بسم هللا الرحمن الرحيم
ربيعة الرأي

أيها اإلخوة المؤمنون ،مع سيرة التابعين رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين ،والتابعيّ اليوم هو ربيعة الرأي.
والده:
فجاج األرض مشررق قة
تبدأ قصة هذا التابعي في السنة الواحدة والخمسين للهجرة ،وكتائبُ المسلمين تضرب
َ
مغرق بة ،حينما ن َّفذ المسلمون قوله تعالى:
ار
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا َقاتِلُوا الَّذِينَ َيلُو َن ُك ْم مِنَ ا ْل ُك َّف ِ
( سورة التوبة) 321 :

بقاع األرض ،لقد كان المسلمون رعاة للبقر ،فأصبحوا قاد َة األمم ،وحينما انكمشوا وآثروا
إلى أن ع َّم الهدى َ
الراحة والسكون ُغ ُزوا في عقر دارهم،
فكتائررب المسررلمين فرري السررنة الواحرردة والخمسررين للهجرررة كان ر تغررزو مشررار األرض ومغاربهررا ،وتحم ر
لإلنسانية العقيدة البانية ،وتم ّد إليها المصلحة الحانية ،وتجع الوال َء وحده هلل تعالى.
والصحابي الجلي الربيع بن زياد الحرارثي أميرر خراسران ،وفرات جسسرتان ،والقائرد المففرر ،يمضري علرى
رأس جيشه الغازي في سبي هللا ،ومعه غالمه الشجاع فروخ.
ِ
هنا الشخصيـة األولى في القصـة ،الصحابي الجلي الربيـع بن زياد الحارثي ،غالمه المخلر

فري فتوحاتره

وجهاده ،غالمه الشجاع فروخ.
هذا الصحابي الجلير عرزم بعرد أن أكرمره هللا بفرت جسسرتان وغيرهرا مرن األصرقاع أن يخرتم حياتره الحافلرة
بعبور نهر سيحون ،ورفع رايا التوحيد فو ذرى تلك األصقاع ،والتي كان تسمى وقتها بالد ما وراء النهر.
فه من عم أعفم من أن تنشر الهدى في األرض،
فهذا الصحابي الجلي أراد أن يفت بالد ما وراء النهر ،فأع ّد للمعركرة الموعرودة عردتها ،واتخرذ لهرا أهبتهرا،
رب القترا ُ أبلرى هرذا القائرد الربيرع وجنرده برالء مرا يرزا يرذكره
وفرض على عدوه زمانها ومكانها فرضا ،ولمرا ن َش َ
ضررروب البسررالة،
الترراريب بلسرران نررديم بالحمررد ،لطيررب باإلكبررار ،وأفهررر غالمرره فررروخ فرري سرراحا الرروغى مررن ُ
وانجلَ المعركة عن نصر َّ
مؤز ٍر للمسلمين ،فزلزلروا أقردا َم
وصنوب اإلقدام ما زاد الربيع إعجابا به ،وإكبارا له،
َ
عدوهمّ ،
ومزقوا صفوفه ،وفرّ قوا جموعه.
إخواننا الكرام:
المعركة بين ح وباط قصيرة جدا ،ألن هللا مع الح ،

ان ال يتصارعان،
والمعركة بين حقين ال تكون ،ب هي مستحيلةَ ،
فالح ّق ِ
والمعركة بين باطلين تدوم كثيرا،
فبين حقين مستحلية ،وبين ح وباط قصيرة ،وبين باط وباط طويلة،
فهناك قوانين ،إذا كن َ مرع هللا كران هللا معرك ،وإذا أرد َ نشرر الهردى يعي ُنرك هللا يعينرك ،إذا أقمر َ
شررع هللا
َ
يحففك هللا.
ثم ع َبروا النهر الذي كان يحو دونهرم ودون االنسرياف فري برالد التررك ،ويمرنعهم عرن االنردفاع نحرو أرض
الصين ،واإليغا في مملكة الصغد ،فلما اجتازوا النهر وصلوا إلى معاق األتراك فري أصر مروطنهم ،وإلرى برالد
الصين ،وامت َّد الفتوحرا إلرى أقصرى المشرر  ،ومرا إِن ع َبرر القائر ُد العفري ُم
النهرر ،واسرتقرَّ
َ

