخ َ
ون
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ََ ُ ْ َ
زَ ْيغ َف َيتَّبِ ُع َ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اب} [آل عمران]7 :

فاجعلني يا رب من الراسخني يف العلم الذين يميزون بني احلقائق واأللفاظ،
ويعرفون أن األلفاظ أضعف من أن تعرب عنك ،وأنك أعظم من أن توضع يف تلك
القوالب التي مل يضعها البرش إال للتعبري عن أنفسهم وحاجاهتم.

63

املبدئ املعيد
إهلي ..أهيا املبدئ املعيد ..الفعل ملا يريد.
أسألك كام بدأتني بفضلك ،وغمرتني يف بدايتي بكل ألوان لطفك وهدايتك
وجودك ..أن تعيدين إليك ،وأنا بفطريت النقية التي خلقتها ،وسويتها ،ورضيتها ،مزودا
بكل ما أحتت يل من دروس اهلداية التي غذيت هبا روحي ونفيس وعقيل وقلبي وكل
لطائفي.
وأعوذ بك يا رب أن يصري حايل كحال أولئك الذين انطمست بصائرهم التي
زودهتم هبا ،بعد أن رغبوا عنك ،وحتولوا إىل أعدائك ..وكان أول ما حصل هلم ذلك
العمى الذي وصفته بقولكَ { :و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
رش ُه
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
ِ ِ
ِ
رشتَنِي َأع َْمى َو َقدْ ُكن ُْت َب ِص ًريا (َ )125ق َال
َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َأع َْمى (َ )124ق َال َر ِّب مل َ َح َ ْ
ك ََذلِ َك َأ َتت َْك آ َيا ُتنَا َفن َِسيت ََها َوك ََذلِ َك ا ْل َي ْو َم ُتن َْسى } [طه124 :ـ ]126
فأعوذ بك يا رب أن أنسى آياتك ،أو أعرض عن رسلك ،أو أمترد عن تعاليمك،
أو أهجر كتابك ،أو أعادي أولياءك ،أو أوايل أعداءك ،أو أشيح بوجهي عن مواعظ
امللك الذي قرنته يب ،وجعلته سبيال من سبيل إليك.
يا رب ،فاحفظ يل بصرييت حتى اسرتدها عند اإلعادة ،ويف ذلك العامل ،ويف تلك
النشأة اجلديدة ،وهي ممتلئة مجاال ونورا وصفاء وطهرا ..حتى أستمد من أنوارها ما
حيفظني يف تلك الظلامت ،وجيعلني أمر عىل الرساط كام متر األنوار ،ال يصيبها اخلوف،
وال ينتاهبا احلزن ،وال تشعر بدقته ،وال بحدته ،وال هيوهلا ما يقف أسفله وعىل جوانبه
من األهوال.
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يا رب ..وأسألك أن جتعلني من الذي عصمتهم من ذلك الفزع الذي يعرتي
اخلالئق عندما تأمر بنهاية النشأة األوىل ،وبداية النشأة الثانية ..عندما ُينفخ يف الصور،
ويفزع من يف السموات ومن يف األرض إال من شئت ..فاجعلني ممن شئت ..فأنت
أكرم األكرمني.
يا رب ..وإن وزنتني ووزنت أعاميل يف ذلك العامل ،وتلك النشأة ،فاجعل ميزاين
ميزان من أحببتهم ورضيت عنهم ،ومألت قلوهبم وحقائقهم بكل قيم النبل والطهارة،
حتى إذا خرجت نتيجة ذلك امليزان صحت كام صاح ذلك املؤمن الذي وصفته يف
كتابك ،ووصفت فرحه واستبشاره وقولهَ { :هاؤُ ُم ا ْق َر ُءوا كِتَابِ َي ْه ( )19إِ ِّين َظنَن ُْت َأ ِّين
ُم َالق ِح َسابِ َي ْه} [احلاقة]20 ،19 :
أو كام وصفت ذلك اآلخر الذي أدخلته جنتك ،وفيها تذكر صديقه الذي كان
يستعمله الشيطان لغوايته ،لكنه اجتنبه ،واتبع رسلك وأولياءك ،وضحى بكل يشء يف
سبيلك ،وبعد أن اطلع عىل حاله صاح فرحا ورسورا بنعمتك عليهَ { :أ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ
ِ
( )58إِ َّال َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
يم ( )60ملِ ْث ِل
وىل َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ ( )59إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ

َه َذا َف ْل َي ْع َم ِل ا ْل َع ِام ُل َ
ون} [الصافات]61 - 58 :

يا رب ..وإن أدخلتني دار القرار ،فاجعلني مع أوليائك الذين أحببتهم وواليتهم
وضحيت بكل يشء يف سبيل نرصهتم ..فقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :و َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
الصدِّ ِيقنيَ َو ُّ
الش َهدَ ِاء
ول َف ُأو َلئ َك َم َع ا َّلذي َن َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّينيَ َو ِّ
َو َّ

والص ِ
احلنيَ َو َح ُس َن ُأو َلئِ َك َرفِي ًقا} [النساء ،]69 :وقال لنا نبيك مبرشا( :املرء مع من
َ َّ
()1

أحب)

()1رواه أمحد  )12652( 159 /3وأبو داود  .. 5127وغريمها..
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يا رب ..وأعوذ بك أن تعيدين يف زمرة أعدائك ،فأنا ،وإن قرصت يف حقك،
لكن قلبي مل يكن معهم ،وال مواليا هلم ،بل كان مع أوليائك ،سلم ملن ساملوا ،وحرب
ملن حاربوا.
يا رب ..كلام تذكرت اسمك [املبدئ املعيد] أشعر برسور عظيم هيزين إليك..
ويرفع عني كل عن تلك اهلموم التي أراها ،وأعيشها ،ألين أعلم أن هذه جمرد بداية،
وأن النهاية أمجل بكثري.
فكل أولئك املظلومني املحرومني املحتقرين الذين أراهم ،وأتأمل هلم ،ليست تلك
هنايتهم ،وال هناية قصتهم.
بل ما أراه منها ليس سوى البداية فقط ،أما النهاية فهي أمجل بكثري؛ فأولئك
املضطهدين سيجلسون يف يوم من األيام عىل أرائك السعداء ،ومنابر النور ،مرسورين
يشاهدون أولئك الذين ظلموهم واحتقروهم ،وهم يلقون جرائر أعامهلم التي مل
حياكموا عليها يف بدايتهم ،والتي ظنوا أهنم لن حياكموا عليها أبدا ،غافلني عن عدلك
املطلق الذي أقمت عليه كل يشء.
لقد قلت يف كلامتك املقدسة تصف ذلك املوقف لتمأل قلوب املستضعفني راحة
وسعادة وطمأنينةَ { :فا ْل َي ْو َم ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِم َن ا ْل ُك َّف ِار َي ْض َح ُك َ
ون ( )34ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك
ون (َ )35ه ْل ُث ِّو َب ا ْل ُك َّف ُار َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
َينْ ُظ ُر َ
ون ([ })36املطففني]36 - 34 :
وقلت تذكر أولئك الظلمة الذين حفروا األخاديد للمؤمنني ،ومألوها حطبا
ونارا ،ثم ألقوهم فيها ،وهم يتومهون أهنم يلقوهنم يف النار ،بينام مل يكونوا يف حقيقة
ات ا ْلو ُق ِ
َّار َذ ِ
األمر يلقوهنم إال يف جنتك وفضلكُ { :قتِ َل َأصحاب ْاألُ ْخدُ ِ
ود ( )4الن ِ
ود
َ
ْ َ ُ
( )5إِ ْذ ُه ْم َع َل ْي َها ُق ُعود (َ )6و ُه ْم ع ََىل َما َي ْف َع ُل َ
ون بِاملُْؤْ ِمنِنيَ ُش ُهود (َ )7و َما َن َق ُموا ِمن ُْه ْم
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يد ( )8ا َّل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
احل ِم ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َواهللَُّ ع ََىل ُك ِّل
َّ َ َ
ُ ُ
إِ َّال َأ ْن ُيؤْ منُوا بِاهللَِّ ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
اب َج َهن ََّم َو َهل ُ ْم
يشء َش ِهيد ( )9إِ َّن ا َّلذي َن َف َتنُوا املُْؤْ مننيَ َواملُْؤْ منَات ُث َّم َمل ْ َي ُتو ُبوا َف َل ُه ْم ع ََذ ُ
َ ْ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
ات َهل ُ ْم َجنَّات َ ْ
احل ِر ِيق ( )10إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ع ََذ ُ
الص َ
اب ْ َ
ْاألَ ْهنَ ُار َذلِ َك ا ْل َف ْوزُ ا ْلكَبِ ُري} [الربوج]11 - 4 :

ثم ذكرت البطش الشديد الذي ينتظر أولئك املجرمني يف دار اإلعادة ،فقلت{ :
ِ
ِ
ِ
ور ا ْل َو ُدو ُد (ُ )14ذو
إِ َّن َب ْط َش َر ِّب َك َل َشديد ( )12إِ َّن ُه ُه َو ُي ْبدئُ َو ُيعيدُ (َ )13و ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ا ْل َع ْر ِ
ش املَْ ِجيدُ (َ )15ف َّعال َملِا ُي ِريدُ } [الربوج]16 - 12 :
يا رب ..فأسألك أن أنجح يف كل االختبارات التي ختتربين هبا يف دار بدايتي،
حتى إذا ما أعدتني إليك كنت حمتفظا بإنسانيتي ،ألصعد هبا يف معارج الكامل التي هيأهتا
يل ،وألرى من أنوار ملكوتك ما متتلئ به بصرييت إيامن وحتقيقا ورقيا.

67

احلكم العدل
إهلي ..أهيا احلكم العدل ..صاحب امللك وامللكوت ..والقوة واجلربوت..
واملوازين الدقيقة ..والقدرة النافذة.
عندما أنظر إىل عامل اآلفاق ،فأرى الكواكب ،وهي تسري يف مساراهتا الدقيقة
بانتظام عجيب ،وملاليري السنني ،من غري أن يصطدم بعضها ببعض ،أو يطغى بعضها
عىل بعض.
وعندما أستمع إىل ما يقوله اخلرباء حول عامل الذرة الدقيق ،واألكوان املصغرة
التي صنعتها بلطفك وحكمتك ،والتي ال تقل يف إبداعها عن عامل الكواكب والنجوم
واملجرات.
وعندما أنظر إىل عامل احلياة وأرى النمل والنحل واحلرشات ،وهي منتظمة يف
قراها ومدهنا ،يؤدي كل منها وظائفه بدقة وإحكام يف جمتمعات ممتلئة بالرقي والتحرض.
وعندما أنظر إىل عامل النفس ،ذلك العامل اململوء بعجائب الروح واملادة ،والغيب
والشهادة ،واألحاسيس واملشاعر..
عندما أنظر إىل كل ذلك وغريه ،أمتلئ إعجابا بقدرتك الباهرة ،وموازينك
الدقيقة ،وعلومك التي ال حدود هلا ،ولطفك الذي ال هناية جلامله.
بعد تلك الرحلة التي أرى فيها كل يشء مستقرا منتظام ممتلئا باجلامل والكامل
والعدل ،أنزل إىل تلك العوامل التي أذنت لنا فيها ببعض احلركة ،حتى نؤدي وظائف
االستخالف التي امتحنتنا هبا ،لرتفعنا ،ومتنحنا من الكامل ما هو متاح لنا.
عندما أنزل إىل هذه العوامل أصاب بالصدمة ..فاحلرب والرصاع والتنافس عىل
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حجارة األرض ومعادهنا وسوائلها وهوائها يقيض عىل كل يشء مجيل ،وجيعل احلياة
البرشية كابوسا ثقيال.
وعندما أنظر إىل أولئك الذين جيلسون عىل عروش السلطة ،وأرى فيهم فرعون
والنمرود ونريون وهتلر وترامب ..وكل أولئك املجرمني الذين مألوا األرض خرابا
ودمارا ،أمتلئ باألمل ،ألن البرش تركوك ،وراحوا إىل أهوائهم حيكموهنا من دونك.
ولو أهنم علموا أنك أنت احلكم العدل ،كام أنك اخلالق الرازق ..جلاءوا إليك
يطلبون منك أن تكون احلكم بينهم مثلام كنت احلكم يف عوامل اآلفاق واحلياة واألنفس.
ولو أهنم فعلوا ذلك لوجدوا كرمك الذي جتىل يف عامل اخللق ،يتجىل يف عامل
األمر ..والذي جتىل يف عامل الكون يتجىل يف عامل الترشيع؛ فيستحيل عىل الذي خلق كل
يشء أال يكون قادرا عىل تسيريه ..ويستحيل عىل من دبر أمور احلرشات واحليوانات
والذرات أن يعجز عن تدبري أمور البرش.
ولو أهنم ختلوا عن كربيائهم ،وراحوا يدرسون سرية األنبياء واملرسلني ..لعلموا
أهنم مل يتحملوا كل تلك التضحيات ملجرد التعريف بك ،وبكيفية عبادتك ،وإنام جاءوا
مع ذلك ليعرفوهم بتلك القوانني التي حتكمهم ،والقيم التي تصلح هلم ،والتي حتميهم
من نفوسهم ،ومن تغيري الشياطني لفطرهتم.
ولو أهنم تواضعوا ،وراحوا يقرؤون كلامتك املقدسة املمتلئة باإلعجاز ،لوجدوا
فيها كل ما يبحثون عنه ..فكل رشائع العدالة والرمحة واللطف مبثوثة فيها ،بمنطوقها
ومفهومها.
لكنهم حجبوا بأولئك اجلبابرة الذين حكموا باسمك ،وتسلطوا عىل عبادك
بالرشيعة التي كذبوا عىل اخللق حينام أومهوهم أهنا رشيعتك.
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ولو أهنم تواضعوا ،وراحوا إىل البيان النبوي الذي أرفقته مع تنزيلك ،لعلموا
أن رسول اهلل  أخرب أن السلطان والقرآن سيفرتقان ..وأن كل احلكام الذين سيمر
عليهم التاريخ لن حيكموا برشيعتك ،وإنام سيحكمون بأهوائهم وأسامئهم
وعشائرهم ..وإال فإن أسامءهم وحدها تدل عليها ..فهي أحكام أموية أو عباسية أو
عثامنية أو سعودية ..وليست أحكاما إهلية ربانية نبوية.
إهلي ..هم يتومهون أن أحكامك بينهم قارصة عىل تلك احلدود التي رشعتها ،أو
العقوبات التي سلطتها عىل املجرمني واخلونة والظاملني ..ومل يعلموا أن رشيعتك
وأحكامك أعمق وأعظم ،ألهنا تبدأ برتبية النفس وهتذيبها ،وتنتهي بذلك املجتمع
الفاضل املمتلئ بكل قيم الرمحة واللطف والعدالة.
لقد جربوا أن يقيموا ألنفسهم دوال ودويالت وأنظمة بعيدة عنك ،فتحققت
هلم بعض مظاهر العدالة ،فتومهوا أنه يمكنهم أن يقيموا حياهتم بمعزل عنك ،وقد
ومهوا ،فتلك العدالة التي يروهنا ليست سوى شباك للشيطان يصطادهم هبا.
فبتلك العدالة انتكست أخالقهم ،وظهرت بينهم كل أصناف الشذوذ واإلباحية
والرذيلة ،وحتولوا معها إىل عوامل غريبة ،ال هي من عامل اإلنسان ،وال هي من عامل
احليوان ..ونجح الشيطان يف تغيري خلقتهم وجبلتهم وفطرهتم.
إهلي ..ما حصل هلم ذلك كله إال بتمردهم عليك ،وفرحهم بعلومهم ،وتومههم
أهنم يمكن أن يستغنوا عنك بذلك البصيص من نور العقل الذي وهبتهم ..ولو أهنم
استعملوه حق استعامله ،الهتدوا به إليك ،ولنالوا من أشعة فضلك ما حيميهم من تلك
الظلامت التي أوقعتهم فيها نفوسهم األمارة ،وشياطينهم املتمردة.
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إهلي ..فهب يل مجيل التسليم لك حتى أكون كنبيك إبراهيم ..ذلك الذي طلبت
منه يف عامل الرؤيا ال يف عامل اليقظة أن يذبح ابنه ،فأرسع إىل ذلك ،ال جيادلك ،وال
يامريك ،وال يعقب عليك ..ألنه يعلم أن رمحتك التي وهبته إياه هي نفسها التي طلبت
منه ذلك.
وهب يل ـ إهلي ـ ما وهبته إلسامعيل ..ذلك الفتى احلليم الذي تقبل أمرك ،وسلم
له ،وطلب من أبيه أن ينفذه بكل دقة ..ومل يتهرب ،ومل جيادل ،ومل يدخل ذلك البصيص
الضئيل من العقل الذي يعقل عن احلقيقة.
إهلي ..أعوذ بك أن أمترد عىل أوامرك ،أو أدخل أهوائي يف رشائعك ..فأنت أعلم
بمن خلقت ،وأنت احلكم العدل ،وأنت اللطيف اخلبري.
إهلي ،وأعوذ بك أن يكون تسليمي حلكمك تسليم املقهورين املجبورين
املكرهني ،فأنت أكرم من أن تقبل مثل هذا التسليم..
وأسألك بدله أن يكون تسليمي لك ولرشيعتك وحاكميتك تسليم املحبني
الصادقني املخلصني.
وكيف ال يكون تسليمي لك مثل هذا التسليم ..وكل كياين ساجد لك ،خاضع
ألمرك..
وهل يمكن أن أكون أدنى مهة من ذلك الذي قال ملحبوبته:
أرسلت ،يوم ًاُ ،بثينة ُ تبتغي
لو
ْ

عيل يميني
يميني ،ولو عزّ ت ّ

ألعطيتها ما جا َء يبغي رسوهلا،

وقلت هلا بعد اليمني :سليني
ُ

إهلي ..وأعوذ بك أن أدخل هواي يف رشيعتك ،أو أقدم عقيل عىل ذلك العقل
املقدس الذي وهبته لنبيك ،وأنزلته لنا يف كتابك ..فأنت األعلم واألحكم ،وأنت
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األدرى أين تضع رشيعتك..
فأسألك يا رب أن أكون كذلك الذي قال:
أترك ما أهوى ملا قد هويته ...فأرض بام ترض وإن سخطت نفيس
فأسألك يا رب ،وأنت الذي متلك نفيس ،ومتلك رضاها وسخطها ،أن جتعلني ـ
كام أعبدك بالذكر والسجود والصالة والقراءة ـ أعبدك يف السياسة واالقتصاد والفن
والثقافة وكل شؤون احلياة ..فال خري يف شأن تكون أنت بعيدا عنه.
فاجعل يا رب سياستي واقتصادي وفني وكل شؤون حيايت تابعة ملرضاتك،
ِ
اي َو َمم َ ِايت هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ
حتى أحتقق بام أمرتنا أن نقولهُ { :ق ْل إِ َّن َص َال ِيت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ
(َ )162ال َ ِ
رش َ
ت َو َأنَا َأ َّو ُل املُْ ْسلِ ِمنيَ } [األنعام]163 ،162 :
يك َل ُه َوبِ َذلِ َك ُأ ِم ْر ُ
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الواحد األحد
إهلي ..أهيا الواحد األحد ..الفرد الصمد ..الذي ليس له نظري وال ند ..ومل يكن
له كفوا أحد.
مهام عظمت صفاتك وكملت وضاقت العبارات عن التعبري عنها إال أن أعظمها
وأكملها وأمجلها وحدانيتك وأحديتك ..فأنت الواحد األحد الذي ال يعرتيه التعدد
من كل الوجوه ،وبكل املعاين ،ويف كل األحوال.
وكل من ادعى معرفتك ،وادعى معها تعددك ،أو تركيبك ،أو وجود من
يشبهك ،أو وجود ما يناظرك ،أو يكون معك ندا ،أو يكون معك مدبرا ،أو يكون معك
حاكام ..فقد جهلك ..فأساس معرفتك وحدانيتك ،وأساس كل ضاللة اإلرشاك بك.
فلوال وحدانيتك ـ رب ـ ما كملت صفاتك ،وال تنزهت ذاتك ،وكيف تكمل
صفاتك ،وهناك من ينازعك إرادتك إذا أردت؛ فيختار عكس اختيارك ..وبذلك
جيعلك مكرها ..أو خيتار مثل اختيارك ،فيكون لك ـ أو تكون له ـ تابعا ..أو ينازعك
قدرتك ،فيجعلك عاجزا ..أو خيالف ما دلك عليه علمك ،فيجعلك جاهال ..أو خيالف
رمحتك فيجعلك قاسيا ..أو خيالف عدلك ،فيجعلك جائرا.
وهكذا يا رب لن تبقى صفة من صفات كاملك ،إال وأفسدها التعدد ..فالتفرد
والوحدانية أساس الكامل ،ومن كان متعددا كان عرضة للفساد واالنحالل.
وهلذا كانت وحدانيتك ـ رب ـ أساسا للسالم والطمأنينة والسعادة التي يشعر
هبا املؤمنون املوحدون ..وكيف ال يشعرون هبا ،وهم يرون رصاع األقطاب والنظراء،
وغلبة بعضهم عىل بعض ،وتسلط بعضهم عىل بعض ،وقهر بعضهم لبعض ..وحتول
احلياة بسبب ذلك كله إىل مفازة للقتل والدمار.
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فلوال وحدانيتك ـ رب ـ ما رأينا األقامر والكواكب والنجوم واملجرات
والذرات ،وهي تسري بدقة يف مساراهتا املحددة هلا ،لتجعل من الكون مجيعا لوحة فنية
بديعة اجلامل ..وهل يمكن لسفينة يتنازعها ربانان أن تصل إىل املرسى؟ ..وهل يمكن
لكون يتنازعه ربان أن يسري بانتظام ودقة؟
ولوال وحدانيتك رب ما رأينا ذلك التكامل يف املوجودات ..وال ذلك التناسق
بينها ..وال تلك اخلدمات التي يقدمها بعضها لبعض ،فهي تسري يف دورة منتظمة،
وبمقاييس دقيقة ال يصيبها الشذوذ ،وال ينحرف هبا الرصاع.
فويل ألولئك الذين دنسوا عقوهلم وقلوهبم باإلرشاك بك ..فمألوها باألسامء
التي ال مسميات هلا ،والتي قلت فيها يف كلامتك املقدسة توبخهم بسببها{ :إِ ْن ِه َي إِ َّال
وها َأ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ْم َما َأنْزَ َل اهللَُّ ِ َهبا ِم ْن ُس ْل َطان إِ ْن َيتَّبِ ُع َ
ون إِ َّال ال َّظ َّن َو َما َ ْهت َوى
َأ ْس َامء َس َّم ْي ُت ُم َ

ْاألَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َجا َء ُه ْم ِم ْن َر ِّهبِ ُم ْاهلُدَ ى} [النجم]23 :

