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 المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ييده اهلل فال 

ٿ  ڇ مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشيد أن محمدا عبده ورسولو 

عمى محمد وعمى آل  الميم صل  : ٠٧األحزاب:  ڇٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 .. وبعد. محمد كما صميت عمى آل إبراىيم إنك حميد مجيد

ياتيم، اسمم الحياة يبدأ بسموك أول درجة فيو، يتذكر القادة والزعماء بدلكل عمل بداية ولكل بداية ذكريات، 

 ويتذكر التجار خطواتيم األولى، ويستشعر الفقير مرارة البداية وغصة الحال.

عمل لمدين قام بو، وال أول مرشد حالوة أول جرعة إيمان تذوقيا، وأول تعالى إلى اهلل وال ينسى الداعية 

 قابمو، وال أول موجو نصح لو، وال أول شيخ ثنى ركبتيو بين يديو.

ييا ذكريات فؤاد، وتالوة لسان، وحركات يد، وخطوات  قدم، كميا تبقى محفورة في الذكريات التي ال ُتعر 

 سنوات العمر وال أعباء الحياة.

، ويكتب آخرون تذكيرا لمناسي مبادؤىملتبقى أشخاصيم، ويكتب آخرون لتعيش يكتب الناس ذكرياتيم 

 وتنبييا لمشارد وتبصرة لموارد.

وأذكر أشخاصا ليعمموا مكانتيم لدى واحد تأثر بدعوتيم واستنار بنور إرشادىم  ،ىنا ليبقى المبدأوأكتب 

 بعبارات نصحيم. واستقام حالو

فُيْعمُم في الحي حقو ومكانتو، ويترحم عمى الميت ما دام ذكره طيبا وتراثو نظيفا وتركتو مباركة، وليعمم الحي 

 وتقوى في سبيل ذلك حركتو ودأبو. ،لربو افيزداد بذلك شكر  ،كر ببركة ما قدمكر وشُ منيم أنو إنما ذُ 
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وأخبار عن ِصالة دعاتنا وحبال مودتيم، بعض تمك الصور زاد بريق لمعانو وصفائو  ،صور أراىا في واقعنا

 بزيادة عمرىا ومرور أياميا وتسارع األحداث عمييا وتغير ىبوب رياح الواقع الحادث.

وكدر الواقع المعاش َعْذب ماضييا وحول  ،أثر الزمن في لمعانيا وغير شيئا من بريق صفائياوصور أخرى 

وال يعرف  ،ستقىأو حبيٌس ماؤىا ال يجري فيُ  ،ول التي رّوت عطش السائرين، فيي اليوم صحراء مقفرةتمك الجدا

 صافيو فينتقى.

 ،وعالقات لم تزدىا حرارة واقع متغير إال رسوخا وثباتا، تمضي السنون فتصيب األجسام بالنحولِصالت 

قوة العالقة واألخوة، فبقدر ما كان النقص طينيا الت تشتد، تحولت حبال قوة الجسد إلى حبال لكن حبال تمك الصِ 

 كانت الزيادة روحية.

 تقول سميمى ما لجسمك شاحباً 

 كأنك يحميك الطعام طبيب

 فقمت ولم أِعَي الجواب ولم ألح

 ولمدىر في صم السالم نصيب

 تتابع أحداث تخرمن إخوتي

 فشيبن رأسي والخطوب تشيب

 فمو كانت الدنيا تباع اشتريتو

 كن عنو النفوس تطيببما لم ت

 بعيني أو إحدى يدي وقيل لي

 ىو الغانم الجذالن حين يؤوب
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 أخ كان يكفيني وكان يعينني

 عمى نائبات الدىر حين تنوب

 واقعنا قبل دعوتنا

وقبيمتي تأثرت بثقافات  لم تكن قريتي وال منطقتي بمعزل عن ثقافة وواقع سائر قرى البالد، وأسرتي وعشيرتي

دلو يجب أن أي من جاورىا، واقع نعرفو ونعترف بو ليعرف حادينا أين يجب أن يوجو مطايانا، وليعرف واردنا من 

 بعده. يذكر من عاصره وُيّعِرف جيال أتى يغترف لنا ويسقينا،

ف القيم والعقائد، ح جيود رجال ساروا في ظممة الميالي وسبحوا عكس تيار كاد أن يجر و واقع ُيبرز بوض

لمبادئيم، فصبروا وصابروا واستعانوا وتعاونوا َفَكُبر ضوء مصابيحيم فاستنار عبارات ذم وقدح نالت ذواتيم، وتشويو 

 وكان دليال ُيعرف بو سبيل المتقين.بو جيل، 

لناس : قبور يقصدىا قومي لدفع ضر ونيل خير، قباب ضخمة عمت تمك القبور، يأكل افي العقيدة والتوحيد

ترابيا، ويتمسحون بحجارىا، يأتييا العقيم لتيب لو الولد، وتقصده الحامل ليتم حمميا، ويغتسل الناس ببرك الوحل 

رأيت الكبار  ىكذاغنمي قصدت القبر ببخور ليردىا عمّي، بجوارىا لرفع مرض وبركة تنال، إن ضاعت واحدة من 

 يصنعون فحاكيت صنيعيم، يصنعون ليا أكال بغير ممح، فيكون طعاما لبقر حارس القبر وسادنو.