قردماه علرى ضرفته

الثانية حتى بادر وتوضأ هو وجنوده من مائه ،فأحسنوا الوضوء ،واستقبلوا القبلة ،وصلوا ركعتين شكرا هلل واهب
النصر.
َّ
َ
إخوانا الكرام :إذا حقق َ
وتوففر َ  ،أسَّسر َ عمرال ،فقرد
إنجاز في الحياة ،نجح َ  ،وتزوجر َ زوجرة صرالحة،
أ ُ ِزيلَ

عقبة ،وانحل عقدة ،وزا خطر ،وتبر َّدد شرب المررض ،وأثبر التحلير ُ أنَّ الجسر َم سرليم ،والنبري علّمنرا أن

نصلي هلل ركعتي الشكر ،فط قب هذه السنة كلما حققر إنجرازا ،أو ارتقير مكانرة ،أو نلر مكسربا ،أو وصرل إلرى
معران كثيررة ،أنر موحق رد ،ولرن
هدب ،أو زا من أمامك عقبة ،أو تب ّدد شب مصيبة ،بادر إلى صالة الشكر ،فلها
ٍ
تغف عن فض هللا ،ولن تعزو أمرا إلى َب َش ٍر ،ولن تشرك ،فأن وفيٌّ ل َمن أنعم عليك.
لَئِنْ َ
ش َك ْر ُت ْم ََلَ ِزيدَ َّن ُك ْم
( سورة إبراهيم) 7 :

فهذا القائد الربيع بعد أن عبر النهر ،وفت هذه البالد توضأ من مراء النهرر هرو وجنروده ،وصرلَّوا هلل ركعتران
شكرا على نعمة النصر ،ثم كافأ هذا القائد غالمه فروخرا علرى حسرن بالئره فرأعت رقبتره ،وأصرب حررا ،وأعطراه
نصي َبه من الغنائم الكثيرة الوفيرة ،ثم زاده من ماله الخا شيئا كثيرا ،ولم َت ُ
ط حياةُ هذا الصحابي الجلي كثيرا،
إذ وافاه األج ُ المحتو ُم بعد سنتين اثنتين من تحقي حلمه الكبير ،فمضى إلى ربه راضيا مرضيا.
هللا إني لكم لناص  :إنّ الدنيا تافهة ،وال قيمة لها،
إخوانا الكرام :و ِ
فقد أوحى ربك إلى الدنيا أنه َمن خدمك فاستخدميه ،و َمن خدمني فاخدُميه،
المصيبة أن يُمضِ َي اإلنسانُ أيا َمه بالمعاصي ،ثم يأتيه مرض عضا  ،ماذا يفع ؟ انتهى ،المصرير واضر ،
لكن هذا اإلنسان أمضى حياته فري طاعرة هللا ،وفري الردعوة إليره ،وفري خدمرة الخلر  ،وطلرب العلرم وتعليمره ،وفري
األمر بالمعروب ،والنهي عن المنكر ،وخدمة أه الح  ،ه هذا يعد خاسرا ؟ المو ح  ،وال بد أن يأتي.
وص إلى بالد ما وراء النهر ،ثم وافته المنية ،فهنيئا له ،هذا ليس موتا ،هذا عرس ،هذه تحفة،
أما الفتى الباس الشجاع فروخ فقد عراد إلرى المدينرة المنرورة ،يحمر معره سرهمه الكبيرر مرن الغنرائم ،والهبرة
السخية التي وهبها له القائرد العفريم ،ويحمر فرو ذلرك حريَّتره الغاليرة ،لقرد أصرب حررا ،وذكرياتره الغنيرة بروائرع

البطوال المكللة بغبار المعارك ،أمّا هذا الغالم الحر الغني فعاد إلى المدينة د ّفا الحيوية ،ممتلئا فتوة وفروسرية،
وكان يخطو نحو الثالثين من عمره.
والده يبني أسرة في المدينة:
وقد عزم فروخ أن يتخذ لنفسه منزال يستقر فيه ،وزوجة يسكن إليها ،فاشترى دارا فري أوسرط دور المدينرة،
واختار امرأة راجحة العق .
إخوانا الكرام :أو ح ألوالدك عليك  -هذا الكالم موجه للشباب بالدرجة األولرى  -أو حر  ،وأقردس حر
ألوالدك عليك أن تحسن اختيار أمهرم ،فرالمرأة العاقلرة ال تقر َّدر برثمن ،إنرك إن اخترر َ امررأة عاقلرة ضرمن َ أسررة
ناجحررة ،وضررمن َ أوالدا مهررذبين ،يكونررون أعررال َم المجتمررع ،فاختررار فرررا وخ امرررأة راجحررة بالعقر  ،كاملررة الفضر ،
صحيحة الدين ،تقاربه في السن ،واقترن بها.
لقد َن ِع َم فروخ بهذه الزوجة ،وبهذه السكينة ،ورأى في صحبة امرأته هناءة العيش ،وطيبة العشرة ،ونضارة
الحياة ،وفو ما كان يرجو ويأم  ،إال أنه هنا بدأ العقدة،
فاإلنسان الذي يعرب لماذا خل في الحياة ،والذي يعرب قيمة الوق  ،ال يركن للنعريم فري الردنيا ،خرذوا هرذا
الكالم ،التافهون وحدهم الذين يركنون إلى الدنيا ،بي واسع ،مفروش بأحدث األثاث ،دخ كبير ،شاب في َريعان
الشباب ،زوجة شابة ،مركبة فخمة ،مكان آخر بالمصيب ،ماذا فعل ؟ أقو لك :مرا فعلر شريئا ،هرذا وقر ثمرين،
هذا الوق