يا رب ..وكام هديتني إىل جنان توحيدك ،ومألت قلبي بتعظيمك ،وحفظت
عقيل من أن تترسب إليه أوهام الرشك بك ..فاجعلني أوحد قلبي لك ،حتى ال يكون
فيه غريك ،وحتى تكون أنت وحدك مالذي وملجئي وطلبتي وغايتي ..وحتى ال يرتبع
عىل عرش قلبي حب غري حبك ،أو تسليم غري التسليم لك ،أو ذلة لغري مجالك ،أو
سكون غري السكون لك.
يا رب ..أنت تعلم أين ما أحببت إال من أمرتني بحبهم ،ومل أعظم سوى من
أمرتني بتعظيمهم ،ومل أسكن لغري من أمرتني بالسكون إليهم..
ولذلك فإن حبي وتعظيمي وسكوين هلم مل يكن سوى حبا وتعظيام وسكونا
لك ..ألنك أنت اآلمر ،وأنت اخلالق ،وأنت املبدع ..وليسوا سوى مظاهر جلاملك
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وكاملك ،وهل يمكن للعاشق أن يعشق الظاهر ،وال يعشق املظاهر التي ُيظهرها أو
يظهر هبا؟ ..وهل يمكن ملن حيب الشاعر أن يكره قصائده؟ ..وهل يمكن ملن حيب
الرسام أن يكره لوحاته؟
لذلك يا رب ..فإن قلبي حمفوظ لك ،ومتوجه إليك ،وما دخله ليس أغيارا
تزاحم حمبتك ،وإنام هي آثار ملحبتك ..وإنام هو فيضان لبحر حمبتك ..وهل يمكن
لعاشق أن خيالف حمبوبه يف احلب والبغض؟
إهلي ..فكام مألت عقيل بكل براهني وحدانيتك ،حتى استحال عليه أن يعتقد
التعدد ،أو يقع يف مستنقعات الرشك ..فاحفظ قلبي املتقلب من أن يقع يف تلك
املستنقعات اآلسنة ،فينشغل باملظاهر عن الظاهر ،وباألنوار عن النور ،وباألشياء عن
مشيئها ،وباألكوان عن مكوهنا.
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اللطيف اخلبري
إهلي ..أهيا اللطيف اخلبري ..الذي يعلم كل يشء ..ظاهره وباطنه ..ومكشوفه
وغامضه ..ورسه وعالنيته ..ويعلم ما يصلحه ..وما يفسده ..وما ينفعه ..وما يرضه.
عندما أراقب أنفايس ،وهي متتص رحيق النسيم ،فيمر يف جنبات جسمي لطيفا
هادئا ال يشعرين بأي نوع من االنزعاج وال القلق ،مع أنه يقوم بأعقد عمليات
االحرتاق ،ليوفر يل ما أحتاجه من الراحة ،وحيول من ذلك الطعام مادة تزود خالياي
باحلياة.
وعندما أتذوق الطعام ،وأجد لذته ،وأرى مروره اهلادئ بني أجهزة جسمي
وأعضائي ودمي وخالياي ..مع أنه يقوم بأعقد العمليات التي ال تضاهيها مجيع مصانع
الدنيا ..من غري أي ضجيج وال ضوضاء وال قلق.
وعندما أرى جسمي عىل الكرة األرضية ،وهي تتحرك حركتها الرسيعة ،وتسبح
مع الكواكب والنجوم يف أفالكها الدقيقة من غري أن يصيبني الدوار ،وال الغثاء ..بل
أشعر ،وكأين ذلك الرضيع الذي يتقلب يف مهده بكل سعادة وراحة.
وعندما أرى مصابيح النهار تنطفئ بالليل لتتيح يل نوما مرحيا..
وعندما أراها تشتغل بكل هدوء ولطف مع تنفس الصبح ،لتتيح يل أن أتقلب يف
هذه احلياة ومطالبها..
وعندما أرى كل يشء معدا إعدادا دقيقا ،وكأنه مل خيلق إال ألجيل ،فأشعة
الشمس حانية ..وألوان الفضاء زاهية ..واملاء العذب يرتقرق بانسيابية وهدوء ومجال.
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عندما أرى كل ذلك يا رب ..أرى لطفك وحنانك وخربتك بام حيتاجه خلقه..
فلذلك تتكرم عليهم بكل ما يصلحهم ،ويصلح هلم ،وتبعد عنهم كل ما يزعجهم
ويؤذهيم.
يا رب ..عندما أرى كل هذا أتيقن أن كل يشء حيصل يف هذه احلياة هو ثمرة
للطفك وخربتك التي ال ندركها ..فخالق احلياة هو خالق الكون ..وهو أنت..
وما دام لطفك يتحكم يف عامل األكوان ،فهو يتحكم يف عامل احلياة ..وما دام هو
املتحكم يف عامل اآلفاق ،فهو املتحكم يف عامل األنفس.
لقد أدرك نبي اهلل يوسف صلواتك عليه وسالمه هذا املعنى عندما قال يف خامتة
مسرية حياته{ :إِ َّن ريب َلطِيف ملَِا ي َشاء إِ َّنه ُهو ا ْلعلِيم ْ ِ
يم} [يوسف]100 :
َ ِّ
احلَك ُ
َ ُ ُ َ َ ُ
لقد أدرك أن األذى الذي أصابه به إخوته ..والبئر التي رمي فيها ..والعبودية
التي امتحن هبا ..واإلغراء الذي تعرض له ..والسجن الذي لبث فيه بضع سنني ..مل
يكن كل ذلك سوى مقدمة لتتوجيه بذلك التاج الرشيف الذي أتاح له أن ينقذ البرش من
املجاعة.
لقد كان كل ذلك ُضوريا حتى يصل إىل ذلك املحل ،بعد أن يمر بكل أصناف
رس ..ليسري بعد ذلك وفق التجارب التي عاشها ،والرتبية التي
الفتن ما ُض منها ،وما ّ
ربيته هبا.
وهكذا يمكن لكل اخللق إن فهموا رس لطفك أن يتوجوا بمثل ذلك التاج.
وذلك التاج ليس ُضوريا أن يكون يف الدنيا ..فالدنيا دنيا ..وقصرية ..وال معنى
هلا ..ولو كانت تعدل عندك جناح بعوضة ما سقيت منها كافرا رشبة ماء.
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لذلك يمكن لكل الناس ..لكل الفقراء ..واملحرومني ..واملرض ..واملبتلني..
ورموا يف السجن الذي
أن يعتربوا أنفسهم قد وقعوا يف اجلب الذي وقع فيه يوسفُ ،
رمي فيه ..فإن أحسنوا كام أحسن يوسف ،وصربوا كام صرب ،ورضوا كام ريض..
فسيتوجون بذلك التاج الذي توج به ..ويصبحون أعزة بعد أن كانوا أذلة ..وأصحاء
بعد أن كانوا مرض ..ومنعمني بعد أن كانوا مبتلني..
لو فقهوا اللطف اإلهلي لعلموا أن اللطيف اخلبري ال يؤذهيم وال يعذهبم وال
يتفنن يف اإلساءة هلم كام تزعم الشياطني ..بل هو يصعد هبم يف لطف وحنان وتؤدة إىل
أن يصلوا إىل الكامل الذي أتيح هلم ،والتيجان التي يستحقوهنا.
إهلي ..وأسألك بلطفك الذي غمرت به كل يشء ،أن تلطف يب يف جماري أقدارك
حتى ال يقع يل منها إال ما يسعدين ويرفعني ويؤهلني لتلك املناصب الرفيعة التي أهلت
هلا أولياءك بعد أن امتألت قلوهبم حمبة لك وشوقا إليك.
يا رب ..الطف بقلبي كام تلطف بجسدي حتى ال حترقه األغيار ،فينرصف
عنك ،فيختنق بذلك االنرصاف ..فأنت هواؤه وحياته ..وال حياة له من دونك.
يا رب ..وأسألك بلطفك أن تلطف هبؤالء البرش املساكني الذين تركوا سبيل
أنبيائك وأوليائك وراحوا يسلكون سبل الشياطني ،ويتمردون عىل الصاحلني
والقديسني الذين علمتهم تأويل احلديث ،وأرسلتهم إىل البرش لينقذوهم من جوع
الروح ،كام أنقذهم يوسف من جوع اجلسد.
لقد كان جوع املرصيني لسبع سنني ..وأنقذهم نبيك يوسف منها ..ونحن يا
رب قد امتد جوعنا ملئات السنني ..ونسألك أن تنقذنا من تلك البقرات العجاف
والسنابل اليابسات التي تلتهم حياتنا وديننا وأخالقنا وكل يشء صالح فينا.
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يا رب نحن يف انتظار ذلك الذي وعدتنا به ،فقلتَ { :وعَدَ اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم
احل ِ
ِ
ِ
َخلِ َفن َُّه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
است ْ
ات َل َي ْست ْ
ف ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ َّن َهل ُ ْم
َخ َل َ
َوعَم ُلوا َّ
ض َك َام ْ
الص َ
ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارت َََض َهل ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا َي ْع ُبدُ ونَنِي َال ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون ِيب َش ْيئًا
ومن َك َفر بعدَ َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون} [النور]55 :
َ َ ْ َ َْ
ُ
وننتظر بشغف ذلك الوعد الذي كتبته يف مجيع كتبك ،وقلت عنهَ { :و َل َقدْ َك َت ْبنَا
ادي الص ِ
ِ ِ
ِيف الزَّ ُب ِ
احلُ َ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
ون } [األنبياء]105 :
الذك ِْر َأ َّن ْاألَ ْر َض َي ِر ُث َها ع َب َ َّ
وننتظر من لطفك أن يتحقق ذلك الوعد الذي ينقذ البرشية ،ويقتل شياطينها،
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
والذي قلت فيهُ { :ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه
ين ْ َ
َو َل ْو ك َِر َه املُْ ْ ِ
رش ُك َ
ون } [التوبة]33 :
يا رب ال مبدل لكلامتك ،وال خلف لوعدك ..ونحن ننتظر لطفك بنا ،وهبذه
األمة ،وبالبرش مجيعا ..حتى يعودوا إليك ،وتعود إليهم مع العودة إليك تلك االبتسامة
التي رسقتها منهم الشياطني ،وعوضتهم بدهلا ما نراه من رصاع وسفك دماء.
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الدال والدليل
إهلي يا من دل كل يشء عليك ..وكنت الدليل عىل كل يشء ..فال حيجب عنك
إال من ُطبع عىل قلبه ،و ُغيش عىل برصه وبصريته.
لقد سألت كل يشء عنك ،وعن دليله عليك ،فأخربين أنك أنت الدليل عىل
األشياء ..ألهنا لوالك مل تكن ..ولذلك كان وجودك مقدمة لوجودها ..وحضورك
الدائم بذرة حلضورها ..ولطفك العظيم ورمحانيتك السابغة عنوانا لظهورها.
عميت عني ال تراك ،وأنت حاُض يف كل يشء ..وخرست صفقة عبد يشك يف
وجودك ،وقد دل عليك كل يشء ،بل أنت الدليل عىل كل يشء.
ولو أن هؤالء نظروا إىل الضعف والقصور والعجز املرسوم يف صفحات
األشياء ،لعرفوا أن ذلك أكرب دليل عليك ..فال خيرج الضعيف عن ضعفه إال القوي،
وال خيرج املريض عن مرضه إال الطبيب ..ولذلك كان جمرد بدو الضعيف قويا دليال
عىل وجود القوي ..وجمرد حتول املريض سليام دليال عىل وجود الطبيب.
يا رب ..لو أهنم طبقوا هذه املعايري املوجودة يف عقوهلم ،والتي يزعمون من
خالهلا أهنم عقالء وفالسفة ومفكرون وعلامء ..ثم يتباهون بذلك ،ويتفاخرون به ..لو
طبقوها عىل األشياء لدلتهم كلها عليك ،ولعرفوا أنك أنت احلقيقة العظمى التي سبقت
وجود كل يشء ..ولوالها ملا وجد يشء.
وهل يمكن أن يتشكل القرص العظيم من غري أن يكون هناك مهندسون خيططون
لبنائه ،وعامل يقومون بالبناء ..ويكون معهم الكثري من الرمل واإلسمنت وكل أدوات
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البناء ..فهل يعقل أن نؤمن بوجود القرص ،ثم ال نؤمن بوجود املهندس الذي صممه،
والبناؤون الذين قاموا ببنائه؟
إهنم ـ يا رب ـ إذا رأوا قصور الدنيا ،حتى لو كانت خربة قد أكل عليها الدهر
ورشب ،يقرون بوجود أصحاب هلا ،ويعجبون باملهندسني الذين صمموها ،وحيفظوهنا
يف اآلثار ،ويكتبون عنها الكتب ..لكنهم يمرون عىل تلك القصور العجيبة املوجودة يف
خاليا أجسامهم ،ويف كل يشء حييط هبم ،ثم ال يعريوهنا أي اهتامم ،وكأهنا متلك من
العقول ما جيعلها مستغنية عن املهندسني واملصممني والبنائني.
يا رب ..لو أنك مل ختلق يف كونك مجيعا سوى زهرة واحدة لكانت دليال للعاقل
يدله عليك ،ويوصله إليك ..وكيف وأنت خلقت ما ال يعد وال حيىص من املخلوقات،
ومن كل األنواع ،وبكل اهليئات..
لكن عقل اجلاحد يعرض عنك ،ويظل يميز بني إبداعك وإبداع من يتوهم أنه
إبداعهم من خلقك ..حيث ينسب إليهم كل ما يصلون إليه من اكتشافات لبعض بدائع
صنعك ،يف نفس الوقت الذي يعمي عينيه عنك.
وهو جيادل يف ذلك ..وال يعلم أن جداله نفسه دليل عليك ..فمن أين لتلك
املواد الكيميائية التي يتصور أن حركتها هي السبب يف حترك فكره القدرة عىل التفكري
واجلدل ،وهي جمرد مواد ميتة العقل هلا ،وال مشاعر ،وال أحاسيس ..وهل يمكن
للموتى إذا اجتمعوا أن يشكلوا حياة ممتلئة باإلدراك والوعي واألحاسيس؟
وهكذا يمكنه أن يتساءل عن تلك الزهرة املمتلئة باجلامل ،مع أهنا صامء بكامء ال
عقل هلا ..فهل متلك أدوات األلوان ،أو عبقرية الفنان ،أو تلك املواد الكيميائية لتشكل
نفسها بتلك الصورة اجلميلة التي جتتمع فيها األلوان الباهرة ،والروائح الذكية،
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والتناسق العجيب ،ثم تظهر يف أوقات حمددة ،وختتفي يف أوقات أخرى بعد أن تؤدي
بدقة ما وكل هلا من وظائف هي نفسها ال تعلمها.
هل يعقل أن تكون تلك الزهرة هي التي صنعت نفسها ،وهي التي صممت
ألواهنا ،ومزجت من املواد املنترشة بينها ما شكل رائحتها؟ ..وهل هي عىل علم بعلوم
الفيزياء والكيمياء والطبيعة؟ ..وهل هي عىل علم باملواد املحيطة هبا وتفاصيلها؟
إن احلمق يبلغ مبلغه من أولئك الذين يروهنا ،ثم ال ينسبوهنا إليك ،أو يعتربوهنا
رسالة منك إليهم لتدهلم عليك ،يف نفس الوقت الذي ينبهرون فيه للباحث البسيط
الذي استطاع أن يكتشف الصيغة الكيميائية املشكلة لروائحها ،أو رس ألواهنا وهبائها،
أو ذلك الفنان الذي يقلد مجاهلا يف لوحاته.
إهنم إذا رأوا تلك اللوحات انبهروا هبا ،وسجدوا للفنان الذي رسمها ..وأحالوا
أن يكون ذلك الرسم جمرد صدفة أللوان اجتمعت ..بل يعتربوهنا إبداعا عظيام ،ومن
عقل جبار ،وذوق رفيع..
لكنهم ـ يا رب ـ يرتكون تلك املكاييل التي حكموا هبا للعامل والفنان ،ليطبقوا
عىل الزهرة قوانني الصدفة العمياء ،والطبيعة البكامء الصامء املجنونة.
إهلي ..ولذلك كان وجودك دليال عىل وجود األشياء ،وكاملك دليل عىل ما أودع
فيها من قوى وطاقات ال يمكن أن يوفرها إال صاحب علم عظيم ،وإرادة نافذة ،وقدرة
باهرة.
يا رب ..عندما أتأمل يف رس ذلك الغباء واحلمق والغفلة التي يقع فيها أولئك
الذين يزهون بأنفسهم ،ويرتفعون عليك أعلم أن ذلك أيضا دليل عليك ،فهم مل
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حيتجبوا عنك ،وإنام أنت الذي حجبتهم ،ألنك ال تريد أن تري مجالك تلك النفوس
اململوءة بقذارة الكرب ،وعفن الغرور ،والزهو الكاذب.
ولو أهنم بدل أن يسلموا أمر معرفتك لعقوهلم املعقولة بأهوائهم ،راحوا
يطهرون أنفسهم من تلك القاذورات التي حتولت إىل قيود وأغالل حتجبهم عنك،
لعرفوك من غري حاجة ألي دليل يدل عليك ،ألن كل يشء يشري بلسان حاله ومقاله
إليك.
فاجلهل بك ـ يا رب ـ ليس ناشئا عن دليل أو علم أو فلسفة أو فكر ..وإنام هو
ناشئ من تلك األمراض التي سيطرت عىل البصرية ،فحالت بينها وبني الرؤية
الصحيحة لألشياء..
لقد ذكرت ذلك يا رب ..وبينت رسه ،فقلتَ { :س َأ ْ ِ
ايت ا َّل ِذي َن
رص ُ
ف َع ْن آ َي ِ َ
ِ
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َري ْ
َرب َ
الر ْش ِد َال
احلَ ِّق َوإِ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َوإِ ْن َي َر ْوا َسبِ َيل ُّ
َي َتك َّ ُ
َّخ ُذوه سبِ ًيال وإِ ْن يروا سبِ َيل ا ْلغَي يت ِ
يت ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيال َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َوكَا ُنوا َعن َْها
ِّ َ
َ
َ ََ ْ َ
ُ َ
غَافِلِنيَ } [األعراف]146 :
فالكرب والغفلة والغرور هي األمراض التي تسيطر عىل عني البصرية ،لتجادل يف
البدهييات الواضحات ،ولو أهنا طبقت ذلك اجلدال عىل كل احلقائق التي تؤمن هبا،
لتربأت منها ،وحتولت إىل السفسطة التي تنكر كل يشء.
ولذلك كان أعقل املالحدة وأكثرهم انسجاما مع نفسه أولئك السفسطائيني،
ألهنم احرتموا عقوهلم ،فطبقوا إنكارهم لك عىل األشياء ..ذلك أنه ال يمكن لعاقل أن
يقر بك.
جيمع بني إقراره بوجود األشياء ،ثم ال ّ
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ذلك أن مثله مثل الذي يقر بوجود التصميم البديع ،ثم ال يقر بوجود املهندس،
أو يقر بوجود الشعر الراقي ،وال يقر بوجود الشاعر ،أو يقر بوجود الرتياق الشايف ،ثم
ال يقر بوجود الطبيب.
يا رب ..وأسألك أن ختلص نفيس من كل ذلك العفن الذي حيول بينها وبني
مجال معرفتك ..وأن ختلص عقيل من كل القيود التي حتول بينه وبني الرحلة إليك..
فأنت الغاية واملنتهى ،وأنت البداية واألساس ..ومن مل ينطلق منك مل يصل إىل يشء..
ومن مل تكن أنت قصده فلن يصل إال إىل الرساب.
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القابض الباسط
إهلي يا من وصفت نفسك بالقبض والبسط ،فكان من أسامئك احلسنى :القابض
الباسط ..ومها اسامن ارتسام يف كلامتك مجيعا الصامتة والناطقة ..فقد قلت يف كلامتك
املقدسةَ { :واهللَُّ َي ْقبِ ُض َو َي ْب ُس ُط َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون} [البقرة]245 :
وقد وجدت حروف هذين االسمني اجلليلني مكتوبة ..ليس يف كلامتك املقدسة
فقط ،وإنام يف كل األشياء واملواقف ..فكلها من فيض قبضك وبسطك ،وعطائك
ومنعك ..ابتداء من نفيس التي أعيش مشاعرها وأحاسيسها ،وانتهاء بأبسط ذرة يف
الكون.
والغفلة عن عالقة ذلك بك ـ يا رب ـ وبأسامئك احلسنى وصفاتك العليا ،هو
الذي يوقع الغافلني يف الرشك ،وجيعلهم يتيهون يف البحث عن األرسار واحلقائق بام
يتومهونه من األوهام التي ال وجود هلا.
إن الغفلة ـ يا رب ـ جعلتنا نتوهم أن القبض الذي ينزل عىل نفوسنا ،فيمألها
بالكآبة ،سببه ذلك العوز املادي ،أو ذلك الفقر العاطفي ،أو تلك احلاجات التي هتفو
إليها نفوسنا ..ولذلك نسعى لذلك العالج الومهي ..ثم نكتشف بعد ذلك أن الغنى
املادي والعاطفي وغريمها مل يغنيا عنا شيئا ..بل كانا جمرد مهدئات ،زال مفعوهلا بعد
استعامهلا ملرات حمدودة معدودة.
ولو أنا علمنا أن ذلك القبض الذي أصابنا منك ،وأنك صاحبه ،وأنه من جتليات
اسمك القابض ..وليس من ذلك الفقر املادي أو العاطفي ..ولو علمنا أنك مل ترسل
إلينا ذلك القبض وما يرافقه من االكتئاب واإلحباط والكدر عقوبة ،وإنام أرسلته تنبيها
وتأديبا لنعود إىل حقيقتنا حتى ال تقتلنا الغفلة ،فنتيه يف وديان البسط والراحة والرسور
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غافلني عن رس رحلتنا يف هذا العامل ،وساكنني عن الصعود يف املعارج التي نصبتها لنا
لنرتقى يف مدارج الكامل.
لو علمنا ذلك يا رب ..لرتكنا كل يشء ،وجلأنا إليك ،ذلك أنه ال يسقينا بأكواب
السعادة اخلالصة غريك ..بل إن اسمك الكريم هو الدواء الوحيد الذي يعالج كل
أصناف القبض ما قدم منها وما استجد ..فاسمك دواء ،وذكرك شفاء ،وطاعتك غنى.
يا رب ..لقد ذكرت لنا ذلك يف كلامتك املقدسة ،فقلت{ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئِ ُّن
ِ
ِ
ِ
وب} [الرعد]28 :
وهب ْم بِذك ِْر اهللَِّ َأ َال بِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
ُق ُل ُ ُ
والطمأنينة هي تلك السكينة التي متتلئ هبا النفس ،ومتتلئ معها بكل أنواع
النشوة والسعادة والرسور التي جتعل صاحبها يعيش عوامل اجلامل املطلق التي ال توفرها
له كل َخور الدنيا وخمدراهتا التي هيرب إليها الغافلون ليعاجلوا القبض الذي يصيب
قلوهبم.
ولو أهنم تدبروا كلامتك املقدسة لعلموا أن ذلك الكدر والكآبة ليس سوى مظهر
من مظاهر الغفلة عنك ،أو هي جتل من جتليات اسمك القابض ..فأنت الذي بيدك
مفاتيح السعادة ،كام أن بيدك مفاتيح الشقاء ..يف الدنيا واآلخرة ..وقد ذكرت ذلك يف
ِ
ِ
احلا ِم ْن َذكَر َأ ْو ُأ ْن َثى
كلامتك املقدسة ،فقلت ـ تعد املؤمنني املقبلني عليك ـَ { :م ْن عَم َل َص ً
َو ُه َو ُمؤْ ِمن َف َلنُ ْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون} [النحل:

 ،]97وقلت ـ تتوعد املعرضني عنك ـَ {:و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
يش ًة َضنْكًا
رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأع َْمى} [طه]124 :
َون َْح ُ ُ

إهلي ..فهب يل من بسطك ما يرفعني عن كدورات الدنيا ،وجيعل قلبي متعلقا
بك ،سائرا يف طريقك ،مقبال بكل كيانه عليك ..وأعوذ بك من كل بسط ورسور
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وسعادة حتجبني عنك ،ومتلؤين بالغفلة ،ألخرس بذلك روحي وحقيقتي التي ال يمكن
أن يعوضها كل كنوز الدنيا.
إهلي ..عندما أخرج من عامل نفيس ،وأدخل عوامل اآلفاق املحيطة يب أرى حروف
قبضك وبسطك مكتوبة يف كل الكائنات ..فالزهرة تتفتح ،وترسل أرجيها عندما يتجىل
عليها مجال بسطك ..وتنقبض وتذبل عندما يتجىل عليها مجال قبضك ..والعارف هو
الذي يعرفك يف كليهام ،ويراك يف كليهام ،ويعيش معك يف كليهام.
والريح عندما ترسل ..والليل عندما يعسعس ..والصبح عندما يتنفس ..كلهم
يتحركون من خالل قبضك وبسطك..
لقد ذكرت ذلك يف كلامتك املقدسة ،فقلت ـ عن الرياح ـَ { :و ُه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل
ني َيدَ ْي َر ْمحَتِ ِه } [الفرقان ..]48 :وقلت عن املياهَ { :و ُه َو ا َّل ِذي ُينَزِّ ُل ا ْل َغ ْي َث
رشا َب ْ َ
الر َي َ
ِّ
اح ُب ْ ً
ِ
ِ
مح َت ُه َو ُه َو ا ْل َو ِ ُّيل ْ
احلَ ِميدُ } [الشورى ..]28 :وقلت عن الفلك:
ْرش َر ْ َ
م ْن َب ْعد َما َقنَ ُطوا َو َين ُ ُ
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َحتَّى ِإ َذا ُكنْ ُت ْم ِيف ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِ ِهب ْم ِب ِريح َط ِّي َبة
{ ُه َو ا َّلذي ُي َس ِّ ُري ُك ْم ِيف ا ْل َ ِّ
و َف ِرحوا ِهبا جاء ْهتا ِريح ع ِ
َاصف َو َجا َء ُه ُم املَْ ْو ُج ِم ْن ُك ِّل َمكَان َو َظنُّوا َأ َّهنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِهبِ ْم
َ ُ َ َ َ َ
َدع َُوا اهللََّ خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه الدِّ ي َن َلئِ ْن َأن َْج ْي َتنَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَ ُكو َن َّن ِم َن َّ
الشاكِ ِري َن } [يونس]22 :
وهكذا ،فإن كل ما نراه يف عوامل اآلفاق واألكوان مما نستبرش له ،أو نحزن بسببه،
ليس سوى جتل من جتليات بسطك وقبضك ..والعارف هو الذي يقرأ حروف الرسائل
التي ترسلها إلينا من خالل ذلك القبض والبسط ..والغافل هو الذي يمأل بسطه
بالرسور الكاذب ،واللهو الفارغ ،واألمل الطويل ..ويمأل قبضه بالقنوط من رمحتك،
واهلرب إىل كل العقاقري التي تقتل عقله وروحه وكل مجال فيه.
إهلي ..يا من بيده كل يشء ..جلأت إليك ،وأنا عبدك الضعيف صاحب القلب
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املتقلب ..أن حتفظني من آثار األشياء ،حتى ال تبعدين عنك ..فالسعادة كلها يف جوارك،
والطمأنينة كلها يف رحابك ..وهل يمكن أن يطمئن ألحد عيش وهو يقاطع ويعادي
ويغفل عمن بيده القبض والبسط؟
يا رب ..لقد رأينا بأم أعيننا أولئك الذين بذلوا كل حياهتم من أجل الثروة واجلاه
وكل أصناف املتع ،لكنهم ماتوا بعدها منتحرين ..ألهنم تومهوا أن البسط يف تلك الثروة
واجلاه ،ومل يعلموا أن البسط بيدك ..فأنت الذي مألت قلوب الصاحلني بالسعادة من
غري أن يكون هلم مال وال متاع ..كام مألت قلوب املستكربين بالكدر مع أن كل يشء
كان هلم وبجانبهم.
أنت يا رب صاحب مفاتيح السعادة والشقاء ..والرسور والكدر ..والفرح
واحلزن ..والنشوة واالنقباض ..توزعها ملن تشاء ،وكيف تشاء ..فاجعلنا من أهل
السعادة والرسور ،ومن أهل جنة الدنيا وجنة اآلخرة ..فاجلنان بيدك ،والنريان بيدك.
أنت ـ يا رب ـ من حول نريان إبراهيم جنانا وبردا وسالما ..فكلام حولتها له
كذلك ،فحول كل النريان التي حتيط بنا إىل برد وسالم ..حتى ال يصيبنا منها يشء..
فأنت ربنا ورب كل يشء..
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اخلافض الرافع
إهلي ..أهيا اخلافض الرافع ..املعز املذل ..من بيده أقدار اخللق خيفضها متى شاء،
وكيف شاء ،ويرفعها متى شاء وكيف شاء.
أسألك يا رب أن جتعلني من الذين رفعت أقدارهم برضاك ،ال بسخطك،
وبجودك ال بمنعك ،وبفضلك ال بمقتك.
وأعوذ بك ـ يا أكرم األكرمني ـ أن تستدرجني ملعارج الرفعة ،حتى إذا وصلت
إىل قمة قممها رميتني يف اهلاوية التي ال قرار هلا.
وأعوذ بك يا رب أن جتعلني كأولئك الذين باعوا ذممهم ودينهم وأخالقهم وكل
قيمهم ألجل الظفر بذلك اجلاه املحدود ،والسمعة املشوبة ،والشهرة املقيتة.
وأسألك يا رب أن تكون أنت جاهي ..فحسبي أن تراين ..وحسبي أن تعرفني..
وحسبي أن ترض عني ..وحسبي أن ترشفني بحبك وقربك ولطفك..
فمن رضيت عنه يا رب وأحببته وقربته ..ال يبتغي عنك بدال ،وال يرض عنك
متحوال ،وال هيتم لغريك ،أرضوا أم سخطوا؟ ..أحبوا أم أبغضوا؟ ..أعجبوا أم نفروا؟
من عرفك يا رب ..وعرف عظمتك مل يطلب اجلاه عند غريك ،ومل يرض الرفعة
عند سواك..
اجعلني يا رب مثل بالل الذي وضعوا الصخرة عىل صدره ليهينوه ..لكنه مل
يلتفت هلم ،وإنام التفت إليك ،وكان يصيح يف ذلك املوقف جذالن مرسورا بنظرك إليه،
وهو يقول فرحا :أحد أحد.
يا رب ..واجعلني مثل عبدك الصالح اإلمام احلسني ..ذلك الذي مزقوا جسده،
وقطعوا رأسه ،ثم رفعوه فوق الرماح ،وهم يتومهون أهنم أهانوه ،أو خفضوه ،بينام مل
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هيينوا إال أنفسهم ..فقد توجته بكرمك يف ذلك احلني الذي قطع فيه رأسه بكل تيجان
العزة والرفعة والكرامة ..وحتول من عامل الدنس واملعايري املغلوطة إىل سيد شباب أهل
اجلنة.
يا رب واجعلني مثل نبيك  ..ذلك الذي حتمل يف سبيلك كل ألوان البالء،
حيث حرشت به قريش وكل من ساندها من املجرمني األطفال ليرضبوه ،والشعراء
ليهجوه ،والقصاصني ليكذبوا عليه ،والوضاعني ليضعوا األحاديث التي تيسء إليه..
لكنه مل يكن يلتفت لكل ذلك ..بل كان نظره إليك ،وفرحه بك ..وعزته ورفعته معك
ويف القرب منك.
يا رب ..واجعلني مثل أوليائك مجيعا ..أولئك الذين ضحوا بسمعتهم
وكرامتهم من أجلك ..فنطقوا باحلق الذي سكت عنه اجلبناء ،عبيد السمعة والشهرة،
وواجهوا الباطل يف أوجه قوته ..ومل يبالوا بأنفسهم يف ذاتك.
إهلي ..وأعوذ بك من أولئك الذين انتكسوا بعدما رفعتهم بالعلم ..لكن
حرصهم عىل سمعتهم وشهرهتم وجاههم وصيتهم جعلهم يضحون باحلقائق يف سبيل
تلك القلوب التي قيدهتم واستعبدهتم من دونك.
إهلي أعوذ بك من أن أكون من تلك الطائفة التي مثلها بلعم بن باعوراء الذي
ضحى بصحبته لألولياء يف سبيل صحبته لألشقياء ،فأنزلت تقول فيهَ { :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ
َان ِم َن ا ْلغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
َاوي َن (َ )175و َل ْو ِش ْئنَا
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ب إِ ْن َحت ِْم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون}
ص ا ْل َق َص َ
َأ ْو ت ْ ُ
[األعراف]176 ،175 :
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أو ذلك القريش الذي سمع كلامتك املقدسة ،وأدرك إعجازها ،لكن خشيته عىل
يقر بكوهنا كلامتك ،وإنام بكوهنا سحرا ،وهو يعلم أهنا ليست كذلك..
سمعته جعلته ال ّ
لقد قلت تصفهَ { :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا (َ )11و َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َمم ْدُ و ًدا (َ )12و َبنِنيَ
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا (ُ )14ث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ( )15ك ََّال ِإ َّن ُه ك َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا
ُش ُهو ًدا (َ )13و َم َّهدْ ُ
ف
ف َقدَّ َر (ُ )19ث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
(َ )16س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا ( )17إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر (َ )18ف ُقتِ َل َك ْي َ