عال شأن السحرة والمشعوذين، فقصدىم الناس كل يريد قضاء مأربو، منيم صاحب بالء يريد رفعو، ومنيم 

 يريد أن يسخر زوجو وولده ليتبعو ويصير خادمو وعبده. يمصاحب عداوة يريد االنتقام من خصمو، ومن

الذي كان يعطيني أوراقا لوضع واحدة منيا في ماء ليشربو المريض  المشعوذ إلى ذلكأىمي كنت رسول 

 وأخرى يتبخر بيا عند غروب الشمس وثالثة عند طموعيا، ورابعة تعمق في صدره ونحره.
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ني منيا ولو رياال ألشتري بو من الدكان حموى، خصوصا وأن وكان يؤلمني أخذه لمنقود من غير أن يعطي

دكان البمد عمى طريقي، فقمت يوما في نفسي وما عسى ىذا الساحر أن يصنع!! إنو يكتب أوراقا وحسب، فاشتريت 

 وورقا تقارب ورقو، فكنت أكتب أحرفا ال تفيم وكممات ليس ليا معنى، وأحذرىم في فتحيادواة وقمما يشبو خط قممو 

 وقراءتيا، وحظيت بعدىا بالمال الذي يأخذه، حتى كشف الوالد لعبتي بعد سنة، عندما قابل ذلك الساحر في السوق.

في ظمم  فكان الظمم والقير والشرك شركاء استعان الظممة بالسحرة إلرىاب الناس وترويعيم لينقادوا ليم،

 .الناس وقيرىم وأخذ ما يتعبون لتحصميو من زرعيم وماشيتيم

أخذ ما بأيدي الناس من مال أناس نسبوا أنفسيم لمصوفية، واخترعوا مواسم و ر في سمك ىذا االحتيال اوس

رىاق لصاحب تمك ما يرافعن ن لمذكر، فال تسل و ومناسبات يتجمعون فييا يقول ق ذلك من خرافات وخزعبالت وا 

 المناسبة ماديا.

مرتبطة بكبير السن غالبا، فالذي يحافظ عمى شعائر الدين الظاىرة كانت من الخصال الفي العبادات: 

ن كان فييم من ىو محافظ عمى ىذا  الشيبالصالة والصيام والقرآن ىم  الكبار، أما الشباب فميسوا في ىذا السمك، وا 

ضافة وتحريف، بسبب الجيل والتجييل.تقميدا لواقعو ومحاكاة لمكبير  ، وأداء الكبار لمعبادات يشوبو تقصير وا 

ترى التبرج واالختالط ومصافحة غير المحارم، وكانت العباءة مختصة بالذىاب  ت االجتماعية:وفي العادا

واقتصار العمم والتعميم عمى عوائل وحسب، وظمم الناس بعضيم لبعض، وتسمط األقوياء عمى الضعفاء، لممدينة 

  وقبائل دون غيرىا.

*** 

ير وسموك االعقائد وتفاىات األخالق يظير صوت مغووسط ذلك الركام من خرافات شعاع النور في ظهور 

 .ومعو اثنان آخران)عبد اهلل( مضاد، إنو أخي الكبير 
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واالختالط والسفور يخالف  ،والسحر من كبائر الذنوب ،والنذر والتبخير ال يجوز ،الولي ال ينفع وال يضر

والموالد وأكل أموال الناس بالباطل كل ىذا حرام، كالم صادم لممجتمع وجديد عمى الثقافة، عندىا تحرك  ،الشرع

الجيل وأرباب المصالح، وأصبح نشيدىم في المجالس احذروا ىؤالء فقد اتوا بدين جديد، ورغم ىذا كمو استمر النور 

 .ضوؤهيشع ومصباح الخير يزيد 

كونو يتوافق مع الفطرة السميمة والعقل الصحيح وقبل ذلك كمو فيو الدين  أعجبني ىذا الكالم وأثر في  

 الصحيح.

ضيف ومحاضرة وسط ظالم الميل وىدوء القرى أرى أناسا بمصابيحيم يخرقون ذلك اليدوء بحديثيم،، ترى 

سميقييا واحد  في قرية ) المحجر(أين مسيرىم وفي أي مكان يجتمعون؟ إنيم يستجيبون لنداء الدعوة لمحاضرة دينية 

من قدماء من حمموا مشاعل النور ) الشيخ عمي القاسمي( ال يزال عنوان تمك المحاضرة حاضرا في الذاكرة ) وقفات 

في خطبة  مع سورة العصر( ال أتذكر شيئا مما قالو لحداثة سني ولجديد ما يقال، فمم نكن نألف إال كالما مسجوعا

 رحمو اهلل. الجمعة من خطب ابن نباتة

أخي )عبد اهلل( ومن معو إلى مدينة إب تتكرر ورحالتيم تزيد، وبدأ طرحو يتكرر عمى مع دأت رحالتي ب

مسامعي، يعود ومعو بعض أشرطة المحاضرات وكتب التوحيد، وربما أسعفو الوقت والزمن ليعقد لنا جمسة قراءة 

 لمقرآن الكريم.

حتى المحظة، ال تزال لساني  نور بركتيا يضيء لي طريق السير ووال تزال ذكريات تمك الجمسات حاضرة، 

چ منطمقة بتمك اآليات التي قرأتيا وأخي يصحح لي، أقرأني من سورة التحريم فاستعجم لساني عند قولو تعالى 

 وما زال يكررىا عمي حتى انطمق لساني بيا. چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
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شخاص الذين ينقل عنيم ويعمل معيم، المدينة ومعرفة أولئك األتاقت نفسي لمصاحبتو في رحمتو تمك إلى 

فقد كانت العادة أال يذىب إلى المدينة إال من لو فييا حاجة وليس لمصغار مثمي حاجة لزيارة المدينة، ففي القرية 

حضار ما يحتاجو البيت وظيفة الكبار.  نعيش ونعمل وندرس، والتسوق وا 

بعد الظير تحرك النور وجاء ذلك اليوم النير الجميل الذي ال ينسى،  وجاءت لحظة الصحبة ومرافقة دعاة

حممة النور يسيرون في سرور وفرح وأنس وبيجة، بدأ ىطول المطر، والجميع يسير تحت رشاتو وكأنو يغسل 

ظواىرىم ويزرع الثبات في قموبيم وأرواحيم، بدأت السيول تسير في جداوليا والجميع يشد في سيره ليسبق تمك 

السيول حتى ال تقطع عمييم طريق الوصول، ربما تدحرج البعض في طريقو وأصاب البعض شوك األشجار المتناثر 

 في الطرقات، لكن كل ذلك ال يوقف السير وال يوىن العزائم.

