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ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

إﻋادة ا د الذى فقده اﳌسﻠﻤﻮن الذى لﻦ ﻳﺘﺤقﻖ إﻻ ﺑعﻮدة اﳋﻼفﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
هذه هـى الضالﺔ الﱴ نﻨشدها وا د الذى فقده اﳌسﻠﻤﻮن ونسعى لﺘجدﻳده.

دﻋﻮﺗﻨا

أوﻻً :اﻹﺳـ ـ ــﻼم دﻳـ ـ ــﻦ ﷲ وﻓﻄﺮﺗـ ـ ــﻪ
اﻟﱴ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ.
نﻴ ـاً :اﻹﺳــﻼم ﻧﺴــﺐ ﻳﻮﺻــﻞ إﱃ
.
رﺳﻮل ﷲ
لثـ ـاً :اﻹﺳ ــﻼم وﻃ ــﻦ واﳌﺴ ــﻠﻤﻮن
ﲨﻴﻌﺎً أﻫﻠﻪ.

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣـ ـ ـﻌـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘـ ـ ـ ـﻨﺎ

واﳉﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣ ﺼ ـ ﺮ  ١٠٠جﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻰ دول اﻟﻌﺎﱂ  ٥٠دوﻻراً ﺳﻨﻮ ً ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.

بعد أن كشفتُ العناصر الخطرة التي تنخر في جسد الوطن في مقاﻻت
)احذروا الطابور الخامس الذي ينخـر جسـدنا( ،وبعـد أن أرسـلتُ رسـائل
حكامـا ومحكـومين فـي مقـاﻻت )رسـائل شـيخ
توعوية لﻸمـة اﻹسـﻼمية
ً
صا لفئـات
الطريقة العزمية( ،رسائل بعضها كان عاما وبعضها كان مخص ً
وأفراد بعينهم ،عرضت فيها المشاكل واﻷزمات واﻷمـراض التـي أصـابت
اﻷمة ،ثم أوضحت العﻼجات المناسبة لكل مرض وكل فئة ،وكان العنصر
المشترك بين أكثر العﻼجات هو ضرورة وضع قدوة صالحة أمام الجميـع
ليقتدوا بها.
عرضت فـي المقـاﻻت السـابقة :الفريـق سـعد الـدين الشـاذلي )القائـ د
العســكري الــواعي( ،والﻼعــب محمــد صــﻼح )اﻹنســان المحــب لوطنــه(،
مشرفة )العالم الفذ( ،وفي هذا المقال نتحدث عن
والدكتور علي مصطفى
ﱠ
طلعت حرب باشا )اﻻقتصادي الوطني(.

إسهامات طلعت حرب ،وأفضاله علـى اﻻقتصـاد المصـري ﻻ تحصـى،
فقد عمل الرجل طوال حياته الحافلة كالمواتير الهـادرة ،ﻻ يكـل وﻻ يمـل،
وﻻ يتوقف ،وفشلت كل محـاوﻻت اﻻحـتﻼل البريطـاني فـي إيقافـه ،ولعـل
أمرا ليس سهﻼً.
الحصر الشامل ﻹسهامات طلعت حرب ً
طلعت من النماذج الوطنية المشرفة لرجل اﻷعمال الـوطني ،الـذي لـم
يكن فاسدًا ،ولم يسرق أقـوات الفقـراء ،ولـم يسـاهم فـي تخريـب اقتصـاد
ظﻼمـا،
بﻼده ،بل إنه بحق قد صنع اقتصادًا قويا لـبﻼده فـي أشـد أوقاتهـا
ً
وقت اﻻحتﻼل البريطاني بحق.
هذه القدوة تستحق أن تخلد وأن يضرب بها اﻷمثال أبد الـدهر ،ولكـي
نقتــدي بــه علينــا أن نتعــرف عليــه فــي البدايــة ،لنعــرف كيــف خــرج هــذا
الــوطني المخلــص مــن بــين أبنــاء الــوطن ليــنهض بوطنــه ،كمــا لــو أنــه
صاحب رسالة اقتصادية شاملة ﻹقامة اقتصاد بﻼد ظلت مستعمرة لعقود،
فكان نواة للتحرر الوطني الشامل من المحتل.