ْرب (َ )23ف َق َال إِ ْن َه َذا إِ َّال
اس َتك َ َ
رس (ُ )22ث َّم َأ ْد َب َر َو ْ
َقدَّ َر (ُ )20ث َّم َن َظ َر (ُ )21ث َّم َع َب َس َو َب َ َ
ِس ْحر ُيؤْ َث ُر ( )24إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
رش ([ })25املدثر]25 - 11 :
أو كأولئك املستكربين الذين طلبوا من أنبيائك أن يرصفوا املستضعفني حتى ال
هتان كرامتهم ،أولئك الذي ذكرت مقولتهمَ { :ما ن ََر َ ِ
رشا ِم ْث َلنَا َو َما ن ََر َ
اك ا َّت َب َع َك
اك إ َّال َب َ ً
ادي الر ْأ ِي وما نَرى َل ُكم َع َلينَا ِمن َف ْضل ب ْل َن ُظنُّ ُكم ك ِ
ِ
ِ
ِ
َاذبِنيَ } [هود:
َ
ْ ْ ْ
ْ
إِ َّال ا َّلذي َن ُه ْم َأ َراذ ُلنَا َب َ َّ َ َ َ
 ،]27لكنهم اكتشفوا بعد حني أن أولئك الذين سموهم أراذل كانوا أصحاب جاه
عظيم عندك ،وعند مالئكتك ،وعند أنبيائك.
وأعوذ بك يا رب أن أكون كأولئك الذين يدّ عون العلم واملعرفة واحلكمة لكنهم
ـ بعد أن يرتفع جاههم ،ويذيع صيتهم ـ ينسون كل احلقائق التي تعلموها ،استسالما
لذلك الصنم الذي شكلوه ألنفسهم ،وراحوا يطلبون اخللق بعبادته.
إهلي ..أهيا اخلافض الرافع ..أسألك أن ترفعني يف ذلك الوقت الذي ُخيفض فيه
املستكربون ،ويرفع فيه املستضعفون يف ذلك اليوم العظيم الذي ذكرته ،فقلتَ { :وعَدَ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخلِ َفن َُّه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
است ْ
ات َل َي ْست ْ
ف ا َّل ِذي َن
َخ َل َ
اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا منْ ُك ْم َوعَم ُلوا َّ
ض ك ََام ْ
الص َ
ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ َّن َهل ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارت َََض َهل ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا َي ْع ُبدُ ونَنِي
َال ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون ِيب َش ْيئًا} [النور]55 :
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وأعوذ بك يا رب أن أرفع يف ذلك الوقت الذي تنتكس فيه احلقائق ،وتضل فيه
القيم ..ويصبح سيد القوم أكثرهم نفاقا ودجال وكذبا.
يا رب ..وإن جعلت يل يف قلوب عبادك أي رفعة أو مكانة ..فأعوذ بك أن
أستسلم هلا ،أو أرض عنها ،أو ألتفت إليها ..حتى ال تستعبدين قلوهبم دونك ،وحتى
ال يصبح رضاهم غايتي ،ال رضاك.
يا رب ..أسألك أن أكون كذلك الصالح الذي قال:
فليتك حتلو واحلياة مريرة ...وليتك ترض واألنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر ...وبيني وبني العاملني خراب
إذا صح منك الود فالكل هني ...وكل الذي فرق الرتاب تراب
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اجلبار القهار
إهلي ..أهيا اجلبار القهار الذي أعطى لعباده كل أنواع الفضل والكرامة ،فجرب
بذلك كرسهم ،وقهر بذلك كل ما يؤذهيم ،ومن يؤذهيم.
يا رب ..عندما أقرن بني أسامئك احلسنى التي جتتمع فيها كل أنواع الرمحة
واللطف والعفو واملغفرة ،مع أسامئك التي جيتمع فيها القهر والغرية واجلربوت ..أشعر
بالسعادة العظمى ..فأنت الكامل الذي جتتمع فيه كل صفات الكامل ..فالذي تقترص
صفاته عىل الرمحة واللطف ،ثم ال ينتقم من املتجربين املتكربين ،وال يعاقب من يتحدى
حدوده ،وال جيازي من يظلم عباده ضعيف ال يستحق أن يكون إهلا ..وهو برمحته
املستكربين يكون قاسيا عىل املستضعفني ،وبرمحته للمتجاوزين حلدوده يكون دافعا
لتجاوزها.
يا رب ..لقد رأيت من عبادك من يأنف بك عن مثل هذه الصفات ،ويتوهم أن
كاملك يف إتاحة كل أنواع احلرية للتجرب والتكرب والغطرسة والظلم ،ثم ال جيازى
أصحاهبا بعد كل جرائمهم إال باجلنان والنعيم..
يا ليت شعري ..كيف يفكر هؤالء ..وهم الذين تثور ثائرهتم ،ويوجهون جام
غضبهم ملن انتهك حرمتهم بكلمة ..ويعتربون غضبهم كامال فيهم ..ويتهمون من
انتهك عرضه ومل يغضب بالدياثة والبالدة ..لكنهم إن أتوا إليك فرضوا عليك أن تكون
بتلك الصفات التي أنفوا منها.
ولو أهنم ـ يا رب ـ قلبوا طرفهم يف الكون حوهلم لوجدوا أن كاملك يف توفر كال
الصفتني :اجلالل واجلامل ..والرمحة والقهر ..واللطف واالنتقام.
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فأنت ـ يا رب ـ خالق الربيع ،وخالق الشتاء ..وخالق الثلج ،وخالق النار..
وخالق البسمة ،وخالق الدمعة ..أنت الذي تضحك وتبكي ..وتسعد وتشقي ..وحتن
وتعاقب.
أنت يا رب الذي يغري عىل حرمات الكون واحلياة أن تنتهك ..وعىل القيم التي
فرضتها أن يتجاوزها العتاة واملردة ..فأسامؤك احلسنى تقتيض كل ذلك ..ومجال الكون
واحلياة يقتيض ذلك.
ولذلك أمرت رسولك أن يقول خماطبا عبادك ،ومعرفا هلم بكَ { :نبئ ِعب ِ
ادي
ِّ ْ َ
ِ
َأ ِّين َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
يم} [احلجر]50 ،49 :
يم (َ )49و َأ َّن ع ََذ ِايب ُه َو ا ْل َع َذ ُ
اب ْاألَل ُ
الرح ُ
ُ َّ
ولذلك جعلته ،كام جعلت مجيع الرسل مبرشين ومنذرين ،فقلتَ { :و َما ُن ْر ِس ُل
ِ
املُْ ْر َسلِنيَ إِ َّال ُم َب ِّ ِ
حيزَ ُن َ
ون
رشي َن َو ُمنْذ ِري َن َف َم ْن آ َم َن َو َأ ْص َل َح َف َال َخ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ِ
ِ
اب بِ َام كَا ُنوا َي ْف ُس ُق َ
ون } [األنعام]49 ،48 :
(َ )48وا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا َي َم ُّس ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
وهكذا جعلت أولياءك العارفني بك ..ال يقنطون عبادك من رمحتك ،وال
يمألوهنم باجلرأة عليك ..بل يعرفوهنم بكاملك اململوء بالرمحة واململوء بالغرية.
يا رب ..جتىل قهرك وجربوتك وجاللك من أن يكون كقهر وجربوت وجالل
املستكربين ..فهم يفعلون ذلك لينتقموا ،ويمألوا نزوات نفوسهم األمارة ..وأنت
املنزه عن كل ذلك.
فقهرك يا رب قهر رمحة وعدالة ولطف ..فأنت ال تعذب املجرمني إال لتؤدهبم،
ولتنتقم للمستضعفني الذين أوذوا بسببهم..

94

وأنت يا رب ..متهلهم فوق ذلك بالعمر الطويل ..وبإرسال املبرشين
واملنذرين ..وبإنزال اآليات البينات ..وبتوفري كل ما حيتاجونه من املواعظ والبينات
ليرتكوا غريهم ،ويعودوا إىل رشدهم.
فإن عادوا إليك قبلتهم ..وإن متادوا عاقبتهم ..بحسب القوانني التي وضعتها
لكونك ،والكلامت التي ال مبدل هلا.
يا رب ..وأسألك أن تشفي صدري بعقاب أولئك الذي آذوا أنبياءك وأولياءك
والصاحلني من عبادك ..يا رب اشف صدري من أولئك الذين آذوا املستضعفني،
وسفكوا دماءهم ،ورسقوا خبزهم ،ومألوا حياهتم بالكدر ..فكام مألوها بذلك ،فامأل
حياهتم.
يا رب ..وأعوذ بك أن أظلم أو ُأظلم ..أو أكون قاسيا كأولئك اجلبارين الظاملني
الطغاة..
يا رب ..فطهر قلبي ليكون أهال لرمحتك ،ال النتقامك ..ولعفوك ،ال لقهرك..
وللطفك ال لعذابك ..فأنت تعلم أين ال أطيق عذابك.
يا رب ..لقد أرسلت إلينا من الرسل ،وأنزلت علينا من الكتب ،وبينت لنا من
البينات ،ووضعت يف عقولنا من احلقائق واملعايري ما أقمت لنا به كل احلجج ..وقد
قلت يف كلامتك املقدسة تذكر ذلكُ { :ق ْل َفلِ َّل ِه ْ
احلُ َّج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة} [األنعام ،]149 :وقلت:
{ ُر ُس ًال ُم َب ِّ ِ
ون لِلن ِ
الر ُس ِل َوك َ
رشي َن َو ُمن ِْذ ِري َن لِئ ََّال َي ُك َ
َان اهللَُّ ع َِزيزً ا
َّاس ع ََىل اهللَِّ ُح َّجة َب ْعدَ ُّ
َحكِ ًيام } [النساء]165 :
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ولذلك ـ يا رب ـ لن يتعرض لعقابك إال أولئك الذين جحدوا رسلك،
واحتقروا كتبك ،وتالعبت أهواءهم بام وضعت يف عقوهلم من احلقائق ..ولذلك كانوا
أهال لبطشك وانتقامك ،بعد أن مل يبقوا أهال لرمحتك ولطفك.
يا رب ..وأسألك يا جابر املنكرسين ،وقاهر الظاملني ،أن جترب كرسي ،وتقهر كل
من تعدى عيل وظلمني مستغال إمهالك ..فكن أنت املنتقم منه ،واجعل كيده يف نحره،
وقني وق املؤمنني من رشه.
يا رب ..أنت أكرم األكرمني وأرحم الرامحني ..فاستجب دعائي ،وأعطني
طلبتي ،واجعلني من أهل رمحتك ولطفك وإجابتك ..وأخرجني وأخرج املستضعفني
من نري املتكربين املتجربين ..يا رب فاقتلهم بأسلحتهم ،ودمرهم بعددهم وعدهتم،
وقيدهم يف قيودهم التي أعدوها للمظلومني املحرومني ..إنك أنت أرحم الرامحني.
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العفو الغفور
إهلي ..أهيا العفو الغفور ..احلليم الصبور ..الذي يعطي لعباده الفرصة تلو
الفرصة ،لريجعوا إليه ،ويصححوا أخطاءهم ،فإذا فعلوا ذلك أقبل عليهم ،ومسح
عنهم كل سيئاهتم ،وطهرهم منها ،وكأن شيئا مل حيصل منهم.
لقد سمعتك يف كلامتك املقدسة ختاطب عبدك املذنب ،وتقول له بكل حنان
ورمحة( :)1عبدي ..متى جئتني قبلتك ..إن أتيتني ليال قبلتك ..وإن أتيتني هنارا قبلتك..
إن تقربت مني شربا تقربت منك ذراعا ..وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا..
وإن مشيت إىل هرولت إليك ..ال حتجبك اخلطايا عني ،فلو لقيتني بقراب األرض
خطايا ،ثم لقيتني ال ترشك يب شيئا أتيتك بقراهبا مغفرة ..ولو بلغت ذنوبك عنان السامء،
ثم استغفرتني غفرت لك..
وسمعتك تقول ـ واصفا حال عبادك وإعراضهم مع كل ذلك الفضل واحلنان
الذي تبديه هلم ـ :هل هناك من هو أعظم مني جودا وكرما ..عبادي يبارزونني
بالعظائم ،وأنا أكلؤهم عىل فرشهم..
وسمعتك تصف اجلاحدين من عبادك الذين ال يرضيهم يشء ،فتقول :إين
واجلن واإلنس يف نبإ عظيم :أخلق ويعبد غريي ،وأرزق ويشكر سواي ،خريي إىل
العباد نازل ورشهم إىل صاعد ،أحتبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ،ويتبغضون إيل
باملعايص وهم أفقر يشء إيل ..من أقبل إيل تلقيته من بعيد ،ومن أعرض عني ناديته من
قريب ،ومن ترك ألجيل أعطيته فوق املزيد ،ومن أراد رضاي أردت ما يريد ،ومن

( )1وردت هذه العبارات يف أحاديث قدسية متفرقة.
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ترصف بحويل وقويت ألنت له احلديد.
وسمعتك تذكر حنانك ولطفك عىل كل عبادك ،البار منهم ،والفاجر ،فتقول:
أهل ذكري أهل جمالستي ،وأهل شكري أهل زياديت ،وأهل طاعتي أهل كرامتي ،وأهل
معصيتي ال أقنطهم من رمحتي ،إن تابوا إيل فأنا حبيبهم فإين أحب التوابني وأحب
املتطهرين ،وإن مل يتوبوا إيل فأنا طبيبهم ،أبتليهم باملصائب ألطهرهم من املعايب ..من
آثرين عىل سواي آثرته عىل سواه ،احلسنة عندي بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف إىل
أضعاف كثرية ،والسيئة عندي بواحدة ،فإن ندم عليها واستغفرين غفرهتا له ..أشكر
اليسري من العمل وأغفر الكثري من الزلل ..رمحتي سبقت غضبي وحلمي سبق
مؤاخذيت وعفوي سبق عقوبتي ،أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها..
وقد سمعتك يف كلامتك املقدسة التي أنزلتها عىل خاتم رسلك ،تقول ـ خماطبا
عبادك ـ بكل لطف ،وأنت اإلله العظيم الغني عنهم ،وعن كل يشءُ { :ق ْل يا ِعب ِ
اد َي
َ َ
ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغ ِْف ُر ُّ
وب َمجِي ًعا إِ َّن ُه ُه َو
الذ ُن َ
ا َّلذي َن َأ ْ َ
ا ْل َغ ُفور ِ
يم} [الزمر]53 :
الرح ُ
ُ َّ
إهلي ما أعظم حيائي منك ،وأنا أسمع منك هذه الكلامت املليئة باللطف والرمحة
واحلنان ،وأنت اإلله العظيم الذي يملك كل يشء ،وقد قلت يف كتابك الكريمَ { :و َما
َأمرنَا إِ َّال و ِ
احدَ ة َك َل ْمح بِا ْل َب َ ِ
رص} [القمر]50 :
َ
ُْ
ومع ذلك ـ رب ـ تصرب عىل عبادك ،ومتهلهم ،وتعطيهم الفرص الكثرية ،بل تأمر
أنبياءك وأولياءك واملصطفني من عبادك أن يتعاملوا معهم بكل لطف وحنان ،فقد
أرسلت كليمك موسى إىل فرعون ،ذلك العتل الغليظ الذي قالَ { :أنَا َر ُّب ُك ُم ْاألَع َْىل}
[النازعات ،]24 :لتأمره بأن يقول لهَ { :ق ْو ًال َل ِّينًا َل َع َّل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو َخي َْشى} [طه]44 :
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ونحن يا رب القارصون املستضعفون املمتلئون بكل أنواع القصور والنقص،
تقوم قيامتنا ،ويزلزل كياننا ،ألجل مواقف بسيطة حتصل لنا ،ثم ال ننال راحتنا إال بعد
أن نشفي غلنا من الذي آذانا وعادانا وأخطأ يف حقنا.
يا رب ..فهب لنا من مجيل الصرب ما نتأدب فيه بأدبك ،ونتخلق فيه بخلقك..
فنسامح ونعفو ،ونصرب ،ونكظم غيظنا ،ونتيح الفرص ملن أخطأ يف حقنا ..فإذا ما جاءنا
معتذرا ،قبلنا منه ،وحمونا ما بيننا وبينه من إساءة ،وجددنا الصحبة معه ،وكأن شيئا مل
حيصل.
إهلي ..أنت تعلم تقصريي يف حقك ،وضعفي عن ذكرك ،وكسيل عن القيام
بعبادتك ..فهب يل من مجيل العفو واملغفرة ما يغطي قصوري ونقيص ..وهب يل من
مجيل فضلك ما يمأل قلبي بتلك املعاين املقدسة التي وهبتها للع ّباد من عبادك ،والزهاد
من أوليائك ،والعارفني من أحبابك.
إهلي ..وإن بدر مني تقصري ،فأنت تعلم أنه ليس جهال بحقك ،ولكنه الكسل
والغفلة وأهواء الدنيا ..وإال فإن قلبي حين أن يقيض عمره ساجدا لك ،منيبا إليك ،ال
جتده إال حيث أمرت ،وال تفقده إال حيث هنيت.
يا رب ..فعاملني بنيتي ،وال تؤاخذ جسدي بتقصريه ،وال نفيس بغفلتها ،وال
لساين بفتوره ،وال جسدي بقعوده..
يا رب ..واجعل مغفرتك يل وعفوك عني سببا حليائي منك ،ال جلرأيت عليك،
حتى أتطهر من كل يشء حيول بيني وبينك ،وأمتلئ بكل ما يقربني منك.
إهلي ..وهب يل من مجيل اليقني ما حيول بيني وبني اليأس من عفوك ومغفرتك
ورمحتك ،فأنت أرحم الرامحني ،وأنت الغفار الذي ال تثقل عىل مغفرته الذنوب ولو
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كثرت ،وال يعجز عن الصفح عن أصحاهبا ،ولو أرسفوا.
إهلي ..وأعوذ بك من أن يكون صربك وصفحك وحلمك عني قائدا يل إىل
معصيتك ،أو التقصري يف حقك ،بل اجعله قائدا يل ألعظمك وأقدسك وأحبك.
وهب يل ـ يا رب ـ من مجيل العصمة ما عصمت به أنبياءك وأولياءك ،فحفظتهم
من نزغات الشياطني ،وجعلتهم لك من املخ َلصني ،فال متر بأذهاهنم غواية ،وال ختطر
عىل باهلم غفلة.
يا رب ..واجعل استغفاري لك استغفار الصادقني ،ال الساخرين املستهزئني،
الذين ال يعدو استغفارهم ألسنتهم.
يا رب ..واجعل استغفاري لك مثل استغفار أنبيائك وأوليائك ..استغفار ترق،
ال استغفار ّ
تدن ..ومن غني األنوار ،ال من غني األغيار ..فأنت متلك نفيس وقلبي وكل
كياين ..فاجعلني لك وحدك ،وهب لقلبي سجدة أبدية ال ينهض بعدها أبدا ..إنك
أنت أرحم الرامحني.
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الوهاب الشكور
إهلي ..يا صاحب الكرم العظيم ..يا جواد ..يا وهاب ..يا شكور ..يا من ال
يضيع عنده سعي الساعني ..وال اجتهاد املجتهدين ..بل جيازهيم عليه ،ويضاعف هلم
اجلزاء ..بل يتقبل منهم النقري والقطمري ..ويضاعفه بشكره وجوده أضعافا ال تعد وال
حتىص.
إهلي ..ما أعظم حيائي منك ،وأنا الذي أطمع يف جودك وكرمك وشكرك ،مع
أن كل ما وهبتني من فضلك ولطفك وهدايتك..
فلوالك مل اهتد إليك ..ولوالك مل أعبدك ..ولوالك مل أرس إليك ..فقد اجتذبتني
بجواذب لطفك ،وحننت عيل بسوابغ مننك إىل أن رصت عىل باب أعتاب جودك،
فغمرتني منها بام ال طاقة للساين بإحصائه وعده.
يا رب ..ومن ذا يطيق أن حييص نعمك ..وهي ال حدود هلا ،كام ال حدود لك..
وهي ال هناية هلا ،كام ال هناية لك..
يا رب ..لو جعلت لنا يف كل خلية لسانا ،وعلمت كل لسان كل أنواع املحامد
ما أطقنا شكرك ..فأنت أعظم من أن حياط بشكرك ،كام أنك أعظم من أن حياط بك..
فشكرك منك ،وشكرك تابع لذاتك ،وذاتك ال حدود هلا.
إهلي ..ما عساي أقول ..وأنا الذي ال أنطق إال بإذنك وفضلك ..ولوالك ل ُعقد
عىل لساين ،ولوالك ل ُعقل عقيل أن يعرفك ،أو حيمدك ،أو يثني عليك.
يا رب ..فكام أطلقت لساين بشكرك ،فامأل كل كياين بمعرفتك ..وامأل كل قلبي
بمحبتك ..فأنا ال أريد سواك ،وال غاية يل إال رضاك.
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يا رب ..أعوذ بك من أن جتعل ما وهبتني من مننك السابغة حجابا حيول بيني
وبينك ،فأفرح بنعمك ،وأنساك ..وأنشغل هبا عنك ..فيكون يف ذلك حجايب ..ويكون
ذلك جحيمي..
فام اجلنة لوال معرفتك والتواصل معك وحمبتك ..وما النعيم سوى أن تلتذ عني
قلبي بمشاهدتك ومشاهدة عظمتك والفناء فيها عن كل يشء.
فاجعل شكرك يل عىل طاعتي أن هتبني فيها من اخلشوع واخلضوع والذلة واملحبة
ما طلبته مني حتى ال تكون أعاميل أجسادا بال أرواح ،وأشباحا بال معاين.
يا رب ..واجعل شكرك يل عىل طاعتك أن أداوم عليها ،كام أمرتنا ،وكام حتب..
حتى ال جتدين إال حيث أمرت ،وال تفقدين إال حيث هنيت.
يا رب ..تعاىل شكرك أن تكون له علة مني أو من طاعتي القارصة ..بل هو جود
حمض منك ..وما أنا إال الغارق يف بحار فضلك ،املستقر يف جنان جودك.
يا رب ..فاغفر يل طمعي يف فضلك الذي يعقب قيامي بام أوجبت عيل من
طاعتك ،فأنا مل أفعل ذلك العتقادي بأن عميل هو الذي أهلني جلودك وشكرك ،ولكني
فعلت ذلك العتقادي يف كلامتك املقدسة التي قرنت لنا فيها بني شكرك وطاعتك ،وبني
عبادتك وفضلك.
يا رب ..وأنا أعلم أن طاعتك مل تكن لتصدر مني لوال إذنك ..وفرحي بإذنك
أعظم من فرحي هبا ..فإنك ما أذنت يل يف طاعتك إال ألنك تريد أن تقربني منك،
وتصلني بك ..ووصلك عندي أعظم من كل طاعة ..وقربك عندي أعظم من كل
نعمة.
إهلي ..أنا عبدك الفقري الذي أنعمت عليه بإخراجه من ظلامت العدم إىل نور
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الوجود ..ثم أنعمت عليه باحلياة بعد املوات ..ثم أنعمت عليه بالذكر بعد أن مل يكن
شيئا مذكورا ..ثم أنعمت عليه بأن عرفته بك ،وهو يف عامل الذر ..ثم عرفته بك بعد أن
أخرجته إىل هذه الدنيا ..ثم أنعمت عليه بأن يكون من أمة خاتم رسلك ..ثم أنعمت
عليه بأن هيتدي هبديه ،ويسري عىل خطاه ،ويستن بسنته ..ثم أنعمت عليه بأن يقرأ
كلامتك املقدسة ،ويعيش معانيها.
يا رب ..كيف أحيص ما أنعمته عيل من فضلك ..فأنت مل خترجني يف سني
الفرتة ،وال يف عامل اجلهالة ،وال يف بوادي الضاللة ..بل أنعمت عيل بالبصرية بعد
البرص ،وباملعرفة بعد العلم ،وباإلنابة بعد اجلهالة ..فلك احلمد عىل ذلك كله ..ولك
الشكر الذي تنقطع معه األنفاس.
إهلي هب يل من مجيل شكرك ما جيعلني أمحدك يف كل األحوال واألوقات ..ومع
كل النعم واآلفات ..فأنت املحمود يف كل األحوال ،وأنت املشكور يف كل األوقات.
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القريب املجيب
إهلي ..أهيا القريب املجيب الذي تعاىل أن حيتاج إىل املكان أو التنقل ..فهو الغني
بذاته عن كل يشء ..وتعاىل عن احلدود ،فهو املطلق الذي حييط بكل يشء ..وتعاىل عن
احللول واالحتاد ،فهو املنزه عن أن يكون فيه جزء من خملوقاته ،أو يكون فيهم جزء منه.
إهلي ..لقد تاه الكثري من خلقك ـ عندما أعملوا عقوهلم القارصة يف معاين
قربك ..فبعضهم راح ينفيه ،ويزعم أن قربك من خلقك ليس سوى علمك هبم،
وإجابتك لدعائهم مع أنك رصحت يف كتابك العظيم بقربك احلقيقي ،ال بقربك
املجازي.
لقد قلت ـ يا رب ـ يف كلامتك املقدسة تبرشنا بقربك احلقيقي مناَ { :ما َي ُك ُ
ون ِم ْن
نَجوى َث َال َثة إِ َّال ُهو رابِعهم و َال ََخْسة إِ َّال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم َو َال َأ ْدنَى ِم ْن َذلِ َك َو َال َأ ْك َث َر إِ َّال
َ َ ُُ ْ َ
ْ َ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
يشء عَلِيم} [املجادلة:
ُه َو َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما كَا ُنوا ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام عَم ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ْ
]7
َخ ُف َ
وأخربت الذين يستخفون بأنك معهم ،ولست بعيدا عنهم ،فقلتَ { :ي ْست ْ
ون
ِم َن الن ِ
َخ ُف َ
َّاس َوالَ َي ْست ْ
ون ِم َن اهللِّ َو ُه َو َم َع ُهم} [النساء ]108
وأبلغتنا بتلك البشارة العظيمة التي أخربتنا فيها بمعيتك املطلقة ،فقلتَ { :و ُه َو
َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكن ُت ْم َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِصري} [احلديد ]4
بل أخربتنا أن قربك منا ال يمكن تصور مدى حدوده ،فقلتَ { :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا
ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه َون َْح ُن َأ ْق َر ُب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ا ْل َو ِري ِد} [ق ]16
اإل َ
يا رب ..آمنا بام أنزلت ..وصدقنا بام ذكرت ..وصدقنا رسولك حني قال ملن
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رآهم يرفعون أصواهتم بالدعاء( :أهيا الناس! أربعوا عىل أنفسكم ،فإنكم ال تدعون
أصم وال غائب ًا ،إنام تدعون سميع ًا بصري ًا قريب ًا ،إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من
عنق راحلته) ( )