يجب أن ينف إنفاقا استثمار ّيا ،ال إنفاقا استهالك ّيا ،أكلنا ،وشربنا ،ونمنا ،وعملنا ،واسرتمتعنا ،وتنزهنرا،

هذا استهالك لرأس مالك الثمين.
كن ُ مرة في مكان جمي  ،فرأي بيتا (فيال) جميال جدا ،والمهندس الذي صممها على مستوى عا ٍ جدا من
لك ،وسكن َ فيها ،وت َم َّتع َ بهرذه المنرافر الجميلرة يروم
الذو  ،واألناقة ،واإلبداع ،قل في نفسي :لو أن هذه الفيال َ
بعرد يرروم ،بعررد يرروم ،إلررى أن يررأتي األجر  ،ثررم تررذهب إلررى هللا مفلسررا ،أ ّمررا إذا جلسر فرري المدينررة ،وعملر األعمررا
الصالحة ،وتأتي عند هللا عز وج لعله يرحمك بهرذه األعمرا  ،فاإلنسران ال يسرتمرا النعريم فري الردنيا إالّ إذا كران
ضي األف  ،ضعيب العق  ،فحينئذ يستمرا نعيم الدنيا ألنه مؤق ،
دققوا في قو النبي عليه الصالة والسالم:
يا أيها الناس إن هذه الدنيا دار التواء ال دار استواء ،ودار ترح ال دار فرح ،فمن عرفها لم يفرح لرخاء،
ولم يحزن لشدة ،أال وإن هللا تعالى خلق الدنيا دار بلوى ،واآلخرة دار عقبى ،فجعل بلـوى الدنيا لثووا اآلخورة،
وثوا اآلخرة من بلوى الدنيا عوضا ،فيأخذ ويبتلي ليجزي ،فاحذروا حالوة رضاعها لمرارة فطامها ،واحذروا
لذيووذ عاجلهووا لكربووة آجلهووا ،وال تسو َوع ْوا فووي عمووران دار قوود قضووى هللا خرابهووا ،وال تواصوولوها وقوود أراد موونكم
اجتنابها ،فتكونوا لسخطه متعرضين ،ولعقوبته مستحقين
(كنز العمال عن ابن عمر)

ألن الرخاء موق  ،والشقاء موق .
فهذا فروخ رغم أن البي في المدينة ،والزوجة كاملرة ،وصرالحة ،وحيراة مريحرة ،ومعره ثرروة طائلرة ،علرى
الرغم من ك هذه الشروط الرائعة التي توافر له ،بعد أن أعتقه سيده ،وبعد أن أبلى بالء حسنا في القتا  ،وتلك
الزوجة الصالحة ،على ك ما حباها هللا من ك كريم الشمائ  ،وجلي الخصائ لم تسرتطِ ع أن تغلرب فروخرا علرى
حنينه إلى خوض المعارك ،وإنّ خوض المعارك فيه رقيّ ،
وأضرب مثال ،لو جلس رج في حوض سباحة ،حيث الماء دافئ ،فارتاف بالجلوس في هذا الحروض ،فهر
يجعله عالما ؟ ال ! تاجرا ؟ ال ! إنه استمتاع رخي

