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  التثنية واخلروج سفر
 

 
 

 

 فهد العودة فضيلة الشيخ/ سلمان بن
  

أمام املرآة اليت ُصنعت من االستيل اخلالص, وقف يتأّمل مالحمه, وألّول مرة يشعر أنّه غريب عن نفسه, ومل 

مما كان قبالً يطأ قط مطاراهتا، أو يسافر يف رحالهتا، مل يعد حيمل أّي رغبة أبن يتغّّي يف مظهره شيء 

 يزعجه.. حىت تلك الشعرات البيضاء اليت ساقتها األحداث إىل حليته يرحب هبا، ويداعبها حبنّو ورفق..

 لقد ساعدته املرآة أبن ينظر يف عيين نفسه, كما مل يكن يفعل من قبل:

 إنين أواجه نفسي"     

 إنين أرى نفسي     
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 "إنين أعرف نفسي     

تطيع أن تسّمي نفسك صابرًا إاّل حينما تتحمل ما ال تريده. كم هو رائع أن حدثته صورته أنك لن تس

 يكون من يالمس جوهرك، ويرى حقيقتك هو ذاتك!

يف موقف مغاير ملوقفه ومكان خمالف ملكانه ما كان للعزلة أن تكون حليفه، لقد جعلته وحدته مزدمحاً 

تكون امتيازًا ولو أُريد هبا أن تكون عقاابً.. بشكل آخر، لقد أصبحت مركزًا للطاقة لديه، فالوحدة قد 

فمعظم األفكار الرائعة، والنسمات الوادعة، واللحظات الصافية، والتأمالت الروحانية تسّي يف أروقة 

 الوحدة.

إن األشياء اخلفّية قد تكون أشّد فتكًا بنا من األشياء الظاهرة, وهذا ما مل يسمح هو به من خالل إحكام 

 عاىل وتكثيفها, مما جعله يشعر بتوازن عجيب واستقالل مهيب لعامله.صلته ابهلل ت

نعم.. أصبح يرى ما يفوق حجم زنزانته, وما خلف جدراهنا األربعة.. مل يعد يرى أنه قابع يف جوف شكل 

مل هندسي لبنيان معزول, قد يكون مربعًا أو سداسيًا أو خمروطياً، بل أصبح يرى عاملًا يعيشه وعاملًا ينتظره، 

يقل قط إن العامل هو أان, ولكنه ظل ممسكًا بشدة ابخليط الذي يربط عوامله, ويقوده إىل حيث تكمن 

 درره..

تّلمس املنحة الرابنية يف طيات احملنة اإلنسانية، بّلل عروقه بلطائف هللا, ورّطب قلبه خبفااي حكمته, مث 

َأاَن ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِب، فَ ْلَيُظنَّ ِب َما " غّلف ذلك كله حبسن ظنه بربه, كما يف احلديث القدسي الصحيح

 ". )رواه أمحد واحلاكم وغّيمها، من حديث أنس. وأصله يف الصحيحني(.َشاءَ 
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 .-لقد رحبت ومل تك قط خاسراً  -أدرك كل ذلك وأعلنه 

قف مل سبعة أشهر حافلة ابألحداث واملفاجآت واالكتشافات.. صغار أبدوا رجولة ومروءة وجلدًا ملو 

ينتظروه، وكبار خارت قواهم، وقدموا ما يعتقدون أنه يعينهم على اخلالص من التفصيالت واجملرايت.. واليت 

 رمبا كان بَ ْوحهم هبا سراً إجيابيامل يتوقعه الذين حزنوا هلا وأتملوا منها.

ى اخلوف، وال يدعو لقد كان قصارى األمر حىت يف اللقاءات اخلاصة، واألحاديث البينية شيئًا ال حيمل عل

للقلق، نعم. كانت النفوس متيل إىل احلفاظ على سّريته، أما وقد ظهر جبليته وممن تطوّع للبوح وقرر 

التعاون، مث تواطأ عليه اآلخرون بعد ذلك، فقد بدا أمرًا عادايً، وليس ينطوي على ما يُعّد خمالفة صرحية 

فه، من املقاصد واألهداف والنوااي )!(، أو ما تصّوره للقانون، فضاًل عما تتخيله بعض األذهان، أو تتخوّ 

 بعض التقارير االحتسابية اليت متيل إىل املبالغة، وجتنح لالهتام ألسباب ختصها!

,  14/10/1415بعد سبعة أشهر من الوحدة؛ آن لصاحبه ورفيق سفره أن ينضم إليه, يوم األربعاء 

 حفل مبوقف مؤثر, ال خيلو من حرج!

إليه، وقد خسر جزءاً من وزنه اجلسدي، ولكنه صار أثقل، لقاء محيمي بعد فراق كانوا أحوج خالد يدلف 

 ما يكونون فيه إىل االتصال بينهم؛ ملعرفة ما قيل وما مل يُقل!

الدموع كانت لغة التعبّي، ختتلط هبا وفيها االبتسامات، ولو تركا األمر للعواطف لتمادت؛ فال بد من 

 دن األصيل يتضح جبوهره، وكأن كالً منهما يتغىن أببيات البحرتي:إجلامها، ويبقى املع

 َفَشأانَك ِاحِنداٌر َوِارتِفاعُ           َدنَوَت َتواُضعاً َوَعَلوَت ََمْداً 
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 َوَيدنو الَضوُء ِمنها َوالُشعاعُ     َكذاَك الَشمُس تَبُعُد َأن ُتسامى

فه بوجهه الطلق وقلبه املفتوح، وحديثه كان يشعر أنه املضيف، وقد سبق إىل املسكن، وآنس ضي

املسرتسل، واحتوائه املعنوي، وبزاده املتواضع من سلطة الفواكه اليت يصنعها بيديه، وتعلمه احلياة من جتارهبا 

الصغّية مامل يكن يعلم! ومن التناوب على الطعام لعمل "الرجييم" للضيف طلبًا ملزيد من الرشاقة، فيكتفي 

ك الباقي للمضيف، أو يكتفي ابلفواكه، أو يكتفي ابللحم، والنتيجة أن الرجييم صار هلما ابللنب حينًا ليرت 

 معاً، وزاد النحيف حنافة دون اآلخر!

أجنحة الفرح والسرور ترفرف يف األرجاء، وقد تكّيف مع الوضع اجلديد، واستقر الضيف، وانتظم الربانمج، 

سابق بلهفة وإشفاق.. وغدا خالد اثين اثنني، وبدأ عهد من وبدأت األسئلة امللّحة تتفّلت من قيودها، وتت

 االجتماع جديد.

منذ األايم األوىل، بل الساعات بدأ الربانمج السلوكي والعلمي؛ مراجعة القرآن يوميًا مبعدل سبعة أجزاء 

قَاَل: َسأَْلَنا ، وزايدة يف صالة الليل، كما يف التحزيب الوارد يف مسند اإلمام أمحد, عن أَْوِس ْبِن ُحَذيْ َفةَ 

ٍر، َوَسْبَع َأْصَحاَب َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم:َكْيَف ُُتَّزِبُوَن اْلُقْرآَن؟ قَالُوا: حُنَّزِبُُه َثاَلَث ُسَوٍر، َوََخَْس ُسوَ 

 ِل ِمْن )ق( َحىتَّ خُيَْتَم.ُسَوٍر، َوِتْسَع ُسَوٍر، َوِإْحَدى َعْشرََة ُسورًَة، َوَثاَلَث َعْشرََة ُسورًَة، َوِحْزَب اْلُمَفصَّ 

قراءة يف صحيح مسلم, مع املقابلة واملطابقة مع خمتصر املنذري الذي حيفظونه ويراجعونه، ويتّم التعليق 

 عليه.

العقد الفريد  –شرح العمدة البن دقيق العيد  –اإلحسان  –املغين  –قراءة يف املطوالت: فتاوى ابن تيمية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

 ... اخل.-األغاين  –

 القصائد, وخاصة العاطفية وذوات احلكم.حفظ 

مَثَّ قدرة على صنع التوافق وجتاوز املواقف العابرة، مما أهلهما للبقاء معاً طيلة الوقت, حىت خرج الضيف بعد 

 أربع سنوات.

انضم إليه عدد آخر، أبو سهيل، أبو يوسف، عبد العزيز، والشيء ذاته ُتقق، ظلوا هنا حىت خرجوا 

 كلة أو احتكاك..ألهليهم, دون مش

يف األوقات الصعبة، واملكث الطويل تتكشف طبيعة النفس، وتنخلع األقنعة واجملامالت والتكلف. خيتلف 

صديقان عزيزان على وقت النوم، أو وجبة الطعام، أو وقت الرايضة، خيتلفون على التوافه من أشياء احلياة 

راجعة عالقته مع اآلخر، والتشكيك يف صالحيته فتبقى يف النفوس، وترتاكم املواقف، ويبدأ كل منهما مب

 للصحبة.