يا رب ..إنا وإن كنا مسلمني لكلامتك املقدسة يف ذلك التصديق ،إال أن الكلامت
التي أودعتها يف عقولنا وفطرنا دعتنا إىل ذلك كام دعتنا إليها كل كلامتك املقدسة التي
أنزلتها عىل أنبيائك ..فعدم قربك يعني بعدك ..وبعدك يعني انحصارك وحدودك..
وانحصارك وحدودك يف عامل األجسام والقيود ،جيعلك متعددا ،أو قابال للتعدد ..فكل
حمدود معدود ..وكل من حرصه املكان يمكن أن يكون معه ثان.
يا رب ..وقد جعلت فطرنا تسلم لذلك وتفرح به ..وال تسأل عن كيفيته ..فأنت
صاحب الغيب املطلق ..والذي يريد أن يتصورك أو يتخيلك أو يتومهك يقع يف فخاخ
القياس والتشبيه ،وجيعلك مثل خلقك ،وحيكم عليك بمثل أحكامه عليهم ..فيفرض
عليك القوانني التي فرضتها عليهم ..ويلزمك بالصفات التي جعلتها هلم.
يا رب ..كل من رام البحث يف ذاتك وقع يف الوهم ..وسيطر عليه اهلوى ..ألنه
كاألعمى األصم البصري املسجون يف قعر األرض ،واملحاط بجميع الظلامت ،ومع ذلك
يتجرأ يف وصف األكوان واملجرات ،والكون املرئي والكون املحجوب.
أو كذلك التلميذ البليد الكسول الذي مل جياوز مرحلته االبتدائية ،وهو يريد أن
يفهم أعقد القضايا الفلسفية ،وحيل أصعب املعادالت الرياضية.
واألمر بالنسبة لك أشد ..فال مقارنة بينك وبني خلقك ..وال شبه بينك وبينهم
يف أي حال من األحوال ..وقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :ليس ك َِم ْثلِ ِه َيشء و ُهو ِ
يع
السم ُ
ْ َ
ْ َ َ َّ
( )1البخاري  372 /13ح .7386
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ا ْل َب ِص ُري} [الشورى]11 :
يا رب ..وكام أنزهك عن البعد واملكان ..أنزهك عن احللول واالحتاد ،فقربك
من خلقك ال يعني مماستك هلم ،وال مماستهم لك ..وال كونك جزءا منهم ..وال كوهنم
جزءا منك ..فتعاليت أن يكون فيك يشء من خلقك ،أو يكون فيهم يشء منك ..وقد
قلت يف كلامتك املقدسة تعتب عىل املرشكني{ :وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزْ ًءا إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان
ُ ْ َ
َ َ َ
َل َك ُفور ُمبِني} [الزخرف]15 :
يا رب ..وأنا أسلم لك بذلك كله ..وال أدع لعقيل وال لومهي وال لكشفي وال
خليايل أن يترصف يف فهم حقيقة ذلك ..فأنت أجل من أن حتد بفهومنا ،أو حتيط بك
عقولنا ،أو يصل إىل جاللك كشفنا..
ولذلك حسبنا من معرفة قربك أن نذوقه ونعيشه ونؤمن به ونسلم له ..ونشعر
أنك معنا كام ذكرت ..ثم نسعى بعد ذلك ألن نكون معك ..ونصل إليك ،ونتواصل
معك..
فالقرب منك يا رب ..ليس قرب أجسام وإنام قرب معارف ووصال ..فمن
عرفك ،وتواصل معك ،ورصت أنيسه وجليسه ،ومألت قلبه بحبك ،كان األقرب
إليك ،والداين منك.
يا رب ..لقد مجعت يف كلامتك املقدسة بني قربك وإجابتك ،فقلتَ { :وإِ َذا
ادي َعنِّي َفإِ ِّين َق ِريب ُأ ِجيب دعْو َة الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
س َأ َل َك ِعب ِ
َان} [البقرة ،]186 :وقلت ـ
َ
ُ َ َ
َ
َ
اس َتغ ِْف ُرو ُه ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْي ِه إِ َّن َر ِّيب َق ِريب جمُ ِ يب } [هود]61 :
عىل لسان بعض أنبيائك ـَ { :ف ْ
يا رب ..ما أمجل هذه الكلامت ..وما أمجل املعاين التي حتوهيا ..فقربك منا ليس
جمرد قرب معنوي ..بل هو قرب له آثاره القريبة والبعيدة ويف كل يشء ..فأنت ترانا
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وتسمعنا وتعلم كل يشء حيصل لنا أو نفعله عن قرب وحضور ،وشهود وعيان..
وأنت يا رب ..ال تكتفي برؤيتنا وسامعنا ،وإنام تتدخل برمحتك ولطفك ،فتجيب
دعواتنا ،وحتقق غاياتنا ،وتبلغنا مقاصدنا ..وال حتتاج يف كل ذلك لدعواتنا.
ولكن ربانيتك لنا تقتيض منا أن ندعوك ،ونتوسل إليك حتى حيصل الوصال
بيننا وبينك ،وبالوصال تتحقق املعرفة ،ويتنزل اإليامن.
يا رب ..فهب يل من مجيل معرفتك ،ما جيعلني أشعر بجميل قربك ،ولذيذ
ذكرك ،وصدق مناجاتك ،حتى ال يرصفني طلب املعاش أو اخللطة عنك ،حتى أكون
كعبدك الصالح الذي قال:
إين جعلتك يف الفؤاد حمدثي ...وأبحت جسمي من أراد جلويس
فاجلسم مني للجليس مؤانس...وحبيب قلبي يف الفؤاد أنييس
أو كذلك الذي قال ،وهو يزهو فرحا بقربك:
راحتي يا إخويت يف خلويت ...وحبيبي دائام يف حرضيت
مل أجد عن هواه عوضا ...وهواه يف الربايا حمنتي
حيثام كنت أشاهد حسنه ...فهو حمرايب إليه قبلتي
يا حبيب القلب يا كل املنى ...جد بوصل منك يشفي مهجتي
قد هجرت اخللق مجعا أرجتي ...منك وصال فهو أقيص منيتي
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احلسيب الكايف
إهلي ..أهيا احلسيب الكايف..
أنت يا رب الذي تكفي عبادك كل ما أمههم؛ فال حيتاجون معك إىل غريك،
وكيف حيتاجون ،وكل مقاليد األمور بيدك؟
وكيف حيتاجون ومفاتيح خزائن كل يشء حتت ترصيفك؟
وكيف حيتاجون وأنت املدبر لكل يشء ،فال يعزب يشء عن تدبريك؟
وكيف حيتاجون وأنت القاهر لكل يشء ،فكل يشء مذعن لك ،ساجد بني
يديك؟
أنت حسيب عبدك الصالح موسى حني وقع بني فكي البحر وفرعون ،فراح
قومه ينرشون فيه املخافة قائلني { :إِنَّا ملَُدْ َر ُك َ
ون} [الشعراء ،]61 :لكن موسى الذي
يعرفك رد عليهم بكل هدوء ،وهو يبتسم ،وينظر إليك{ :ك ََّال إِ َّن َم ِع َي َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
ين}
[الشعراء]62 :
وأنت حسيب عبد وخليلك إبراهيم إذ هم قومه أن يرسلوه إىل النار لتحرقه،
فابتسم هادئا ،وقال خماطبا لكل املالئكة الذين جاءوا ليكونوا يف خدمته :حسبي اهلل
ونعم الوكيل ..فرتكت أعداءه يرمونه يف النار ..لكنك حولتها إىل برد وسالم ..فمفاتيح
احلرق ليست بيد النار ،وإنام بيدك ،وأنت الذي تستطيع أن جتعلها حارقة ،وأنت الذي
تستطيع أن جتعلها بردا وسالما.
وأنت حسيب خاتم رسلك حممد الذي اضطره قومه من املرشكني لاللتجاء
للغار ،وحني أحاطوا به ،ومل يكن بينه وبينهم إال أن يرموا بأبصارهم إليه ،قال بكل
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هدوء لصاحبه الذي امتأل خوفاَ { :ال َحتْزَ ْن إِ َّن اهللََّ َم َعنَا} [التوبة]40 :
ِ
مج ُعوا َل ُك ْم
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
وأنت حسيب أولئك الصاحلني {ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل} [آل عمران]173 :
فكن حسيبي يا رب ،كام كنت حسيبا هلم ..وكن كايف يل كام كنت كافيا هلم ،وقد
قلت يف كلامتك املقدسةَ { :أ َل ْي َس اهللَُّ بِكَاف َع ْبدَ ُه} (الزمر)36 :
وكيف ال تكون حسيبي ،وأنت حسيب كل يشء ..فكل يشء رهن ملشيئتك
وقدرتك ولطفك ورمحتك ..وكل يشء خاضع لك ..ومن اكتفى بك ،كفيته كل يشء،
وقد قلت يف كلامتك املقدسة{ :وهللَِّ ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َك َفى بِاهللَِّ َوكِ ًيال }
َّ َ َ
َ َ
[النساء]132 :
فأسألك يا رب ..أن تكون حسبي يف كل شؤوين حتى أعيش معاين قربك ،ولذة
وصالك ،وأرى يدك احلانية وهي متتد إيل كل حني بكل أنواع اللطف والكرامة.
إهلي أنت حسبي هاديا للرساط املستقيم ..فمن اعتمد يف هدايته عىل عقله ضل،
ومن اعتمد عىل فكره زل ،ومن اعتمد عىل اخللق أسلموه إىل اهلاوية..
فكن أنت حسبي الذي يكفيني أمر هدايتي ،فال أضل وأنت معي ..وكيف أضل
وأنت اهلادي الذي هدى كل يشء ،وقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :و َم ْن َ ْهي ِد اهللَُّ َف َام َل ُه
ِم ْن ُم ِض ٍّل} [الزمر]37 :؟
إهلي أنت حسبي معلام ..فخزائن العلوم بيدك ..وأنت الذي تعلم من تشاء بام
يشء عَلِيم }
تشاء ،وقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :وا َّت ُقوا اهللََّ َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم اهللَُّ َواهللَُّ بِ ُك ِّل َ ْ
[البقرة]282 :
فيا من علمت أنبياءك وأولياءك أصناف العلوم ،وجلت هبم يف امللك وامللكوت،
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فعلمني كام علمتهم ،وفهمني كام فهمتهم ،واجعل تعليمك يل تعليم هداية وترق ،ال
تعليم ضالل ونزول ،حتى ال أكون كذلك الذي علمته ،فراح يستغل ما آتيته من العلم
يف تضليل خلقه ،فنزلت به من قمة اهلداية إىل هاوية الضالل ،وقلت فيهَ { :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم
َان ِم َن ا ْلغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
َاوي َن (َ )175و َل ْو ِش ْئنَا
َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه} [األعراف]176 ،175 :
إهلي أنت حسبي مربيا ..وكيف ال تكون حسبي وأنت رب العاملني ..فآت يا
رب (نفيس تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها) ()1

يا رب ..لقد عجزت عن تطهري نفيس األمارة بالسوء ،فكن أنت املطهر هلا..
وامألها بالفضائل التي ارتضيتها ،وأبعد عنها الرذائل التي مقتها ..وكن أنت مربيها
ومؤدهبا ومهذهبا ،حتى تصبح صاحلة لتجليات مجالك وكاملك.
يا رب ..وأنت حسبي يف رزقي ..وكيف ال تكون حسبي ..وأنت الرزاق ذو
القوة املتني ..وكل مقاليد الرزق بيدك ..وقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :و َما َخ َل ْق ُت
ون ( )56ما ُأ ِريدُ ِمنْهم ِمن ِرزْ ق وما ُأ ِريدُ َأ ْن ي ْط ِعم ِ
اإلنْس إِ َّال لِيعبدُ ِ
ِْ
ون ( )57إِ َّن
ُ ْ ْ
َُْ
اجل َّن َو ْ ِ َ
ُ ُ
َ َ
َ
الرزَّ ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة املَْتِنيُ } [الذاريات]58 - 56 :
اهللََّ ُه َو َّ
يا رب ..وأنت حسبي عىل أعدائي ،واملرتبصني يب ،واملضمرين يل السوء..
فاكفني بقوتك ،وحل بينهم وبيني بقدرتك ،حتى ال يصلوا إيل ،كام فعلت ذلك بنبيك،
فقلت يف كلامتك املقدسةَ {:و َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
َاه ْم
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َسدا ا َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َسدا ا َف َأغ َْش ْين ُ
ِ
رص َ
ون } [يس]9 :
َف ُه ْم َال ُي ْب ُ
فاجعل ـ يا رب ـ كيد أعدائي يف نحورهم ،وقني وق عبادك الصاحلني
( )1رواه مسلم رقم ()2722
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واملستضعفني من رشورهم.
يا رب ..فاستجب دعائي ،وأغنني بك عن سواك ،حتى ال ُأذل نفيس لغريك،
وكيف ُأذهلا وأنت العزيز الذي ال يعز إال من استعز به.
وكيف ُأذهلا ،وأنت الذي تكفي كل من قصدك ،وال ترد من طلبك ،وال حتجب
من التجأ إليك ،وال تبعد من تقرب منك.
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الطبيب الشايف
إهلي ..أهيا الطبيب الشايف ..يا من اسمه دواء ،وذكره شفاء.
يا من إذا ما اعرتتنا العلل ،وتنزلت علينا األدواء ،وفتكت بنا األمراض ،جلأنا
إليه ،فشفى صدورنا من اهلم والغم ..وشفى أبداننا من النصب والوصب ..وشفى
حقائقنا من الكروب والعيوب.
نحن نعلم ـ يا رب ـ أنك غني عن أن تصيبنا األمراض ،فإبداعك العظيم ال
يعجز عن أن خيلق جسام ال يمكن ألي يشء أن يؤثر فيه ،لكنك يا رب مل تفعل ذلك ،ال
لقسوتك عىل خلقك ،وإنام لرمحتك هبم ..فتلك األمراض ،وإن فتكت بأجسادهم ،فقد
فتكت قبل ذلك بغرورهم وكربهم ..وهي بذلك أصابت جزءا بسيطا منهم ،وهو أحقر
أجزائهم ،لتحفظ الركن احلقيقي الذي تتكون منه ذواهتم.
يا رب ..فأنت الغني عن أن تصيبني األدواء ،وأنواع البالء ،فعافني منها
بكرمك ،وارزقني حسناهتا من غري أن تذيقني ويالهتا.
يا رب ..لقد كان من فضلك العظيم عىل خلقك أنك ما أنزلت عليهم داء إال
أنزلت معه الدواء الذي يعاجله ،ليعرفوا أن كل يشء منك ،وأنه بيدك مقاليد كل يشء..
مقاليد الصحة واملرض ..ومقاليد العافية والبالء ..وكل ذلك ليعودوا إليك ،وليتعرفوا
عليك ..فأنت هو الدواء األكرب ،وأنت هو املطلوب األعظم.
وأنت يا رب ..بفضلك ومنك وكرمك ..جتازي املريض الذي حتمل البالء،
وصرب عىل الألواء ،بام هو أعظم من الدواء ،وهو ذلك الفضل العظيم الذي أحتته له،
بتكفري خطاياه ،وتطهري نفسه من كل األدران التي أنزلتها به جراثيم العافية.
112

يا رب ..لقد ذكرت لنا يف كلامتك املقدسة قصة عبدك الصالح أيوب ..ذلك
الذي اعرتته األمراض ،فلجأ إليك ،ورصخ باكيا بني يديك ،فأنجدته ،وأنقذته،
وأرسلت عليه من برد عافيتك ما أعاد إليه صحته ،ومعها كل ما ضاع منه.
يا رب ..فكام رمحته ،فارمحنا ،وكام شفيته فاشفنا ،وكام أنزلت عليه برد عافيتك
ولطفك ..فأنزل علينا برد عافيتك ولطفك {ك َْي ُن َس ِّب َح َك كَثِ ًريا (َ )33ون َْذ ُك َر َك كَثِ ًريا
( )34إِن ََّك ُكن َْت بِنَا َب ِص ًريا } [طه]35 - 33 :
إهلي جل عطاؤك أن حيتاج إىل دعائي ،فأنت أكرم األكرمني ،وأنت الذي تعطي
من سألك ،وتبادر من مل يسألك ..فأسألك يا رب من مجيل العافية ،وحسن اللطف ما
تداوي به أدوائي التي ال أعلمها ،وآفايت التي ال أراها ،ونقيص الذي ال أستطيع سده.
إهلي ..وأسألك أن تعالج أمراض نفيس التي هي أخطر من أمراض جسدي..
فطهر نفيس من كل ما يرصفني عنك ،وجيعلني بعيدا عنك.
طهرين ـ يا رب ـ من العجب والغرور والكرب والسمعة والرياء واجلبن والبخل
وكل األمراض التي تفسد فطريت ،ومتنع احلقائق من أن تتنزل عىل قلبي.
وأسألك ـ يا رب ـ أن تعالج عقيل ،وتطهره من تلك احلجب التي حتول بينه وبني
إدراك احلقائق ،حتى يعبدك عن علم ال عن جهل ،وعن قناعة ال عن تقليد ،وعن يقني
ال عن وهم.
وأسألك يا رب أن تعالج روحي من التثاقل إىل األرض ،والنزوع إىل النزوات،
والرشه للدنيا ..فاجعلها يا رب مقبلة عليك ،قابلة بك ،راضية بصحبتك ،مستغنية
عمن سواك.
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وأسألك يا رب أن تعالج لساين من كل اآلفات لتجعله كألسنة رسلك وأنبيائك
وأوليائك ،مليئا بذكرك وشكرك ،ال يتكلم الكلمة إال بعد أن يزهنا بموازين احلق ،فال
ينطق بغيبة وال نميمة وال فحش وال بذاءة ..بل يكون طاهرا كطهارة احلقائق ،مجيال
كجامل آثارها.
وأسألك يا رب أن تعالج مجيع جوارحي من كل ما يفتك هبا من أدواء الظاهر
والباطن ،واحلس واملعنى ،حتى تؤدي ما كلفت به من وظائف ،وحتى ال تصبح نعمتك
عيل هبا وباال عيل وعليها.
وأسألك يا رب أن متألين من العافية ظاهرا وباطنا حتى أقدم عليك طاهرا كام
خلقتني ،قد حفظت األمانة وصنتها ،ومل أفرط يف السري إليك ،وال اإلقبال عليك.
إهلي ..أهيا الطبيب الشايف ..جل اسمك من أن تكون كأولئك األطباء الذي
وهبتهم بعض املعارف ،ليعاجلوا بعض األدواء ..فأنت تعالج كل يشء ،وبلمح البرص،
ومن غري حاجة إىل دواء ،ألنك أنت الدواء ..أنت الطبيب ،وأنت الدواء.
فاجعلني يا رب منشغال بك ،وبذكرك ،واألنس بك ،حتى ينرصف عني كل ما
يؤملني أو يبعدين أو حيجبني أو حيول بيني وبينك.
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املوىل النصري
إهلي ..يا {نِ ْع َم املَْ ْو َىل َونِ ْع َم الن َِّص ُري} [األنفال ..]40 :ويا نعم احلفيظ ونعم
املقيت ..يا من حوائجنا تقَض كلها بكرمه ..وخماوفنا كلها يقَض عليها بنرصه.
أنت يا رب من نرصت أنبياءك وأولياءك عىل أعدائهم حني تربصوا هبم؛
فأمددهتم بجندك ،وحفظتهم بحفظك ،ونرصهتم مع ضعفهم وقلة عددهم وعتادهم.
وه ْم
بل كنت أنت الذي قاتل معهم ،وقد قلت يف كلامتك املقدسةَ { :ف َل ْم َت ْق ُت ُل ُ
َو َلكِ َّن اهللََّ َق َت َل ُه ْم َو َما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو َلكِ َّن اهللََّ َر َمى} [األنفال]17 :
أنا أعلم ـ يا رب ـ أن الغافلني عن أرسار كلامتك ..الواقفني مع املباين دون املعاين،
سيتعجبون من هذا ..ويقولون :كيف يمكن أن يكون هذا ..وأنت القادر عىل كل
يشء؟
ومل يعلموا أن قولك ذلك ال يعني سوى تأييدك ألولئك املؤمنني الطاهرين
هم أعداؤهم باستئصاهلم ،فاستأذنوك يف قتاهلم ،فأذنت هلم ،ثم
املستضعفني الذين ّ
علمت بأن نفوسهم الطاهرة قد تتحرج من القتال ،وال تستسيغ إزهاق األنفس،
فذكرت هلم أن قتلهم مل يكن بأيدهيم ،وإنام كان بيدك ،وأن ما حصل هلم مل يكن مرتبطا
بأحقاد حيملها املؤمنون ،وإنام هو مرتبط بعدالتك وسننك وقوانينك التي نظمت هبا
الكون.
وإال فإنك أعظم من أن حتتاج إىل الرمي ،وال إىل القتل ،وال إىل إرسال املدد من
املالئكة ،فأنت الذي تقول لليشء :كن فيكون ..وأنت الذي أمرك { و ِ
احدَ ة َك َل ْمح
َ
بِا ْل َب َ ِ
رص} [القمر]50 :
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فأسألك يا رب ..كام أمددهتم بقوتك ومددك من املالئكة أن متدين بام أمددهتم،
وأن حتفظني بام حفظتهم حتى أنرصك كام نرصوك ،وأمحي جناب احلق كام محوه.
يا رب ..أنا أعلم أن إذنك يف قتال املعتدين الظاملني املستكربين مل يكن نابعا سوى
من بحر رمحتك الواسعة ولطفك العظيم..
فأولئك املجرمون العاشقون للدماء ،ال يمكنهم أن يرتدعوا بموعظة ،وال
بحكمة ،وال بحجة ،وال بحوار ،وال حتى بمعجزة ..وإنام يرتدعون بالسيوف التي
تقابل سيوفهم ،والرماح التي تقابل رماحهم.
ولذلك أمرتنا باإلعداد ،وطلبت منا أن هنيئ أنفسنا لنكون جنودا للحق ،حتى
نقاتل أولئك الذين سخروا أنفسهم للشياطني ،وعبدوهم من دون اهلل ،ولذلك أمرتنا
بقتاهلم كافة فقلتَ { :و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ كَا َّف ًة ك ََام ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم كَا َّف ًة} [التوبة]36 :
يا رب ..أنا أعلم أنك مل تأمرنا بقتلهم لذواهتم ..وال ألجل عقائدهم ..وال
ألجل ما اختاروه ألنفسهم ..فأنت قد أخربتنا يف كلامتك املقدسة أنك ال تقبل من الدين
إال ما خلص لك ،وكان عن رغبة فيك ،وليس عن رهبة من غريك ،وأنه { َال إِك َْرا َه ِيف
الدِّ ِ
ين } [البقرة]256 :
وإنام أمرتنا بقتاهلم ـ يا رب ـ ألجل رشكهم املرتبط بنرصة مرشوع الشيطان يف
حرب اإلنسان ..وهو مرشوع ال يكتفون فيه بالكلامت ،وال باملواقف ،وإنام يستعملون
كل ما أطاقوا من أدوات الشيطان لتخريب بنيان اإلنسان الذي أمرت بحفظه ،ولعنت
من تعرض له.
يا رب ..فاجعلنا من جنودك الذي يقاومون جنود إبليس ،وحياربون االستعامر
واالستعباد واالستذالل واالستكبار ..وكل أصناف الطغيان ..حتى ننرص اإلنسان يف
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حربه مع الشيطان.
يا رب ..وكام نرصت الصاحلني من عبادك عىل أنفسهم وأهوائها ،فانرصنا عىل
نفوسنا ،وطهرنا من كل هوى حيجبنا عنك ،ويمأل نفوسنا بام يبعدنا عنك.
يا رب ..نحن عبيدك املستضعفون ،وأنت تعلم عجزنا عن نرص أنفسنا يف الباطن
والظاهر ..والداخل واخلارج ..ومع شياطيننا وأهوائها ..ومع أعدائنا املرتبصني بنا،
واملرتصدين لنا ..فكنت أنت مددنا ونرصنا ..واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن
أيامننا وعن شامئلنا ،حتى ترتد مجيع سيوفهم ورماحهم إىل صدورهم ،وال ينالون منا،
وكيف ينالون منا ،وأنت موالنا ،واحلافظ لنا.
يا رب ..واحفظ مجيع املستضعفني الذين تكالب عليهم األعداء ،وأذاقوهم كل
ألوان اهلوان ..فانرصهم يا رب بنرصك العاجل ..وأمددهم بمددك الكريم ..واجعل
هلم من عندك فرجا وخمرجا.
يا رب ..أنا أعلم أن كل ذلك اهلوان الذي يصيب املستضعفني مل تأذن فيه إال
لتخترب من يقف معهم ،أو من يقف ضدهم ،أو من يقف يف احلياد مؤثرا لنفسه وهواه.
وأنك ـ يا رب ـ ستكرم املستضعفني بكرمك العظيم يف هذه الدنيا ،أو يف اآلخرة،
أو يف كليهام ..فلذلك مع حزين عليهم أغبطهم ،ألين ال أنظر إىل حاهلم يف هذه الدنيا
الفانية ،وإنام أنظر إليهم ،وهم يف اآلخرة الباقية.
يا رب ..كلام رأيتهم تذكرت ما نطق به نبيك حني خربنا عن حقيقة املصري الذي
يصريون إليه ،واملصري الذي يصري إليه أعداؤهم ،فقد قال لنا( :يود أهل العافية يوم
القيامة حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا
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باملقاريض) ()1

وقص علينا قصص جنتك ونارك ،فقال( :حتاجت اجلنة والنار ،فقالت النار:
أوثرت باملتكربين واملتجربين ،وقالت اجلنة :فاميل ال يدخلني إال ضعفاء الناس
وسقطهم؟ فقال اهلل عز وجل للجنة :أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال
للنار :إنام أنت عذايب ،أعذب بك من أشاء من عبادي) ()2

يا رب ..يا نصري املستضعفني ..يا قاهر املستكربين ..اجعلني يف حزب
املستضعفني ،فهم حزبك الذين أذنت بغلبتهم عىل أعدائهم ،فقلتَ { :و َم ْن َيت ََو َّل اهللََّ
َو َر ُسو َل ُه َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َفإِ َّن ِحزْ َب اهللَِّ ُه ُم ا ْلغَالِ ُب َ
ون} [املائدة]56 :
واجعلني من أنصارك الذين أذنت بنرصك هلم ،فقلتَ { :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا
ِ
ِ
احل َو ِار ُّي َ
ون َن ْح ُن
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم ل ْل َح َو ِار ِّينيَ َم ْن َأن َْص ِاري إِ َىل اهللَِّ َق َال ْ َ
َأن َْص َار اهللَِّ ك ََام َق َال ع َ
ِ ِ ِ ِ
ت َطائِ َفة َف َأ َّيدْ نَا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ع ََىل عَدُ ِّو ِه ْم
رسائِ َيل َو َك َف َر ْ
َأن َْص ُار اهللَِّ َفآ َمن َْت َطائ َفة م ْن َبني إ ْ َ
َف َأصبحوا َظ ِ
اه ِري َن } [الصف]14 :
ْ َ ُ
يا رب ..واجعلنا ممن ينرص املستضعفني ،ويف كل مكان ،وحيارب املستكربين،
ون ِيف َسبِ ِ
ويف كل جمال ،لينفذ بذلك ما أمرتنا به ،فقلتَ { :و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
يل اهللَِّ
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِص ًريا} [النساء]75 :
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ايا َو ْ
ال َّظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
ونعوذ بك يا رب أن نكون جندا يف راية عمية جاهلية ،تنترص لألهواء ،وتنرش
األحقاد ،وتقتل البرش ألجل احلجر والشجر ..أولئك الذين وصفتهم ،وأمرتنا بقتاهلم،

