بقعة ضوء

ّ
هكذا تكلم لقمان
n

بني ـ عن الحكمة ،ونِع َم ما سألت عنه ...فالحكمة
سألتَني ـ َّ
كل فكر ..ومن مل
كل بحث ،وخالصة ّ
كل علم ،ونتيجة ّ
مثرة ّ
ينل من علمه وبحثه وفكره الحكمة ،مل ينل شيئًا ..وكان كمن
زرع ومل يحصد ،أو حصد ومل يأكل .فإن أردت أن تحصل عليها،
كل ما آتاك الله من
فاشحذ ذهنك ،ونشّ ط عقلك ،واستعمل ّ
لطائف ...فالحكمة ال ينالها الكساىل ،وال يتحقّق بها املقعدون...؛
بل هي هديّة الله للذين أعملوا عقولهم ومل يعطّلوها ،وأعملوا
أي خري.
جوارحهم ،فلم تقعد بهم عن ّ
ألي
والحكمة مثرة التأ ّمل العميق الذي ال يستسلم صاحبه ّ
ويتأن ،إىل أن يظهر
أي نزعة ،بل يتثبت ّ
ه ًوى ،وال يجري مع ّ
ولكل باطل رايات ...وال ميكن
حق عالماتّ ،
الحقّ ...
فلكل ّ
ّ
الحق عليها.
ألي راية ،ما مل ي َر عالئم ّ
للحكيم أن يستسلم ّ
والحكمة مثرة التجربة والتواصل والتعارف والحوار...
فالحكيم ليس ذلك املستكرب الذي ال يقنع ّإل مبا عند؛ بل هو
كل العقول ،فال يقع
كل رأي ،ويض ّم إىل عقله ّ
الذي يستفيد من ّ
فيام وقع فيه غريه من الشباك ،وال يُلدغ من نفس الجحور
التي لدغوا بها.
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ّ
أستاذ جامعي ومفكر إساليم ـ اجلزائر

والحكمة مثرة اإلخالص والصدق ،ذلك أنّها هبة من الله،
والله ال يهب فضله إال للصادقني املخلصني الذين تخلّصوا من
للحق ،ومصاديق للهدى،
ّ
كل أنانيّاتهم وأهوائهم ،فصاروا رموزًا ّ
ومنارات للرصاط املستقيم.
للحق ما مل تح ّبه،
والحكمة مثرة املح ّبة؛ ذلك أنّك لن تصل ّ
فالحب هو الذي يجعلك مثل تلك الصفحة البيضاء التي تتقبّل
ّ
كل ما يكتبه عليها الحبيب .والله ال يكتب يف قلبك الحكمة
ّ
حتى متتلئ محبّة له ،وتفنى به ع ّمن سواه.
والحكمة مثرة االتّباع الصادق للذين جعلهم الله وسائط الهدى
لعباده ،فيستحيل عىل الحكمة أن تتن ّزل عىل الذين أبوا السجود
آلدم؛ ذلك أ ّن آدم مل يكن سوى رمز للهداية والكامل ،فمن سجد
تكب عليه حصل له ما حصل إلبليس.
له تحقّق بالكامل ،ومن ّ
والحكمة مثرة الصمت والسكون ...ذلك أ ّن املضطربني الذين
مألوا الكون رصا ًخا لن يصلوا إىل يشء ..فأصواتهم تح ُجب عنهم
الحقائق ،واضطرابهم مينع عنهم استقرارها.

كل
فإن نظرتُ إىل الخلق ،فرأيت ّ
قال التلميذ :أ ّما األوىلّ ،
محبوب ،فإذا ذهب إىل القرب فارقه محبوبه،
يحب
ً
واحد ّ
فجعلت الحسنات محبويب ،فإذا دخلت القرب د َخل َْت معي.
ُ
وجل :ﯪ ﯫ ﯬ
أ ّما الثانية ،فنظرتُ يف قول الله ع ّز ّ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ( سورة
الحق،
النازعات ،اآليتان،)41-40
ُ
فعلمت أ ّن قوله سبحانه وتعاىل هو ّ
فأجهدتُ نفيس يف دفع الهوى حتى استق ّرت عىل طاعة الله
تعاىل.
كل من معه يشء
فرأيت ّ
وأ ّما الثالثة ،فنظرتُ إىل الخلق
ُ
له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ،ثم نظرت إىل قول الله ع ّز
وجل:ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ(شورة النحل ،اآلية ،)96
ّ
فكلّام وقع معي يشء له قيمة ومقدار و ّجهته إىل الله ليبقى
عنده محفوظًا.
كل واحد منهم
وأ ّما الرابعة ،فنظرت إىل الخلق ،فرأيت ّ
يرجع إىل املال وإىل الحسب والرشف والنسب ،فنظرت فيها
فإذا هي ال يشء ث ّم نظرتُ إىل قول الله تعاىل:ﮀ ﮁ ﮂ
فعملت يف التقوى
ﮃ ﮄ ﮅﮆ(سورة الحجرات ،اآلية ،)13
ُ
حتى أكو َن عند الله كرميًا.