ولـد طلعـت حـرب فـي  ٢٥نـوفمبر ١٨٦٧م
بمنطقــة قصــر الشــوق فــي حــي الجماليــة وفــي
ً
موظفـا
رحاب مسجد اﻹمام الحسين ،وكان والـده
بمصلحة السكك الحديدية الحكومية ،وينتمـي إلـى
عائلة حرب بناحية ميت أبو علي مـن قـرى منيـا
القمح )تتبع حاليـً ا الزقـازيق( بمحافظـة الشـرقية،
كما كانت والدته تنتسـب إلـى عائلـة صـقر لقريـة
ضا.
تابعة لمنيا القمح أي ً
حفظ طلعـت حـرب القـرآن فـي طفوليتـه ثـم
التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة .والتحق
بعد ذلك بمدرسة الحقوق الخديويـة فـي أغسـطس
١٨٨٥م وحصل على شهادة مدرسة الحقـوق فـي
١٨٨٩م وكـــان مـــن أوائـــل الخـــريجين ،واهـــتم
باﻹضـــافة لدراســـة الحقـــوق بدراســـة اﻷمـــور
اﻻقتصــادية ،وكــذلك اﻻطــﻼع علــى العديــد مــن
الكتب في مختلف مجاﻻت المعرفة والعلـوم وقـام
بدراسة اللغة الفرنسية؛ حتى أجادها إجادة تامة.
مترجمــا
بــدأ طلعــت حــرب حياتــه العمليــة
ً
بالقسم القضائي "بالـدائرة السـنية" ـ وهـي الجهـة
التي كانت تـدير اﻷمـﻼك الخديويـة الخاصـة ،ثـم
مديرا لمكتـب
سا ﻹدارة المحاسبات ،ثم
أصبح رئي ً
ً
المنازعــات ً
خلفــا لمحمــد فريــد وذلــك فــي عــام
١٨٩١م ،ثــم تــدرج فــي الســلك الــوظيفي؛ حتــى
مديرا لقلم القضايا.
أصبح
ً
كانــــت كفــــاءة طلعــــت حــــرب فــــي إدارة
المشروعات سببًا في استعانة بعض اﻷعيـان بـه،
ومن أبرزهم عمر سلطان باشا الذي كان يعد أحد
أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت ،والـذي أوكـل
إليه إدارة أعماله بصفة دائمة.
ســ اهمت تلــك اﻷعمــال فــي إكســابه خبــرة
واسعة في اﻷمور اﻹدارية والتجاريـة ،كمـا تمتـع
بشــهرة جيــدة ،وتــم اعتبــاره واحــ ًدا مــن أبــرز
الكوادر اﻹدارية في تلك الفترة.

في عام ١٩٠٥م حصـل طلعـت أفنـدي علـى
ـديرا لشــركة كــوم
لقــب البكاويــة وانتقــل ليعمــل مـ ً
إمبو بمركزها الرئيس بالقاهرة ،وكانت تنشط في
مجـال استصـﻼح وبيـع اﻷراضـي واسـتقال منهـا
عــام ١٩٠٩م ،كمــا أســندت لــه فــي نفــس الوقــت
إدارة الشركة العقارية المصرية التـي عمـل علـى
توطينهــا؛ حتــى أصــبحت غالبيــة أســهمها فــي يــد
المصريين.
كانــت مصــر فــي هــذه الفتــرة تعــاني مــن
اســتحواذ غيــر المصــريين علــى كافــة المناصــب
واﻷعمال التجارية ،وكذلك كانت تعاني من أزمة
اقتصــادية كــان يــدفع ثمنهــا المــواطن البســيط،
باﻹضـافة إلـى ظـروف اﻻسـتعمار الـذي بـدأ فــي
عام ١٨٨٢م .كـان طلعـت حـرب يـرى أن أولـى
خطوات التحـرر مـن اﻻسـتعمار تـأتي بضـرورة
تمصـــير اﻻقتصـــاد الـــذي كـــان معظمـــه بأيـــدي
اﻷجانب ،ولعل هـذا هـو مـا شـجعه علـى دراسـة