النفوس الضيقة تصنع هذا، وتكاد النفوس كلها أن تكون ضيقة مامل يتعاهدها صاحبها ابلتمرين والتيقظ 

 والتسامح, ومامل تكن قابلة للتجاوز عن الصغائر, وعدم الوقوف عندها.

 غرض، قْمت أسّويهإن قال: قْم.سّو ال    على رفيقي ما يتغضب حجاجي

 أقْل نسناس من الريح يطفيه!              أدرى رفيقي مثل ضو السراج

هو حيب اجلو الطبيعي ولو كان حاراً، وقّلما حيتاج املكيف إاّل إذا كان خارج الغرفة ليلّطفها، مع وجود 
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لفه حىت يقول الرقيب اجلدران األمسنتية العازلة، واجلو الصحراوي الالفح، وأجسادهم تتعّود على ذلك وأت

 الداخل إليهم: كأنكم يف صيف هتامة!

هذه صنعت مشكلة عند آخرين، بيد أن هذه الغرفةمل تشهد تنقاًل، وال تبدياًل، وال جدالً حول التفصيالت 

 اليومية..

الربانمج حمكم وصارم، حىت الرتفيه واملزاح مقنن، هم يشرتكون هنا يف كل شيء، وعلى مدى أربع وعشرين 

اعة، ولفرتة مفتوحة قد تطول، الصحو مبكرًا للتهجد، والذي يتثاقل يقرع أببيات من الشعر من جنس س

 أبيات املسحراتية:

 قْم واذكِر احلّي الذي ال ينامْ    اي انئماً أغراه طيُب املناْم 

 وأنت مشغوٌل بطيب املنامْ      موالك يدعوك إىل ذكرِه 

كتبها, وأنت ال تدري أيف يقظة هو أم ال يزال حيلم! يضحك وهو يرّدد قصة ويفّز النائم إىل الورقة والقلم لي

يف  -شيخ البخاري أثناء الطلب -ذكرها الذهيب يف السّي قال: انكسر قلم حممد بن سالم البيكندي 

 َملس شيخه، فأمر أن يُ َناَدى: قلم بدينار، فطارت إليه األقالم.

 ِر الرمحَن ربَّ الورى..قْم واذك   اي انئماً أغراه طيُب الكرى 

يندفع اجلميع يف صنع أبيات على هذه الطريقة السهلة؛كما لو كانوا يف مهمة بناٍء مجاعية.. وهم كانوا على 

 التحقيق كذلك، أو هكذا يظنون!
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 قراءة وتفسّي، أجنزوا عربها تفسّي ابن كثّي، وأضافوا التعليقات والفوائد.

 ائف والضحكات الصافية.إفطار يتخّلله حديث الذكرايت والطر 

 انكباب على القراءة الفردية..

الزايرات وقد محيت وتتابعت وبدأت تسرق الوقت، مث رجع الصدى عن أخبار الزّوار، وما الذي يتم خارج 

هذا العامل الصغّي: َمن سافر، وَمن تزوج، وَمن ُولد له، وَمن تويف، وماذا قال الناس، وماذا قال الشيخ 

 ل املسؤول...فالن، وماذا قا

حديث يستفيض فيه من حوله، وهو يشاطرهم االهتمام, إاّل ما خيص قصة اخلروج، فهو يضرب عنها 

 صفحاً, وكأهنا ال تعنيه، وهو يرّدد:

 ها هنا األرواُح اتقْت للعروجْ     أان ال أقرأُ يف ِسفر اخلروج 

 دون دمٍع أو صياٍح أو ضجيجْ        رمبا أقضي هنا يف عزليت

 بل أراين يف بروٍج ومروْج!     يف الصحراء رمالً اتئهاً لسُت 

القوة النفسية جيب أاّل تنكسر، وال قوة إاّل ابهلل، العزائم معها الغنائم، ال وقت لالسرتخاء والتفكّي 

 واهلواجس، الرحيل الرحيل.

ش يف قراءة برامج، يفصل بينها دروس، ودروس تتخللها مراجعات، يتمادى األمر الستثمار وقت الرتوي

جهورية يسمعها املشغول، وحني خيلد إىل النوم يقرأ اآلخر عليه حىت يغفو، ويف وقت األكل، خاصة يف 
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 رمضان، يقرأ هذا ليأكل اآلخرون، مث تصّي النوبة إىل سواه ليفطر هو أو يتسحر!

 ومارسوه. ما كانوا يقرؤونه عن اإلمام أمحد؛ أنه كان أيمر من يقرأ عليه وهو يف احلمام شاهدوه

أرادوا مرة ليتأكدوا من الوقت الذي ال ميكن ختم القرآن يف أقل منه، وقرؤوا بصورة مستمرة، قراءة حدر 

بغّي ترتيل, وظهر هلم أن اجلزء الواحد يُقرأ يف حنو عشرين دقيقة، وأن ختم املصحف يف عشر ساعات، 

 وقد تقّل ملن كان أسرع يف القراءة.

 وآخر للتدبر والتفكر، واثلث للتخشع ومعاجلة القلب. برانمج للختم واالستذكار،

دورة مكثفة دخلها بغّي اختياره، امتدت ألكثر من ألف ومثامنائة يوم متصلة, دون إجازة وال فاصل، األايم  

 كلها متشاهبة، األعياد وأايم املآمت سواء، االختيار فيها كان هلل وحده.

ثر الروحي الذي المس قلبه, وشحنه بدفعة مهما شغلته عنها يشعر أبنه مدين لتلك األايم والليايل ابأل

تصرفات احلياة، إاّل أن أثرها ما زال ابقياً، فهي جتربة إميانية غنية ال تعرّب عنها الكلمات، وال ُتتويها 

احلروف، جّرب أن يرّدد دون انقطاع: اي صمد.. ويف كل مرة يشعر أبنه يصعد درجة، ويتخفف من ثقلة 

 سد.الطني واجل

 أدرك معىن االفتقار الذايت، وكيف يتّم جتاوزه اباللتجاء إىل صاحب الغىن املطلق..

 مشُت يف غورِه الرهيِب جاللْك!     كّلما أمعَن الدجى وُتالكْ 

 من مجاٍل آنسُت فيها مجاَلْك!           وتراءت لعني قليب برااي
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 الثنا لكْ  من شفاه النجوِم يتلو     وتراءى ملسمِع العقِل مهٌس 

 واحتواين الشعوُر: أين حيالكْ            واعرتاين تولٌُّه وخشوعٌ 

 ساجًدا عابًدا، ومن يتمالْك؟           ما متالكُت أن خيرَّ كياين

جّرب أن يرّدد دون انقطاع، وبغّي عّد: اي لطيف.. وهو يستشعر القدرة الظاهرة واخلفية اليت ال ُتتاج إىل 

 أسباب وحماوالت.

أن يرّدد: اي حّي.. مستحضرًا ومضة احلياة السريعة اخلاطفة اليت يعيشها البشر هنا، وهو من بينهم  جرب

 طيف عابر ليس له قرار.. احلياة السرمدية تستمد من احلي الذي ال ميوت:

 أصرُخ يف الظالِم أستجّي          منطرحاً أمام اببك الكبّيِ 

 حلصاِة يف قرارِة الغديروسامَع ا   اي راعي النماِل يف الرمالِ 

هو مدين لتلك األايم ابألثر املعريف الناتج عن قراءات فاحصة ومنوعة أللوان املعارف والعلوم، قدميها 

وحديثها، الشرعي منها واللغوي واألدِب والتارخيي والفكري.. والذي فتحه على اهتمامات ورؤى 

 ملتخصصة لتوصله إليها..ومفهومات جديدةمل تكن دراسته النظامية، وال قراءته ا

وهو مدين لتلك املرحلة بقدر معترب لقيم وأخالقيات تعلمها من دروس احلياة حني قابلها وجهًا لوجه، 

بعيدًا عن ُتليالت اآلخرين وإحياءاهتم وإمالءاهتم وضغوطهم.. صار معتمدًا على نفسه يف قراءة األشياء 

 والتعاطي معها وفهمها.
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ن املدرسة العلمية اليت ترعرع فيها، ولكنه ختفف من األثر الشخصي للمعلمني، ليس يعّد نفسه خارجًا ع

ومسح لقدراته الذاتية أن تظهر وتساهم يف تكوينه األخالقي واملعريف والفكري، وأصبح ميتلك قدراً من املعرفة 

ي املعرب بنفسه وابلناس من حوله، وقدرًا آخر من الشجاعة ليتحدث عن رؤيته اخلاصة واجتهاده الشخص

عن ذاته، مبا فيها من خطأ وصواب، وجناح وفشل، وقوة وضعف، هو ليس مدرسة وال منهجاً، بل قارئ 

 عادي حياول أن يفهم، وأن يصل، وأن يصحح لنفسه قبل أن يصحح لآلخرين.