غفران، منارة النور يصل الجمع قبل صالة المغرب إلى مدينة إب يسيرون نحو مقر المحاضرة، إنو جامع ال

 ول.ومصدره األ

أذن المؤذن لصالة المغرب، أقيمت الصالة، تقدم لمصالة رجل لم أكن التقيتو وال سمعت صوتو وال قراءتو، 

بدأ الصالة بدأ في القراءة، انفجر بالبكاء، ضّج المسجد كمو باكيا، يا اهلل ما ىذا البكاء؟ ما ىذا الخشوع؟ ما ىذه 

ففاض ماؤىا من ينابيعو فميست العيون إال عالمة عمى ومحبة الدموع؟، قموب رقت واشتاقت وامتألت خوفا ورجاًء 

 وجود ذلك في القمب.

، أول والتي قدمنا لسماعيا فقد كانت محاضرة أسبوعية، بدأ الشيخ محاضرتوالمحاضرة بعد الصالة بدأت 

محاضرة سمعتيا لمشيخ المربي محمد بن محمد الميدي، ال تزال رنات الصوت وصداه في اذناي مدويا، ال يزال وقع 

كان قال ي اهلل عنو رضأبي ىريرة عن الحديث الذي قرأه بنغمة قصيمية وصوت شجي في القمب حتى الساعة، 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا كبر في الصالة سكت ىنية قبل أن يقرأ فقمت يا رسول اهلل بأبي أنت وأمي أرأيت 
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ما تقول قال أقول الميم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الميم  سكوتك بين التكبير والقراءة

 رواه مسمم. .نقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس الميم اغسمني من خطاياي بالثمج والماء والبرد

ال تسل عن دموع ىطمت وأصوات بالبكاء ارتفعت، ال تسل عن تمك الروحانية التي حمت المكان، ال تسل 

فداء أبي ىريرة لحبيبو وقرة عينو، عن الروح التي بمغ شوقيا وحبيا لحبيبيا محمد صمى اهلل عميو وسمم وىي تسمع 

 وال تسل عن شغف الروح وسعييا لتطيير ما عمق بيا من ذنوب وخطايا.

انتيت المحاضرة أقيمت صالة العشاء بروح مقبمة وأعين دامعة وأصوات باكية إلمام الصالة وشيخ الدعوة، 

 ومن خمفو ثمة من شاب النور وقناديل الخير ومصابيح التوحيد.

دعني أسمي لك بعضا من تمك الوجوه القادمة من قراىا وأخرى من أىل المدينة، وجوه منبسطة مسرورة، 

 تبميغ الرسالة خططت وبذلت وكدحت. تقت، ولراية التوحيد حممت، وليم  ألجل اهلل ال

عبد اسماء سالم عمييا ما حيت وسالم عمييا يوم تبعث ) الشيخ/ محمد الميدي، عبد اهلل ميدي الحمودي، 

وه ( ىناك وج، محمد الزىيريالناصر الصانع، عبد الكريم النائب، فيصل البعداني، أحمد القاضي، فيصل الوصابي

 حضرت لكن ىذه وجوه أذكر حضورىا حتى الساعة.

انتيت المحاضرة وتقابمت تمك الوجوه النيرة، عانق بعضيم بعضا عناق المحبين المشتاقين، محبة هلل ومن 

خوة اإلسالم واإليمان سر تجمعيا واجتماعيا.  أجل اهلل، الدين ىميا والتوحيد شعارىا، وا 

افعوا بعده زحاما لممحاسب أييم يدفع أوال، رغم االمكانيات المادية سارع بعضيم بدعوة بعض لمعشاء، ثم تد

 ووسمو ورسمو. المتواضعة لجميعيم، لكن أخوة الدين واإليمان تصنع جيال ىذه صفتو
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تتابعت رحالت الدعوة والدعاة، وكبر ضياء الخير والتوحيد رويدا رويدا في المدن والبوادي، وضمت القافمة 

مكانا وزمنا شبابا ورجاال صفى أماميم جو الحقيقة وانجمى عن بصائرىم ظالم التشويو  في كل محطة تسير بيا

 والشبو.

*** 

في رحمة الغربة واالغتراب عن الوطن التي يعشقيا اليمني لحاجة ولغير حاجة، جموع من شباب اليمن 

لراحمين، غادرت تمك البيئة إلى عمال بناء ومطاعم، وكنت واحدا من ااغتربوا ليتحولوا من طالب مدارس ومعاىد 

 وتمك الوجوه المباركة. العمماء والدعةوأولئك 

يسير الزمن وتمضي األحداث ألعود بقدر اهلل إلى أرض الوطن، رافقت أخي )عبد اهلل( مجددا ألسمع 

المحاضر اليوم، سممت عميو، سألني عن  ذاكمحاضرة بجامع الغفران، ىو ذاك الشيخ الذي سمعتو أول مرة ىو 

 الي وغربتي وقراري بعد رجوعي، كان القرار مواصمة عممي في مينة إصالح السيارات التي تعممتيا من غربتي أوح

 يناسب الحال واإلمكانيات. ما

و القرار، التوجو و الرغبة وشاركتُ أبى الشيخ ذلك القرار وعارض تمك الرغبة، وما زال ينصح ويقنع، حتى وافقتُ 

التخوف، ونقض القرار بالتراجع وعدني بعد يومين  ىاجسدراستو، وحتى يقطع عني إلى مركز معبر لطمب العمم و 

 ليأخذني بنفسو ويرافقني بشخصو.