العلوم اﻻقتصادية وإتقان اللغة الفرنسية.
كاتبـا
ضا في بداية حياته ً
كان طلعت حرب أي ً
عا ،وسـخر الكثيـر مـن كتاباتـه حـول مناقشـة
بار ً
قضايا العالم اﻹسﻼمي وقضايا مصر ،خاصة في
عام ١٨٩٤م عقب عقـد مـؤتمر المستشـرقين فـي
بــاريس ،فقــام عثمــان كامــل )ســكرتير الســلطان(
بإهداء طلعت حرب رسالة في الـدفاع عـن الـدين
اﻹسﻼمي ،فقام طلعت حرب بترجمتها إلـى اللغـة
العربية وعنونها )كلمة حق عن اﻹسـﻼم والدولـة
العثمانيــة( ،ثــم أهــداها إلــى الشــعب المصــري،
باﻹضافة إلى قيامه بكتابـة مقـاﻻت فـي الصـحف
ضد هذه الحمﻼت.
وفي أوائـل القـرن العشـرين قـام قاسـم أمـين
بنشــر أولــى كتبــه "تحريــر المــرأة " والــذي لقــي
معارضة واضحة من جانب طلعت حرب ،حيـث
استمرت الحرب اﻷدبية بينهما لفترة مـن الوقـت،





دفاعــا عــن
أصــدر فيهــا طلعــت حــرب كتــابين
ً
اﻹسﻼم ورفضًا للتحرر غير المبـرر الـذي نـادى
به قاسم أمين.
في عام ١٩١٠م تقدمت شركة القنـال بطلـب
للحكومة المصرية بتمديد فترة امتياز شـركة قنـاة
الســويس التــي كانــت ســتنتهي فــي  ١٧نــوفمبر
١٩٦٨م لمـــدة  ٤٠ســـنة أخـــرى تنتهـــي ســـنة
٢٠٠٨م.
وقـــد وقفـــت الحكومـــة البريطانيـــة وســـلطة
خصوصـا
اﻻحــتﻼل موقــف المؤيــد لمــد اﻻمتيــاز
ً
وقــد بــدأت الحركــة المﻼحيــة بالقنــاة تتضــاعف
ضعف ما كانت عليه ،وكانت البضائع البريطانية
تمثــل  % ٧٨٬٦مــن مجمــوع البضــائع المــارة
بالقنــاة ،ولكــن الحركــة الوطنيــة المصــرية بقيــادة
محمد فريد قادت هجو ًما كاس ًحا على طلب المد.
قــام طلعــت حــرب بتــأليف كتــاب عــن قنــاة
السويس ليوضـح الحقـائق للعامـة والخاصـة عـن
تاريخ القناة ،وكيف ضاعت حصـص مصـر مـن
اﻷسهم واﻷرباح وخسائرها حتى ١٩٠٩م.
وخلــص إلــى القــول أن اﻷســهم التــي باعتهــا
مصر بـ  ٥٦٠فرن ًكا للسهم الواحد أصبح سـعرها
ً
فرنكـ ـا للســـهم،
بعـــد ثﻼثـــين ســـنة فقـــط ٥٠١٠
وحصــتها مــن أربــاح القنــاة التــي باعتهــا بـ ـ ٢٢
مليون فرنك أصبحت قيمتها  ٣٠٠مليـون فرنـك،
وقام طلعت حرب بطبع هذا الكتاب ونشـره؛ ممـا
ســاهم فــي إنشــاء ضــغط شــعبي دفــع بالجمعيــة
العمومية )مجلس الشعب( بتكليف كل مـن محمـد
طلعت حرب وسـمير صـبري بكتابـة تقريـر عـن
الموضوع ،وبالفعل قدما تقريرهما للجمعية الـذي
وضــحا فيــه خســائر مصــر الماليــة المتوقعــة فــي
حالــة تمديــد اﻻمتيــاز الحــالي بالشــروط الســالف
ذكرها ،وبنا ًء على هذا التقريـر رفضـت الجمعيـة
العموميـــة عـــرض تمديـــد امتيـــاز شـــركة قنـــاة
السويس.
قائم ـا بشــروطه؛ حتــى جــاء
وبقــي اﻻمتيــاز ً
التأميم ١٩٥٦م قبل نهاية اﻻمتياز بـ  ١٢سنة.