 ،واستهالك للوق  ،فلمرا يمير اإلنسران إلرى الراحرة ،والقعرود

للتمتع ،واستهالك جهود اآلخرين ،واألخذ مرن طيبرا الحيراة الردنيا ،معنرى ذلرك أنره يسرتهلك رأس مالره ،أال وهرو
عمره الثمين ،وهذا سيجعله يوم القيامة فقيرا ،ضعيفا،
قي  :الغنى غنى العم الصال  ،والفقر فقر العم الصال  ،والغنى والفقر بعد العرض على هللا،
والده يتركه وهو جنين:
وولع الستئناب الجهاد في سبي هللا ،فكان كلمرا ترردد
وقع النصا ِ على النصا ِ ،
فاشتا فروخ إلى
َ
سماع ِ
ِ
في المدينة أخبارُ انتصارا الجيوش اإلسالمية الغازية فري سربي هللا ،تأجَّ جر أشرواقُه إلرى الجهراد ،واشرت ّد حني ُنره
خطيرب المسرجد النبروي الشررريب يرزبّ للمسرلمين بشرررى
إلرى االستشرهاد ،وذا يروم مررن أيرام الجمرع سرمع فررروخ
َ
النراس علرى الجهراد فري سربي هللا،
انتصارا الجيوش اإلسالمية في أكثر من
ميدان من ميادين الحررب ،ويحرضّ
َ
ٍ
وير قغبهم في االستشهاد إعزازا بدينه ،وابتغاء لمرضاته ،فعاد إلى بيته ،وقد ع َقد العز َم على االنضواء تح رايرة
من رايا المسلمين المنتشرة تح ك نجم ،وأعلن عزمه لزوجته،
فقال  :يا أبا عبد الرحمن ل َمن تتركني ؟ وتترك هذا الجنين الذي أحمله بين جروانحي ،زوجتره حامر  ،فأنر
هنا رج غريب ،وال أه لك فيها وال عشيرة،
فقا  :أتركك هلل،
أمّا علّمنا النبي عليه الصالة والسالم دعاء السفر ؟
س َف ِر َنا َو ْ
اللَّ ُه َّم أَ ْن َ
اخلُ ْف َنا فِي أَهْ لِ َنا اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ُعو ُذ
اص َح ْب َنا فِي َ
الس َف ِر َوا ْل َخلِي َف ُة فِي ْاَلَهْ ِل اللَّ ُه َّم ْ
الصا ِح ُ فِي َّ
ت َّ
سوءِ ا ْل َم ْن َظ ِر فِي ْاَلَهْ ِل
وم َومِنْ ُ
بِ َك مِنْ َو ْع َثاءِ َّ
الس َف َر َو َكآ َب ِة ا ْل ُم ْن َقلَ ِ َومِنْ ا ْل َح ْو ِر َب ْع َد ا ْل َك ْو ِن َومِنْ دَ ْع َو ِة ا ْل َم ْظلُ ِ
ال
َوا ْل َم ِ
ثم إني خلف لك ثالثين ألب دينار ،ثرروة كبيررة جردا ،فصرونيها وثمّريهرا ،وأنفقري منهرا علرى نفسرك وولردك
بالمعروب حتى أعود إليك سالما غانما ،أو يرزقني هللا الشهادة التي أتم ّناها ،ثم و ّدعها ومضى إلى غايته،

والدته وتربية أمه له وحضه على التعلم:
النراس مرن بعردك ،إذا
في آخر الدرس ،حيث س َت َرون كيب أن أثمن شيء في الحياة أن تررز غالمرا يصرل ُ
َ
أن لم َت ُم وضع السيدة الرزان حملّها بعرد رحير زوجهرا ببضرعة أشرهر ،فرذذا هرو غرالم مشرر الوجره ،حلرو
القسما  ،ففرح به فرحا عفيما ،كاد ينسيها فرا أبيه ،وأطلق عليه اسم ربيعة ،وهذا الغالم الصغير موضوع
درسنا اليوم.
والحقيقة مغزى القصة  ،بد على هذا الغالم الصغير عالما النجابة منذ نعومة أففاره ،وفهر أمارا
الذكاء في أفعاله وأقواله،
فأسلمته أماه إلى المعلقمين ،وأوصتهم بأن يحسنوا تعليمه ،واستدع له المؤدبين ،وحضَّتهم على أن يحسرنوا
تأديبه،
ب يعطي ك جهده لتربية أوالده ،إنهم كسبه الحقيقي ،إنهم اسرتمراره مرن بعرد موتره،
فأنا ال أرى أعق من أ ٍ
إنهم الصدقة الجارية التي ال تنقطع بعد المو ،
فما لبس هذا الغال ُم حتى أتقن الكتابة والقراءة ،ثم حفف كتاب هللا عز وج  ،وجع ير قتله نديا طريا كما أنز
على فؤاد محمد صلوا