( )1الرتمذي كتاب الزهد رقم ()2403
( )2رواه البخاري ( ،)4850ومسلم ()2846
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يل ال َّطا ُغ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُي َقاتِ ُل َ
فقلت{ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُي َقاتِ ُل َ
وت
الشي َط ِ
ِ
ان ك َ
َف َقاتِ ُلوا َأ ْولِ َيا َء َّ
َان َض ِعي ًفا } [النساء]76 :
الش ْي َطان إِ َّن َك ْيدَ َّ ْ
يا رب ..ونسألك أن ختتم حياتنا بالشهادة يف سبيلك ،حتى تكون توقيعا
لصدقنا ،وخامتة جلهادنا ..وحتى نلقاك ومعنا برهان اإليامن واليقني ..فأنت أكرم
األكرمني ،وأرحم الرامحني.
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املعطي املانع
إهلي ..أهيا املعطي املانع ..ال معطي ملا منعت ..وال مانع ملا أعطيت ،فمفاتح كل
يشء بيدك ،وترصيف كل األمور إليك ..فمرحى ملن ترشف بطلب عطائك ..وتعسا
وذلة ملن أهان نفسه لغريك.
يا رب ..لو أن كل اخلالئق حتولوا إىل ألسنة سائلة ،وسألوك من كل يشء،
ألعطيت كل واحد منهم ما يشتهي من غري أن ينقص من بحر عطائك قطرة واحدة.
وكيف ينقص بحر عطائك ،وأنت الذي تقول لليشء كن فيكون ..بل ال حتتاج
ألن تقول له ذلك ..فيكفي أن تتوجه إرادتك النافذة ،ومشيئتك احلاكمة ،ليتحقق ما
تريد ،ويف أقل من ملح البرص ..فال وجود للزمان معك ،وال وجود للمستحيل مع
قدرتك وفضلك وعظمتك.
إهلي أنا أعلم أن التقتري الذي قد نراه يف بعض شؤون حياتنا ،ليس إال من
مقتضيات منعك الذي هو عطاء ..فأنت متنعنا ما يرضنا ،وبذلك يتحول املنع إىل عطاء
ينفعنا..
أنت متنعنا ـ يا رب ـ أن نلني للدنيا أو نسكن إليها أو نتثاقل إىل أهوائها ..ولذلك
تقرت علينا من الرزق ،أو تقدر علينا من احلاجة ما يعيدنا إليك ..وأنت الغني الذي من
وصل إليه استغنى عن كل يشء.
إهلي ..أعوذ بك أن أنظر إىل ذات عطائك ،ف ُأحجب عنك ،وأصبح عبدا للعطاء
ال للمعطي ،وأنا ال أريد إال املعطي ،فالعطاء ينفذ ،واملعطي باق..
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إهلي لقد سألك عبدك الصالح موسى خبزا يأكله ،وبيتا يؤويه ،وقال لك بكل
تواضع بعد أن أجهده اجلوع والتعبَ { :ر ِّب إِ ِّين َملِا َأنْزَ ْل َت إِ َ َّيل ِم ْن َخ ْري َف ِقري } [القصص:
 ،]24فأرسلت إليه بمجرد انتهاء قوله ذلك الطعام الطيب ،واملسكن اآلمن ،واجلوار
الصالح ،واألنيس احلنون.
يا رب ..وقد سألك عبدك الصالح سليامن أن هتبه ملكا ..فوهبته امللك عىل
البرش والشياطني ومجيع األحياء ..ووهبته القدرة عىل فهم كالمها ،والتعرف عىل
جت ِري بِ َأ ْم ِر ِه ُر َخا ًء َح ْي ُث
يح َ ْ
الر َ
مشاعرها ،والتحكم فيها ..بل سخرت له فوق ذلك { ِّ
آخ ِرين م َقرنِنيَ ِيف ْاألَص َف ِ
َأصاب ( )36و َّ ِ
اد } [ص:
ْ
َ
َ َ
الش َياطنيَ ُك َّل َبنَّاء َوغ ََّواص (َ )37و َ َ ُ َّ
 ،]38 - 36ثم فوضته بأن يفعل يف ملكه ما يشاء ،وقلت لهَ { :ه َذا َع َطاؤُ نَا َفا ْمنُ ْن َأ ْو
َأ ْم ِس ْك بِغ ْ ِ
َري ِح َساب} [ص ،]39 :بل وعدته فوق ذلك باملزيد الذي ال يساوي معه ما
أعطيته شيئا ،فقلتَ { :وإِ َّن َل ُه ِعنْدَ نَا َلزُ ْل َفى َو ُح ْس َن َمآب} [ص]40 :
يا رب ..وقد سألك عبدك الصالح أيوب أن هتبه الصحة والعافية ..فلم تكتف
مح ًة
بذلك ..بل أضفت إليها ما ذكرته يف كتابك ،فقلتَ {:و َه ْبنَا َل ُه َأ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْ َ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ِمنَّا َو ِذك َْرى ِألُ ِ
اب } [ص]43 :
يا رب ..وقد سألك عبدك الصالح زكريا الولد ..وبمجرد أن انتهى من طلبه
ِ
رش َك
سمع كلامتك اخلالية من احلروف واألصوات تردد يف آذان قلبهَ { :يا زَ ك َِر َّيا إنَّا ُن َب ِّ ُ
حي َيى َمل ْ ن َْج َع ْل َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َس ِم ايا} [مريم]7 :
اس ُم ُه َ ْ
بِ ُغ َالم ْ
يا رب ..وقد سألك عبدك الصالح إبراهيم أن هتبه لسان صدق يف العاملني،
فأصبح مذكورا يف كل األزمنة ،وكل األمكنة ،وكل األديان.
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يا رب ..ونحن عبيدك الضعفاء السائرون عىل خطى األنبياء واألولياء ..فهب
لنا من مجيل عطائك ما وهبتهم ،واكسنا بجميل فضلك ما كسوهتم ..وامنع عنا كل ما
يؤذينا كام منعت عنهم كل ما يؤذهيم.
يا رب ..نسألك من كل خري سألوك منه ..ونعوذ بك من كل رش استعاذوا بك
منه ..نسألك أن تعلمنا كام علمتهم ،وأن تفهمنا كام فهمتهم ..ونسألك أن ترزقنا ذلك
اليقني الذي رزقتهم ،فقضوا حياهتم كلها يف جوارك ،متنعمني بصحبتك ،متلهفني
للقائك.
يا رب ..لقد ذكرت يف كلامتك املقدسة أصناف عطائك ،فقلتَ { :م ْن ك َ
َان ُي ِريدُ
ِ
ِ
ا ْل َع ِ
ورا
َج ْلنَا َل ُه ف َ
اج َل َة ع َّ
يها َما ن ََشا ُء ملَ ْن ُن ِريدُ ُث َّم َج َع ْلنَا َل ُه َج َهن ََّم َي ْص َال َها َم ْذ ُمو ًما َمدْ ُح ً
(َ )18و َم ْن َأ َرا َد ْاآل ِخ َر َة َو َس َعى َهلَا َس ْع َي َها َو ُه َو ُمؤْ ِمن َف ُأو َلئِ َك ك َ
ورا}
َان َس ْع ُي ُه ْم َم ْش ُك ً
[اإلرساء]19 ،18 :
ثم أعلمتك بسننك يف ذلك ،فقلتُ { :ك اال ُن ِمدُّ هؤُ َال ِء وهؤُ َال ِء ِمن َع َط ِ
اء َر ِّب َك َو َما
َ َ
َ
ْ
ك َ
ورا} [اإلرساء]20 :
َان َع َطا ُء َر ِّب َك حمَ ْ ُظ ً
ونحن نعوذ بك يا رب من أن نكون من ذلك الصنف الذي مل يرد إال العاجلة،
وضحى بحياته األبدية من أجلها ..ذلك الذي وصفته يف كتابك ،فقلتِ { :م َن الن ِ
َّاس
َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ْن َيا َو َما َل ُه ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم ْن َخ َالق } [البقرة]200 :
بل نسألك أن نكون كذلك الذي علم أن لك امللك يف الدارين ،وأن الذي
يقصدك ال يرجع خائبا ..فلذلك طلب منك الدنيا واآلخرة ،ذلك الذي وصفته فقلت:
ِ
ِ ِ
ِ
اب الن ِ
{ َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
َّار} [البقرة:
ول َر َّبنَا آتنَا ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َو ِيف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
]201
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يا رب فهب لنا الدارين ،وال تشغلنا فيهام عنك ..بل اجعل ما هتبنا من فضلك،
وما ترزقنا من عطائك معارج نمتطيها لنرحل هبا إليك..
يا رب نسألك أن جتعل نعمك علينا كام جعلتها عىل أنبيائك وأوليائك الذين مل
تبطرهم النعم ،ومل يستكربوا هبا ،ومل يفرحوا ذلك الفرح الكاذب ،بل فرحوا بك،
وبفضلك ،كام قلت هلم ،وكام علمتهمُ { :ق ْل بِ َف ْض ِل اهللَِّ َوبِ َر ْمحَتِ ِه َفبِ َذلِ َك َف ْل َي ْف َر ُحوا ُه َو
ِ
جي َم ُع َ
ون} [يونس]58 :
َخ ْري ممَّا َ ْ
يا رب ..وأسألك أن حتفظ يل ما أعطيتنيه بحسن ثنائي عليك ،وشكري لك..
فقد أخربتنا يف كلامتك املقدسة أن الشكر صامم النعم وحافظها..
ونسألك يا رب أن تعلمنا كيف نثني عليك ،وكيف نشكرك ونمجدك ،وكيف
نستعمل ما أنعمت به علينا يف سبيلك ،وابتغاء مرضاتك ..إنك أنت أكرم األكرمني.
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الكبري املتعال
إهلي ..أهيا الكبري املتعال ..يا صاحب الوجود األزيل األبدي الدائم ..يا من
تنزهت عن كل نقص ،وتقدست عن كل ضعف ،وتعاليت عن كل ما ال يليق بجاللك
ومجالك وكربيائك.
لقد رحت أبحث يف كل يشء خلقته ،فوجدته صغريا بجنبك ..بل ال يساوي
شيئا ..بل هو صفر حمض ..أو وهم خالص ..فكل يشء إذا ما قورن بك ،ووضع
أمامك حتول إىل عدم ووهم ورساب.
وكيف ال يتحول إىل ذلك ،وهو ال يملك إال وجودك ..فلوال وجودك مل يكن
شيئا مذكورا ..ولوال إمدادك له يف كل نفس بالوجود لعفى أثره ،وانطفى نوره ،ومل يبق
له حقيقة وال اسم وال رسم.
فوجود كل يشء ـ يا رب ـ من وجودك ..وكامل كل يشء ذرة من حميطات
كاملك ..ومجاله ذرة يف بحر مجالك..
فهنيئا ملن عرف أنك أنت األكرب ..وأن من انتسب إليك فقط هو الذي حيق له
أن يفرح ويفخر ..ألنه ينتسب إىل املتعال األكرب ..ذلك الذي ال يعرف وجوده العدم،
وال يعرف كامله النقص ،وال يعرف عطاؤه البخل ،وال يعرف مجاله الدمامة ..فكام أنك
يا رب األكرب ..فكل صفاتك األكرب..
فأنت ـ يا رب ـ األعلم الذي ال يضاهيك أحد يف علمك ..وكيف يضاهيك وكل
علوم اخلالئق ذرة من حميطات علومك ،وكلها منك ،وأنت الذي أهلمتهم إياها،
ولوالك لكانوا جهال حمضا..
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لقد ذكرت ذلك يا رب يف كلامتك املقدسة فقلت{ :واهللَُّ َأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
ون
َ َ ْ ْ ُ
َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ُأ َّم َهاتِ ُك ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون}
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
[النحل]78 :
فويل ألولئك الذين ُحجبوا عنك بتلك احلروف التي تعلموها يف مدرستك،
ولوال تعليمك مل يتعلموا ،ولوال قدراتك التي وهبتهم ما استطاعوا أن يفهموا شيئا..
لكن فرحهم بام حصلوه من العلم ،وتكربهم عليك طردهم من مدرستك ،وحجبهم
أن يتعلموا العلوم احلقيقية منك ،فاكتفوا من تعليمهم بظاهر احلياة الدنيا ،وبالغفلة
عنك ،وقد قلت تصف علمهم { :يع َلم َ ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم ع ِ
َن ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم
ون َظاه ًرا م َن ْ َ
َْ ُ
غَافِ ُل َ
ون} [الروم]7 :
يا رب ..فأعوذ بك أن أزهو بام أهلمتني من علومك ،أو أفرح هبا دونك..
ف احتفظ يب تلميذا يف مدرستك ،وعلمني علوم الظاهر والباطن ،حتى أعرف احلقائق
منك ،فأنت املعلم األكرب الذي من مل يتعلم يف مدرسته ظل جاهال ،ولو درس عند كل
علامء الدنيا ،ويف كل جامعاهتا.
وكام أنك األعلم يا رب ..فأنت األقوى الذي يضعف أمامه كل يشء ..فأنت
أقوى من كل أعدائي وأعداء املستضعفني ،وأنت القادر عىل أن تبيد خرضاءهم بطرفة
عني ..لكنك متهلهم ،وال هتملهم.
متهلهم لعلهم يتوبوا ويتواضعوا ويرجعوا إليك ،ويعرفوا أنك أنت األكرب،
وأنك أنت األقوى ..ومتهلهم حتى متيز بني من يكربونك ومن يكربوهنم ..ومن
يعظمونك ومن يعظموهنم..
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فاجعلني أراهم كام أرى الذباب والبعوض يف جنب قوتك ،واحفظ قلبي من أن
يرجتف هيبة هلم ،وكيف يرجتف ،وهو مستند إىل ركنك الشديد الذي ال يعجزه يشء يف
األرض وال يف السامء.
إهلي ..وأنت األرحم واألكرم واأللطف ..أنت الذي لو اجتمع حنان كل
األمهات ،ورمحة كل اآلباء ،ولطف كل اللطفاء ملا عدل نقطة من بحر رمحتك وكرمك
ولطفك.
إهلي ..وأنت األقدر الذي ال يعجزه يشء ..ولو أن قدرات كل اخلالئق اجتمعت
ملا عدلت ذرة من قدرتك ..وكيف تعدل ذلك ،وقدرهتم من قدرتك ،ووجودهم من
وجودك.
إهلي ..وأنت األمجل الذي لو اجتمع كل مجال الكون ملا عدل ذرة من بحر
مجالك ..وكيف يكون له ذلك ،ومجاله من مجالك ،بل إن كل يشء مرآة لبعض بعض
مجالك الذي ال حدود له.
إهلي ..وأنت املبدع ..ولو اجتمع كل فناين الدنيا واآلخرة ملا بلغوا ذرة من بحر
ذوقك الرفيع ،وفنك البديع ،وتصميمك الرائع ..وكيف يقارنون بك ،وإبداعهم من
إبداعك ،وفنهم ذرة يف بحر فنك ..بل فنهم منك وبك.
إهلي ..فهب يل من مجيل فضلك ما يرفعني عن السفاسف ،حتى ترتفع مهتي
إليك ..فال يليق بمن انتسب لألكرب أن يكون أصغر ..وال يليق ملن حيض بالرشب من
كأس مجالك أن يكون صاحب مهة دنية ،أو نفس غري أبية.
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إهلي ..أعوذ بك أن حتجبني بأولئك الصغار الذين ال يساوون أمام جاللك
شيئا ..فأنزل بذلك عن الكامل الذي هيأته يل ..والكرب الذي أحتته يل ..ذلك الكرب الذي
مل ُينغص بالكربياء ،ومل ُيعكر بالدناءة ،وإنام زين بالتواضع والعبودية والذلة.
إهلي ..وأسألك وأنت الكبري املتعال ،أن تنزهني من كل قصور حيول بيني
وبينك ،ومن كل كامل ومهي أفرح به ،ثم أحزن إلبعاده يل عنك.
يا رب ..فاجعل مهتي كبرية عالية حتى ال تتطلع إال إليك ..فأنت أرحم
الرامحني ،وأنت الكبري املتعال.
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الصمد الودود
إهلي ..أهيا الصمد الودود ..الذي يفيض عطاياه عىل كل الوجود ..باحلدود
وفوق احلدود..
أنت موئل الطالبني ،ومقصد املستغيثني ،وملجأ املتحريين ،ومنبع العطاشى
الظامئني..
أنت يا رب من ترتفع له األيادي بالسؤال ،وتضج له األصوات بالدعاء،
فيسمعها مجيعا ،ويلبيها مجيعا..
أنت يا رب صاحب اجلود العظيم ..والعطاء الكريم ..والقدرة املطلقة..
واإلرادة النافذة ..والعلم الواسع ..والرمحة التي وسعت كل يشء ..ولذلك ال تضيق
بالسائلني ،بل تفرح هبم ،بل ترسل هلم من أنواع الرسل ما يستحثهم إليك ،ويدعوهم
لدعائك.
يا رب ..ماذا عساي أقول لك ،وأنت ترى فقري وفاقتي وحاجتي التي ال يلبيها
إال غناك املطلق ..فأغدق عيل من كرمك ما يسد حاجايت ،ويرفع فاقايت ،وجيعلني عبدا
لك وحدك.
يا رب ..وأنت ترى جسدي الضعيف املتهالك ..وأنت الطبيب الشايف الذي
يملك كل أنواع الدواء ،ويشفي مجيع أنواع العلل ..فاشفني وعافني وقوين ..حتى
أمتكن من أداء ما كلفتني به من وظائف ،وأنعم باحلياة الطيبة التي وعدت هبا املؤمنني
بك.
يا رب ..وأنت ترى جهيل ،فعلمني ..وأنت ترى كسلني ،فنشطني ..وأنت ترى
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مهتي الدنية فارفعها ..وارفعني معها إليك حتى تكون مقصودي األعظم الذي هيفو له
قلبي ،وتشتاق له نفيس ،وتسكن إليه روحي.
يا رب ..لقد دعوتنا يف كلامتك املقدسة ألن نكثر من الترضع إليك ،واالستغاثة
ِ ِ
يب َدع َْو َة الدَّ ا ِع
بك ،ووعدتنا باإلجابة ،فقلتَ { :وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّين َق ِريب ُأ ِج ُ
إِ َذا دع ِ
َان} [البقرة ،]186 :وها نحن ندعوك يا رب كام أمرتنا ،فاستجب لنا كام وعدتنا.
َ
يا رب ..لقد ذكرت يف كلامتك املقدسة أولئك الذين تكربوا أن يرفعوا أيدهيم
إليك مع أن عندك احلل جلميع ما نزل هبم من أنواع البالء ،فقلتَ { :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إِ َىل
اء و َّ ِ
ِ
َرض ُع َ
ون (َ )42ف َل ْو َال إِ ْذ َجا َء ُه ْم
ُأ َمم ِم ْن َق ْبلِ َك َف َأ َخ ْذن ُ
الرضاء َل َع َّل ُه ْم َيت َ َّ
َاه ْم بِا ْل َب ْأ َس َ َّ
ِ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ون} [األنعام،42 :
َرض ُعوا َو َلك ْن َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
َب ْأ ُسنَا ت َ َّ
 ،]43ونحن نعوذ بك يا رب أن نكون مثلهم ،فتقسو قلوبنا برتكنا لك ،ورغبتنا عنك.
يا رب ..فاجعلنا ندعوك يف كل أحوالنا ،حتى يف طلب ملح بيتنا ،فأنت رب كل
يشء ،ولوالك مل يصل يشء ليشء.
يا رب ..أهيا الصمد األعظم نعوذ بك أن نكون كأولئك الذين قرصت أنظارهم،
وعميت بصائرهم ،فانشغلوا بالدعاء لدنياهم ،وأمهلوا آخرهتم ..أولئك الذين ذكرهتم
فقلتِ { :م َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ْن َيا َو َما َل ُه ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم ْن َخ َالق} [البقرة:
 ،]200وذكرت غريهم من الصاحلني فقلتَ { :و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة
ِ
ِ ِ
اب الن ِ
َّار (ُ )201أو َلئِ َك َهل ُ ْم ن َِصيب ِممَّا ك ََس ُبوا َواهللَُّ َ ِ
يع
رس ُ
َو ِيف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
ِْ
احل َس ِ
اب} [البقرة]202 ،201 :