بالرغم من أدوار طلعت حـرب الوطنيـة فـي
تلك الفترة وإشادة مصـطفى كامـل بـه لـدوره فـي
مساعدة الفﻼحين فتـرة عملـه كمـدير قلـم الـدائرة
الســنية ،وكــذلك لموقفــه القــوي فــي الــدفاع عــن
كثيـرا للنقـد
الحجاب والمعتقدات ،إﻻ أنه تعـرض
ً
مــن شخصــيات الحركــة الوطنيــة ومــنهم محمــد
فريــد ،خاصــة أنــه لــم يكــن مــن مســاندي مبــادئ
ضا لها ،وعمل على
مصطفى كامل بل كان معار ً
استمالة صديقه عمر سلطان باشا عضـو الحـزب
الـــوطني والعمـــل علـــى إيقـــاف دعمـــه المـــالي،
واعتبــرت بعــض الشخصــيات أن طلعــت حــرب
يميــل لﻸثريــاء والخــديوي خاصــة بعــد انضــمامه
لحــزب اﻷمــة المــوالي لﻺنجليــز ،إﻻ أن موقــف
ـرا جــذريا فــي
طلعــت حــرب الــوطني شــهد تغييـ ً
السنوات التالية.
رجح المفكر فتحي رضـوان أن هـذا التغييـر

ســببه انتشــار الــوعي الــوطني فــي هــذه الفتــرة،
وزيادة المد الثوري الذي شهدته مصـر كلهـا قبـل
ثورة ١٩١٩م التـي فجـرت الكثيـر مـن البواعـث
الوطنية لدى الكثيرين.
وإن كنت أرى أن هذا اﻻعتدال سببه عﻼقـة
طلعت حرب باﻹمام المجـدد السـيد محمـد ماضـي
أبي العزائم فـي هـذه المرحلـة ،فلقـد كـان طلعـت
حرب فى كل خطواته قبل وبعد إنشاء بنك مصـر
يتوجــه إلــى اﻹمــام أبــى العــزائم  فــى ذهبيتــه
بالعجوزة يطلب منه المشورة والـدعاء الخـالص
والتأييد الروحـى مـن قلبـه الكبيـر ،وكـان اﻹمـام
يطمئنه فى ذلك ويشرح صدره.

فــي عــام ١٩١١م قــدم طلعــت حــرب رؤيتــه
الفكريــة واجتهاداتــه النظريــة عــن كيفيــة إحــداث
ثورتــه الثقافيــة وذلــك مــن خــﻼل كتابــه "عــﻼج
مصر اﻻقتصادي وإنشاء بنـك للمصـريين" ،كـان
واع( للفﻼحـــين
طلعـــت حـــرب ميـــاﻻً )بشـــكل ٍ
والفقـراء حيــث كــان يضـطر معظمهــم لﻼســتدانة
بشكل ربوي مجحف من بعض المرابين ،وسـاهم
في الدفاع عنهم عند تصفية الدائرة السنية وسـعى
إلى بيع اﻷراضي للفﻼحين الذين يزرعونها.
كانت أسعار القطن عالميا قد شـهدت زيـادة،
لكنهــا لــم تصــب فــي صــالح المــزارع المصــري
البسيط ،كذلك لم يكـن هنـاك نظـام مـالي يـدعمهم
فــــرغم إنشــــاء البنــــك المصــــري ) Bank of
 (Egyptوالبنك اﻷهلي ،لكنهما كانا مخصصـين
لتمويل اﻷجانب فقط ،وتسببت ظروف اﻻستعمار
وقتهــا فــي اســتنزاف مــوارد اﻻقتصــاد المصــري
لمصالحهم فقط.
لذلك بدأ طلعـت حـرب دعـواه عـام ١٩٠٦م
من أجل إنشاء نظام مالي مصري خالص لخدمـة
أيضـا للتحــرر مــن القيــود
أبنــاء الــوطن وللســعي
ً
اﻻســـتعمارية اﻻقتصـــادية ،وقـــد لقيـــت دعـــواه
استجابة واسعة ،واستطاع طلعت حرب فـي عـام
١٩٠٨م تأسيس شركة التعاون المالي برأس مـال
مصري وذلك بهـدف تقـديم العديـد مـن القـروض
الماليـــة للشـــركات الصـــغيرة المتعســـرة ماديـ ـا،
أيضـا عــودة الــدكتور فــؤاد ســلطان مــن
وســاعده
ً
الخــارج والــذي كــان يعــد أحــد أبــرز الخبــراء
اﻻقتصاديين ،وقام بتقـديم الـدعم الكامـل لمسـاعي
طلعت حرب.
حلمـا
كانت فكرة إنشاء بنك مصـري وطنـي ً
راود الكثيرين منذ أيام محمد علي باشا ،وقد فكـر
فيها الخـديوي إسـماعيل ،وأحمـد عرابـي ،وأمـين
شميل ،ولكنها لم تتم.
بعــد ذلــك عــادت فكــرة )بنــك مصــر( إلــى
الظهــور عنــدما بــدأ "عمــر لطفــي بــك" ،عضــو
الحزب الوطني ووكيـل كليـة الحقـوق ،فـي إلقـاء
محاضرات في نـادي المـدارس العليـا ابتـدا ًء مـن
اليـــوم اﻷول فـــي نـــوفمبر ١٩٠٨م ،عـــن نظـــام