تعلم كيف يتخلص من األهّبة ورؤية الذات، وكيف يتجرع بعض املواقف اليت تبدو أحيااًن وكأهنا مساس 

 لكرامة..اب

 كثّياً ما يسأل نفسه: لو مل خيض هذه الدورة القسرية هل كان سيكون شيئاً آخر؟!

يغلب على ظنه أنه سينكسر لضغوط ألفها واستسلم هلا تقيد حركته، وتلجم تفكّيه.. كثّيون رمبا كانوا 

يوا بشخصياهتم حباجة إىل اخلالص من النمط املدرسي احملكم ليمارسوا ذاهتم، وليعيشوا حقيقتهم، وليح

 املعربة عن قابليتهم التكوينية وميوهلم الفطرية، ال ليكونوا معربين عن آخرين، أو انطقني ابمسهم.

تعّلم سعة العذر ما استطاع ملن يعرّبون عن أنفسهم، وملن يعرّبون عن غّيهم، ليس من اجليد أن ُتاسب 

 الناس وفق جتربة عشتها، أو مرحلة وصلت إليها.

يقول يف آخر حياته: )َمْن َجرََّب ِمْثَل جَتْرَِبيِت َعَرَف ِمْثَل َمْعرَِفيِت(، كما يف سّي   لرازي أنه كاناستفاض عن ا

 الذهيب وطبقات السبكي.

 أما هو فال يقول هذا وال يظن، كثّيون خيوضون جتربة واحدة، وخيرجون خمارج شىت.
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ن تستطيع أن تقول ما تراه، أن تتحدث بصوت ال جيب أن يكون ما تقوله انسخاً ملا يقوله سواك، يكفي أ

 واضح ومسموع عما تريد.. ال تصرخ حيث يفزع الناس، و الهتمس حيث يراتبون:

 [.110(. ]اإلسراء:َواَل جَتَْهْر ِبَصاَلِتَك َواَل خُتَاِفْت هِبَا َوابْ َتِغ َبنْيَ َذِلَك َسِبياًل )

 

 
 2009ملؤسسة اإلسالم اليوم © مجيع احلقوق حمفوظة 

 

 

 
 

 

 

 

  اجلماعة يوم
 

 
 

 

  فهد العودة فضيلة الشيخ/ سلمان بن

األصوات الدافئة املنبعثة من حناجرهم امللتهبة ، واملنطلقة من كوات األبواب احلديدية قد خفتت وتالشت 
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 ِمن حوله ، ومل يعد يسمع األذان يتسلل إىل أذنيه كما كان حيدث من قبل ..

 لناس ؟!أين ا -

سؤال طرحه عقله ، واضطرب له وجدانه ، وخزات تنغرس يف أعماقه قلقًا على نفسه وعلى اآلخرين من 

 املصّي اجملهول !

عادوا إىل أهلهم ، وبقي املخّلفون أمثاله ، أو لعلهم نقلوا إىل   خياصم نفسه على أي خاطر متشائم ، رمبا

 مكان آخر أفضل وأوسع .

 جواب ، وظل هو يردد أبيااتً طاملا تغىن هبا : بقي السؤال حائراً بال

 يف أُموٍر َتكوُن أَو ال َتكونُ        َسِهَرت َأعنِيٌ َوانَمت ُعيوُن 

 ِس َفِحمالُنَك اهلُموَم ُجنونُ   فَِادَرأِ اهلَمَّ ما ِاسَتَطعَت َعن الَنف 

 وُن !َن َسَيكفيَك يف َغٍد ما يك       ِإنَّ َراّبً َكفاَك اِبأَلمِس ماكا

هذا دوره قد جاء بعد طول ترّقب ، شعر بذلك عندما المست وجهه وصدره هبات النسيم الصباحي عند 

 فتح الباب .

 ابتسامة الرضا والتطمني تعلو الوجه املعروف ؛

 جهز حالك ، ستأيت العربة بعد قليل ! -
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 إىل أين ؟ -

 ، حاول يف احلالني أن خيفيه ليبدو عادايً واهتزت حروف السؤال يف حنجرته ، ال يدري أكان فرحاً أم قلقاً 

 غّي مهتم .

إىل اجلماعي ، اإلخوان كلهم هناك ، غرفة واسعة ، وخدمة أفضل ، وإن شاء هللا عن قريب تعودون  -

 ألهلكم ابلسالمة .

 أسعفه بيت لشوقي طاملا كان يستسخفه ويراه ُتصيل حاصل :

 ذا ُرزَِق الَسالَمَة َواإِلاياب !إِ        وَُكلُّ ُمساِفٍر َسَيئوُب يَوماً 

طفق يردده ، ال يدري هل كان ذلك ألنه منظوم ، والعرِب يرضع حب الشعر مع اللنب ، أم ألن عقله 

الباطن ُتّمل رجاًء .. واستشعر خوفًا .. واستمع صاحبه إىل البيت ، ودون أن يفقه منه كثّي معىن؛ هز 

 رأسه وهتف :

 اء !هللا أكرب .. أنتم الِعلم -

 العني املكسورة يف )العلماء( إبزائها عني أخرى مكسورة إبحساس اهلوان !

ألول مرة ينوي جتهيز متاعه بنفسه ، طوى فراشه املتواضع املصنوع من اإلسفنج ، ووسادته اليت ألفت خده 

ربة وصفحة عنقه ، وحلافه وشرشفه ، ورّتب كتبه اليت بقيت " عهدة " عنده للمكتبة ، ومسع صرير الع

تقرتب منه ، فحمل عليها مقتنياته املتواضعة ، وخطا خطواته مرتددًا ، وكأنه خيترب مشاعره وأحاسيسه ، 
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أتكد أن النشوة تغمره ، فهو مّيال إىل التجدد والتغيّي ، يسأم الروتني وينفر من الراتبة ، ولكنه ألوف 

 دد يف أعماقه بيت آخر للمتنيب :شوقي تر   واجتماعي حىت مع "اجلغرافيا" ، وإذا نطق لسانه ببيت

 َلفاَرقُت َشييب موَجَع الَقلِب ابِكيا      ُخِلقُت أَلوفاً َلو َرجعُت ِإىل الِصبا

هّز قلبه احلنني إىل هذه البقعة حىت قبل أن يغادرها ، وجذب نَ َفسًا عميقًا ، وهو يلقي نظرة أخّية على 

 املليء ابلدروس املفعم ابألمل .. هذا املكان املكتظ ابألحداث ، الغين ابألحالم ،

عربة دون ضجيج، رفقاء صامتون،رْكب صغّي مير ابلعديد من النقاط ، ويرى وجوهًا عرفها ، وأخرى مل 

 يعرفها ، تلقي عليه ُتية عابرة ، وتقّدم له هتنئة ابلنقلة ، وأحياانً تدعو له .

ون وميضون حلال سبيلهم ، ولكن الكلمات هو يدري أهنا كسائق الباص ألف قوماً يصعدون ، وآخرين ينزل

 وتصنع األسئلة !  عنده ُتمل معىن أبعد ، وترن يف أذنه ،

خاطب نفسه أبن إعمال التفكّي والتحليل يف عبارات اآلخرين ، وتقليبها على وجوه الظن ، وربطها 

هبم وابلناس ؟! رمبا  مبفاصل األحداث احمليطة يؤدي إىل شلل يف احلكم ، وعتمة يف الرؤية ، فهل ساء ظنه

. 

لكنه يعلم من جبلته أنه إحساس عابر ال مقّر له يف ضمّيه ، وأن من طبعه النسيان ، وهو هنا أحوج ما 

 يكون إليه ، وهو يعّده من نعم هللا وعطاايه ..

كارِِه كاِمَنه    َكم نِعَمٍة ال ُيستَ َقلُّ ِبُشكرِها 
َ

 ّلِلَِّ يف َطيِّ امل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 

لة ، وعالقاته الفاشلة ، واملواقف الصعبة واإلحراجات .. بل واملعلومات ، وكثّيًا ما ينسى مشاريعه الفاش

يصف ذاكرته أبهنا " شورت ميموري " تلتقط بسرعة ، وتنسى بسرعة ؛ ولذا كان مرهف احلساسية ، ومع 

لزمن الزمن متكن من تطبيع نفسه ومحلها على التفويت والتجاوز الفوري ، وخفف من حساسيته ، ومع ا

 أيضاً أصبح جيد صعوبة يف االحتفاظ أو التدوين اجلديد للمعلومات اليت يظفر هبا !

أما ما مل متحه الذاكرة أبداً فهو النظر اإلجياِب ، واستثمار األوضاع مبا يعود عليه ابألفضل، والنظر للنصف 

 اململوء من الكأس.. وصار يعرف كيف يسوس ذاكرته.