وو َعى ما تيسّر من أحاديرث رسرو هللا ،واسرتفهر كرالم العررب ،وعررب مرن
هللا عليهَ ،

أمور الدين ما ينبغي أن يعرب ،وقد أغدق أ ام ربيعة على معلمين ولدها ومؤدبيه المرا والجروائز إغرداقا ،فكانر
كلما رأته يزداد علما تزيده برا وإكراما.
أنا أقو لكم كالما دقيقا ،وهذا الكالم موجّ ه لمن عنده أوالد ،شرعور األب حينمرا يررى ابنره فري أعلرى مرتبرة
أخالقية ،وعلمية ،ودينية ،شعور ال يوصب ،ب يمتلئ قلبه سعادة ،وقد قا هللا عز وج :
اج َع ْل َنا لِ ْل ُم َّتقِينَ إِ َماما
َوالَّذِينَ َيقُولُونَ َر َّب َنا َه ْ لَ َنا مِنْ أَ ْز َوا ِج َنا َو ُذ ِّر َّياتِ َنا قُ َّر َة أَ ْع ُي ٍن َو ْ
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يعني من سعادتك الكبرى العفيمة أن يكون ابنك صالحا.
وكان

تترقب عودة أبيه ،وتجتهد في أن تجعله قرّ ة عرين لهرا ولره ،لكرن فروخرا طالر غيبتره ،ثرم تضرارب

األقوا فيه ،قا بعضهم :إنه وقع أسيرا في أيدي األعداء ،وقا آخرون :إنره مرازا طليقرا يواصر الجهراد ،وقرا
فري ثالث عائد من ساحة القتا  :إنه نا الشهادة التي تمناهرا ،فتررج هرذا القرو األخيرر عنرد أم ربيعرة النقطراع
أخبار زوجها ،فحزن عليه حزنا أمضى فؤادها ،ثم احتسبته عند هللا.
هناك قصر
وليس

للترابعين فيهرا مواقرـب ،لرو سرألتني :هر هري وفر الشررع ؟ أقرو لرك هرذه مواقرب شخصرية،

مواقب شرعية ،يا ترى ه يجوز لإلنسان أن يغيب عن زوجته عشرين عاما ؟ هرذا الموقرب لريس موقفرا

شرعيا ،هذا موقب شخصي ،ولك مجتهد نصيب من اجتهاده ،وهللا تعالى رب النوايرا ،أنرا ال أقرر مرا فعلره فرروخ
حينما ترك امرأته وهري حامر  ،وغراب أمردا طرويال ،يرا تررى هكرذا الشررع يأمرنرا ؟ نحرن نقررأ قصرة ،نأخرذ منهرا
اإليجابيا  ،ونتغاف عن السلبيا .

محبته للعلم:
أيفع ربيعة ،ودخ مداخ الشباب ،واستكم ما ينبغي لفتى مثله أن يستكمله من القراءة والكتابة ،وزاد على
أقرانه فحفف القرآن وروى الحديث،
فاختار ربيعة أن يكون عالما ،وعزم على أن يعيش متعلما ومعلما ما امتد به الحياة ،وكلكم يعلم أنره يفر
المرء عالما ما طلب العلم ،فذذا فن أنه قد علم فقد جه ،
لذلك أقب ربيعة على حلقا العلم ،ك إنسان له مسعى.
ار إِ َذا َت َجلَّى (َ )2و َما َخلَ َق َّ
س ْع َي ُك ْم لَ َ
َواللَّ ْي ِل إِ َذا َي ْغ َ
ش َّتى
الذ َك َر َو ْاَل ُ ْن َثى ( )1إِنَّ َ
شى (َ )3وال َّن َه ِ
( سورة الليل 3 :ـ .) 7

أقب على حلقا العلم التي كان يزخر بها مسجد المدينة ،كما يقب الفمآن على الموارد العذاب ،ولزم البقية
الباقية من الصحابة الكرام ،وعلى رأسهم أنس بن مالك خادم رسو هللا ،هذا أكبر أستاذ لره ،وأخرذ عرن سرعيد برن
المسيب ،ومكحو الشامي ،وسلمة بن دينار ،وواص َ اللي َ بالنهار ،إقباال على العلم ،وطلبا له ،واحتواء له،
وإذا كلمه أحد ودعاه إلى الرف بنفسه كان يقو  :سمعنا أشياخنا يقولون:
العلم ال يعطيك بعضه إال إذا أعطيته كلك ،فإذا أعطيته بعضك لم يعطِ ك شيئا،
ليس في العلم ح وسط ،يمكن أن يكون فري العمر حر وسرط ،بر فري كر شريء حر وسرط إال فري العلرم،
فالعلم يحتاج إلى إتقان ،والعلم ال يعطيك بعضه إال إذا أعطيته كلك ،فذذا أعطيته بعضك لرم يعطِ رك شريئا ،والشريء
الغريب أ ّنه ال تحص لذة العلم إال بالتعم فيه ،فعدم تعم العلم عبء ومل .
ثم ما لبث كثيرا حتى ارتفع ذكره ،وبزغ نجمه ،وكثر إخوانه ،وأولِع به تالميرذه ،وسروّ ده قومره ،وأقرو لكرم
بصراحة :إذا حضر الرج ُ مجالس العلم ،وطلب العلرم بصرد وبرذخال