الشيخ ا سأحتاج أن أذكر لك تفاصيل الرحمة، لتعمم الحزم والعزم، ولتعرف حقيقة البذل والتفاني، صفات ىذ

  ال ينكرىا من خبرىا منو ومن لزمو.

 عمى موكبيا ومركبيا. ىذه تفاصيل الرحمة، تعرف
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لقيت الشيخ المبارك، توجينا إلى مكان تجمع سيارات األجرة )الفرزة( وجد الشيخ سيارة أجرة )بيجو( ولجعل 

، وأال يستعمل المعقد األماميفقد اتفق الشيخ مع السائق أن نكون في  !!الرحمة تبدو في غاية الرفاىية والراحة

 ين.المسجل باألغاني وأن يمتنع عن التدخ

أظنك أييا المبارك قد أدركت أمورا عن موكب الرحمة ومركبيا!! لم يكن لمشيخ مرافق، ولم تكن لو سيارة 

 وتعطيو خيار السماع بآلة التسجيل ما ينفع.خاصة تريحو عن ىم  الشروط التي يقنع بيا السائقين، 

وىو يقنعني ويرافقني ويحرص عمى الذي حركو؟ وما المصمحة التي يرجوىا مني؟  ترى أييا المبارك ما اليمّ 

 إيصالي لمكان الطمب )دار الحديث بمعبر(.

 تحرك السائق بسيارتو، يحاول أحيانا تشغيل األغاني، والشيخ يذكره الشرط فيعود إلى رشده ويوقف المسجل.

*** 

الدعوة والعمم، معبر أستقبمنا الشيخ المبارك محمد اإلمام ورحب بالشيخ الميدي، وتحادثا حول مدينة وصمنا 

بعد الصالة قدم الشيخ اإلمام لطالبو الشيخ الميدي معرفا بو وطالبا منو إلقاء كممة لطالب العمم في دار الحديث 

بمعبر، فألقى الشيخ كممتو، وقبل ختميا سأل أحد الطالب الشيخ الميدي باهلل إال قرأ عمييم القرآن، فاستجاب الشيخ 

 لمطمب وقرأ آخر سورة األحزاب.

دار الحديث بمعبر، أكرمني الشيخ اإلمام  أنيى الشيخ ميمتو وسممني لمشيخ اإلمام أوصاه بي خيرا وغادر

 فكان ال يسكن فييا إال الكبار. وأمر لي بسكن كبار الزوار )المكتبة(

وفي صباح أول يوم في دار الحديث بمعبر صمينا الفجر واستمعنا درس التمرين عمى الخطابة الذي كان 

 بو الشيخ اإلمام إعدادا لمطالب ليكونوا قادرين عمى الخطبة والمحاضرة.يقوم 
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بعدىا دعينا لمفطور، وكان فطورا من نوع لم نألف في البمد مثمو )عصيد( فقمت لنفسي ىذا من أول يوم، 

ذا أعتد مثمو في ى لم فجمست حول المائدة مع الطالب حياء من أن أغادر السفرة، وغير قادر عمى األكل الذي

 الوقت.

ذا بالشيخ اإلمام يدور عمى الحمقات وينادي أين الضيف؟ أين الضيف الذي جاء البارحة؟ فمم أجب لظني  وا 

 أنو ال يقصدني، كنت أظن أنو يقصد أحدا من شيوخ العمم الكبار، أو شخصا ميما.

إلى بيتو، واعتذر  فرآني في الحمقة فأمسك بيدي وقال لماذا ال تجيب؟ فقمت ظننت أنك ال تقصدني، فأخذني

عن وجبة الفطور، وأن ىذه الوجبة جاءت نتيجة طارئ األزمة التي كانت تعصف باليمن بعد حرب ما يسمى بحرب 

 الخميج األولى، وطمب لي فطورا آخر من المطعم.

سمع مني بعض أخباري، وسألني عن اسمي فأخبرتو )محمد ميدي الحمودي( فقال إذا أنت محمد الميدي 

 الذي جاء بك ىو محمد الميدي، أصبحت أدعى في معبر ب محمد الميدي. )حقي( ألن

*** 

بدأت مرحمة الطمب، تنازعني رغبات الحياة أحيانا، ويثبطني عدم فيم ما أسمع أحيانا أخرى، فأنا أرى طالبا 

 في أمور أخرى. وأقل مني سنا يجيبون عن أسئمة يمقييا عمييم الشيخ، ويناقشون

، وذىبت لقرآن، بدأت الحفظ، وكنت أنطمق مرة وأكسل أخرى، قررت قرارا حاسماا لحفظوجيني الشيخ 

 لمناقشة الشيخ اإلمام فيو، شيخي المبارك، أنا ال أصمح لطمب العمم.