ًا ، أو ابألكثرين منهم ، ودّرب ذاكرته أال تستحضر موقفًا سلبيًا سبق ، استعاد ظنه احلسن هبم مجيع

 فاملوقف اإلجياِب احلاضر أقوى وأطيب .

حني تكون رقمًا فحسب ، فهذا ال يعين أنه ال يعرتف إبنسانيتك ومجالياتك وفضائلك ! ، لكن هي سنة 

تسمح هلا قدراهتا أبكثر من ذلك.. تذكر احلياة ألعداٍد كبّية وجدت نفسها ورزقها ومستقبلها هنا ، ومل 

 تلك املقولة: "أشد الناس قلقاً يف السجن هو املأمور !" :

 مل يبد يف ظمٍأ إىل العدوانِ     هو طيُب األخالِق مثُلك اي أِب

 ذاق العياُل مرارَة احلرمانِ          لكّنه إن انم عين حل ظًة 

تمع للهمس من ختمني القادم، وخيربك بشكل نفسي طاغ الرقم حيرمك من مساع امسك، وحيرم اجلار املس

 أنك يف النهاية رقم يوم أن كنت ُتسب نفسك شيئاً مذكوراً !

مث عاد حلديث النفس املعني على التسامح ، ومن ال يسامح اآلخرين سيعاقب نفسه ، وسيعاين قبل أن 
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واالنتقام ، وتتجاهل ظروف اآلخرون ، فالسجن احلقيقي عندما ُتبس نفسك يف حقل القسوة   يعاين

اآلخرين ومعاذيرهم، وعاد ليتذكر أحد احلكماء حني قال أبن األمل جهوري الصوت واللذة مهس، فحاول 

 أن جيهر بلذته ويشارك فيها الرقيب.

إن التسامح مفتاح ذهيب لتلك القضبان الغليظة ، وهو عملية تطهّي ومطاردة لألفكار السلبية اليت تبين 

 منحنيات عقولنا .أعشاشها يف 

 التسامح جيعل أعباء احلياة أقّل ثقالً مما هي عليه !

عرب األسياب املتداخلة ، وأبواب الشبابيك احلديدية وصل إىل جناحه اجلديد ، ذي الشعب الثالث ، 

ومضى إىل هنايته ، كان يداعب زّواره ذات مرة .. ما هو الشيء الذي له أجنحة بيد أنه ال يطّي ؟ .. رمبا  

 كان ال وعيه حيلم أبن يطّي يوماً , ورمبا كان أينس ابلطّيان بعُد انتقاماً من ذلك الركود الطويل !

األصوات تعلو ها هنا ، وأطراف األحاديث ، والتحية تبعث له من هذه البوابة ، وآخر يصرّح ابمسه ،  

 كيف مت له أن يشاهده ؟!

ن االسرتخاء ، فاجلميع قد اكتملت أوراقهم ، وانتهت احلاجة أم االخرتاع ، ولعل اجلو هنا يسمح بقدر م

ُتقيقاهتم ، والباب حيتوي على كوٍة إذا مل حيكم احلارس إغالقها من اخلارج متكن النزيل من رؤية ما حوله 

 بعينه املتلصصة !

س أحياانً يغدو النزيل كاألعمى ، شديد التيقظ ملا جيري حوله ، مرهف اإلحساس )يسرق السمع أبذين فر 

)! 
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 تفضل هذه غرفتك ! -

يف هناية اجلناح وجدها , وإىل جانبها مستودع صغّي أصبح ذا شأن فيما بعد ، حيث يفيء إليه النزالء 

ر  حىت يتم تنظيف غرفهم ، واهلمسات تذّكر بدعاء يوسف عليه السالم " اللهم عّطف عليهم قلوب األخيا

 ، وال تعّم عليهم األخبار !" .

نزل اجلديد .. اي له من ميدان فسيح حقًا .. هل سيكون كل هذا له ؟!، مل يكن تتجول عينه يف امل

مستعجاًل , كان يعرف أنه سيكون لديه متسع من الوقت, ميتد لسنوات كي يكتشف كل شرب, وتكون له 

 ذكرايت مع كل فرت.

 لفه .وضع احلارس األمتعة, وأحضر قارورة ماء صحة ، مث استأذن ليغادر ، وأغلق الباب من خ

تفّقد منزله .. دورات ثالث مسترتة أببواب خشبية قصّية ، مغاسل يدوية حديدية ثالث معّلقة ، مراوش 

بذات العدد ختتبئ بنصف جدار ، هذه الطاولة املمتدة من اإلمسنت واحملاطة بعشرة كراسي مثبتة يف األرض 

وران والرايضة ، ليذرعها جيئة وذهاابً ، ُوضعت كسفرة للطعام ، واملسافة من حوهلا متكنه من احلركة والد

وهو يراجع حفظه الذي متكن من إجادته ، أو ليكرر قصيدة تعجبه؛ فيتغىن هبا ويتفاعل معها ، أو حىت 

 ليقرأ كتاابً وهو يلف حول هذه الطاولة حبركة ال تعرف امللل .

لفه عشرة أسرة إمسنتية ، يقسم الغرفة الكبّية جدار فاصل من عائلة اجلدران القصّية ، حيث تتمدد خ

 وجبوار كل سرير رّف من املادة ذاهتا لوضع الكتب واألدوات األخرى .

شعر ابلفسحة ؛ وذلك لن مينع طيور القلق وضغوط التساؤل أن ُتّلق فوق رأسه ! ، لكن كونه ممن 
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خيدعها ، متمثالً يتعايش بلطافة مع نفسه ، ويتحاور بعفوية مع ذاته ، جعله قادراً على مسايستها دون أن 

 قول البحرتي :

 يف نُبِلِه أَو قُ وًَّة يف لُبِّهِ       ما َأضَعَف اإِلنساَن لوال مِهَّة

املكان معّد لعشرة ، وقد اختار أقرب سرير إليه من اجلهة اليمىن ، اختار أن جيلس وينام ُتت الكوة 

السميك ، وعلى مقربة من انفذة  املفتوحة إىل السماء يف السقف حيث تتخلل أشعة الشمس ذلك العازل

الطعام ، ومن البوابة ، ومن أصوات البشر اليت تشّده دومًا إىل احلياة ! ، ومن جهاز التلفاز الذي هو 

 شاشة يف عرض اجلدار على ارتفاع مرتين ونصف تقريباً .

نس ، والقدم ، انتظمت أموره ، فالتشميس يتكرر مرتني أسبوعيًا ، ولنصف ساعة ، وأتيحت األلعاب كالت

والطائرة ، وفناء املشي ، لكن .. اي رابه .. ميارس كل ذلك مبفرده؛ فهو ما يزال وحيدًا مرتددًا يف قبول 

 إضافة آخر !

املكتبة أصبحت يف متناول اليد ، مع السماح إبضافة اإلهداءات اجلديدة ، مما جعلها ُتفل ابلعديد من 

 املراجع املنوعة .

 ظاماً وجودة .الطعام غدا أكثر انت

 الطبيب واملستوصف الداخلي مل يكد خيلو من مراجعني .

 املسؤولون يرتددون ابنتظام : ُتتاجون شيء ؟
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يف حلظات خيتلسها من برانَمه املزدحم ؛ يتوقف أمام اجلدران الصماء .. وكأنه يقرأ الذكرايت .. كلمات 

ابلنهار .. ترى من يكون ؟ أمحد .. سعيد مرقومة .. وحروف .. وأمساء .. وأبيات من الشعر : السارب 

 .. ترى كم مكثوا ؟ وأين هم اآلن ؟ هل أرقم كما رقموا ليذكرين أحد يوماً ما .. ؟

ثالثة أشهر بعد تلك النقلة؛ قضاها يف البدء مبفرده؛ مستفيداً من ميزات الوحدة ، يف احلفاظ على الوقت  

ام اخلصوصيات الشخصية؛ كاألكل والشرب والنوم كما يشاء ، وهذا يعتربه قمة احلرية ، ومن احرت 

والضرورايت احلياتية .. راضيًا مبا هو عليه ، ومل يفاجأ بتلك األبيات الشعبية من أحد جّيانه يصرخ هبا ، 

 فهي حلظة انفعال ، والنزيل هنا مهيأ للغضب واالنفعال ما مل حيكم نفسه :

 هْ صوته يزَمر ولْه عج       سيفونكم يزعجن دامي 

 وحقاً فالصوت هنا مضغوط ابهلواء وشديد االندفاع كأنه إعصار !

 مع املشمس هلم جله    والعسكري واقف ابلباب 

 أصبح الشيء الذي ينتظره ويتطلبه ابألمس سبباً للتذمر !