فهرذا اإلنسران مرن حقره علرى هللا ،ومرن

كرامته على هللا أن ي َيسقر له سبي نشر العلم ،ويرزقه قدرة على ذلك،
عودة والده:
سار حياة هذا العالم الصغير فكان شطر من يومه في داره ألهله وإخوانه ،وشطر آخر لمسجد رسرو هللا
صلَّى َّ
هللا َعلَي ِه َو َسلَّ َم ،للعلم وحلقاته ،ولقد مض حياته متشابهة حتى وقع فيها ما لم يكن في الحسبان ،وال زلنا في
َ
عقدة القصة.
في أحد األيام ،وفي عشية من عشيا الصيب ،وص إلى المدينة المنورة فرارس فري أواخرر العقرد السرادس
من عمره ،ومضى في أزقتها راكبا جواده ،قاصدا داره ،وهو ال يدري إن كانر دارُ ه مرا ترزا قائمرة علرى عهرده
بها ،أم أنّ األيام قد فعل بها فعلها ،فمضى على غيابه عنها ثالثين عاما.

فحينما عاد إلى المدينة سأ عن أخبار زوجته الشابة ،ه وضع حملها ،وه كان ذكرا أو أنثى ،وإذا كان
ذكرا فما حاله اليوم ،أسئلة كثيرة توارد

على ذهنه ،لكن في القصة موقب عجيب ،وهو أن زوجته حينما رأتره،

وأبلغ ابنها فروخا أنه أبوه ،ألنه رأى الباب مفتوحا فدخ  ،إنسان غاب عن بلده أمدا طويال ،فالتبس األمرر علرى
فروخ أنه إنسان فارس ،يدخ إلى بير دون اسرتئذان ،وهرو بيترـه،فحد َث مشرادة بينره وبرين ابنره دون أن يعررب،
استيقف الزوج ُة على الضجيج ،فأَطلَّ من النافذة فقال  :يا بني إنه أبوك ،وحينما سمع ربيع ُة أنّ هذا أبوه طفر
ورأسه ،ونزل أم ربيعة تسلم على زوجها الذي ما كان تفن فنا أنه حيٌّ علرى وجره
يعانقه ويق قب يديه ،و ُع ُن َقه،
َ
األرض ،بعد أن انقطع أخباره مدة طويلة ،جلس فروخ إلى زوجته وط ِف يح قدثها عن أحواله ،ويكشب لهرا عرن
فرحتهرا بعودتره ،واجتمراع

أسباب انقطاع أخباره ،ولكنها كانر فري شرغ ٍ شراغ عرن كثيرر ممرا يقرو  ،لقرد نغر
شملها به خو ُفها من غضبه على إضاعة الما الكثير الذي أودعه عندها ،فقد ترك ثرروة طائلرة ،مثر اآلن عشررة
ماليين ،كان

تقو في نفسها :ماذا لو سألني اآلن عن ذلك المبلغ الكبير ،وهي أنفقته كله علرى ابنهرا ،حترى صرار