ابتسم الشيخ وأقبل عمي  بكميتو، ولماذا ال تصمح لطمب العمم؟ كان جوابي، قد مكثت ىنا شيرين ولم أتمكن 

ن القرآن فقط، وأجدىا غير راسخة وال متقنة، فال أريد شغل حيز في الدار يمكن أن يكون إال من حفظ ثالثة أجزاء م

 فيو من ىو أنفع.
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، كون أنا من يسمع لك القرآن ويقرؤكضرب الشيخ عمى كتفي وقال بل تصمح إن شاء اهلل، من الغد سأ

 .األجروميةوتحضر معي درس التحفة السنية شرح 

صميم في الحفظ، كيف ال؟ والشيخ نفسو ىو من سيسمع لي، ويدرسني، بدأ شدني ذلك وزاد من العزم والت

عمى تفييمي، ويقول عبارتو الشييرة لي بعد كل تسميع ودرس )أعانك اهلل .. أعانك  ويصبرحضوري معو، يشجعني 

 (.اهلل اهلل .. أعانك

 .إخوة لي وزمالءوجاء العون من اهلل، وبدأ الفتح، وتجدد العزم، وقويت الرغبة، وانطمقت مع 

*** 

 اء لحممة مشاعل النور، وقفات تيي جلما أريد تسطيره من وقفات الوف اتمك مقدمة وتمييدكانت أييا المبارك 

ا طيورا تغسل غبارا ذكريات الماضي لتبث فينا الروح من جديد، فنصمح بيا خمال مضى، وتكون ريحا تحمل غيث

 بعض قضايانا.عن رؤانا  تراكم وأعتم

في دواخمنا فيحرق صدى الخمول والكسل ليممنا أن تنتفض من جديد .. نريد تيارا قويا صاعقا يسري نريد 

صعبة  وسوء الظن واألثرة والتعمق بالدنيا .. نريد حبال غميظا نشد بو عرى عالقاتنا وأخوتنا لتصبح عصية النكث

يقاد قدرات وطاقات .. نريد  االنكسار .. نريد جيال مبدعا يأخذ من قبسات نور الكبار لتكون لو بداية اشتعال وا 

ركوا تفاصيل السير وخطوات المسير ليم فمعميم أقدر وأقوى تشيوخا يعقدون ألوية لشباب ويرسمون ليم أىدافا وي

 وأحكم .. نريد وضع الطاقات وتوظيف القدرات كل فيما يحسن ويقدر.

*** 
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 نعمة ما أقامك اهلل فيواعرف : الوقفة األولى

خذ ىذه القصة لتكون لك مدخال لتعرف ما من  اهلل عميك بو، ولتعمم أي مقام أقامك اهلل فيو، ولو كان لمخمق 

رادة لحالوا بينك وبين ما وجيت إليو.  في ذلك قدرة وا 

في مخاطبة الناس ووعظيم وتذكيرىم، خرجت في بعد ما من اهلل عمي  بو من العمم اليسير، وأعطاني قدرة 

قوافل الدعوة، التي تخرج إلى القرى والبوادي، وصمت قرية من قرى ناحية حبيش )حضار( ُأعمن عن المحاضرة، 

جاء وقت صالة المغرب، تقدم إمام المسجد وفقيو البمد بال منازع لو ىناك، فيو قاضي البمد وكاتب عقودىم 

اتيم، أنيى صالة المغرب، وبعد الصالة أشار لألخ الذي استأذنو لممحاضرة .. قائال: أين ومعامالتيم ومقسم ترك

، فقمت واستقبمت الناسمحاضركم وتحدثت بما تيسر، وذلك الفقيو يرقب ويالحظ، جاء وقت صالة  ؟ أشار األخ إلي 

دو عميو االعجاب، من أنت يا العشاء، وقدمني إماما، صميت بالناس، وبعد الصالة مباشرة سألني وىو يبارك ويب

بني؟ فقمت اسمي محمد ميدي الحمودي، فأعاد السؤال فأعدت عميو اإلجابة، فقال مستوضحا: أبوك صاحب قرية 

ذي دلوان؟ فقمت لو نعم. فأشار بأصبعو استصغار لشأني: ميدي الحمودي، أنتم مزارعون )رعية(، من أين لك ىذا؟ 

 ء.فقمت لو ذلك فضل اهلل ييبو من يشا

أرأيت أييا الفاضل، كيف ينظر الناس إليك، يبخمون عميك بفضل ال ينقصيم حقا وال ُيفّوت عمييم مصمحة، 

أرأيت؟ كيف اختارك اهلل واصطفاك، فحممت نور اليداية وتشرفت براية التوحيد، ثم وىبك عمما، بو َشُرفت، وبو ُتجلُّ 

 يكفيك أن تعمم:تبت األسفار وتحدث األخيار، ل كُ مترم، بفضل ما تحوتح
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 جي  يه  ُّ  أن اهلل أشيد نفسو ومالئكتو وثمث بأىل العمم عمى أكبر قضية وأعظم أمر وىو تفرده باأللوىية، فقال    

أال يكفيك  ،آل عمران:    نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

ونبال.  الً وجال وفضالً ىذا شرفا   

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّ أال تستحضر اختصاص اهلل لك بالرفعة من بين سائر أىل اإليمان    

، فأىل العمم من جممة أىل اإليمان، ولكن خص بالذكر لشرفو.المجادلة َّ هئمب  

 مق حق مف خف ُّ لغيرك بالعمم فقال في سؤال مفاده اإلنكار لمن ظن ذلك  مساواتكأخي المبارك نفى اهلل   

٩الزمر:  َّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك  

، أييا العالم والمتعمم ، ولكن أرأيت لو انبرى كل الكون ليخدمكفيغبطو اآلخرون ينبري الناس لخدمة إنسان

عن أبي الدرداء رضي اهلل عنو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول من سمك طريقا يبتغي فيو عمما 