 ويعتذر منك ابلسجة   يقول : جتّهز ترى جينا 

 لقد نسي أن يفي بوعده ! ، وتلقى عتباً وتقريعاً ..

 كم واحد ضاع ابلسهجة   ال تنزعج اي أخي ابحليل 

 ويوّيق راسه مع الفرجة   راع اإلعاشة يصيح الصبح 
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نومة الصباح عنده ال يعدهلا شيء ، وال حيب أن حيرم منها أحد ألي سبب كان ، خاصة وقد اعتاد أن 

طرقات خفيفة على أرضية يسهر الليل إىل الفجر ، مث ينام إىل الظهّية ، لكن صوت: فطور .. فطور ؛ مع 

النافذة كثّياً ما يقطع عليه أحالمه .. وأخّياً اتفق مع " املعّشي " على أن يضع اإلفطار ويغلق النافذة دون 

طرق .. لكن طيبة ذلك اإلنسان وإشفاقه ُتمله على أن يطرق أحياانً مسّلماً ، أو سائالً ، أو مبشراً خبروج 

 نزيل ، أو داعياً خبّي .

 يبالغ ويتضجر, ويقول :صاحبنا 

 صارت على الوضع حمتجة !     لو )...( عوملت مثلي

مع الوقت تفتحت أبواب ، وتيسرت أسباب ، واعتاد على احلياة اجلديدة ال كوضع عابر مؤقت ، بل حلياة 

 مستدمية .. وّطن نفسه أنه سيدفن هنا .. ومل يسمح لنفسه؛ كلما مسع خبروج فردي أو مجاعي ، أو اقرتاب

موسم عيد الفطر املبارك؛ أن يتخيل أنه سيكون واحدًا من املشمولني الذين يسمع يف األخبار أهنم عادوا 

 إىل أهليهم !

مل يكن هذا تشاؤمًا ، بل تدريبًا للنفس على التكّيف واستثمار الوقت مبشاريع طويلة األمد, متكن من 

 تنفيذها فعالً هبذه الروح !

رده..، غّي أنه أقرب للجار الصاحب الصاخب، يسمع األحاديث و األحالم "اجلماعي" قصة بدأ هبا مبف

 واألبيات .. غّي أنه قريب على بعد:

 َكِلفُت َفال لِلُقرِب َأسلو َوال الُبعدِ      َوِإن قَ رَُبت داراً َبَكيُت َوِإن ََنَت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

ِحبَّ ِإَذا َدانَ 
ُ

 أَي َيشِفى ِمَن الَوجدِ مَيَلُّ َوَأنَّ النَّ           َوَقد َزَعُموا َأنَّ امل

اِر َخٌّي ِمَن الُبعدِ         ِبُكلٍّ َتَداَويَنا فَ َلم ُيشَف َما بَِنا   َعَلى َأنَّ قُرَب الدَّ

 ِإذا كاَن َمن هَتواُه لَيَس ِبذي ُودِّ        َعلى َأنَّ قُرَب الداِر لَيَس بِناِفٍع 

 

 
 2009ملؤسسة اإلسالم اليوم © مجيع احلقوق حمفوظة 

 

 
 

 
 

 

 

 

  الزائر الصغّي
 

 
 

 

  فهد العودة فضيلة الشيخ/ سلمان بن

نقط الزايرات بدأت تتابع ، وُتقق فلسفته البسيطة للحياة ؛ امأل ما هو فارغ ، وأفرغ ما هو مآلن ، ومعها 
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 يكن نبض القلب لوالها . توسعت دائرة األماين لديه ، وأصبحت أكثر إغراء ، وأشد تشويقاً لتلك اليت مل

كرب سنها ، ومرضها ، وقلبها املرهف .. كلها أعذار كافية لتأجيل قرار الزايرة ، عينها ال تريد أن ترى ) 

جنينها ( مغلواًب على أمره ، على أهنا كانت ترسل مع كل زائر قطعة من قلبها ، وزفرة من زفراهتا ، شعراً 

 )فوبيا( الغياب . يقطر دمعاً وحرقة ، وكأمنا أصيبت ب 

مع هذا كله كانت ينبوع الصرب الذي يشرب منه كلما أظمأه الفراق ، وهو يتذكر قول هيلني كيلر " إننا ال 

 نستطيع أن نتعلم الشجاعة والصرب إذا كان كل شيء من حولنا مرحاً " .

يه أسباب كافية يف عامل كان يستمد صربه من صربها مستعينًا بربه ، متوقعًا أفضل النتائج ، وإن مل يكن لد

 املادة .

 اجلنني املنتظر خرج إىل الدنيا يف رمضان حمّماًل ابلرباءة ، وهلذا اشتق له منها امساً أحاطت به الشائعات .

 كان )الرباء( يف الطريق إليه كأصغر زائر عمره عشرة أايم .

، لقد شعر أن هدية العيد سبقت أواهنا تلّهف للرؤية ، واحتار ماذا عساه أن يقدم أمام تلك املنحة الرابنية 

، املركز العاطفي يف جسده فتح أبوابه ، وغردت على أغصانه عصافّي املودة ، والعقل كعادته يعمل 

بصمت ، ويرسل للقلب لوحات ملونة بذكرايت عذبة عن رجاله الذين كانوا أطفااًل سابقني ، كما حيّب 

 أن يسميهم .

 س الطفولة ، وقهقهات الرباءة خترتق حصون الزمان واملكان .تعانقه اخلياالت؛ فيسمع أجرا
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يتعجب؛ كيف سرقه االنشغال عن متعة كهذه ، إهنا صور ذات متعة سحرية ، وإيقاع مميز ، واألمل وإن  

 كان حتمياً يف مثل حاله ، إال أن الشقاء وتكبيل الروح فيه هو شأن اختياري .

بعد صالة الرتاويح ، واجلهد للحصول عليها عظيم ، ولكن الثمرة  زايرة خمتلفة ، فالشهر رمضان ، والوقت

 تُنسي الفالح التعب ، الظالم يضرب رواقه فيما حوله ، والوحشة تلف املكان ، أما هو فليله حامل .

يف طريق أصبح مألوفًا ، وأصبحت أقدامه أكثر ثبااًت فيه ، واقرتب من الغرفة املخصصة على أن حماولته 

 سه ابءت ابلفشل ، اقتحم الغرفة بلهفة ومحاس ، وقّلب نظره بني املقاعد اخلاوية .. ال أحد !لتهدئة نف

 انتظر هنا قليالً !

ال أبس .. فمن صرب كثّياً يصرب قلياًل ، وبدأ يسمع مههمات العاملني .. أحدهم يفتح عليه الباب مبتسمًا 

: 

 زوارك على وشك الوصول .

تنسم أنفاس احلياة ، ها هو ملفوف بثوب تقليدي تعبّياً عن رجولة مبكرة  العروس أصبحت أمًا ، واجلنني

.. 

 صافح اخلال حبرارة, وهو يهتف :

 طود أشم وجبهة غراء    حييت اي خال الرباء وحبه 

وتسلم الوليد بيدين مرجتفتني ، وهزته شحنات عاطفية سلبته ذاته ، ومع أن توقع الشيء يفوق معايشته؛ 
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 وجد التجربة تفوق التوقعات ! إال أنه ها هنا

 إن ميالد طفل لك جيعلك ترى أحالمك وآمالك بشكل خمتلف ..

غمره احلنان ، وتلبسته الشفقة ، وأدرك بشعوره الواعي ظروف امليالد ، وتساءل أبمل .. كيف سينمو يف 

 خضّم هذه األحداث ؟ وهل سيعي ويعيش مرارة احلرمان ؟

 لبه بني يديه ، ويشتم منه رائحة اجلنة وعبّي الطهر ، وهي يتغىن ..ضّمه بعمق ، وأحّس أبنه حيمل ق

 من اي صغّيي .. إن هذا املهد حيرسه الرجاءْ 

 من مقلة سهرت آلالم تثور مع املساءْ 

 أشدو أبغنييت احلزينة مث يغلبين البكاْء ..

 وأمد كفي للسماْء ..

 من ال تشاركين املرارة واحلزْن ..

 ع اللنْب ..فلسوف ترتضع اجلراح م

 ستمر أعوام طوال يف األننْي .. ويف العذاْب ..

 وأراك اي ولدي قوي اخلطو موفور الشباْب ..

 أتوي إىل أم حمطمة مغضنة اإلهاْب..
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 وهناك تسألين كثّياً عن أبيك وكيف غابْ 

 اي هللا ! ما أروع هذه املخلوقات الصغّية ، إهنا تفعل بنا ما ال يفعله أي سالح أو جربوت !

حلم وانقضى .. وفتح عينيه على احلقيقة .. وانصرف إىل معتزله.. وهو يشعر أبنه مشطور إىل نصفني ، 

 نصف ينتمي إىل الفرح ، واآلخر ميثل اإلحساس ابملعاانة .. بيد أن اليأس عالج انجح .