بهذا العلم ،ماذا سيكون لو أخبرته أنه لم يب منه شيء ،أيقنعه قولي :إننري أنفقتره علرى تربيرة ابنره وتعليمره ،وهر
تبلغ نفقة ابنه هذا المبلغ الضخم ،أيص قد ذلك ! في داخله صراع مع نفسها ،فرح بلقاء زوجها ،لكنها خاف مرن
موضوع المبلغ الكبير ،وفيما كان أم ربيعة غارقة في هواجسها التف َ إليها زوجُ ها ،وقا  :لقد جئتك يا أم ربيعرة
بأربعة آالب دينار ،فأخرجي الما الذي أودعته عندك وضمقيه إليه ،ونشتري بالما كله بستانا ،أو عقارا ،نعريش
من غلته ما امتد بنا الحياة ،فتشاغل عنه ولم تجبه بشيء ،أعاد عليها الطلب،
وقا  :أين الما حتى أض ّم إليه ما معي ؟
قال  :لقد وضعته حيث يجب أن يوضع ،في المكان الصحي  ،وسأخرجه لك بعد أيام قليلة إن شاء هللا،
وقطع صو المؤذن عليها الحديث ،فهبَّ فروخ إلى إبريقه فتوضأ ،ومضى نحو الباب يقرو  :أيرن ربيعرة ؟
فقالوا :سبقك إلى المسجد ،منذ النداء األو  ،وال نحسبك أن تدرك الجماعة ،لم يعرب القصة ،فبلرغ فرروخ المسرجد
صرلَّى َّ
هللا
ووجد أن اإلمام قد فرغ من الصالة ،فأ ّدى المكتوبة ،ثم مضى نحو الضرري الشرريب فسرلم علرى النبري َ
َعلَي ِه َو َسلَّ َم ،ثم انثنى نحو الروضة المطهرة ،فقد كان في فؤاده أشوا إليها ،تخيَّر مكان في رحابها وجلس،
ربيعة العالم:
ص على رحبها بمجلس من مجالس العلم ،لم يشهد له نفيررا مرن
ولما ه ّم بمغادرة المسجد وجد باحته قد غ ّ
قب  ،ورأى الناس قد تحلَّقوا حو شيب المجلس حلقة إثر حلقة ،حتى لم يتركوا للساحة موطئا لقدم ،وأجرا بصرره
في الناس ،فذذا فيهم شيوخ معمّرون ومعمّمون ،وذو أسنان ،ورجرا متروقرون ،ترد ّ هيرأتهم علرى أنهرم ذو أقردار،
وشبان كثيرون قد ّ
جثوا على ركبهم ،وأخذوا أقالمهم بأيديهم ،وجعلوا يلتقطون ما يقولره الشريب كمرا تلرتقط الردرر،
ويحففونرره فرري دفرراترهم ،كمررا تحفررف األعررال النفيسررة ،وكرران النرراس متجهررين بأبصررارهم إلررى حيررث يجلررس الشرريب
منصتين إلى ك ما يلفف من قو  ،حتى كأنَّ على رؤوسرهم الطيرر ،وكران المبلغرون ينقلرون مرا يقولره الشريب فقررة

فقرة ،فال يفو أحد منها شيء مهما كان ،وحاو فروخ أن يتبيّن من هو الشيب ،وال يعرب أنه ابنه ،فلم يفل في
ذلك لموقعه منه ،وبُعدِه عنه ،لقد راعه منه بيانره المشرر  ،وعلمره المتردف  ،وحاففتره العجيبرة ،وأدهشره خضروع
الناس بين يديه ،وما هو إال قلي  ،حتى ختم الشريب المجلرس ،ونهرض وافقرا ،فهربَّ النراس متجهرين إليره ،وتزاحمروا
عليه ،وأحاطوا به ،واندفعوا وراءه،
وهنا التف َ فروخ إلى رج كان يجلس في المجلس ،ق لي بربك :من الشيب ؟
قا باستغراب :أال تعرفه ! ليس في المدينة كلها من ال يعرفه ،هو أعلم علمائها.
قا اعذرني أنا ال أعرفه ،أنا جئ حديثاَ ،من هو ؟ لقد أمضي نحوا من ثالثين عاما بعيدا عن المدينة ،ولم
أَعُد إليها إال أمس،
قا  :ال بأس ،اجلس إليَّ قليال ألح قدثك عن هذا الشيب ،إنّ الشيب الذي استمع َ إليه سيقد من سادا الترابعين،
وعلَم من أعالم المسلمين ،وهو مح قد ُ
ث المدينة وفقيهها ،وإمامها ،على الرغم من حداثة سنة،
قا فروخ :ما شاء هللا ،ال قوة إال باهلل ،فأتبع الرج  ،وإنّ مجلسه يض ّم كما رأي مالك بن أنس ،وأبا حنيفرة
النعمان ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،وسفيان الثوري ،وعبد الرحمن بن عمر األوزاعي ،والليث بن سعد
قا فروخ :غير أنك لم تخبرني َمن هو الشيب ،فلم ُي ِت لره الرجر الفرصرة إلتمرام كالمره ،وأرى وهرو فرو
ذلك أنه سيد كريم الشمائ  ،موطأ األكناب ،سخي اليد ،فما عرب أه المدينة أحدا أوفرر منره جرودا لصردي وابرن
أرغب بما عند هللا،
صدي  ،وال أزهد منه في متاع الدنيا ،وال
َ
قا فروخ :ولكنك لم تذكر لي اسمه ،يا أخي َمن هو هذا الشيب ؟ ق لي َمن ؟
قا  :إنه ربيعة الرأي،
قا فروخ :ربيعة الرأي،
قا الرج  :نعم اسمه ربيعرة ،لكرن علمراء المدينرة وشريوخها دعروه ربيعرة الررأي ،ألنهرم إن كرانوا لرم يجردوا
لقضية نصا في كتاب هللا ،أو حديث رسو هللا لجؤوا إليه فيجتهد باألمر ،ويقيس ما لم يرد فيه ن
فيه ن