ن المالئكة ل ن العالم ليستغفر لو من سيل اهلل لو طريقا إلى الجنة وا  تضع أجنحتيا لطالب العمم رضا بما يصنع وا 

في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم عمى العابد كفضل القمر عمى سائر الكواكب 

نما ورثوا العمم فمن أخذه أخذ  ن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما وا  ن العمماء ورثة األنبياء وا  رواه أبو  .بحظ وافروا 

 .داود والترمذي

 العمم إنيم ... عمى اليدى لمن استيدى أدالء ألىلما الفخر إال 

 العمم أعداء ألىلوقدر كل امرئ ما كان يحسنو ... والجاىمون 

 ففز بعمم تعش حيا بو أبدا ... الناس موتى و أىل العمم أحياء
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والتعمم وجاللة قدر ما تحّممت أييا المبارك، أال تجيل وليس القصد ىو حشد األدلة وحصرىا في فضل العمم 

ناظريك في من عاصرت من زمالء الدراسة وأقران الزمن الذي ولدت فيو، أين ىم؟، ألم يكن منيم من ىو أكثر منك 

 ذكاء ونباىة؟ فقد اختارك ليكرمك، وأكرمك ليكمفك، وكمفك ليرفعك.

أضيف لو كما في بعض الفضائل، فيو وصف كمال هلل وفضل العمم فضل مطمق، وفضمو لذاتو وليس لما 

ذا نظرت إلى العمم رأيتو لذيذا في نفسو و تعالى، ووصف شرف لممالئكة والبشر، بل وصف تفاضل بين الحيوان،  ا 

وأعظم  ،مطموبا لذاتو ووجدتو وسيمة إلى دار اآلخرة وسعادتيا وذريعة إلى القرب من اهلل تعالى وال يتوصل إليو إال بو

ولن يتوصل إلييا إال بالعمم والعمل  ،األشياء رتبة في حق اآلدمي السعادة األبدية وأفضل األشياء ما ىو وسيمة إلييا

وال يتوصل إلى العمل إال بالعمم بكيفية العمل فأصل السعادة في الدنيا واآلخرة ىو العمم فيو إذن أفضل األعمال 

ثمرة العمم القرب من رب العالمين وااللتحاق بأفق المالئكة و  ،شرف ثمرتو وكيف ال وقد تعرف فضيمة الشيء أيضا ب

ىذا في اآلخرة وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم عمى المموك ولزوم االحترام في ،  ومقارنة المأل األعمى

م الختصاصيم بمزيد الطباع حتى إن أغبياء الترك وأجالف العرب يصادفون طباعيم مجبولة عمى التوقير لشيوخي

 . بل البييمة بطبعيا توقر اإلنسان لشعورىا بتمييز اإلنسان بكمال مجاوز لدرجتو ،عمم مستفاد من التجربة

*** 

 الوقفة الثانية: بقدر ما أكرمك فقد ألزمك.

أعطاك آلة بالعمم واختصك بو، وطمب منك أداء حقو وشكر فضمو، ميزك لتمتاز واقامك لتقوم، أكرمك 

 في مسارىا وتستعمميا في محميا. توظفيا

في سبب وأعجزك عن أسباب أخرى، وأن ترضى بما أقامك اهلل فيو وتعمل بقدرات أقدرك اهلل عمييا أقامك 

 في إتقان ما ممكك اهلل من قدرات. اإلبداعليو غاية الرضى بالقدر وغاية 
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نيا بسبب أسباب بذلوىا وسعوا في وأنت ترى أىل الدنيا مقيمين في مقامات الراحة والدعة ولذيذ عيش الد

تحقيقيا، وربما كانت يسيرة جدا، وأنت تحسن أكثر منيا تدبيرا وخبرة، فقمت إلى تمك األسباب فبذلتيا فكانت النتيجة 

 مخفقة والسنبمة فارغة، أليست ىي تمك األسباب التي أقاميا أولئك، لقد منعت أنت وأعطي ىو.

، اهلل يسمعك ويرى سعيك وحالك، ويعمم لو فتح لك غيره النصرفت عنواهلل وحده ىو الذي أقامك في مقام 

عمى حاجة لك وأمنية تريدىا .. لكن اهلل يجيبك بما شاء ال بما شئت، وفي الوقت الذي يريد  عرغبتك وبذلك، ويطم

 وليس في الوقت الذي تريد.

مستور .. أخفى عنك ليعمم يقينك اخي الموفق الكريم .. أقدار اهلل تعالى وعطاياه ليا ظاىر مدرك وباطن 

 بما وعدك، ويكشف إيمانك بتسميمك لو، وتعبدك بأسمائو .. العميم .. الحكيم .. القادر .. الشكور .. الغفور.

متعبدا متقربا هلل ترجو ثواب قراءتيا ونور بركتيا .. ىل  ،ألست من يقرأ سورة الكيف في كل جمعة مرة

 الخضر .. أخفى اهلل عمما عن موسى ليكون درسا ألمم التوحيد واليدى وليكون وعبد اهللتأممت قصة نبي اهلل موسى 

 .هلل رب العالمين لمتسميم ئدامنطمقا لمعمل وقا

مع الغممان تظير عميو  يمعبإفساد لسفينة فيو مظنة غرق ركابيا .. أمر كبير ومفسدة ظاىرة .. غالم 

فيذا طبعيم لم يكرموا فكان مقابمتيم بمثل صنيعيم ىو  اإلكرامبراءة الطفولة وروعة حركاتيا .. قوم ال يستحقون 

 قياس المشاكمة.