خاء حبًا توالت الزايرات ، وأصبح يستغرق يف حلظاهتا ، ويلتقط منها كل معىن مجيل ، ويضّخ فيها بس

 وُتناانً ، فما احلياة سوى حلظات ، واللحظة احلالية هي ما ميلكه منها ، وكما قيل :

 " مكتوب على ابب الفرص كلمة : ادفع ! ".

 الرضيع ينمو جسداً وعقالً ، واألسئلة تكرب .

ليقوم بدور اخلطوة األوىل من رحلة الصغّي بدأت من هذا املكان املوحش ، عليه أال ينتظر خروجه للحياة 

 األب احملّب املرِب ، بل سيفعل ذلك اآلن ، وعندما تكون يف احلدث ستفعل ما يتوجب عليك فعله .

 اجتهد ليحافظ على قلبه خالياً من الُكره ، وعلى عقله خالياً من القلق ، فشعاعه يسقط على من حوله .

نبعث من والده ُتمل رسالة من نوع خاص ، الصغّي ينتظر الزايرة تلو الزايرة بشوق عارم ، واملؤثرات اليت ت

 نربة الصوت ، وتعبّيات الوجه ، ورّقة العبارات ، واحتكاكات اجلسد ..

 كانت تلك الروح الربيئة تتفاعل بضحكات كأعذب األنغام يرتدد صداها يف املساحات الفارغة .

، يداه الصغّياتن وأانمله الرقيقة تعبث بوجه والده ، حياول أخذ عينه ، ف إذا مل يفلح فشعّيات من وجهه 
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 واترة يلجأ إىل العض يف فرتة التسنني !

عندما أصبح يستعّد قبل أمه للزايرة , ويسبقها إىل مكان اللقاء خبطواته اليت ال تكاد تالمس األرض إال 

 وترتفع مرة أخرى ، يتخللها عثرات خفيفة ، ليقذف بنفسه يف النهاية بال خوف يف حضن والده ..

يعتقد أن املكان حيث جيد أابه ، ويرى والديه َمتمعني معًا ، هو منزله احلقيقي ، وما سواه فهو مزار كان 

! 

تطورت األسئلة .. أين اباب ؟ مىت نروح لبااب ؟ ملاذا ال أييت معنا ؟ يف كل لقاء جديد أصبح يبكي حبرقة ؛ 

 ملنعشة يف اخلارج ..طالباً منه أن خيرج معهم إىل السيارة ، ويتبلل بقطرات املطر ا

 الوالد يفر من التعليق بتشتيت انتباه الصغّي بقطعة حلوى ، أو لعبة ، أو دغدغة أو مالعبة .

نظام التواصل بني العقل واجلسد يتسم ابلوضوح ، و " اجلسم السليم يف العقل السليم " وليس العكس ، 

على غياب والده ، وأنه ال يشاركهما الطعام  لذا بدأ الصغّي يعاف الطعام ، وابن عليه اهلزال ، احتجاجاً 

اسرتجاع   واخلروج من املنزل واألفراح واألسفار ، واحتاج إىل طبيب يشّخص له احلالة ويساعده على

 الشهية .

األمر يبدو جادًا ، والصورة البد أن توّضح ، ومن اخلطأ أن يستهان مبا يعتمل يف فكره ، املهّم هو ماذا 

الصغّي ، ألن ما يوضع داخله سيتدفق إىل اخلارج متفاعاًل مع األحداث املستقبلية  سيضعان داخل عقله

 حلياته .

أمام دموعه الغزيرة اعرتاضًا على انصرافهم بدونه ، كان والده يشعر جبرح عميق لعاطفته ، وحيس بداخله 
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 جام مكوانته .حبراً يهيج ، فيحاول أن يركن إىل التأمل ، وهو عملية رائعة لتهدئة العقل وانس

ذات مرة قرر أن الزايرة ستكون خاصة ل "احملقق الصغّي" وسيحظى إبجاابت عن كل تساؤالته اليت تفوق 

 عمره ، وقد قارب الثالث سنوات.

 سؤال جير سؤاالً ، وجواب يفجر إشكاالً .. وبني السؤال والسؤال سؤال : ملاذا ال خترج معنا ؟!

 واثلثة بيأس ، ورابعة بعتب وغضب . مرة ابستفهام ، وأخرى ابستعطاف ،

 يظل الطفل طفالً يعاجل جرحه ببكاء حار ، وهو بغريزته يعرف فوائد البكاء ، وأنه أقوى وسيلة لإلقناع ..

 إذا كان اباب ما يقدر يطلع .. أبغى أقعد عنده !

ن غرفة الزايرة إىل حياول إقناعه ابلعدول عن رأيه فّيفض ، وبعد حماوالت مضنية ينجح جزئيًا ؛ فيخرجه م

 صالة االستقبال .

 العويل يشتّد ، واألب ينصهر مع البكاء ، وليس مسموحاً له أن يصل إىل تلك املنطقة .

يضرب بقدميه األرض الرخامية لّيدد الصدى صوت القهر ، ُتاول األم وال فائدة ، واخلال صاحب املكان 

عاملون يهدؤونه ويقنعونه ويعطونه احللوى فّيميها ، وهو الكبّي يف القلب الصغّي وال فائدة ، يلتف حوله ال

 يردد :

 أِب اباب ! -

 يعطونه اللعبة فيقذفها ويصرخ :
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 ما أبغاها .. أبغى اباب -

يكاد اجلميع أن يبكي .. وحيمله خاله وهو يتشبث أبرجل املقاعد واحنناءات اجلدار ، ويرفس بيديه ورجليه 

 , ومحل أبويه أضعافه ، مث انم بعد طول إجهاد !.. ُتمل شيئاً من معاانة البكاء 

 أسعد الناس هم أولئك الذين ليس لديهم سبب حمدد لسعادهتم فيما عدا أهنم سعداء فقط !

األطفال هم من هذا الصنف ، فهم سريعو الربَمة لذواهتم ، سريعو التكيف مع الظروف ، سريعو التجاوز 

 للمحن ..

 وهكذا كان ..

، ويغتنم حلظاته ابألنس معه ، خاصة وقد جعل األب من نفسه طفاًل ليذوب مع طفله أصبح يزور والده 

 يف خلطة فريدة ، وحينما يتغىن أببياٍت يداعبه فيها :

 اي برائي .. وأين مين برائي .. ال عج الشوق اي صغّيي براين

ًً ، ويقهقه عاليًا هلذه الكلمات والنغمات , اليت ال يفقه م نها سوى امسه ، ولكنه يضحك الصغّي طراًب

يدرك أهنا تعين شيئًا مجياًل خيّصه ، فحىت جزئيات املاء تتأثر مبا تسمعه , حسب جتارب العامل الياابين 

 "إميوتو"..

ُتني ساعة اللقاء .. وخيرج األب حني أصبح عمره يف اخلامسة ، فيطّي فرحًا ، فها هو والده يدخل منزله 

دهشة تعلوه ، والفرحة تلجمه ، فيقف برهة يتأمل ويستوثق مما يراه .. الصغّي املستأجر يف الرايض ، ال
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 ويركضان يف عناق طويل .

يتفلت من بني يديه وينطلق جيري خارج املنزل ؛ ليعود وقد اصطحب أقرانه وأبناء خاله .. والضحك يقطع 

 عباراته :

 انظروا اباب عندان ابلبيت ! -

شبعوا ، وحاولوا أن يثأروا من سين البعاد .. ينام اجلميع بعدها  ليلة مشحونة ابلعواطف ، استمتعوا حىت

 هبناء وسعادة ، والصغّي حيتضن يد والده .

يستيقظ األب صباحًا ويغادر إىل القصيم ، هل يوقظ صغّيه ويتمتع به ويشمه قبل ذهابه ، أم يدعه يف 

 نومه .. قرر أن حيرم نفسه منه ويغادر وهو انئم شفقة عليه .

وذكرايت يفيق عليها الصغّي ، ويهب من فراشه عجاًل ، يتلفت مينًة ويسرة ، ويتفقد الغرف ويطرق  أحالم

 أبواب دورات املياه .. واألم ترقبه بصمت .