فنسألك يا رب ..يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهام أن تنزلنا يف منازل فضلك
وجودك مع أنبيائك وأوليائك حتى ال نرى من أهوال اآلخرة ما يراه الغافلون
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اجلاحدون.
يا رب ..وإن توفيتنا يف اآلجال التي حددهتا لنا ،وبعد أدائنا لكل ما كلفتنا به من
تكاليف ،فانقلنا بجودك العظيم من الدنيا مبارشة إىل فيض فضلك وجودك وجنانك
الواسعة التي نقلت إليها أولياءك؛ فلم يذوقوا من اآلالم ،ومل يروا من اهلوان ما رآه
العصاة الغافلون املستكربون.
يا رب ..أنت الواسع الذي ال يضيق بفضلك يشء ..وأنت الكريم الذي يتسع
جودك لكل السائلني ..وأنا عبدك الذي يبسط إليك يديه بكل أنواع السؤال من غري أن
يعرتيه ذلك احلياء أو تلك اهليبة التي تصيبه عند سؤال غريك..
وكيف تصيبني اهليبة أو احلياء ،وأنا أقصدك يا رب ..وأنت اجلواد األعظم،
والصمد املطلق الذي ال يرد من ترضع إليه ،وال يصد من استغاث به.
يا رب ..وكام حركت قلبي ولساين لسؤالك ..فعلمني األدب معك حتى ال
جيرين البسط واألنس الذي وفرته يل إىل عدم توقريك وتبجيلك وتقديسك.
فأنت تعلم يا رب ..أن سؤايل لك ولو يف أبسط الشؤون نابع من تعظيمي
حلرضتك ،وتبجييل لذاتك ،واعتقادي يف أسامئك احلسنى ،وصفاتك العليا ..فأنا أعلم
أن كل يشء منك وبك ولك ..ولذلك أرى املغبون من يمد يده إىل غريك ،وهل هناك
أكرم منك حتى متد األيادي له؟
يا رب ..أهيا الصمد الودود الذي يعطينا من فضله بمحبة ورمحة وحنان ،فلذلك
ال يضيق بمن أعطاهم ،بل يضيف إىل عطائهم احليس عطاءه املعنوي ،وينقلهم من
أنفسهم إليه ،ومن احلاجات التي طلبوها منه إىل أعظم نعمة يف الوجود ،وهي نعمة
القرب منه واألنس به واملحبة له.
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يا رب ..فنسألك أن تكون مقصودنا وحمبوبنا وأنيسنا األعظم حتى ال ننشغل بام
أعطيتنا عنك ،فتكون عطاياك حجابا لنا دونك.
يا رب ..نسألك أن تكون أنت الصمد الذي نقصده ..وأنت احلاجة التي
نطلبها ..فمن وجدك وجد كل يشء ،ومن فقدك فقد كل يشء ..وما الذي وجد من
فقدك ..وما الذي فقد من وجدك؟
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األول واآلخر
إهلي ..أهيا األول واآلخر..
أنت يا رب ..من جيثو الزمان بني يديك كام جيثو املكان وكل يشء عبدا خاضعا
ذليال ،ال يملك من أمره شيئا.
يا من سبق الكل ،ولواله مل يكن يشء ..ومن مل يعرفه مل يعرف أي يشء ..فكل
يشء ـ يا رب ـ مرتبط بك ابتداء وانتهاء ..أوال وآخرا ..أنت الذي متده بالوجود..
ولوالك مل يكن موجودا ..وأنت الذي متده بالبقاء ..ولوالك اللتهمه العدم ،واحتوته
الظلامت ..فعميت تلك العني التي ترى األشياء ،ثم ال تراك معها وقبلها وبعدها.
أنت يا رب ـ بأوليتك وآخريتك ـ رس كل األشياء ..فال يمكن معرفتها من
دونك ..وهل يمكن أن نعرف طريقا من غري أن نعرف بدايته أو هنايته؟
أنت يا رب رس تلك اللمسات اجلاملية املودعة يف كل مجيل ..فأنت الذي هيأت
هلا ذلك اجلامل ..وأنت الذي وفرته هلا ..وأنت الذي مسحتها به ..بل إن ذلك اجلامل يا
رب ما هو إال قطرة من بحار مجالك التي تبدت للكائنات لريوك من خالل مرائي
األشياء ..فأنت يا رب أول اجلامل ..وملك اجلامل ..وآخر اجلامل ..ولوالك مل نعرف
اجلامل ..ومل نسبح بحمده.
يا رب ..وأنت رس ذلك اللطف املودع يف األكوان ..فأنت أول اللطف وآخره..
وبك استقر ..ومن دونك مل يكن لطف ..ومن دونك كان كل يشء غليظا قاسيا متحجرا
ممتلئا بالكثافة والعتامة والظلامت.
يا رب ..وأنت رس كل احلقائق ،بك تبدأ ،وإليك تنتهي ..ومن زعم أنه عرف
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احلقائق من دونك ،فهو أجهل من اجلهل ..ألنه ال حقيقة ليشء من دونك ..فكل
احلسيات واملجردات ..وكل امللك وامللكوت ..ملك لك ..أنت أوله وآخره ..ولوالك
مل يكن شيئا مذكورا.
فكيف جيري عليك الزمان يا رب ..وأنت الذي خلقت الزمان ..وما الزمان إال
عبد من عبيدك سلطته عىل عبادك ليعرفوك ،ويعظموك ،وينزهوك ،ويعرفوا الفرق
بينهم وبينك ..فال يمكن أن ينزهك أو يقدسك من يضعك يف مقاييس العقول ،وأوهام
اخليال.
يا رب ..جهل من حدك بحدود الزمان واملكان واألوهام ..أو علم أن هناك من
يشبهك ..أو أنك يمكن أن تشبه أحدا ..فأنت العظيم األعظم ..القدوس األكمل..
الذي ال حدود لقداسته وال لكامله.
يا رب ..وكام تنزهت عن الزمان ..فنزهنا عنه ..واجعل بصائرنا تعيش يف بحار
األزلية ،غري مقيدة باألوقات ..لتسجد قلوبنا لك سجدة أبدية ال تقوم بعدها أبدا.
يا رب ..أنت الذي نزهت أنبياءك وأولياءك عن تلك القيود ..فهامت أرواحهم
يف بحار أزليتك وأبديتك ،وختلصوا من كل تلك القيود التي حتول بينهم وبني الغرق يف
بحار اجلامل املطلق ،والكامل املطلق.
يا رب ..فكام نزهتهم فنزهنا ..وكام قدست أرواحهم فقدس أرواحنا ..فأنت
تعلم أنه وإن قرصت خطانا عن بلوغ خطاهم إال أن قلوبنا ممتلئة بمحبتهم وتقديسهم
وتعظيمهم كام أمرتنا..
يا رب ..وكام خلقت الزمان لنا قيودا ..فقد خلقته لنا نعمة ..وقد قلت يف
كلامتك املقدسة تشري إىل ذلكَ { :و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار ِخ ْل َف ًة َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر
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ورا} [الفرقان]62 :
َأ ْو َأ َرا َد ُش ُك ً
فاجعلنا يا رب ..نبتهل كل حلظة من الزمان الذي وفرته لنا ،حتى نغنم فيه بغنائم
األبد ..تلك الغنائم التي ال يمكن ألي عدو أن يسلبها منا.
يا رب ..أنت الذي بيدك ناصية الزمان تبارك فيام تشاء منه ..وقد جعلت ليلة
القدر خريا من ألف شهر ..فاجعل يا رب كل أيامنا وليالينا ليايل قدر مباركة نسعد فيها
بغنائم األزل واألبد ..لنرحل هبا إليك ..ونمتطيها يف سفرنا األزيل إىل رحاب مجالك
الذي ال حدود له.
يا رب ..وبارك لنا يف أوقاتنا حتى تكون كلها لك ..وحتى ال تصيبنا تلك احلرسة
التي تصيب املسوفني وأصحاب األمل الطويل عندما يعاينون مجيل فضلك ،ويعاينون
معه تقصريهم وتسويفهم وتفريطهم ..إنك أنت أرحم الرامحني.
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الظاهر والباطن
إهلي ..أهيا الظاهر والباطن ..يا من ظهر يف كل يشء ،ولكل يشء ،ومل حيجبه أي
يشء ..وبطن يف ظهوره عن كل يشء ،فال تدركه األبصار ،وال األوهام ،وال العقول..
فهو ال يزال يف غيبه املطلق حمجوبا عن اإلدراك واإلحاطة ،ولوال أسامؤه احلسنى ما
عرفناه ،وال استدللنا عليه.
يا رب ..لقد تأملت يف املعاين التي حيملها هذا االسامن املقدسان من أسامئك،
فامتألت بمشاعر ،مجيلة ال يمكن وصفها..
فأنت يا رب أقمت لنا بظهورك بأسامئك احلسنى ،وجتلياتك العظمى كل احلجج
التي تدل عليك ،والتي ال حيجب عنها إال الغافلون ..ففي كل قطرة مطر ،وموجة بحر،
ونسمة هواء رسالة من الرسائل الدالة عليك ،وحرف من احلروف التي تصفك،
وتصف عظمتك ،وقد قلت مشريا إىل ذلك يف كلامتك املقدسةَ { :فا ْن ُظر إِ َىل آ َث ِار ر ْمح ِ
َت
َ
ْ
ِ ِ ِ
يشء َق ِدير } [الروم:
اهللَِّ َك ْي َ
ف ُْ
حي ِي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو َهتا إ َّن َذل َك ملَُ ْح ِي املَْ ْوتَى َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
]50
وقلت مشريا إىل إمساكك للسموات واألرض أن تزوال { :إِ َّن اهللََّ ُي ْم ِس ُك
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن تَزُ َ
وال َو َلئِ ْن زَ ا َلتَا إِ ْن َأ ْم َسك َُه َام ِم ْن َأ َحد ِم ْن َب ْع ِد ِه إِ َّن ُه ك َ
َان َحلِ ًيام
َّ َ َ
ورا} [فاطر]41 :
َغ ُف ً
وقلت مشريا إىل آياتك الكثرية الدالة عليك ،والتي ال هناية هلا ،وال لدالالهتا:
اختِ َال ِ
{إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا َّلتِي َ ْ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن
الس َامء م ْن َماء َف َأ ْح َيا بِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب َّث ف َ
بِ َام َينْ َف ُع الن َ
َّاس َو َما َأنْزَ َل اهللَُّ م َن َّ
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ُك ِّل دابة وت ِ ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
الس َح ِ
ض َآل َيات لِ َق ْوم َي ْع ِق ُل َ
ون
اب املُْ َس َّخ ِر َب ْ َ
ني َّ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ِّ
َ َّ َ ْ
} [البقرة]164 :
وأمرت أولئك املحجوبني عنك ،وعن ظهورك ،أن ينظروا إىل األشياء بعني
البصرية ،ال بعني البرص وحده ،للسري منها إليك ،واالستدالل هبا عليك ،فقلتَ { :أ َف َال
اإلبِ ِل َك ْي َ ِ
اجل َب ِ
ف ُرفِ َع ْت (َ )18وإِ َىل ِْ
ون إِ َىل ْ ِ
َينْ ُظ ُر َ
ف
ال َك ْي َ
الس َام ِء َك ْي َ
ف ُخل َق ْت (َ )17وإِ َىل َّ
ُن ِص َب ْت (َ )19وإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت} [الغاشية]20 - 17 :
ض َك ْي َ
وهكذا يا رب ..كانت كل خلية من خاليا احلياة ..وكل ذرة من ذرات الكون
ومعرفا يعرف بك وبأسامئك احلسنى ،وصفاتك العليا ..حتى صار
دليال يدل عليك،
ّ
الكون كله مرآة جلاملك ،وظال لعظمتك ..وحتى رصت يف عيون العارفني معروفا
يرونك يف األشياء قبلها وبعدها ومعها ..بل إهنم من شدة انبهارهم بعظمتك حجبوا
عن األشياء بك ..وفنوا عنها باالستغراق يف مجالك ..فصاروا ال يروهنا ،بل يرونك،
وهل يمكن أن ُيرى معك غريك؟
لكنك مع كل ذلك الظهور ال تزال باطنا حمتجبا يف رسادقات غيبك ..فأنى
للعقول أن حتيط بك ،أو تدركك ،وأنت الغيب املطلق الذي ال حدود إلطالقه ..وهل
يمكن ملن رأى قطرة من ماء البحر أن يزعم أنه رأى البحر ..أنى ذلك ..وأنت يف غيبك
املطلق بحار ال هناية حلدودها ،وال منتهى لعظمتها.
فلذلك كذب من زعم أنه يعرفك ..كام كذب من زعم أنه جيهلك..
يا رب ..لقد توهم بعض الغافلني أن ذلك تناقض مل تستوعبه عقوهلم ..ولو أهنم
رجعوا ملا يعرفونه من أشياء ألخرجوا عقوهلم من تناقضها..
فهل يمكن ملن قَض عمره كله يف احلساب واإلحصاء أن يتوهم أنه قد أحاط
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بعامل األعداد ،أو أنه وصل إىل منتهاها ،أو أنه أدرك نصفها أو ربعها أو عرشها..
نعم يمكنه أن يذكر أنه عرف عامل األعداد ..ولكن ال يمكنه أبدا أن يذكر أنه
أحاط بمعرفتها ..فهي مطلقة ال هناية هلا ..ويمكن ألي صبي صغري أن يضيف ملا مجعه
منها طيلة حياته أضعافا مضاعفة.
لقد أرشت يا رب يف كلامتك املقدسة إىل هذا ،فقلتَ { :وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َت اهللَِّ َال
وها} [إبراهيم]34 :
ُحت ُْص َ
فإن كنا يا رب عاجزين عن عد األعداد ،أو إحصاء النعم ،وهي خلق من
خلقك ،فكيف يمكننا أن نعد أسامءك ،أو نحيط علام بك..
ولذلك يا رب كنت ظاهرا يف بطونك ..وباطنا يف ظهورك..
فأنت بكرمك أبرزت لنا من مجيل أسامئك ما نستدل به عليك ،بل ما نحجب به
عن غريك ..وأبرزت لنا يف نفس الوقت ما يدل عىل غيبك املطلق ،وعدم إمكانية
اإلحاطة بك ،وكيف حياط بام ال هناية لكامله ومجاله وجالله وعظمته.
فأسألك يا رب ..أهيا الظاهر الباطن ..أن ترزقنا من مجيل ألطافك ما تزين به
ظواهرنا وبواطننا ..حتى يكونا مجيعا مرآة لتجيل مجال رمحتك ولطفك وكرمك..
ونستعيذ بك يا رب من كل الذنوب الظاهرة والباطنة التي حتجبنا عنك..
فجاملك العظيم ممتلئ بالطهارة ،ال يراه من دنس ظاهره أو باطنه.
وأسألك يا رب أن جتعل ما برز منا يف الظاهر من مجال ال يساوي شيئا أمام ما
خفي يف الباطن منه ،حتى يكون الباطن ممدا للظاهر باملدد الذي ال ينقطع.
وأعوذ بك يا رب أن أكون كأولئك املنافقني الذين اجتهدوا يف تزيني ظواهرهم،
فحجبوا هبا عن بواطنهم ،وسقطوا يف الدرك األسفل من النار لكذهبم عىل أنفسهم،
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وخداعهم خللقك.
يا رب ..فطهر باطني وظاهري ..وامألمها بأرسار اجلامل والكامل ،وغذمها بتلك
القيم النبيلة التي أنزلتها يف كلامتك املقدسة ..حتى تكون حركايت وسكنايت موافقة
حلركات وسكنات أنبيائك وأوليائك الذين أمرتنا باالقتداء هبم ،والسري عىل طريقهم.
يا رب ..ونسألك أن هتبنا من رزق الظاهر والباطن ما يملؤنا بالسعادة التي ال
تكدر ..فقد رأيت من الناس من أغار باطنه عىل ظاهره ،فامتأل بالشقاء ،ومل يستطع كل
ذلك النعيم الذي أنعمت به عىل ظاهره أن خيلصه من الكآبة واإلحباط والتشاؤم الذي
امتأل به باطنه.
يا رب ..ونسألك أن تكشف لنا من لطيف فضلك ما نعرف به نعمك ظاهرها
وباطنها ..فقد رأيت من اخللق من ُحجب عن نعمك الباطنة التي وهبتها له ،بالظاهر
الذي يعيش فيه ،فتوهم أنك مقرص يف اإلحسان إليه ،مع أنه يعيش يف بحار فضلك التي
مل يشاهدها بسبب عشاه وعامه عن رؤية ما أودعت يف باطنه من النعم التي ال حدود هلا.
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رب العاملني
احل ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ }
إهلي ..يا من وصفت نفسك يف كلامتك املقدسة ،فقلتَ ْ { :
[الفاحتة ،]2 :وقلتَ { :أ َال َل ُه ْ
اخلَ ْل ُق َو ْاألَ ْم ُر َت َب َار َك اهللَُّ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ } [األعراف]54 :
لقد رحت أنظر يف كل يشء ،وأقرؤه بمنظار كلامتك املقدسة ،فامتألت بمعارف
عظيمة جعلتني أرى نفيس والكون وكل العاملني بصورة أخرى غري تلك الصورة التي
رسمها يل كل أولئك املفكرين والفالسفة الذين انطلقوا من وحي عقوهلم ،املختلط
بأهوائهم ودنسهم ،ال من وحيك املقدس املمتلئ بالطهارة.
لقد كنت أرى األشياء ـ حني كنت تابعا هلم ـ مفرقة مشتتة ..لكل جهة منها كوهنا
اخلاص هبا ..والذي ال عالقة له بسائر األكوان ..لكني بعد أن عرفت أنك رب العاملني
رصت أرى الكون كله واحدا متوجها إليك ..قد ختتلف أسامؤه ،وأصناف أفراده،
وأنواع عوامله ،لكنه مثل تلك الروافد التي تتجمع من سحابة واحدة ،لتصب يف بحر
واحد.
لقد كنت أرى الكون تائها يف غابة الزمان واملكان املحدودين ،وأنه سيأيت اليوم
الذي تلتهم فيه سباع الفناء كل ذلك ،ليتحول كل يشء إىل ظالم مطبق ..لكني بعد أن
عرفت أنك رب العاملني علمت أنك ما خلقت هذا الكون لتبيده وتزيله وتفنيه ،وإنام
خلقته لرتفعه وتربيه وتوجهه إىل الكامل املمكن له..
لقد علمت من قراءيت لكلامتك املقدسة احلاوية حلقائق الوجود أنك ـ يا رب ـ ما
خلقت الكون لتزج به يف الظلامت ،وإنام خلقته لتخرجه من الظلامت ..ابتداء من ظلامت
العدم ،وانتهاء بظلامت الضاللة..
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لقد قلت يف كلامتك املقدسة تشري إىل ذلكُ { :ه َو ا َّل ِذي ُي َص ِّيل َع َل ْي ُك ْم َو َم َالئِ َك ُت ُه
لِي ْخ ِرج ُكم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
ُّور َوك َ
َان بِاملُْؤْ ِمنِنيَ َر ِح ًيام} [األحزاب]43 :
ُ َ ْ َ
َ
ولذلك أرسلت رسلك ،وأنزلت كلامتك عليهم لتؤدي دورها يف تربية خلقك،
وتعريفهم بك ،حتى خيرجوا من ظلامت األوهام إىل نور احلقائق..
لقد قلت يف كلامتك املقدسة تشري إىل ذلكُ { :ه َو ا َّل ِذي ُينَزِّ ُل ع ََىل َع ْب ِد ِه آ َيات
بينَات لِي ْخ ِرج ُكم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
ُّور َوإِ َّن اهللََّ بِ ُك ْم َل َر ُءوف َر ِحيم } [احلديد]9 :
ُ َ ْ َ
َ ِّ
َ
يا رب ..ومل تكتف ربانيتك خللقك بذلك ..بل جعلت هلم من السمع واألبصار
والعقول وكل أدوات اإلدراك ما يمكن أن يكون نرباسا يدهلم عىل احلقائق ،ويعينهم
عىل السري يف سبيلها..
لقد قلت تشري إىل ذلك{ :واهللَُّ َأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِ ُك ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئًا
َ َ ْ ْ ُ
َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون} [النحل]78 :
َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
فلذلك يستحيل عىل من ُيعمل مداركه ،أو خييل بينها وبني أداء وظائفها ،أن
جيهلك ،أو جيهل القيم التي أمرت عبادك بأن خيتاروها ،ليرتقوا من خالل اختيارهم هلا.
ومل تكتف ربانيتك بذلك ..بل إنك يا رب ..وضعت يف فِطر خلقك ما يدهلم
عىل احلق ،وجيعلهم يشعرون به من غري حاجة لرباهني أو أدلة ..وكيف حيتاجون إىل
ذلك ،وهم قد سمعوا نداءك هلم ،وأنت تعرفهم بنفسك..
لقد قلت يف كلامتك املقدسة تشري إىل ذلكَ { :وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن
ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم
ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِنيَ } [األعراف]172 :
ومل تكتف ربانيتك بذلك ..بل إنك نصبت الدالئل يف كل يشء ..ووضعت
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األعالم اهلادية إليك وإىل حقائق الوجود وقيمه النبيلة يف كل حمل ..حتى خيرج اخللق
بملء إرادهتم من ظلامت أهوائهم إىل أنوارك ..وحتى يقوموا هم بتصفيد شياطينهم،
بعد أن خيتاروك أنت ..وخيتاروا معك عامل األنوار التي ال تنطفئ أبدا.
يا رب ..وقد كان من مقتضيات ربوبيتك لعبادك أن جعلت هلم دار للجزاء..
لينال كل واحد منهم جزاءه الذي اختاره لنفسه يف دار التكليف ..وكنت رحيام هبم،
عادال معهم ،فلم تنزل يف دار كرامتك إال من كان أهال هلا ..ومل تنزل يف دار تأديبك إال
من رفض االلتزام بقيمك التي بنيت عليها الكون ،وأسست عليها احلياة.
يا رب ..وأنت يف كل ذلك ال تزال رب العاملني ..ترقي أهل اجلنة ،وتربيهم،
لتخرج منهم كل ما يرصفهم عنك ،ولو كان من نعيم اجلنة ..وتريب أهل اجلحيم،
وترهيم فساد اختياراهتم ،حتى يكون ذلك سببا يف خروجهم من الظلامت إىل النور..
فإن خرجوا منها استحقوا رمحتك ،كام استحقها املؤمنون أول مرة.
ولذلك كانت احلياة كلها ..أوالها وأخراها ..مدرسة تربوية ترشف عليها..
ليرتقى اخلالئق إىل العوامل املقدسة التي هيأهتا هلم ..ليسعدوا باللقاء األمجل ..واملعرفة
األعظم ..واملشاعر التي ال يمكن وصفها.
يا رب ..فاخرت لنا من الطرق أقرصها ..ومن املعارج أقرهبا ..حتى نصل إليك
من غري املرور بتلك املعاناة التي يمر هبا اجلاحدون املقرصون الذين استسلموا لعقوهلم
وأهوائهم ،ومل يستسلموا لك ،وال لرسلك ،وال لكلامتك املقدسة.
يا رب ..وطهرين من رؤية نفيس ،فأنت تعلم أهنا حجايب األعظم الذي حيول
بيني وبينك ..فاجعلني أقطعها ،ألصل إليك من غري معاناة ..ولتصبح نفيس تلك
الراضية املرضية ..املساملة املطمئنة ..التي ال ختتار مع اختيارك ،وال ترض بغري ما
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يرضيك.
يا رب ..اجعل نفيس كنفس إبراهيم الذي سلم لوحيك ..وكنفس إسامعيل
الذي سلم رقبته من أجلك..
يا رب ..واجعلني كذلك التلميذ املطواع ألستاذه ،ال جيادله ،وال يامريه ،وال
يرتاب يف توجيهه وتعليمه ..حتى أكون من املتخرجني املتفوقني يف مدرستك ..والذين
ال ينالون جوائز فضلك فقط ..وإنام ينالون معها جوائز رضوانك وتقريبك وحمبتك،
وهي أغىل اجلوائز وأسناها وأرفعها.
يا رب العاملني ..فاهدنا إليك ،ودلنا عليك ،ويرس عىل نفيس التخيل عن أهوائها
يف سبيلك ،حتى تصري حيايت وممايت كلها لك ..وحتى أترقى يف مدارج الكامل التي
هيأت هلا أنبياءك وأولياءك والصاحلني من عبادك ..فأنعمت عليهم بكل ألوان
فضلك ..فأحلقني هبم ،واجعلني معهم ،وربني ورقني يف مدرستهم ،حتى أحظى
بقبولك ولقائك وقربك.
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السميع البصري
إهلي ..أهيا السميع البصري ..املدرك لكل املدركات ..ما كثف منها ،وما لطف..
وما قرب منها ،وما بعد ..وما انفتح منها وما انغلق ..فال يغيب عنك يشء يف األرض
وال يف السامء ..وال يف امللك ،وال يف امللكوت ..وال يف الغيب ،وال يف الشهادة ..بل كل
يشء عندك شهادة ..وكل غيب عندك حضور.
إهلي ..إنك ما ذكرت لنا يف كلامتك املقدسة السمع والبرص لتحرص قدراتك
فيهام ،فأنت أعظم من أن تنحرص مداركك فيام تنحرص فيه مدارك خلقك ..فأنت الذي
تدرك كل يشء ،ومن كل الوجوه ،وبكل املعاين.
وأنت الذي ال حتتاج لألعضاء التي حيتاجها خلقك حتى يتحقق هلم اإلدراك،
فإدراكك بال آلة ..وكيف حتتاج لْللة ،وأنت الذي خلقتها ،وخلقت كل يشء؟..
وكيف حتتاج إليها ،وأنت الغني بذاتك عن غريك؟ ..وكيف حتتاج إليها ،وأنت
القدوس الذي تقدس عن كل الوسائط؟
وأنت يا رب ..تدرك كل يشء كام هو عىل حقيقته ..ال كام تفعل بنا مداركنا
البسيطة التي تتأثر بضعفنا وعجزنا ،فرتى األشياء بحسبها ال بحسب حقيقتها.
فلك الكامل يا رب يف سمعك وبرصك ،وما ال نعلمه من صفات إدراكك ..ولك
القدوسية والتنزيه والتسبيح فيها ..فأنت األكرب األعظم الذي تنزه عن كل نقص ،وحتىل
بكل كامل.
يا رب ..فانظر إلينا بعني لطفك ..واستجب لدعواتنا بسمع كرمك ..حتى ال
نفتقر إىل غريك ..وكيف نفتقر إىل غريك ،وأنت ترى فقرنا ،وتسمع ترضعنا.
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يا رب ..واجعلنا كأوليائك الذين شغلوا بنظرك إليهم عن نظر اخللق ..فامتألوا
فرحا وسعادة ليقينهم برؤيتك هلم ،وعلمهم بحضورك الدائم معهم.
يا رب ..واجعلنا من املخ َلصني الصادقني الذين يشعرون برؤيتك هلم ..حتى ال
نمزج مع رؤيتك رؤية غريك ،فنقع يف الضاللة والرشك ..وهل يمكن ملن يعلم برؤية
ربه له أن يبحث عن رؤية غريه.
يا رب ..واجعلنا من املستحني من رؤيتك لنا ،فنتأدب أمامك ،وال نبيح ألنفسنا
أن ترتك األدب وهي يف حرضتك ..وحتت سمعك وبرصك ..ومها ال يغيبان عنا يف كل
األحوال.
يا رب ..فطهرنا لنحظى برؤية الرضا ،ونسعد بمشاهدتك لنا ،ونحن نتقلب يف
رياض طاعتك ،متنعمني برؤيتك لنا ،ونحن نجثو بني يديك ،ننهل من كرمك وفضلك
وعبوديتك.
يا رب ..لقد قلت يف كلامت املقدسة ختربنا عنكَ { :و ُق ِل اع َْم ُلوا َف َس َ َريى اهللَُّ
ون إِ َىل ع ِ
َاملِ ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
رت ُّد َ
ع ََم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ب َو َّ
ون
ون َو َس ُ َ
} [التوبة ،]105 :فنسألك يا رب أن توفقنا ألن نكون يف أحسن األحوال حتى ال نقع
يف الفضيحة أمامك وأمام أنبيائك وأوليائك ..فال معصوم إال من عصمته ..وال خم َلص
إال من خلصته.
جل َهن ََّم كَثِريا ِم َن ِْ
اجل ِّن
يا رب ..لقد ذكرت يف كلامتك املقدسة أنك ذرأت { ِ َ
ً
ِ
َو ْ ِ
اإلن ِ
ون ِ َهبا َو َهل ُ ْم آ َذان َال َي ْس َم ُع َ
رص َ
ْس َهل ُ ْم ُق ُلوب َال َي ْف َق ُه َ
ون ِ َهبا }
ون ِ َهبا َو َهل ُ ْم َأع ُْني َال ُي ْب ُ
[األعراف]179 :
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فنعوذ بك من أن يصيب العته قلوبنا ،أو العمى أبصارنا ،أو الصمم آذاننا ،فال
ندرك احلقائق التي بثثتها يف كونك ،ونكون حينها { ك ْ
َاألَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأو َلئِ َك ُه ُم
ا ْلغَافِ ُل َ
ون } [األعراف]179 :
يا رب ..فامأل أبصارنا بنور البصرية حتى تطغى بصائرنا عىل أبصارنا ،فنرى
امللكوت يف امللك ..ونرى الباطن يف الظاهر ..ونرى اللطافة يف الكثافة ..ونراك يف كل
يشء ،فال تغيب عنا يف أي يشء.
يا رب ..واجعل سمعنا لك ..حتى ال نسمع شيئا إال لنهتدي به إليك ،ويكون
حادينا إىل روضات أنسك.
يا رب ..وأسمعنا ما أسمعته أهلك وأولياءك الذين شغفوا بذلك النداء الذي
ال يزال يرن يف آذان قلوهبم عندما قلت خماطبا خللقكَ { :أ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل }
[األعراف]172 :
يا رب ..واجعلنا هنتز طربا لسامع ذلك النداء املقدس املمتلئ بكل أنواع اجلامل..
حتى نعيش يف عامل الطرب والرسور الذي ال يغني عنه كل طرب الدنيا ورسورها.
يا رب ..واجعل كل يشء حادينا إليك ..حتى نسري إليك بأبصارنا وأسامعنا
وكل مداركنا ..لنشكرك هبا ..فال شكر للنعمة أعظم من استعامهلا للسري إليك.
يا رب ..ونعوذ بك أن حتجبنا بأبصارنا وأسامعنا ..فنلتفت لغريك ،ونقع يف تلك
اهلوة السحيقة التي وقع فيها من عبد هواه ..وراح يسمع لغريك ،ويكتفي بالنظر
لسواك ،فصار ممن { َض َّل سعيهم ِيف ْ ِ
حي ِسنُ َ
حي َس ُب َ
ون ُصنْ ًعا}
ون َأ َّهنُ ْم ُ ْ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم َ ْ
َ
َ ُُْ ْ
[الكهف]104 :
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يا رب ..فطهر أسامعنا وأبصارنا ومداركنا ،واجعلها سلام يصلنا بك ،وحبال
ممدودا منا إليك ..أو منك إلينا ..حتى ال نكون ضحايا ألهوائنا ،وفرائس لشهواتنا.
يا رب ..واحفظ سمعنا وبرصنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا ،واجعلها الوارث منا..
حتى نلقاك هبا كام وضعتها فينا ..فقد أخربتنا رسلك أنك ستحاسبنا عنها ،وأن السعيد
من حافظ عليها ،وعىل فطرهتا ،ومل يدنسها بأنواع الرجس واألذى.
يا رب ..وكام تقدست مداركك عن اآلالت ..فقدس مداركنا حتى حيصل لنا
ما حصل للعارفني بك ،أولئك الذين صارت قلوهبم كلها عيونا ،كام عرب عنهم الشاعر
بقوله:
قلوب العارفني هلا عيون ...ترى ماال يري للناظرين
و ألسنة بأرسار تناجي ...تغيب عن الكرام الكاتبني
و أجنحة تطري بغري ريش ...إىل ملكوت رب العاملينا
و ترتع يف رياض القدس طرا ...وترشب من بحار العارفني
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اآلمر الناهي
إهلي ..أهيا اآلمر الناهي الذي كلم عباده من غري حروف وال أصوات ..وال
أدوات أو آالت ..ليبلغهم حقائق الوجود ..ويعرفهم بنفسه وبأنفسهم ..ويدهلم عليه
وعليهم ..نصحا هلم وشفقة هبم ،حتى يرتقوا من ذلك العامل البسيط الذي ولدوا عليه
إىل عوامل الكامل املعدة هلم.
يا رب ..قد تأملت يف كلامتك املقدسة التي تأمرنا فيها وتنهانا ..وتوصينا فيها
وتعظنا ..فرأيت من مجيل لطفك ،وحسن بيانك ،وفضل رمحتك ما زادين لك تعظيام،
وزادين عىل رشيعتك حرصا.
فأنت مل تأمرنا إال بام يصلحنا ،ويرفعنا ،ويقدس أرواحنا لتصبح أهال ملنازل
السعادة التي وفرهتا لنا.
وأنت مل تنهنا يا رب لتحرمنا من بعض املتاع الزائل ،وإنام هنيتنا لرتبينا وتؤدبنا
وتصلح نفوسنا ،لتصبح الئقة بدار الطيبني ،تلك الدار التي ال يدخلها من يف نفسه ذرة
خبث.
يا رب ..لقد قارنت بني كلامتك املقدسة التي تأمرنا فيها وتنهانا بكل ما قالته
البرشية فالسفتها وحكامؤها ومفكروها وسياسيوها ..فوجدت الكل يراعي يف أوامره
ونواهيه حاجات دون حاجات ..ومطالب دون مطالب ..فيصلح أشياء ،ويفسد
أخرى ..ورأيت أوامرك ونواهيك وحدها من يصلح كل يشء ،ولكل يشء ..ولكل
األزمان والبيئات ..ولكل األحوال واألشخاص.
وكيف ال تكون كذلك ..وأنت الرب اخلبري بعباده  ..العليم بام ينفعهم وما
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يف
يرضهم ..وقد قلت يف كلامتك املقدسة حتدثنا عنكَ { :أ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
اخلبِ ُري} [امللك]14 :
َْ
يا رب  ..فأسألك أن أقف عند أوامرك ونواهيك ..ال أجتاوزها ..وال ُأعمل
عقيل أو هواي معها ..وهل يمكن للممتلئ جهال وغفلة أن يعقب عىل الذي ال حدود
لعلمه ،وال هناية خلربته؟
يا رب  ..وأسألك أن أؤدي ما أمرتني بأدائه ..وأنتهي عام هنيتني عنه ..وأنا يف
غاية الرضا والرسور ،ألين أنفذ أوامرك أنت ..وهل يمكن ألحد أن يرغب عن أوامر
حمبوبه؟ ..وهل يمكن ألحد أن يقرتب مما يكره حمبوبه؟
يا رب  ..وأسألك أن أؤدي أوامرك بكل كياين ..بقلبي وجوارحي ..حتى ال
أكون من الذين يعطونك ظاهرهم ،ويعطوا ألهوائهم بواطنهم..
يا رب  ..وأسألك أن توفقني لرتاين حيث أمرت ..وتفقدين حيث هنيت.
يا رب  ..وأسألك أن جتعلني من الدعاة إىل رشيعتك ،واحلريصني عليها..
وأعوذ بك من أن أكون من املتهربني منها ،أو املنفرين من اخلضوع هلا.
يا رب ..وأعوذ بك أن أكون كأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان ،وزين هلم
أعامهلم ،فراحوا ُيعملون عقوهلم املدنسة بدنس األهواء ،فريفضون من رشيعتك ما ال
يتناسب مع أمزجتهم ،ويقبلون منها ما يتناسب معها ،أولئك الذين وصفتهم بقولك:
ِ
ِ
{ َو ِم َن الن ِ
ب
َّاس َم ْن َي ْع ُبدُ اهللََّ ع ََىل َح ْرف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْري ا ْط َم َأ َّن بِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَة ا ْن َق َل َ
ِ ِ
رس ُ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ } [احلج]11 :
اخلُ ْ َ
ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
وأعوذ بك يا رب من أن أكون من أولئك الذين يقدمون بني يديك وبني يدي
ني
رسولك ،أولئك الذين هنيتنا أن نكون مثلهم ،فقلتَ { :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
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َيدَ ِي اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َس ِميع عَلِيم} [احلجرات]1 :
وأعوذ بك يا رب من أن أكون من أولئك الذين يصيبهم احلرج ألوامرك أو
أوامر رسولك ،فيتسللون هاربني منها ،متالعبني هبا ..أولئك الذين وصفتهم فقلت{ :
ون ِمنْ ُك ْم لِ َوا ًذا َف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذي َن ُخيَالِ ُف َ
َقدْ َي ْع َل ُم اهللَُّ ا َّل ِذي َن َيت ََس َّل ُل َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن ُت ِصي َب ُه ْم فِ ْتنَة
َأ ْو ُي ِصي َب ُه ْم ع ََذاب َألِيم} [النور]63 :
وأعوذ بك يا رب أن أجعل لنفيس احلق يف اخلرية أمام أوامرك ونواهيك..
وكيف أفعل ذلك ،وقد حذرتنا يف كلامتك املقدسة من أن نرشك بك نفوسنا وأهواءنا،
ون َهلم ْ ِ
ِ
فقلت{ :وما ك َ ِ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن
َان ملُؤْ من َو َال ُمؤْ منَة إِ َذا َق ََض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َ َ
َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َض َال ًال ُمبِينًا } [األحزاب]36 :
يا رب  ..واهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ..حتى أهتدي إىل أوامرك
ونواهيك ..كام هي  ..وكام أنزلتها عىل رسلك ..وقبل أن تغري عليها جحافل املبدلني
واملغريين..
وإن وقع يا رب أي خطأ مني يف تنفيذ أوامرك أو االنتهاء عن نواهيك ،فاغفر يل
تقصريي وتفريطي ،واهدين إىل التقوى ،حتى ال أحوم حول حدودك ،أو أجتاوز قدري
بتجاوزها.
يا رب ..واجعلني أنفذ أوامرك كام ينفذها املحبون لك ..ال كام ينفذها اخلائفون
أو الطامعون ..فإين وإن طمعت يف فضلك ،فهو أعظم من أن يكون سببه أنا أو أعاميل..
بل سببه أنت وكرمك.
فأنى ألعاميل ،ولو كثرت أن تستجلب يل فضلك ..وأنا مل أعملها إال بفضلك..
ولوال توفيقك وهدايتك ملا عملت شيئا.
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يا رب ..فاجعل أوامرك ونواهيك يل أداة لسلوك رساطك املستقيم خلف
أنبيائك وأوليائك الذين اصطفيتهم بكلامتك املقدسة ،وجعلتهم منارات هلدايتك،
وحجبت كل من مترد عليهم ،أو أراد أن يصل من غري أن يسلك سبيلهم.