ميع بالمصمحة الراجحة عقال وشرعا، "ارتكاب المفسدة وبعد ظيور المستور في أقدار اهلل سيسمم الج

 الصغرى لدفع مفسدة كبرى".

وسكون هلل فيو قدر مستور أخي الموفق: ليست األمور بظواىرىا وحسب، فكل ما تراه في الكون من حركة 

 وغيب ال ُيطمع عميو إال من شاء.
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نعم .. يقينا يحزنك ما ترى من آالم بأمتك .. دماء تسيل .. ديار تخرب .. تسمط وعمو من قبل أعداء 

 .األمة .. وبروز ظاىر لمخالب المنافقين .. تفرق وتناحر في وسط الصمحاء قبل غيرىم

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ رار ذلك قد كشف لك القرآن بعضا من أس    

 جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ

٩٤١ - ٩٣٩آل عمران:   َّ جي يه ىه مه  جه  

ىيا أعد قراءتيا وتبين معانييا .. تمك األرواح التي أزىقت .. ما كانت لتصل درجات العمى وال مقام 

 .الرجال وانكشفت حقائق القموبف وال ظيرت معادن لوال ذلك .. لوال البالء والشدة ما تمايز الصالشيداء 

*** 

 الوقفة الثالثة: المال والجاه يصنع في النفوس ما ال يصنعو العوز والخمول.

في صحيح الموفق الكريم أذكر لك قصتين من حياة الصحابة أفضل جيل وأتقى وأنقى وأورع ..  أخيدعني 

البخاري عن أنس رضي اهلل عنو قال: قدم عمينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بينو 

وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد عممت األنصار أني من أكثرىا ماال سأقسم مالي بيني وبينك 

حتى إذا حمت تزوجتيا. فقال عبد الرحمن: بارك اهلل لك في  شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبيما إليك فأطمقيا

أىمك، فمم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فمم يمبث إال يسيرا حتى جاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فقال: ما من صفرة، فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: ميييم، قال: تزوجت امرأة من األنصار،  أثروعميو 

 سقت إلييا؟ قال: وزن نواة من ذىب أو نواة من ذىب. فقال: أولم ولو بشاة.
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قال: "قالت األنصار: أقسم بيننا وبين إخواننا اهلل عنو  يرضعن أبي ىريرة  وخرج البخاري في صحيحو 

 .النخيل؟ قال: ال؛ قالوا: أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا

خرجنا   : عن عبادة بن الصامت قال  : أحمد وبعد سنتين من ىذا التاريخ حصمت القصة التالية: في مسند اإلمام     

مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فشيدت معو بدرًا، فالتقى الناس فيزم اهلل العدو، فانطمقت طائفة في آثارىم ييزمون 

، وأحدقت طائفة برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال يصيب ويقتمون، وأكبت طائفة عمى المغنم يحوزونو ويجمعونو

نحن حويناىا وليس   : قال الذين جمعوا الغنائم  . العدو منو غرة، حتى إذا كان الميل وفاء الناس بعضيم إلى بعض

وقال الذين   . لستم بأحق بو منا نحن نفينا منيا العدو وىزمناىم  : وقال الذين خرجوا في طمب العدو  . ألحد فييا نصيب

 ىليل مل خل ُّ    : فأنزل اهلل  . خفنا أن يصيب العدو منو غرة فاشتغمنا بو  : أحدقوا برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

فقسميا  ،٩األنفال:  َّ حي جي  يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ممىم خم حم جم

 . رسول اهلل بين المسممين

عبادة بن الصامت عن األنفال فقال : فينا أخرج أحمد، والبييقي في سننو عن أبي أمامة قال : سألت و 

أصحاب بدر نزلت حين اختمفنا في النفل وساءت فيو أخالقنا، فانتزعو اهلل من أيدينا وجعمو إلى الرسول  صمى اهلل 

  . عميو وسمم  ، فقسمو رسول اهلل بين المسممين عن بواء ، يقول عن سواء

عن عمر بن الخطاب قال في خطبة خطبيا في أحمد: اإلمام  روىوخذ أخي الموفق الكريم قصة ثالثة: 

وأنو كان من خبرنا حين توفي رسول اهلل  أن عميا والزبير ومن كان معيما تخمفوا في بيت فاطمة بنت المدينة: 

رسول اهلل  وتخمف عنيا األنصار بأجمعيا في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المياجرون إلى أبي بكر، فقمت لو: يا أبا 

مق بنا إلى إخواننا من األنصار، فانطمقنا نؤميم حتى لقينا رجالن صالحان، فذكرا لنا الذي صنع القوم فقاال: بكر انط
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فقاال: ال عميكم أن ال تقربوىم واقضوا أمركم يا  فقمت: نريد إخواننا من األنصار. أين تريدون يا معشر المياجرين؟

ذا بين معشر المياجرين. فقمت: واهلل لنأتينيم، فانطمقنا  حتى جئناىم في سقيفة بني ساعدة فإذا ىم مجتمعون، وا 

قالوا: وجع، فمما جمسنا قام خطيبيم فأثنى  قالوا: سعد بن عبادة. فقمت: مالو؟ ظيرانييم رجل مزمل فقمت: من ىذا؟

نبينا، وقد  عمى اهلل بما ىو أىمو وقال: أما بعد، فنحن أنصار اهلل وكتيبة اإلسالم، وأنتم يا معشر المياجرين رىط

فمما سكت أردت أن أتكمم، وكنت قد زورت  .دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصمنا، وتحصنونا من األمر

مقالة أعجبتني أردت أن أقوليا بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منو بعض الحد وىو كان أحكم مني وأوقر واهلل ما 