استمرت عملية التفتيش عدة دقائق ، ختللتها نظرات حبٍث وُتٍر ، وتقليب للفراش الذي ينطق بنوم شخٍص 

ه ، وتزايدت خماوفه ، وتوجه إىل أمه جيلس حبضنها, ويستعد لسؤال إضايف مل يعتد على نومه ، نفد صرب 

 خيشى عواقبه :

 ماما .. اباب طلع من السجن , وإال أان كنت أحلم ؟! -

 

 
 2009ملؤسسة اإلسالم اليوم © مجيع احلقوق حمفوظة 
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  املنزل األول
 

 
 

 

  دةفهد العو  فضيلة الشيخ/ سلمان بن

لقد تذكر شجن أِب متام؛ حني صاغ مقولَته عن احلب التارخيي, الذي هو كشجرة الصنوبر؛ كلما َكرُب  

كربت عروقه وأجزاؤه, وامتدت يف أعماق األرض, برايضها وفياضها وحياضها, حيث املرتع اخلصب, 

 واجلمال األِلق.. فكان يقول :

 الَفىت أَيَلُفهُ  اأَلرضِ  يف َمنزِلٍ  َك م

  اهلَوى ِمنَ  ِشئتَ  َحيثُ  فُؤاَدكَ  لنَ قِّ 

لِ  أََبداً   َوَح ن ي نُ هُ    َمنزِلِ  أِلَوَّ

لِ  لِلَحبيبِ  ِإاّل  ال ُحبُّ   م ا   اأَلوَّ

فكان هذا التاريخ حلظات وفاء, وجتليات صفاء, يقيمها ميثاق غليظ, وتالٍق على املودة عريق, صانته 

 قداسة احلب احلالل املشروع.
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؛ حيث عاشوا تفاصيل األحداث ،   رة األخرى ، وحيلم أن جيمعه مكان واحد هبا وهبمكان يرتّقب الزاي

واكتووا بنارها ، وأحاطت هبم املخاوف ، وغدا خروجهم ودخوهلم إىل املنزل أمرًا حمفوفًا ابلقلق ، سيارات 

 تتحرك ، ورجال يستوقفون ، من أنت, ومن تكون ؟

اءه على العهد وإخالصه, قامت به سيدة البيت, وشريكة بيت دفع الثمن, وسجل صموده؛ كما سجل بق

امللمات الصعبة؛ فكأن مل حيل بينهم قائم الظهّية, بل وقائم الليل, وكأن جدران اجلب تنقل اإلشارات 

 اخلاصة:

 َصبََّحنا الَبنيِ  ُصبحُ  حانَ  َوَقد َأاّل 

لِبسينا ُمبِلغُ   َم ن
ُ

 ابِِنِتزاِحِهمُ  امل

 ُيضِحُكنا مازالَ  الَّذي الَزمانَ  َأنَّ 

  َلُكم الَوفاءَ  ِإاّل  بَعدَُكم نَعَتِقد ملَ 

 انعينا لِلَحنيِ  بِنا َفقامَ  َح ي نٌ  

 َويُبلينا يَبلى ال الَدهرِ  َمعَ   ُحزانً 

 يُبكينا عادَ  َقد  ِبُقرهِبِمُ   أُن ساً 

  دينا َغّيَهُ  نَ تَ َقلَّد َولَ م َرأي اً 

واليقني, وتبادل املودة واإللف، هذا هو الطريق ، امض أمامك وال والثبات   كانت رمزًا للصالبة والصرب,

 تلتفت وراءك ، دع البيت واألوالد يل ، فهي ُمهميت املقدسة ..

كيف وهي قد أفضت إليه يومًا برؤايها, وطاملا َصَدَقت رؤاها؛ أبهنا رأته حيمل أربعة ثياب, يقبضهن بيده, 

يف األسفل ، ورأت مرة أخرى أبهنا تقود سيارته اخلاصة بكل ويسلمهن هلا , مث يدخل إىل غرفة مظلمة 

مهارة وإتقان , فكان ما كان, وابلفعل سلمها هؤالء الصبيان األربعة , وقادت بيته اخلاص, فكانت نعم 

 الصاحب من قبل , ونعم األمني..
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على بيت  جرت أحاسيسه أن يتحدث عنها كشريك؛ يشاطره الضراء والسراء, منذ فتح عينيه أول مرة

الزوجية, وسكنها ألنسها ، وتلّقى معها دروسه األوىل .. فعرفها أول ما عرف شراكة احلياة ونبضها, حني 

يكون القلب قلبني ، وهتّجى فيها أول ما بدأ يقرأ خربة احلياة الزوجية, وخطى يف ذلك خطواته األوىل 

لكتاب حديث الصدور يقرأ غالفه مث اجلديدة.. فطفق يقّلب صفحاهتا, ويكتشف حروفها ؛ فيشم فيها ا

 خيطف بصره إىل جّواه ويعرف منه ما يعرف من طيب العشرة وحسن املأخذ.

 تبّدلت يف حياته أشياء كثّية ، أما هي فكانت إحدى الثوابت الراسخة .

بدأت معه الطريق ، وعايشت عنفوان الشباب وصلفه وحدته ، وسايرت التحكم يف التفصيالت احلياتية, 

 تشرط واإلصرار .وال

احتملت العيش ضمن أسرة واسعة ممتدة ، متلك ضمن هذا املنزل الطيين الواسع غرفة علوية تسمى 

)الروشن( ، وتضع يف حسباهنا مرضاته ، ومرضاة أبويه ، والبد من قدر من اجملاملة والتكيف مع أفراد 

 األسرة اآلخرين .

ة حمدودًا ، فالناس شركاء يف ثالث ؛ النار )املطبخ( ، وهنا يبدو االسرتسال مع مقتضيات احلياة الزوجي

والكأل )الطعام( ، واملاء ، وهم شركاء السكن وحمدودية احلرية الشخصية فيه ، واالستثناء قد يبدو بال معىن 

، والسفر اخلاص اندر ، إذ هو منهمك يف شغله وعالقاته ودعوته ، وهي مرتبطة ابألسرة واستحقاقاهتا 

 النظافة والطبخ وسائر األعمال هي نوابت بني فتيات األسرة .العديدة ، ف

تسافر معه أول مرة إىل الرايض, حيث الرايض األوىل ، يف دراسته التمهيدية للمرحلة العليا ، ُتمل بني 
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يديها طفلها البكر ، وُتمل يف أحشائها جنينها اآلخر ، وتنوء بتبعات منزهلا اخلاص, الذي استقلت به 

بة والسفر ، وال تتذمر من انصرافه الطويل لعالقاته الدعوية والعلمية ، وال من صحبته للكتاب ، حبكم الغر 

ويضرهبا املخاض, وهي تصنع الطعام له وألضيافه ، وحني يكّل أايم رسالته املاجستّي من القراءة؛ يراتح 

مجيعاً.. فكانت حلقة  فتقرأ له وتعينه، وحني انتهى من رسالته طفقت تصورها صفحة صفحة حىت نسختها

 من سلسلة الوفاء.

يعودون أدراجهم إىل مدينتهم ، وتغدو الفرصة مالئمة لسكن مستقل ، أهم وأوسع ما فيه مكتبته اليت أنفق 

عليها جهده وماله ، واضطر إىل أن يقتطع من اجمللس ما يستوعب الفائض منها ، وبذا غدت مقراً إلعداد 

حكامها ، واستقبال أصدقائه مبا فيهم أولئك املنهمكون مثله يف رسائلهم ، أطروحته العلمية عن الغربة وأ

وأقداح الشاي والقهوة مع متر السكري ال تفارقهم ، وأشهى الوجبات ما شاركوه فيها ، وهو يردد هلا دومًا 

 : خّي الزاد ما كثرت عليه األيدي !

قهوة بعد العصر, وَعشاء للضيوف, وحني جاءه ضيوف على غّي ميعاد؛ أخربها أبن تستعد كل يوم ل

 فكان هذا دأبه ودأهبا.

لفاطمة :  -صلى هللا عليه وسلم-تزنرت ابلصرب اجلميل ، حيث ال معني إال هللا ، وال سند إال بوصية النيب 

َا  َأاَل أَُدلُُّكَما َعَلى َما ُهَو َخّْيٌ َلُكَما ِمْن َخاِدٍم ، ِإَذا أََويْ ُتَما ِإىَل ِفرَاِشُكَما ،»  أَْو َأَخْذمُتَا َمَضاِجَعُكَما ، َفَكربِّ

كما يف « ِدٍم َثاَلاًث َوَثالَِثنَي ، َوَسبَِّحا َثاَلاًث َوَثالَِثنَي ، َوامْحََدا َثاَلاًث َوَثالَِثنَي ، فَ َهَذا َخّْيٌ َلُكَما ِمْن َخا

 البخاري ومسلم .
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 ال يكّل وال ميّل وال يتذّمر . االثنان غدو أربعة ، واألعمال تشتد ومتتد ، وهي خلفه جبلد

حبي الصفراء ، ليتكون املكتب اخلاص ,   تتسع دائرته ، وينتقل إىل مسكنه اجلديد إىل جوار التخصصي,

الذي يشغل قسمًا مستقاًل , يفصل بينه وبني املنزل فناء واسع, زرعت فيه أشجار النخيل اليت ترمز للصرب 

 يف الوحل ، املطعمات يف احملل( .ومقاومة التصحر واجلفاف , )الراسخات 

واألعباء أتخذ طابعًا جديداً ، حيث الدوام اليومي للعاملني ، وتكاثر الزوار والضيوف ، والتفنن يف صناعة 

شاي الزجنبيل والقهوة العربية ، واملشروابت املوافقة لألذواق املتنوعة ، والوجبات اليومية ، والصغار يرتددون 

 والدهم يف تقدمي اخلدمة, وتلبية نداء الكرم واملروءة والضيافة على أمت وجه . بني دارهم وبني مكتب

كثّيون مروا من هنا ، منهم رفاق الدرب الذين ال يزالون ، ومنهم من غاب وجهه يف الزحام ، ومنهم من 

عند  قضى حنبه ، )آسيا الصغرى( كانت تسمي أحدهم ابن عثيمني مبجرد االشتباه ! .. اباب ابن عثيمني

 الباب ! وكان على احلقيقة صديقه األثّي )د. عبد هللا اجلعيثن( .