 ،على ما ورد

 ،ويأتيهم بالحكم فيما أشك عليهم ،على وجه ترتاف له النفوس،
قا فروخ :لكنك لم تنسبه لي ،ابنُ من هو ؟
قا الرج  :إنه ربيعة بن فروخ ،المكنى بأبي عبد الرحمن ،لقد ولرد بعرد أن غرادر أبروه المدينرة مجاهردا فري

سبي هللا ،فتولَّ أماه تربيته وتنشئته ،ولقد سمع الناس يقولون :إن أباه قد عاد الليلة الماضية ،هكرذا قرا النراس،
ا
يحث الخطى نحو بيته ،فلمّرا رأتره
عند ذلك تح َّدر من عين فروخ دمعتان كبيرتان ،لم يعرب لهما سببا ،ومضى
أم ربيعة ،والدموع تمأل ُ عينيه،
قال  :ما بك يا أبا ربيعة ؟ قا  :ما بي إال الخير ،لقد رأي ولدنا ربيعة في مقام من العلم والشرب والمجرد،
ما رأيته ألحد من قب  ،فاغتنم أم ربيعة الفرصة ،وقال  :أيهما أحبا إليك ثالثون ألب دينار ،أم هذا الرذي بلغرك
عن ولدك من العلم والشرب،

فقا بلى ،وهللا ،هذا أحبا إليَّ وآثرُ عندي من ما الدنيا كله،
فقال  :لقد أنفق ك ما تركته لي على ولدك ،حتى صار عالما ،فه طاب نفسُك بما فعل ،
قا  :نعم ،وجُ ِزي ِ عني خيرا ،وعن المسلمين.
الخالصة:
إخوانا الكرام :هذه قصة ملخصة بآخرها ،إذا استطع َ أن تجع ابنرك إنسرانا عفيمرا فأنر أسرع ُد إنسران فري
العالم ،إذا استطع َ أن تربي ابنك تربيرة إسرالمية صرحيحة ،فيطلرب العلرم ،فأنر أسرعد إنسران بالعرالم ،ولرو أنفقر
عليه ألوب مئا األلوب ،فأن الراب  ،فلو أنفق

عليه كر شريء ،وصرار ابنرك فري هرذا المسرتوى فأنر الرراب ،

ري المرا  ،مرا أرد
ترك لها ثروة طائلة جدا ،وهي خائفة أن يقو لها :أين الما ؟ فلما رأى ابنره بهرذا المكران َنسِ َ
مررن هررذه القصررة إال أن أحر َّرث ُكم علررى تربيررة أوالدكررم ،ألن اآلبرراء إذا رأوا أبنررائهم منحرررفين مررع رفقرراء السرروء ،فرري
عصر قلوبهم آالما ،ويتقطع قلب األب ألما ،ماذا يفع .
الضالال  ،وفي دور اللهو ،مع المنحرفين ُت َ
فنحن أيها اإلخوة ،ك واحد له ابن يحتاج من وقتك الشيء الكثير ،ومن مالك الشيء الكثير ،وق قدم له ك مرا
تملك ،ليكون كما يريد هللا عز وج  ،فهذا زا ُدك عنرد هللا ،والرذي عنرده ابرن صرال فليسرمع هرذا الكرالم مررة ثانيرة،
والذي عنده ابن صرال مقبر علرى الردين ،مسرتقيم علرى أمرر هللا ،يحرب هللا ورسروله ،يجرب أن يضرع جبهتره علرى
األرض ،ويشكر هللا عز وج على هذه النعمة ،ألنه ما مِن نعمرة علرى اإلطرال تفرو هرذه النعمرة ،فهرذا مجاهرد،
وابنه عالم ،فنا المجد من طرفيه ،وقد فت هو البالد ،وابنه فت القلوب.
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