 بدييتو وأفضل حتى سكت.ترك من كممة أعجبتني في تزويري إال قاليا في 

فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أىمو، وما تعرف العرب ىذا األمر إال ليذا الحي من قريش، ىم أوسط العرب 

نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد ىذين الرجمين أييما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح، فمم أكره مما قال 

قدم فتضرب عنقي ال يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر عمى قوم فييم أبو بكر، إال أن غيرىا، كان واهلل أن أ

تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من األنصار: أنا جذيميا المحكك، وعذيقيا المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا 

 أنو يقول: أنا داىيتيا.معشر قريش. فقمت لمالك: ما يعني: أنا جذيميا المحكك وعذيقيا المرجب؟ قال: ك

فقمت: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعتو وبايعو  قال: فكثر المغط، وارتفعت األصوات حتى خشينا االختالف.

 المياجرون، ثم بايعو األنصار، ونزونا عمى سعد بن عبادة فقال قائل منيم: قتمتم سعدا. فقمت: قتل اهلل سعدا.

فيما حضرنا أمرا ىو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن قال عمر: أما واهلل ما وجدنا 

ما أن نخالفيم فيكون فساد، فمن بايع أميرا عن غير مشورة  يحدثوا بعدنا بيعة، فإما نبايعيم عمى ما ال نرضى، وا 

 .، وال بيعة لمذي بايعوالمسممين فال بيعة لو
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ن شئت فقل منظار دقيق لكشف جراثيم النفوس البشرية، أخرج مرآة نبوية تعكس حقيقة النفو   س البشرية، وا 

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال إذا فتحت عميكم فارس اإلمام مسمم 

وسمم أو غير ذلك  والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا اهلل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو

تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطمقون في مساكين المياجرين فتجعمون بعضيم 

 . عمى رقاب بعض

يوم جيء إليو بغنائم فتح فارس وكان فييا سواري كسرى ومنطقتو وخفاه،  ويدرك الفاروق عمر ىذه الحقيقة 

قم فالبس . قال سراقة : فطمعت فيو فقمت فمبست . فقال : أدبر . فأدبرت ، ثم قال : أقبل .  ةيا سراقيوم قال : 

من بني مدلج عميو قباء كسرى وسراويمو وسيفو ومنطقتو وتاجو وخفاه ، رب يوم  أعرابيفأقبمت ، ثم قال : بخ بخ ، 

شرفا لك ولقومك ، انزع . فنزعت ،  بن مالك ، لو كان عميك فيو ىذا من متاع كسرى وآل كسرى ، كان ةيا سراق

فقال : الميم إنك منعت ىذا رسولك ونبيك ، وكان أحب إليك مني ، وأكرم عميك مني ، ومنعتو أبا بكر ، وكان أحب 

إليك مني ، وأكرم عميك مني ، وأعطيتنيو ، فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيو لتمكر بي . ثم بكى حتى رحمو من كان 

 لرحمن بن عوف : أقسمت عميك لما بعتو ثم قسمتو قبل أن تمسي.عنده . ثم قال لعبد ا

وتغيرىا واآلن أخي المبارك ىل أدركت الحقيقة الكامنة في النفوس البشرية، تصاب بداء الطمع واألثرة  

قد حبال الوئام واألخوة، وربما فرق الكممة وشتت الجمع، وقد يزرع العداوة والبغضاء، و األموال، ويفسد الجاه وحبو 

 يصل األمر أن تسيل الدماء وتستحل الحرمات.

أخي الموفق: أما الحظت ذلك في أكرم جيل وصنعة يد رسول اهلل وتربيتو، ىل يمكن أن يبرأ أحدنا نفسو  

أفضل"، وستعترف المسان مجددا بأمراض و وأجل  أكرمستنشد المسان قائمة: "معاذ اهلل بل الصحابة من ذلك؟ طبعا 

 والسموك. نريد نشيدا تميج بو األلسن وال لفظا فارغا ال يقوم لو أثر في الواقعالنفوس، لكننا ال 
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 نحتاج إذا إلى معالجات جادة وبرامج مكثفة تعالج النفوس وتصفي القموب وتنفض الغبار وتزيل الصدأ. 

ريا تسأل كل األطراف عن أسباب الخالف .. فال تكاد تجد سببا جوىتفرق وتشتت وربما بغض وعداوة ..  

 يقود لكل ىذا التفرق والعداء.

أخيرا: ىذه أسطر وجدت نفسي منساقا لكتابتيا .. ذكريات تحركت أشواقيا .. فجوات رأيتيا في الوسط 

 رف ثم نناقش ثم نصحح.تالدعوي أردت أن أفتح بابا لمناقشتيا ومعالجتيا لمن ىو أعمم وأقدر مني .. دعونا نع

لمغوص واالنقاذ .. كبر وسرعة أقوى .. دعوة ألىل الميارة والدراية دعونا نربي من جديد لننطمق بقوة أ

دعني أقوم بدور العاجز عن انقاذ الغريق لكنو رفع صوتو ونادى القادرين .. فانبرى أقوام رزقيم اهلل ميارة وقدرة 

 فانتشموا ذاك الغريق .. فإذا لم يفعموا لحقيم الموم والعتاب وقد يدركيم الضمان.

لمدارسنا ومعاىدنا وحمقاتنا العممية والتربوية لوضع منيج تربوي إيماني يزكي القموب ويصفي النفوس دعوة 

 .ويوحد الكممة ويرص الصف ويوحد الجيد

ن قصرت في عممي   ينفعك قولي وال يضررك تقصيري ... اعمل بقولي وا 
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