هذا املكان شهد احتدام األحداث ، وتلبد األجواء ابلغيوم ، وعلى انصيته الشمالية املدرسة اليت سكنها 

أهل الكويت, عندما غدر هبم اجلار ، وتكررت ضيافتهم يف صالة منزله ، واالستماع إىل مشكالهتم 

 هم يف مكتبه الشخصي ، ومواساهتم حبق األخوة واجلوار واإلسالم, بال مٍن وال أذى .وشكوا

 هي كانت اجلندي احلاضر املتنكر لذاته ، يعمل وال حيتج..

هنا كانت ضيافة ابن عثيمني ، ومبيت ابن جربين ، ومرور أِب عبد الرمحن بن عقيل ، وجلسة سعيد بن 

العمر ، ومؤانسات عايض وعبد الوهاب ، وبداايت الصداقة مع  زعّي ، ومسامرات سفر احلوايل وانصر
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 سليمان العلوان ، واجتماعات األصدقاء الدائمني والذين غدوا زمالء احملنة ..

لو نطق هذا املكان ؛ جلرت دموع الوجد والصبابة, ألرواح تعارفت وآتلفت وصفت ، وعاشت أحلى 

 أايمها ، وتطلعت ألمجل أحالمها .

اً تضيق الدائرة ، والسكن مل يعد سكناً مبا يكفي ، والصغار يتساءلون ، واألم الصابرة تعض على شيئاً فشيئ

جراحها ، وتناضل لتحفظ روح الطفولة احلزينة ، وروح الشيخوخة املكتئبة يف والدته العجوز, اليت فرض 

 ان مفعوالً .عليها املوقف أن تظل إىل جوارهم , ريثما يعود غائبهم, أو يقضي هللا أمراً ك

احتماهلا ال يطيقه الكثّي من أشداء الرجال ، ولطاملا قال بعض الرجال الذين يعرفون البيت أبهنا مبقام حفنة 

من الرجال, يف حكمة املرأة اليت تعيش يف الظروف , وتصنع منها فرصًا للحياة واألمل. وال غرابة أن 

عد وقت ليس ابلطويل ، فاّتَصَلْت ابلشيوخ ، وهاتَفْت متكنت من إعادة وضع املنزل إىل حالته االعتيادية ب

 املسؤولني ، وابشَرْت املهمة دون تردد ، وجنحت أخّياً يف موعٍد للزايرة .

الركب الصغّي )أم وأطفاهلا األربعة( يشّد الرحيل لزايرة حمفوفة ابلشوق والقلق واألسئلة ، كيف سنراه ؟ وأين 

ن احلديث واخلرب ؟ ما حجم املعاانة ؟ هل هي الزايرة األوىل واألخّية أم ؟ وما عساان نقول ؟ وماذا لديه م

 سيطول به املقام ؟

 بَِنجدٍ  َسأَلنا َوَقد َأدرى حَننُ 

  ِاشِتياقٌ  الُسؤالِ  ِمنَ   وََكثّيٌ 

 َيطولُ  أَم طَريُقنا أَقَ ص ّيٌ  

  َتعليلُ  َردِّهِ   ِمن  وََك ث ّيٌ 
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 به تنزف .. فيهتف :فؤاده يدق ، وحدسه يصدق ، ودموع قل

 أذين يف يرتد الذي النشيج ه ذا

  كبدي كوى حيموم احلزن ودمعة

 أواترا جنواه يف ي حطم ل ح ن 

  النارا أطفئوا فؤادي منها ف ضج

أما هي وصغارها فالدمع أقوى لغة ، إحساس عميق ابالنتماء ، وليس الزوجية أو األبوة فحسب .. ما 

 رى ، يف جسدك أرواحها !أسعد أن جتد روحك يف أجساد أخ

 غادة .. الصبية ذات الثمان سنوات , تنشده مما حفظت من شعٍر صاَحَب احلدث :

 ميطر الغميمة كالسحب ك المك

 حولنا ينطق والصمت ت غ ادران

 ملسلمٍ  العزيز شيخي ي ا  أت أذن

 دموُعه تفيض إن ساانً  رأي ت ك

 ظهورهم ُتمي الناس خلف رأيتك

  اهلدى يف كبعد األصوات  تعددت

 

 

 

 ! يغّي وحاالً  ، أحواالً  ي غ يّ ر

 ! تسهرُ  القلب يف البيضاء وأحرفك

 فيكثر فينا حل قد ملا ف ي ب كي

 منكر ازورّ  أو معروف غ اب إذا

 وختطر متشي الناس قبل رأي ت ك

  . وأيمر ينهى األمساع يف وصوتك

 وجهه الباكي ، مث يعود من جديد . والنشيد يتحول إىل نشيج ، وينقطع الصوت ليمسح أحزانه ويغطي

كانت مهمته أن يتجلد دون ابدرة اضطراب .. أن يريهم أن األايم مل تنهكه, وأن السنني مل أتخذ من عزمه 

 شيئاً ؛ ليبدو هلم متثاالً من الصالبة ال يكسر, وجبالً ال يثلم .. :
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 داراإذا صدقناه أجرى الفتح أق            أحبيت حنن جند هللا يكلؤان

 وآسية الصغّية حبالوة األطفال وبراءهتم ُتفظ )رسالة يف ليلة التنفيذ( لتشّنف هبا مسامعه ..

قلقه األعظم كان على هؤالء الصغار "زغب احلواصل ال ماٌء وال شجر" كما يقول احلطيئة ، حيث هم 

حم الرامحني ، دراستهم  امتداده ، لكن ملَ خياف عليهم ؟ هي تعاتبه وتسدده ، فاهلل خّي حافظًا وهو أر 

كأحسن ما يكون ، وها قد شرعوا يف حفظ القرآن ومدارسته ، ومجاعة احلي حيتفون هبم ، وأسرهتم وأهلهم 

 وأخواهلم يتسابقون إىل قضاء حوائجهم .. أنت لست هلم وحدهم !

يطرقهم بعده ، كلمات تعزية وتثبيت حيتاجها الفؤاد املكلوم بفراق زوجه و فراخه ، وسكنه ، ال يدري ما 

يتفرس تلك املالمح الطفولية الربيئة فتغشاه لواعج احلزن ، وحيس بلوعة الفراق ، وُتني منه التفاتة إىل 

 شريكته ورفيقة دربه؛ فيهدأ ويطمئن .

 روحه ُتّلق حوهلم ليالً ، وأورادهم ُتوطهم بكرة وعشياً .

هديته إليهم يف زايرة قادمة مقطوعة معربة, ُتوالت إجيابية شىت, تطرأ على حياهتم ,توحي له أبن تكون 

ُتمل أمساءهم ومالحمهم, وُتدوهم إىل إشراقة األمل, وتفاؤل املستقبل, لبث يسعى هبا حرفاً حرفاً ,ويكتبها 

 على مهل ومكث, ويستمتع أبن يرى هبجة الصبيان تتلقفها ,فتحيلها إىل حديث اليوم.

ز تربوي, وتزرع يف ضمّيه جرعة جديدة من الرضا واليقني ، ما  رفيقة دربه الطويل تودعه ، وتواعده إبجنا

كدرت صفوه بعتاب ، وال المته على غياب ، وال شكت حر اهلجّي ، صنعت بيديها اجملهودتني بيتًا من 

 قصب ، ال صخب فيه وال نصب :
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 راحلٌ  ودع أين شعري ل يت ي ا

 اجلفا بعد من الوصل ريح  وأش م

  بشربة اللقاء  أايم  ف ل ت س ق

 ومودَّعِ  م ودِّع ك ل ف أض م 

 معي تبكي أن الشوق رايض فعسى

  مرتعِ  غدير من  وصبت  ده قت
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