مع الشباب

وقد روي يف األخبار أ ّن بعضهم صحب بعض املشايخ م ّدة
طويلة ،وبعد أن كتب الله لهام الفراق ،سأل الشيخ تلميذه:
منذ متى صحبتَني؟ فقال التلميذ :منذ ثالثة وثالثني سنة ،فقال
الشيخ :فامذا تعلّمت م ّني يف هذه الفرتة؟ فقال التلميذ :مثاين
مسائل ،فقال الشيخ :إنّا لله وإنّا إليه راجعون؛ ذهب عمري
معك ،ومل تتعلّم إلّ مثاين مسائل؟! قال التلميذ :يا أستاذ مل أتعلّم
أحب أن أكذب ،فقال األستاذِ :
هات ما عندك ألسمع.
غريها ،وال ّ
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بني منابع الحكمة ،فإن شئت أن تكون
هذه ـ ّ
حكيم ،فاعمل بها ،وال تغرنّك كرثة العلوم؛ فالعلم
ً
الذي ال ينتج حكمة ،وال يفيد تربية ،وال يُثمر ترفّ ًعا
وسم ًّوا ،لن يفيدك شيئًا؛ بل هو الجهل عينه.

وأ ّما الخامسة ،فنظرتُ إىل الخلق وهم يطع ُن بعضهم
يف بعض ،ويلعن بعضهم بعضً ا ،وأصل هذا كلّه الحسد ،ث ّم
وجل  :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
نظرتُ إىل قول الله ع ّز ّ
وعلمت
فرتكت الحسد،
ﯣ ﯤﯥ (سورة الزخرف ،اآلية ،)32
ُ
ُ
فرتكت عداوة الخلق
أ ّن القسمة من عند الله سبحانه وتعاىل
ُ
ع ّني.
وأ ّما السادسة ،فنظرتُ إىل الخلق يبغي بعضهم عىل بعض،
وجل :ﭯ
فرجعت إىل قول الله ع ّز ّ
ويقاتل بعضهم بعضً ا،
ُ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ(سورة فاطر ،اآلية  ،)6فعاديته
وحده ،واجتهدت يف أخذ حذري منه؛ أل ّن الله تعاىل شهد عليه
أنّه عد ّو يل ،فرتكت عداوة الخلق غريه.
كل واحد منهم
وأ ّما السابعة ،فنظرت إىل الخلق ،فرأيت ّ
يطلب هذه الكرسةّ ،
يحل
فيذل فيها نفسه ،ويدخل يف ما ال ّ
له ،ثم نظرت إىل قوله تعاىل :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
فعلمت ّأن واحد من هذه
ﭘ ﭙ ﭚ(سورة هود ،اآلية ،)6
ُ
يل
الدواب التي عىل الله رزقها ،فاشتغلت مبا لله تعاىل ع ّ
وتركت ما يل عنده.
وأ ّما الثامنة ،فنظرت إىل الخلق فرأيتهم كلّهم متوكلني عىل
وكل مخلوق
مخلوق .هذا عىل ضيعته ،وهذا عىل ص ّحة بدنهّ .
متوكّل عىل مخلوق مثله ،فرجعت إىل قوله تعاىل :ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ( سورة الطالق ،اآلية  ،)3فتوكّلت
وجل فهو حسبي.
عىل الله ع ّز ّ

هذه ـ بني ـ بعض مثار الحكمة التي قطفها
هذا التلميذ النجيب من خالل صحبته
لشيخه ،فاحرص عىل أن يكون لك مثلها ،أو
فالعلم الذي ال
احرص عىل أن تزيد عليها،
ُ
يط ّهر نفسك ،وال يسمو بروحك لن يزيدك
بعدا.
من حقيقتك ّإل ً
Maa alshabab(9) | Spring 2020

7