150

املحيي املميت
إهلي ..أهيا املحيي املميت..
لقد رحت أتأمل يف معنى هذين االسمني العظيمني من أسامئك ،ورس ذكرك هلام
يف كلامتك املقدسة ،فامتألت بكل مشاعر اهليبة والتعظيم واإلجالل واملحبة لك..
وانمحت من قلبي كل مشاعر اخلوف والوجل والرهبة من غريك..
فأنت وحدك يا رب من يملك زمام املوت واحلياة ..وأنت وحدك من يدبر
أمرمها ،ويرصفهام كيف شاء ..فلذلك ال خوف إال منك ،وال رجاء إال لك ،وال طمع
إال فيك.
لقد تأملت يف قول عبدك الصالح إبراهيم للملك اجلبار املستكرب عندما سأله
عنك ،يطلب تعريفا لك ،فقال له{ :ر ِ
يت} (البقرة ،)258 :وقد كانت
حييِي َو ُي ِم ُ
َ ِّ َ
يب ا َّلذي ُ ْ
إجابة كافية شافية ..ومن كل الوجوه ..ذلك أننا عندما ننظر إىل املستكربين وتربص
ا ملوت هبم نعلم أهنم ال يساوون أمام جاللك شيئا ..وكيف يساوون شيئا ،وهم حتت
رمحة اسمك املحيي املميت الذي ال يمكنهم الفكاك منه ..فحياهتم مثل موهتم بيدك
وحدك.
ولذلك ال يصح اخلوف منهم ،وال الثقة فيهم ،وال التوكل عليهم ..فمن قهره
املوت أضعف من أن يكون سندا لغريه ..ولذلك قلت يا رب يف كلامتك املقدسة تدعونا
احل ِّي ا َّل ِذي
إىل التوكل عليك وحدك ،ألنك وحدك احلي الذي ال يموتَ { :وت ََوك َّْل ع ََىل ْ َ
وت } [الفرقان]58 :
َال َي ُم ُ
ولذلك قال عبدك الصالح إبراهيم خماطبا أولئك الذين آذوه وظلموه حمدثا هلم
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ِ ِ
ِ
حييِ ِ
ني} (الشعراء)81:
عنكَ { :وا َّلذي ُيمي ُتني ُث َّم ُ ْ
ولذلك قال أولئك الصادقون الذين خرجوا من عبودية فرعون إىل عبوديتك:
{ا ْق ِ
ْت َقاض إِن ََّام َت ْق ِيض َه ِذ ِه ْ
احلَ َيا َة الدُّ ْن َيا } [طه ،]72 :لعلمهم أن املوت لن
ض َما َأن َ
يقيض عليهم ..وكيف يقيض عليهم ،وأنت املحيي الذي حييي املوتى؟
يا رب  ..لقد تأملت يف مسرية اخللق وبحثهم عن احلياة الدائمة ..فوجدت أن
أكثر بحوثهم فيها ،وأكثر اهتاممهم هلا ..فبسببها أو بسبب فرتة قصرية من احلياة
يضيفوهنا ألنفسهم بنوا املستشفيات والصيدليات وأسسوا املصانع واملدارس
واجلامعات ..لكنهم نسوا مع ذلك كله أن يرجعوا إليك ،ليعرفوا أنك واهب احلياة..
وأن كل ما وفروه ألنفسهم لن حيول بينهم وبني املوت الذي كتبته عليهم.
أنا ال ألومهم يا رب عىل ما قدموه من بحوث ،أو أسسوه من مدارس ومصانع،
فذلك حسنة من حسناهتم ،وأنت الذي خلقت الداء ،وخلقت معه الدواء ،وأمرتنا
بالبحث عنه ..لكني أتعجب من الغافلني الذين يتومهون أن حياهتم مرتبطة بالدواء..
وليست مرتبطة بك ..ومرتبطة بالطبيب ..وليس برب األطباء وملهمهم ومعلمهم.
والعجب األكرب منهم يا رب يف تومههم أن احلياة مرتبطة هبذا القالب الطيني
الذي ُركب هلم لريكبوه فرتة من الزمن ،ثم يغادروه إىل غريه من املراكب ..وكأن الذي
خلق احلياة ،ووفرها يف كل األرجاء يعجز أن يركب قالبا آخر للحياة أكثر قوة ومجاال
وصحة.
يا رب  ..فاجعلني أستمد من اسمك املحيي ألعيش احلياة احلقيقية بكل
معانيها ..ال حياة قالبي الطيني فقط ..بل حياة روحي وعقيل وقلبي وكل اللطائف التي
أودعتها يف كياين ..فأنت صاحب كل أنواع احلياة ،ويف خزائنك أمجل صورها
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ومظاهرها ..وال تعطيها إال ملن طلبها منك ،أو كانت له قابلية الظفر هبا.
لقد قلت يف كلامتك املقدسة تدعونا إىل ذلكَ { :يا َأهيا ا َّل ِذي َن آمنُوا است ِ
َجي ُبوا َِّ
هلل
ْ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
حييِي ُك ْم} [األنفال]24 :
َول َّلر ُسول إِ َذا َدعَا ُك ْم َملا ُ ْ
يا رب  ..إن هذه الكلامت تشري إىل ذلك املوت العظيم الذي يقبع فيه من يتوهم
أنه حي ..بينام ال ينبس باحلياة منه إال جسده وخالياه وأنسجته ..أما روحه وعقله وقلبه
وكل لطائفه اجلميلة ،فمدفونة يف طينه ومحئه املسنون الذي استغنى بالنظر إليه عن كل
يشء.
لذلك يا رب كان كل أولئك الذين يزعمون ألنفسهم احلياة بعيدا عنك ليسوا
سوى قبور متحركة ..ألنه مل يظفر باحلياة منهم إال تلك اخلاليا واألنسجة التي ال ختتلف
عن تراب األرض وطينها.
وكيف يمكن أن يظفروا باحلياة احلقيقية ،وهم بعيدون عنك ،وعن الروح التي
نفختها فيهم؟
وكيف يمكن أن يظفروا باحلياة احلقيقية ،وهم بعيدون عن االتصال بك،
والتواصل معك ..وأنت روح الروح ،وعقل العقل ،ورس الرس ..ومن كان بعيدا عنك
كان جمرد وهم وخيال ورساب.
إهلي  ..فارزقني احلياة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة ..تلك احلياة التي متتد للطائفي
مجيعا ..فرتى األشياء كام خلقتها ال كام تربزها األوهام ..ألراها بعني لطفك ،وأسمع
حديثها بسمع كرمك.
يا رب ..وأسألك أن متيت َيف كل ما يبعدين عنك ..أمت من نفيس أهواءها
األمارة بالسوء ..وأمت من عقيل كل احلجب التي حتول بينه وبني معرفة احلق والتسليم
153

له ..وأمت من روحي كل ما ينزل هبا إىل عامل السفل ،وحيول بينها وبني الرتقي إليك،
ولقائك.
يا رب ..لقد جعلت احلياة من أعظم نعمك علينا ..فلوالها مل نسمع ومل نبرص
ومل نعلم ومل نعرف ..ولوالها جلهلناك ..ولوالها ملا قدرنا عىل االتصال بك والتواصل
معها ..فاحفظها لنا يا رب بكرمك ..وارزقنا من احلياة أكملها وأرشفها وألطفها
وأمجلها حتى نعيش بصحبتك وبصحبة مجالك املطلق ،وكاملك املقدس.
ونعوذ بك يا رب أن نخترص احلياة يف جوانبها احلسية ،تلك التي ال تساوي شيئا
أمام حياة الروح التي وفرهتا ألوليائك والصادقني من عبادك ..فعاشوا احلياة احلقيقية
اخلالدة التي تبهت أمامها كل أنواع احلياة ،وكل أصناف األحياء.
يا رب ..وإن نقلتنا من هذه الدار باملوت الذي قدرته لنا ..فارزقنا بعدها تلك
احلياة التي وصفتها يف قولكَ { :و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َياء ِعنْدَ
ِ
ِِ
ِ
رش َ
َر ِّ ِهب ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون بِا َّل ِذي َن َمل ْ َي ْل َح ُقوا ِ ِهب ْم
ون (َ )169ف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
ِ
ِ
ِ
رش َ
حيزَ ُن َ
ون بِنِ ْع َمة ِم َن اهللَِّ َو َف ْضل
م ْن َخ ْلف ِه ْم َأ َّال َخ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ون (َ )170ي ْس َت ْب ُ

ِ
يع َأ ْج َر املُْؤْ ِمنِنيَ } [آل عمران]171 - 169 :
َو َأ َّن اهللََّ َال ُيض ُ

ارزقنا يا رب موتة الشهداء ،لنترشف بأن نقدم أرواحنا فداء جلاملك ..ولنظفر
بعدها بتلك اجلوائز السنية التي تتيح لنا أن نعيش احلياة احلقيقية يف رياض كرمك الذي
ال حدود له.
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وقاموا باحلروب ح

ف َت ْك ُف ُر َ
ون بِاهللَِّ َو ُكنْ ُت ْم َأ ْم َوات ًا
هو الذي يقرر توحيد اهلل ،ونفي الوسائطَ { :ك ْي َ
ِ
حييِي ُك ْم ُث َّم إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون} (البقرة ،)28:وقال تعاىلَ { :و ُه َو ا َّل ِذي
َف َأ ْح َيا ُك ْم ُث َّم ُيمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ
َأحيا ُكم ُثم ي ِمي ُت ُكم ُثم ُحييِي ُكم إِ َّن ْ ِ
األن َْس َ
ان َل َك ُفور} (احلج ،)66:وقال تعاىل{ :اهللَُّ ا َّل ِذي
ْ َ ْ َّ ُ
ْ َّ ْ ْ
ِ ِ ِ
َخ َل َق ُكم ُثم رزَ َق ُكم ُثم ي ِمي ُت ُكم ُثم ُحييِي ُكم َه ْل ِمن ُ ِ
يشء
ْ َّ ُ
ْ َّ ْ ْ
ْ َّ َ
رشكَائ ُك ْم َم ْن َي ْف َع ُل م ْن َذل ُك ْم م ْن َ ْ
ْ َ
ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون} (الروم ،)40:وقال تعاىل{ :اهللَُّ َيت ََو ََّّف ْاألَ ْن ُف َس ِحنيَ َم ْو ِ َهتا
ت َو ُي ْر ِس ُل ْاألُ ْخ َرى إِ َىل َأ َجل ُم َس ّم ًى
َوا َّلتِي َمل ْ َمت ُ ْت ِيف َمن َِام َها َف ُي ْم ِس ُك ا َّلتِي َق ََض َع َل ْي َها املَْ ْو َ
إِ َّن ِيف َذلِ َك َآليات لِ َق ْوم َي َت َفك َُّر َ
ون} (الزمر)42:
ِ
ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو َم ْن ُخي ِْر ُج
ض َأ َّم ْن َي ْمل ُك َّ
{ ُق ْل َم ْن َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن َّ
ِ
ِ
ْ ِ
ون اهللَُّ َف ُق ْل َأ َف َال َت َّت ُق َ
احل ِّي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
ون}
احل َّي م َن املَْ ِّيت َو ُخي ِْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ
َ
[يونس]31 :
ولذلك عرف إبراهيم اهلل تعاىل للملك الطاغية بقوله{ :ر ِ
يت}
حييِي َو ُي ِم ُ
َ ِّ َ
يب ا َّلذي ُ ْ
ِ ِ
ِ
حييِ ِ
ني}
(البقرة ،)258 :ويف موقف آخر ،قال إبراهيم عليه السالمَ { :وا َّلذي ُيمي ُتني ُث َّم ُ ْ
(الشعراء)81:
وقال تعاىل عن الثاينَ { :و َل ْو ت ََرى إِ ْذ َيت ََو ََّّف ا َّل ِذي َن َك َف ُروا املَْالئِ َك ُة َي ْ ِ
رض ُب َ
ون
احل ِر ِيق} (ألنفال ،)50:وقال تعاىلَ { :و َل ْو ت ََرى إِ ِذ
ُو ُج َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْم َو ُذو ُقوا ع ََذ َ
اب ْ َ
ت واملَْالئِ َك ُة ب ِ
ِ
ِ
ال َّظاملُِ َ
اس ُطو َأ ْي ِدهيِ ْم َأ ْخ ِر ُجوا َأ ْن ُف َس ُك ُم ا ْل َي ْو َم ُجتْزَ ْو َن ع ََذا َب
َ
ون ِيف غ ََم َرات املَْ ْو َ
ِِ
ْاهل ِ
ون بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ُقو ُل َ
ْربون} (األنعام)93 :
احل ِّق َو ُكنْ ُت ْم َع ْن آ َياته ت َْس َتك ِ ُ
َري ْ َ
ُ
ون ع ََىل اهللَِّ غ ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِي ُك ْم َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ
استَجي ُبوا هللَِّ َول َّلر ُسول إِ َذا َدعَا ُك ْم ملَا ُ ْ
{ َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
ول ب َ ِ
ِ ِ
ِ
ْرشو َن } [األنفال]24 :
حي ُ َ ْ
َُ
ني املَْ ْرء َو َق ْلبِه َو َأ َّن ُه إ َل ْيه ُحت َ ُ
ِ
ِ
حييِي ُك ْم إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َل َك ُفور} [احلج]66 :
{ َو ُه َو ا َّلذي َأ ْح َيا ُك ْم ُث َّم ُيمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ
ِ
{ اهللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ُث َّم َرزَ َق ُك ْم ُث َّم ُي ِمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ ِ
رشكَائِ ُك ْم َم ْن َي ْف َع ُل
حييي ُك ْم َه ْل م ْن ُ َ
ِ ِ ِ
يشء ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون} [الروم]40 :
م ْن َذل ُك ْم م ْن َ ْ
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الكلامت املقدسة
إهلي ..يا من كل يشء نابع من كلامتك املقدسة ..فكل يشء ثمرة لقولك كن..
فال يكون إال ما أمرت بكينونته ..وال حيدث إال ما أمرت بإحداثه.
لقد رحت أتأمل يف معاين كلامتك ،فرأيت أهنا من أعظم نعمك عىل عبادك..
فلوالها مل يعرفوك ،ولوالها مل هيتدوا إليك ،ولوالها مل يتمكنوا من السري إىل
حرضتك ..فبكلامتك دللتهم ،وببيانك وضحت هلم معامل الطريق حتى ال يقعوا يف
الضاللة ،أو تأرسهم األهواء.
لقد كانت كلامتك يا رب أعظم دليل لنا عليك ..فبها عرفنا رمحتك ولطفك
وكرمك ..وهبا عرفنا حقيقتنا ومصرينا ..وهبا عرفنا ما ترضاه منا ،وما ال ترضاه ..وما
يقربنا منك ،وما يبعدنا ..وما يزلفنا لديك وما يطردنا.
ولوالها يا رب لعشنا يف غياهب الظلامت والعمى ..نتناول النعمة من غري أن
نعرف مصدرها ..ونعيش احلياة من غري أن نعرف حقيقتها وال هنايتها ..فكلامتك هي
اهلدى الذي أنقذنا من كل ضاللة ،وهي النور الذي أطفأ عنا كل الظلامت.
وكلامتك يا رب هي حبلك املمدود إلينا الذي من تعلق به نجا ..ومن نفر عنه
هلك.
وكلامتك يا رب هي سفينة النجاة التي ال ينجو إال من ركبها صادقا خملصا مذعنا
ملن جعلته رباهنا.
وكلامتك يا رب هي البلسم الذي يداوي اجلروح ،ويشفي ما يف الصدور ،ويرفع
كل هم ،ويزيل كل أمل.
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كلامتك يا رب هي ربيع القلوب الذي ال تذبل أزهاره ،وال تنقطع ثامره ،وال
جتف أرضه ،وال تصيب العلل نسيمه.
لقد عشت يا رب يف رحاب كلامتك املقدسة ،وأرى جتيل مجالك فيها ..وكانت
مرشدي إليك ولكل حقائق الوجود ..ولوالها لرصت مثل كل أولئك الذين ضلوا
ألهنم مل يعرفوك ،واكتفوا بنيل احلقائق من عقوهلم املدنسة بدل أخذها من كلامتك
املقدسة.
يا رب ..لقد ترك بعضهم احلقائق املرتبطة بكالمك ..وراح يبحث يف تفاصيلها
بعقله ..ليحول من كالمك مادة للجدل واهلذر والتكفري والتبديع.
لقد صور له هواه أن الكالم حمصور فيام نستعمله نحن البرش من الوسائل ..وأن
املتكلم حيتاج إىل شفتني ولسانا وأسنانا وهواء وموجات صوتية ..فراح يفرض عليك
ذلك كله ..وهو ال يعلم أنك القدوس الذي تنزه عن اآلالت ..والغني الذي ال حيتاج
إىل الوسائط ..ولذلك تتكلم متى تشاء كيف تشاء ..بأي لسان تشاء..
ولو أن هؤالء تواضعوا ،وعلموا قدرهم ،وأهنم أحقر من أن خيوضوا فيام ال
يعرفونه ،لتناولوا الثمرة دون أن يبحثوا يف حقائقها ..فعقوهلم أحقر من أن تصل إليها،
وكيف تصل إليها ،وهم ال يعرفون أدنى يشء يتعلق بأجسادهم وأعضائهم وحياهتم..
فكيف يريدون معرفة احلقائق التي ال يتطرق هلا اخليال ،وال تدركها العقول ،وال
تلمسها األوهام.
إهلي  ..فأعذين من ذلك اجلدل ..أو من اخلوض فيام ال أطيقه ..واجعلني أعيش
كلامتك بكل قداستها ولطفها وسموها ..حتى أرحل إليك هبا وأنا طاهر من التلوث
باألهواء واملراء واخلصومة.
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إهلي  ..واجعلني أستمع إىل كلامتك املقدسة ،وال أكتفي فقط بقراءهتا ..أستمع
إليها من بحر األزلية واألبدية ..ألعيش معانيها وحقائقها وأتذوق مجال ملقيها
واملتكلم هبا ..فام أعظم أن نسمع كلامتك منك.
إهلي وحدثني يف رسي بكل معاين قداستك ..فام أمجل أن يكون احلديث بيني
وبينك ..وما أمجل أن تكون معلمي ومؤديب وأستاذي ..وما أمجل أن أعيش معك يف
كل الشؤون ..فأنت يا إهلي تكلم من تشاء بام تشاء كيف تشاء.
وكيف حترمني يا رب من كلامتك ،وأنت الذي كلمت النحل ،وهديتها إىل
مراشد أمورها ..فكام كلمتها فكلمني ،وكام هديتها ،فاهدين ،وكام علمتها فعلمني.
يا رب ..أنت تراين كل حني أتوجه إليك بالسؤال ..ثم أكف خواطر السوء عني
ألستمع لكلامتك وإهلامك ..فكف عني كل ما حيول بينك وبيني ..وأعذين من الشيطان
الذي خيلط إهلامه بإهلامك ،وكالمه بكالمك ..إنك عىل كل يشء قدير.
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البارئ املصور
إهلي ..أهيا البارئ املصور..
يا من خلق كل يشء وبرأه بمنتهى الدقة واإلحكام ..ثم صوره كام يشاء،
بحكمته ولطفه وإبداعه.
لقد رحت أتأمل يف صور كل الكائنات ،وأرى التفاوت بينها ..فامتألت
بالتعظيم لك ،وحلكمتك ،فأنت يا رب ال تعطي صور األشياء إال بناء عىل مقتضيات
علمك ولطفك بخلقك ،لتختربهم وتربيهم وترقيهم وتسلك هبم سبل أهل السعادة
التي ارتضيتها هلم.
لقد رأيت من اخللق من راح يشكو لك صورته الدميمة ،ويود لو أنك أبدلتها له
بصورة حسنة ،ويذكر لك قدرتك عىل ذلك ..ولو أنك يا رب استجبت له ،لوقع
سجينا لصورته ،وملا مد يده إليك يستغيثك ،ويتوسل إليك..
ولو أنه يا رب  ..راح حيسب سنوات الدنيا  ..ويقارهنا بعمر األبد ..ويعلم أن
صورته احلقيقة خمبأة يف ذلك الزمن املمتد ..الكتفى بفضلك املمتد عن ذلك الزمان
القصري املحدود الذي اختربته فيه بالدمامة لريجع إليك ،ويكون متحيصا له وخللقك.
ولو أنه يا رب  ..نظر إىل روحه وما أودعت فيها من اجلامل ،الستغنى بجامل
روحه عن دمامة جسده ..وبجامل حقيقته عن دمامة رسمه ..فام ينفع اإلنسان أن تكون
حقيقته دميمة ،وقالبه الطيني مجيال.
يا رب  ..فاجعلني أنظر إىل مجال احلقائق ..حتى ال أحجب بصور القوالب التي
وضعتها فيها لتكون اختبارا خللقك.
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يا رب ..لقد كان عبدك الصالح بالل أسود شديد السواد ..وكان املرشكون
يسخرون من سواده ..لكن قلبه املمتلئ بتوحيدك كان أعذب من الزهور ،وأرق من
النسيم ،وأحىل من كل ألوان احلالوة ،وأمجل من كل ملوك اجلامل..
وقد ذهب املرشكون الذين رموه يف الصحراء ،ووضعوا عىل صدره الصخرة..
وذهب معهم إىل دارك األبدية ..وهم اآلن ال حيلمون برؤية مجاله الذي تبدى بعد أن
كان مستورا ،وظهر بعد أن كان خفيا..
أما مجاهلم الذي كانوا يزدهون به ،ويفخرون ،فقد طغت عليه دمامة أرواحهم،
وقذارة نفوسهم؛ فتحول إىل مستنقع آسن مملوء بكل ألوان الكدورة.
يا رب  ..فاجعل اجلامل الذي هيفوا إليه قلبي مجال بالل ..ذلك اجلامل الذي ال
نزال نراه يف دينه وأخالقه وسموه وروحانيته وتضحيته ..وهو الذي جتىل بعد ذلك يف
صورته اجلميلة التي دخل هبا عامل الربزخ ،وسيدخل هبا ما بعده من العوامل.
لقد ذكرت ذلك يا رب يف كلامتك املقدسة ،فقلت تعزي أولئك الذين رماهم
اخللق بالدمامة ،وضحكوا عىل صورهم ،وسخروا منها ،ومل يعلموا أهنا اختبار هلم:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ربة ()40
رشة (َ )39و ُو ُجوه َي ْو َمئذ َع َل ْي َها َغ َ َ
{ ُو ُجوه َي ْو َمئذ ُم ْسف َرة (َ )38ضاحكَة ُم ْس َت ْب َ
رتة (ُ )41أو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َك َف َر ُة ا ْل َف َج َر ُة ([ })42عبس]40 - 38 :
ت َْر َه ُق َها َق َ َ
َاشي ِة ( )1وجوه يومئِذ َخ ِ
ِ
وقلت يف كلامتك املقدسةَ { :ه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
اش َعة
يث ا ْلغ َ
ُ ُ َْ َ
ِ ِ
َاعمة ( )8لِسعيِها ر ِ
اض َية (})9
َ ْ َ َ
([ })2الغاشية ،]2 ،1 :ويف مقابلهاُ { :و ُجوه َي ْو َمئذ ن َ
[الغاشية]10 - 8 :
وقلت تعزهيم ،ومتأل قلوهبم باألمل يف الصور اجلميلة التي تنسجم مع أرواحهم
ِ
وه ُه ْم
اس َو َّد ْ
ت ُو ُج ُ
وطيبتهم وأخالقهمَ { :ي ْو َم َت ْب َي ُّض ُو ُجوه َوت َْس َو ُّد ُو ُجوه َف َأ َّما ا َّلذي َن ْ
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ِ
اب بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
ون (َ )106و َأ َّما ا َّل ِذي َن ا ْب َي َّض ْت
َأ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِ َيامن ُك ْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ِ
ِ
ِ
يها َخالِدُ َ
ون} [آل عمران]107 ،106 :
ُو ُج ُ
وه ُه ْم َففي َر ْمحَة اهلل ُه ْم ف َ
يا رب لقد ذكرت يف كلامتك املقدسة حتكمك يف عامل الصور ،فتهب من تشاء ما
تشاء منها ،إما تنعيام وتفضال ،أو متحيصا واختبارا ،فقلتَ { :يا َأ ُّ َهيا ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َما غ ََّر َك
بِ َر ِّب َك ا ْلك َِري ِم ( )6ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ورة َما َشا َء َر َّك َب َك }
اك َف َعدَ َل َك (ِ )7يف َأ ِّي ُص َ
[االنفطار]8 - 6 :
وذكرت قدرتك املطلقة عىل ذلك ،والتي تبدأ من عامل األرحام ،فقلتُ { :ه َو
ف ي َشاء َال إِ َله إِ َّال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم } [آل عمران]6 :
َ َ
َ
احلك ُ
َ
ا َّلذي ُي َص ِّو ُر ُك ْم ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َك ْي َ َ ُ
وذكرت قدرتك عىل تبديل الصور وتغيريها كيف تشاء ،فقلتُ { :ه َو ا َّل ِذي
ف ي َشاء َال إِ َله إِ َّال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم } [آل عمران]6 :
َ َ
َ
احلك ُ
َ
ُي َص ِّو ُر ُك ْم ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َك ْي َ َ ُ

وذكرت أن كل ذلك من باب االختبار خللقك ،حتى متيز الصادقني من
رس ُه ْم َوإِ َذا ِش ْئنَا َبدَّ ْلنَا َأ ْم َث َاهل ُ ْم َت ْب ِد ًيال}
الكاذبني ،فقلت{ :ن َْح ُن َخ َل ْقن ُ
َاه ْم َو َشدَ ْدنَا َأ ْ َ
[اإلنسان]28 :
وكل ذلك يا رب  ..ليعلم خلقك أن كل يشء بيدك ..وأن خزائن لطفك حتوي
كل ما ترغب فيه نفوسهم ..لريجعوا لك ،ويعبدوك ،ويرتكوا األهواء التي تعلقوا هبا
من دونك.
يا رب ..لقد شاءت حكمتك أن ترسل من يغري عىل اجلامل فيحوله إىل دمامة..
ويغري عىل األزهار ،فتذبل ..وعىل النسيم العليل ،فيتحول إىل أعاصري قاسية ..وعىل
البحر اللطيف ،فيتحول إىل أمواج عاتية ..ليعلم اخللق أن كل يشء بيدك..
وليتعلموا إال يسكنوا لغريك ..فاألشياء بيدك ،وأنت الذي ترصفها كيف تشاء.
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يا رب  ..وأعوذ بك أن أكون كذلك الذي قيل فيه( :رب وجه صبيح ،ولسان
فصيح ،غدا بني أطباق النار يصيح) ،فكم من عبادك من غرهتم صورهم ،فراحوا
يعبدوهنا ،ويتفنون يف تزيينها إىل أن وجدوا أنفسهم خالني من كل فضيلة ،ممتلئني بكل
رذيلة.
يا رب ..فامأل قلبي بحب اجلامل احلقيقي الذي هو مجالك ..وهب برصي من
الصفاء حتى ال تغره صور القوالب ،وال جتذبه تقاسيمها ،وال تفنيه عن نفسه مالحمها..
بل اجعلني أرى ببصرييت عامل الروح ،ألميز بني اجلامل احلقيقي الذي هو هبتك ،واجلامل
الشكيل الذي هو اختبارك ..إنك أنت أرحم الرامحني.
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املغني املستغني
إهلي  ..أهيا الغني املغني املستغني..
ما أمجل هذه األسامء ،وما أعظمها ..ولو أن اخللق التفتوا إليها ،واكتفوا هبا
الستغنوا عن كل يشء إال عنك ..ولفرطوا يف كل يشء إال فيك..
فأنت ـ يا رب ـ الغني الذي يملك كل يشء من امللك وامللكوت ..والدنيا
واآلخرة ..واحلس واملعنى ..فال يشء إال وهو ملكك ابتداء وانتهاء ..وكل أغنياء الدنيا
الذين فرحوا بغناهم ال يملكون قطرة من حميطات أمالكك الواسعة ..وال جوهرة من
خزائنك اململوءة بكل أصناف اجلواهر ..بل إنك متلكهم وما يملكون..
وأنت ـ يا رب ـ مع غناك الواسع كريم جواد يمكنك أن تغني من التجأ إليك
عن غريك ..فإن احتاج صحة ،فأنت الطبيب ..وإن احتاج رزقا ،فأنت الرزاق ..وإن
احتاج علام ،فأنت املعلم ..وإن احتاج سعادة ،فأنت املسعد ..وإن احتاج هداية فأنت
اهلادي ..وإن احتاج العمر الطويل ،فأنت املحيي ..وإن احتاج أن ينتصف ممن ظلمه،
فأنت الويل النصري..
وهكذا ال توجد حاجة من حاجات الدنيا واآلخرة إال ولديك مفاتيح خزائنها،
ويكفي من يطلبها منك أن يلتجئ إليك ،ويستغيث بك ،ويقدم طلبه لك ..من غري أن
يستأذن يف ذلك ،وال أن يقف يف طابور املنتظرين ،وال أن يذل نفسه خللقك ..بل يكفي
أن يرفع يديه ،ويقول :يا رب ..لتقول له بفضلك وكرمك :لبيك عبدي.
وأنت ـ يا رب ـ املستغني عن خلقك  ..تعطيهم من غري أن تطلب منهم ..وإن
طلبت منهم مل تطلب منهم لنفسك ،وإنام تطلب منهم هلم ..فأنت ال تريد هلم إال
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السعادة والرض والراحة والطمأنينة ..فلذلك إن أمرهتم أو هنيتهم كان ذلك حلرصك
عليهم ،وحبك هلم ،ونظرك يف مصاحلهم.
يا رب ..يا غني  ..ويا مغني  ..ويا مستغني ..اغنني بك عمن سواك ،حتى ال
أكون فقريا إال لك ..فالفقر لك عزة ،ومد اليد لك كرامة ،واالستغاثة بك نبل،
والرجوع إليك يف كل حني ،ولكل مطلب إنابة.
يا رب ..أنت تعلم حاجايت من الدنيا واآلخرة ..ومن شؤون احلس واملعنى..
ومما يرتبط يب ،أو بمن ربطتهم يب ..فأغننا بك عمن سواك ..واجعلنا ننظر إىل ألطافك،
وما ادخرته لنا يف خزائن فضلك حتى ال ُنحجب بخزائن املرتفني ،وحتى ال نقول ما
ِ
ويت َق ُار ُ
ون إِ َّن ُه َل ُذو
قاله أولئك اجلهلة عندما رأوا خزائن قارونَ { :يا َل ْي َت َلنَا م ْث َل َما ُأ ِ َ
َح ٍّظ عَظِيم} [القصص]79 :
ِ
ِ
اب اهللَِّ َخ ْري َملِ ْن آ َم َن َوع َِم َل
بل اجعلنا نقول ما قاله {ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلع ْل َم َو ْي َل ُك ْم َث َو ُ
ِ
الصابِ ُر َ
ون } [القصص]80 :
احلا َو َال ُي َل َّق َ
اها إِ َّال َّ
َص ً
يا رب ..اجعلنا نشعر بغنانا الرتباطنا بغناك حتى ال نحزن عىل ما فاتنا من الدنيا،
وكيف نحزن وخزائنك هي خزائننا ما دمنا متصلني بك ،متواصلني معك ..وما دمت
معنا ،وما دمنا معك ..فام وجد من فقدك ..وما فقد من وجدك.
ولذلك نعوذ بك أن ننظر بدونية إىل أنفسنا أو ما م ّلكتنا من شؤون الدنيا ..فهي
جمرد دنيا ..ونحن فيها يف سفر ..واملسافر ال حيتاج لنقل كل أمالكه معه ..ونحن يف
واملمتحن ال حيتاج أن يشغل نفسه بغري ما امتحن فيه.
امتحان ..
َ
لذلك كان تقديرك ألرزاقنا كرما منك ،وفضال عظيام ،حتى ال ُنحجب برؤيته
واالنشغال به عنك ،وعام كلفتنا به مما يرفعنا ،ويسمو بأرواحنا.
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يا رب ..اجعلنا نتناول ما رزقتنا من فضل غناك بكل ما آتيتنا من لطائف ..فال
نأكل الطعام بأفواهنا فقط ..وإنام نشعر به قبل ذلك بأرواحنا وعقولنا وقلوبنا ،فنحمدك
عليه ،ونشعر بفضلك علينا بسببه ،حتى ال يكون ذلك الطعام جمرد زاد خلاليا أجسادنا،
بل يكون كذلك زادا للطائفنا وقلوبنا  ..يقربنا منك ،وال يبعدنا ..ويدخلنا عليك ،وال
حيجبنا.
يا رب ..وما آتيتنا من شؤون الدنيا ..فبارك لنا فيه ..حتى ال نتثاقل بسببه إىل
أهوائنا ،وحتى ال تصيبنا الغفلة التي تبعدنا عنك ..لنقع حينها يف الفقر احلقيقي الذي
يقطع عنا مدد فضلك ،وسوابغ نعمك.
يا رب  ..وأنت املغني الذي ال تقف دونه حاجة اغننا بكل ما يقتضيه فقرنا من
رزق ..فارزق أجسادنا الصحة والعافية ..وارزق نفوسنا الطهارة والصفاء ..وارزق
قلوبنا حبك واألنس بك والشوق إليك ..وارزق أرواحنا السمو والرفعة لرتقى يف
معارج السري إليك ،وال تتوقف هبا الطريق دونك.
وارزق ـ يا رب ـ أوقاتنا الربكة ..حتى تكون كل ليالينا وأيامنا مثل ليلة القدر
املباركة التي هي خري من ألف شهر.
وأحلل بكل مكان نحل به الربكة ،حتى نغنم بغنائم برك وفضلك ..وحتى
يتحقق فينا ما ذكرته عن عبدك الصالح املسيح عندما قال يف مهدهَ { :و َج َع َلنِي ُم َب َاركًا
َأ ْي َن َما ُكن ُْت} [مريم]31 :
يا رب ..اجعلنا نكتفي بغناك وكرمك عن سواك حتى تتحقق فينا العبودية،
وحتى نفر من الرشك ..فمن رأى غريك معك أرشك بك ..ومن رأى لغريك ترصيفا
معك وقع يف الضاللة ،وتشتت قلبه.
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يا رب ..واجعل قلوبنا وأرواحنا مع أنبيائك وأوليائك الذين أغنيتهم عن
سواك ..ارزقنا حمبتهم والوالء هلم ونرصهتم حتى حيل علينا ما أنزلته عليهم من برك
وفضلك وبركتك ،وحتى ننال عىل أيدهيم ما ال يمكننا أن نصل إليه بأيدينا.
فاسقنا بأيدهيم من برك وفضلك ما جيعلنا أغنياء بك عمن سواك ،فقد قلت عن
عبدك الصالح سليامنَ { :ه َذا َع َطاؤُ نَا َفا ْمنُ ْن َأ ْو َأ ْم ِس ْك بِغ ْ ِ
َري ِح َساب} [ص ،]39 :وقلت
عن خاتم رسلك وأعظمهم ،ذلك الذي قربته إليك ،وجعلته واسطة فضلك عىل
َاه ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َس ُيؤْ تِينَا اهللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه
عبادكَ { :و َل ْو َأ َّهنُ ْم َر ُضوا َما آت ُ
ورسو ُله إِنَّا إِ َىل اهللَِّ ر ِ
اغ ُب َ
ون} [التوبة]59 :
ََ ُ ُ
َ
يا رب  ..فاسقنا بيد حبيبك حممد من رشاب اآلخرة ما ال نظمأ بعده أبدا..
واسقنا بيده الرشيفة من رشاب الدنيا ما ال نضل بعده أبدا ..وارزقنا أن نركب السفينة
التي هو ُرباهنا  ..حتى نصل إىل بر النجاة يف صحبته وصحبة املصطفني من عبادك الذين
ورثوا اهلداية ،وورثوا معها البيان والتبليغ.
ورثتهم من فضلك عن غريهم ،حتى ال نحتاج لسواهم ،وحتى
فأغننا يا رب بام ّ
يكون رشابنا خالصا صافيا بعيدا عن كل كدر.
يا رب ..هذا سؤايل ..وأنت أغنى األغنياء ..وأكرم الكرماء ..ولن خييب من
دعاك ..ولن يضل من التجأ إليك.
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املؤمن املهيمن
إهلي  ..أهيا املؤمن املهيمن..
يا من يؤ ّمن لعباده كل حاجاهتم ..ويؤ ّمنهم من مجيع خماوفهم ..وهييمن عىل كل
مقاليد أمورهم ..ويوفر هلم ما حيتاجون ابتداء وانتهاء ،حتى ال حيتاجوا لغريه ،وال
يضطروا لسواه.
خاب من مل يعرفك ..وخرس من مل يلجأ يف كل أموره إليك ..فهو لن جيد عند
غريك إال الرساب ..ولن يرى يف غريك غري الوهم..
وكيف يكون لغريك ترصيف ،ومفاتيح خزائن كل يشء بيدك؟ ..وكيف يكون
لغريك معك تدبري ،وأنت احلي القيوم الذي قامت به كل األشياء ..فال وجود هلا من
دون وجوده ،وال استمرار هلا من دون مدده؟
يا رب ..جلأت إليك من خماويف فأمني ..وأبطل كل كيد يكيدين به من اخرتبتني
بعدواهتم يل ،واختربهتم بموقفهم مني ..فحصني بحصنك ،وأغثني بمددك ..فجنودك
ال حدود ألعدادها ،وال لقدراهتا ،فأمددين بجندك ،وأغثني بقوتك ،حتى ال أكون
ضعيفا ،وأنت سندي ،وال ُمهانا ،وأنت عزيت ،وال خمُ رتقا ،وأنت حصني ،وال عاجزا
وأنت كهفي الذي ال ملجأ يل غريه.
يا رب ..جلأت إليك يف مجيع حاجايت ..وأنت تعلمها ..وال حاجة يل بذكر
تفاصيلها ..وكيف أذكر لك ما أنت أعلم به مني ..فاقض يل حاجايت من أمور الدنيا
واآلخرة ..والظاهر والباطن ..والروح واجلسد ..واحلس واملعنى ..واحلاُض
واملستقبل ..وكل شأن من شؤوين ما خفي عني وما ظهر ..وما بدا وما استرت.
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يا رب ..يكفيني علمك بحايل عن توضيح ما أريده منك بسؤايل ..فكرمك
أعظم من أن حيتاج إىل مقايل ..أو يرتبط بدعائي ..وفضلك أعظم من أن يتوقف عىل
استغاثتي وترضعي وتوسيل ..فابدأين بفضلك ..وأهلمني أن أسألك حتى أحتقق
بالعبودية لك ..ولو أين أعلم أن فضلك أعظم من أن يستدره سؤايل ..وكيف يكون له
ذلك ..وسؤايل فضل من فضلك ،ولوال إهلامك يل ما سألتك ،ولوال حتريكك للساين
ما دعاك.
يا رب ..أنت املهيمن الذي ال يترصف معه غريه ..فكل الشؤون لك ..وكل
األمور بيدك ..فأعوذ بك من أن أرشك بك غريك ..أو أعتقد أن هناك من هييمن عىل
األشياء سواك.
يا رب ..إين أعلم أنك ما وضعتنا يف هذه الدار التي قد يبدو فيها لغريك بعض
امللك والسلطان إال لتميز بني من يبرص احلقائق ،ومن جيهلها أو يتجاهلها ..ذلك الذي
ال يعرف ملكك إال بعد أن يسمع نداءك يف اخلالئق يف ذلك اليوم العظيمَ { :ملِ ِن املُْ ْل ُك
ا ْليوم هللَِّ ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِار} [غافر]16 :
َ
َْ َ
أما الصادقون العارفون بك ،فهم يسمعون نداءك هذا يف كل حني ..وكيف ال
يسمعونه ،وكل يشء يدل عليه..
فذلك امللك أو ذلك السلطان أو ذلك الذي توهم أن مقاليد األمور بيده ..ال
يملك من نفسه شيئا ..فهو حتت رمحة قوتك وقدرتك وقهرك ..وفاقد اليشء ال يعطيه..
فهل يمكن ملن يكون سجينا لقدرة غريه أن يكون له القدرة عىل التسلط عليهم؟
لقد أدرك ـ يا رب ـ السحرة ذلك ،عندما رأوا عصا عبدك الصالح موسى ،وهي
تلتهم سحرهم ،وكل تلك العلوم التي فرحوا هبا ..لقد أدركوا أهنم وفرعون ال يساوون
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شيئا أمامك ..ولذلك سجدوا لك ،وسلموا لك ،وتربؤوا من فرعون ،وصاحوا بكل
قوة يف وجههَ { :لن ُنؤْ ثِر َك ع ََىل ما جاءنَا ِمن ا ْلبين ِ
َات َوا َّل ِذي َف َط َرنَا َفا ْق ِ
ْت َقاض
ض َما َأن َ
َ َ َ َ َ ِّ
ْ َ
إِن ََّام َت ْق ِيض َه ِذ ِه ْ
احلَ َيا َة الدُّ ْن َيا ( )72إِنَّا آ َمنَّا بِ َر ِّبنَا لِ َيغ ِْف َر َلنَا َخ َطا َيانَا َو َما َأك َْر ْه َتنَا َع َل ْي ِه ِم َن
الس ْح ِر َواهللَُّ َخ ْري َو َأ ْب َقى } [طه]73 ،72 :
ِّ
لقد علموا أن تلك اهليمنة التي كانت لفرعون هيمنة جمازية حمدودة قارصة ..فهو
إن متكن من أجسادهم ،ليعذهبا ،فلن يتمكن من قلوهبم ليزحزحها عن اإليامن ،وال من
عقوهلم ،ليفرض عليها ما يريده من رشك.
يا رب ..فاجعلني أشعر بام شعروا ..وبام يشعر به عبادك الصاحلون الذين ال
خيافون إال منك ،لعلمهم أن كل يشء إليك ،وأنه ال ترصيف ألحد معك..
اجعلني يا رب ..أرى كل التيجان والعروش هاوية أمام عرشك وملكك
وسلطانك ،حتى ال أستسلم ألهوائهم ،أو أسكن إلرضائهم ،أو أتكلم أو أترصف بام
يقربني منهم ،ويبعدين عنك.
اجعلني يا رب  ..أشعر بسلطانك الدائم عىل األشياء ..وهبيمنتك املطلقة عليها،
حتى ال أقدم بيعتي وال والئي إال لك ،أو للمصطفني من عبادك الذي أمرتني بالوالء
هلم ،ونرصهتم ،والكينونة معهم.
يا رب ..أعوذ بك أن أكون كأولئك الذين خافوا سلطان األرض ،ونسوا
سلطان السامء ..بل سلطان األرض والسامء ..بل سلطان كل يشء ..فس ّلطتهم عليهم،
متحوال تأمل،
فأذاقوهم كل أنواع البالء ..فمن ريض بغريك بدال ُعذب ..ومن بغي عنك َ
وعاش حياته كلها يف سجون أوهامه وخماوفه.

170

يا رب  ..فأمني بأمنك ..وهيمن عىل خماويف بقدرتك حتى ال يصيبني ما
يؤذيني ..وكيف يصيبني وأنت سندي وموئيل.
إهلي ..واجعلني من الذين سعوا إىل التشبه بكرم سامتك ومجيل أوصافك ..حتى
أكون أمنا وأمانا لكل من اتصل يب ..فال يصيبه مني إال اخلري والربكة ..واملؤمن من أمنه
الناس ..واملؤمن من مل يصب غريه منه إال السالم واخلري والربكة.
واجعلني يا رب من املهيمنني عىل أنفسهم ،حتى ال تتسلط أهوائي عىل عقيل..
وحتى ال يتسلط طبعي عىل ما أمرته مني ..بل اجعل طبعي وفطريت منسجمة مع كرمك
وعدلك ورضاك ورمحتك ..واجعل عقيل أمريا عىل هواي ،حتى ال يقع يف مستنقعات
الضاللة ..واجعل روحي مهيمنة عىل جسدي حتى تسمو لسموات فضلك وقربك
ومعرفتك ..يا أرحم الرامحني ..يا رب العاملني.
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مالك امللك
إهلي ..يا ملك  ..ويا مالك ..ويا مليك ..ويا من بيده امللك ..ويا من ال ملك
لغريه ،وال مالكية لسواه.
إين كلام تأملت يف أحوال هذه اململكة الواسعة ..وما خلفها من عوامل امللكوت..
وما خلفهام من العوامل اخلفية التي ال حظ ملداركي بإدراكها أو التعرف عليها ،أعرف أنه
يستحيل أن يكون هناك نظام من دون منظم ..وال دقة من دون مقدر ..وال مملكة من
دون مالك.
يا رب ..فكل يشء يدل عىل أنك امللك ..كام أن كل يشء يدل عىل أنك املالك..
وأنك وحدك الذي يملك امللك وامللكوت ..وأنك وحدك الذي حيق له أن يكون ملكا،
فكل من عداك قد يملك ما الحظ له فيه ،وال حق له معه ..أما أنت فكل يشء ملكك،
وال حتكم إال يف ملكك.
يا رب  ..يا ملك امللوك ..يا من كل أمالك الدنيا واآلخرة ..والغيب والشهادة
أمالكه ..ومن عداه ال يملك حقيقة ،وإنام يملك استعارة ..وال يملك أعيانا ،وإنام
يملك انتفاعا ..وال يملك ديمومة ،وإنام يملك لفرتة قصرية ،وقصد االختبار.
يا رب ..فكل ملك عدا ملكك جماز ..وكل مالكية خالف مالكيتك إعارة..
فأنت املتفرد بامللك واملالكية يف كل األزمان واألحوال.
يا رب ..فاجعلني أطيعك يف كل الشؤون ..فأنت ملك عىل كل الشؤون ..ومن
تصور أن هناك من الشؤون من ليس لك به عالقة ،فقد أرشك بك ،وتوهم أنك فوضت
األمر خللقك ،وتركت التدبري هلم ..مع أن األمر أمرك ..واحلكم حكمك ..والتدبري
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تدبريك.
يا رب  ..فأعوذ بك أن أكون كأولئك اجلاهلني الذين أعطوك ما بخس من
أوقاهتم وشؤوهنم ..وأعطوا ملوك الدنيا املحاربني لك ،واملرشكني بك ،كل طاقاهتم،
فعبدوهم من دونك ،وفوضوا هلم أمور خلقك ..مع علمهم أهنم مناوئون لك ،حماربون
ألوليائك.
فأعوذ بك يا رب أن أقع يف ذلك الرشك ..فأنت ملكي ومالكي ..وأنت حاكمي
وإهلي ..وأنت الذي أعبده يف كل يشء ..يف الشعائر التي أمرين بالتزامها ..ويف حيايت
الشخصية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية ..ويف كل مواقفي.
أنت ملكي ومالكي ومدبر كل شؤوين ..وأنا عبدك اخلاضع الذي يرجع
لكلامتك املقدسة ..وألوليائك الذين فوضت إليهم بياهنا ،حتى أعرف ما الذي عيل
فعله يف كل موقف من املواقف ،أو اختبار من االختبارات.
يا رب ..عز جنابك أن ترتك عبادك ألهوائهم ،وأن تكتفي توجيهاتك هلم يف
تلك الشعائر التي رشعتها هلم ..بل إن رشائعك متتد لكل احلياة ،وتفاصيلها ..فأنت
الذي حتكم يف كل يشء ..وقيمك الرفيعة التي أنزلتها علينا يف كتابك هي التي تبني لنا
ما علينا فعله ،وتصف لنا بدقة حمال رضاك ،حتى نكون عبيدا صاحلني يف مملكتك
الواسعة.
يا رب ..فأعوذ بك أن أكون من املعارضني حلكمك ،أو الواقفني يف وجه
قوانينك التي سننتها لنا ،والتي بينتها لنا رسلك ،ورشحها لنا أولياؤك.
واجعلني يا رب من أنصارها ودعاهتا واملنفذين هلا واحلريصني عليها  ..حتى
ألقاك وأنا يف حزبك الذي رضيت ..والذي جعلت له الغلبة.
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يا رب  ..لو أدرك عبادك الغافلون عنك املعارضون لك ما يف رشائعك من
املصالح التي وفرهتا هلم ،خلجلوا من أنفسهم ،والكتفوا بالعودة إليك ..فهل يمكن ملن
أنشأ كل هذه العوامل أن يغفل عن مصلحة عباده ،أو أن يدعوهم إىل ما يرضهم؟
يا رب ..لقد كان جهلهم بك ،وبعلمك الواسع ،وخربتك العظيمة سبب تلك
اجلرأة عليك ،حني تومهوا أن رشائعك خاصة بزمان دون زمان ،أو مكان دون مكان..
وكيف ذلك ،وأنت رب املكان والزمان؟
يا رب ..لقد كان من لطفك بعبادك أن أريتهم بعض جرائر معارضتهم لك..
حيث سقطوا يف احلروب ..وانتكست إنسانيتهم وأخالقهم ..ولو نفذوا رشيعتك
اململوءة بالسالم ..وطبقوا قوانينها اململوءة بالقيم الرفيعة ،الرتفعوا بإنسانيتهم،
ولتحولت البرشية إىل املدينة الفاضلة التي ال يعيش فيها إال الصادقون الصاحلون،
أولئك الذين تتنزل عليهم الربكات من السامء واألرض.
يا رب ..لقد وضعتنا يف هذه الدنيا موضع االختبار واالمتحان لنختار بني أن
تكون أنت ملكنا أو أولئك الذين اختربتنا هبم ،واختربهتم بنا ..فاجعلنا نختارك أنت..
فأنت امللك ،وما عداك عبيد ..وأنت احلاكم ،ومن عداك رعية..
يا رب ..واجعلنا ال نخشى غريك حتى لو سلط علينا سيوف قهره ..وال نرجو
فضل غريك حتى لو أمطر علينا سحائب كرمه  ..حتى ال يكون ذلك حجابا بيننا وبني
قول كلمة احلق التي أمرتنا هبا ..أو مواقف احلق التي أمرتنا بوقوفها.
يا رب ..أنت الذي هتب امللك ملن تشاء ..وتنزع امللك ممن تشاء ..فاجعلنا ملوكا
عىل أنفسنا ..حتى ال تتسلط علينا أهواؤنا ..واجعل أنبياءك وأولياءك ملوكا عىل عقولنا
وقلوبنا وأرواحنا حتى تكون طاعتنا هلم مقربة لنا منهم ،ومزلفة لنا لديك.
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يا رب ..ونعوذ بك أن نخضع لكل ملك يعارضك ..أو نملك عىل قلوبنا من ال
يقدسك أو يعرفك ..فكن أنت ملكنا ..واجعل عرشك يف قلوبنا حتى نسمع نداء
مالكيتك وملكيتك يف كل األحيان واألحوال ..وحتى ال يتسلط الشيطان علينا ،وكيف
يتسلط الشيطان عىل من يف قلبه عرشك؟
يا رب ..يا ملك  ..ويا مالك  ..هب لنا من ملكك ما تغنينا به عن سواك ..وهب
لنا من حبك ما جيعلنا نشعر بأن كل ما متلكه ملك لنا ..فاحلب خيترص املسافة بني احلبيب
واملحبوب ..ويلغي املالكية بينهام ..يا رب العاملني ،وأرحم الرامحني.
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الرقيب الشهيد
إهلي ..أهيا الرقيب الشهيد ..الذي ال يغيب ..وال يأفل ..وال تطرأ عليه الغفلة
وال النسيان ..وال حتول بينه وبني خلقه احلجب وال الستور ..وكيف حتول بينه وبينها
احلجب ،وهو أعظم من أن ُحيد أو ُحياط به.
يا رب ..شقي من مل يشهد شهودك ورقابتك وقربك ..وضل من رأى أنك بعيد
عنه ،أو أنك حتتاج إىل الوسائط لرتاه أو تسمعه أو تلبي نداءه.
يا رب ..أنت أقرب إلينا منا ..وأنت أقرب إىل كل يشء منه ..وأنت أعلم
بأرسارنا ،وما نخفيه يف أنفسنا..
أنت تدرك كل ذلك ..فال يغيب عنك يشء يف األرض وال يف السامء ..وال يف ما
نراه من الكون ،وال فيام ال نراه ..بل كل يشء أمامك كيشء واحد ..وأنت أقرب إىل
اجلميع.
والشقي من بعد عنك ..أو من تصور بعده عنك ..والسعيد من الحظ قربك،
فراعى األدب معك ..وراح ينهل من فضلك ،ويسعد بلقائك ،وتطمئن نفسه
بحضورك معه ،وحضوره معك.
يا رب  ..فاجعلني أشهدك يف كل يشء حتى ال تغيب عني يف يشء..
اجعلني أشهدك يف صاليت ،فأخشع لك فيها ..وأعيش معاين كلامتك املقدسة
التي علمتنا كيف نخاطبك هبا.
واجعلني أشهدك يف دعائي ومناجايت ..حتى يكون دعائي ألجلك ،ال ألجل
مطالبي ..ومناجايت ألجل التواصل معك ،ال ألجل التوصل ألغرايض وحاجايت.
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واجعلني ـ يا رب ـ أشهدك يف صيامي ..فأكف عن كل ما هنيتني عنه ألجلك..
حتى يكون صيامي لك ..وجزائي عليك.
واجعلني أشهد قربك وحضورك معي يف كل شؤون حيايت ،حتى أراعيك فيها
مجيعا ،فال هتم نفيس بام يبعدين عنك ،وال أقرتب مما حيجبني عن أبواب فضلك وكرمك
وقربك.
يا رب ..اجعل أسامءك احلسنى وصفاتك العليا بني عيني يف كل حني ،حتى أرى
الكون مجيعا من خالل نظري إليها ،وحتى أفتح مجيع األبواب من خالل مفاتيحها.
يا رب ..أهيا الرقيب احلاُض ..الشاهد الذي ال يغيب ..والشهيد عىل كل يشء..
اجعل حبك يف قلبي ،وامأل به كياين حتى تكون شهاديت لك شهادة املحبني املتحررين
بعبوديتهم ،ال شهادة األرقاء اخلائفني ،أو شهادة التجار الطامعني.
يا رب ..اجعلني أستغني برؤيتك يل عن كل رؤية ..وبشهودك يل عن كل
شهادة ..وبحضورك معي عن كل أنيس ..حتى أعيش يف رحاب حرضتك املقدسة
مستغنيا بك عمن سواك ،راضيا بك عمن دونك.
يا رب ..أنا عبدك الضعيف الذليل احلقري املسكني املستكني ..فاجعلني
بشهودي لك ،وحضوري معك ،قويا عزيزا كريام ..حتى ينالني من فضلك ،ما يرفعني
إىل درجات املقربني منك ،أولئك الذين خلصتهم من أنفسهم ،وحجبت عنهم
شياطينهم ،فصاروا عبادك املخلصني ،الذين يفر الشيطان من ظالهلم ،وهيرب من
رؤيتهم.
يا رب ..فكام أنك حاُض معي يف كل حني ..فاجعلني حاُضا معك يف كل
حني ..واجعل قلبي منشغال برؤيتك ،مملوءا بلذة التواصل معك ،حتى ال تصيبني
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الوحشة ،وال يملؤين الكدر ،وال تسيطر عيل الغفلة ،وال يستحوذ عيل الشيطان.
يا رب  ..أنا عبدك الذي ينتظر فضلك ..ويستمطر جودك ..ويرجو قربك..
فاجعلني من املقربني لك ..املمتلئني بحبك ..املشتاقني جلنابك.
واجعلني من أولئك الذين أسكنتهم يف رياضك املقدسة يف الدنيا قبل اآلخرة،
حتى أفد إليك ،وأسعد بلقائك ،وأنا يف غاية الطهر واجلامل ،ألكون حقيقا بمنابر النور
التي هيأهتا ألوليائك الذين اكتفوا بك عمن سواك ..يا أرحم الرامحني ..يا رب العاملني.
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هذا الكتاب
حتاول هذه الرسائل املوجهة للحرضة النورانية املقدسة أن تلغي كل
احلجب واملسافات التي تربط بني العبد وربه ..لتصل العبد بربه مبارشة عرب
مناجاته واحلديث معه وبثه أشواقه ومطالبه ،ويف مجيع الشؤون.
وهي ختترص يف مضامينها أكثر القضايا العقدية والعرفانية الواردة يف
املصادر املقدسة أو الرتاث اإلسالمي ،وبصياغة رقيقة بعيدة عن
املصطلحات الصعبة ،أو اجلدل ،أو غريها من األساليب التي اضطر
الفالسفة أو املتكلمون إليها.
وهي حتاول كذلك أن جتادل عن تلك املعاين السامية ،ولكن بطريقة
حسنة بعيدة عن الشغب ،واملراء الذي هنينا عنه.
فهي ختاطب العقل ..وحتاول أن تقنعه من خالل البدهييات التي يسلم
هلا ..ثم تنتقل مبارشة من العقل لتبث يف القلب كل ألوان العواطف واملشاعر
املرتبطة بتلك املعاين السامية.
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