التعاون والتسليف في ألمانيا وإيطاليا؛ لكن الفكرة
عانـــت مـــن الخـــﻼف بـــين التيـــارات التقدميـــة
والرجعيـــة ،ولـــم تـــنجح الفكـــرة مجـــد ًدا إﻻ مـــع
مجهودات طلعت حرب الـذي بـدأ بطـرح الفكـرة
في بعض خطبه ،وعقب انعقاد المؤتمر المصري
اﻷول فــي  ٢٩أبريــل عــام ١٩١١م انتهــز محمــد
طلعت حرب باشا اجتماع أعيان الـبﻼد وكبرائهـا
وعرضـــت لجنـــة المـــؤتمر فكـــرة إنشـــاء بنـــك
مصري ،وقرر المؤتمر باﻹجماع وجـوب إنشـاء
بنك مصري برؤوس أمـوال مصـرية ،كمـا قـرر
اختيــار محمــد طلعــت حــرب باشــا للســفر إلــى
أوروبا لدراسة فكرة إنشاء البنك بعد عمل دراسة
كافية عن المصارف الوطنية وأسلوب عملها فـي
الدول اﻷوربية ،فلمـا صـدر كتـاب محمـد طلعـت
حرب باشا بعـد ذلـك ،آمـن كـ ل مصـري بـالفكرة
التــي يــدعو إليهــا وإلــى تنفيــذها ،لكــن الحــرب
العالمية اﻷولى التي أعلنت فـي  ٤أغسـطس سـنة
١٩١٤م أدت إلى تأجيل فكرة البنك ﻷكثـر مـن ٨
سنوات ،وعادت مـن جديـد الـدعوة ﻹنشـاء البنـك
بعد قيام ثورة ١٩١٩م.

أقنع طلعت حرب مائة وسـتة وعشـرين مـن
المصــريين باﻻكتتــاب ﻹنشــاء البنــك ،وبلــغ مــا
اكتتبوا به ثمانين ألف جنيـه ،تمثـل عشـرين ألـف
سهم ،أي أنهم جعلوا ثمـن السـهم أربعـة جنيهـات
فقط ،وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصـري
بك من أعيان مغاغة الذي اشترى ألف سهم·
وفي الثﻼثاء  ١٣ابريل سنة ١٩٢٠م نشـرت
الوقــائع المصــرية فــي الجريــدة الرســمية للدولــة
مرسـوم تأســيس شـركة مســاهمة مصـرية تســمى
"بنك مصر"· كان قـد تـم قبـل ذلـك عقـد تأسـيس
الشركة بين ثمانية مـن المائـة والسـتة والعشـرين
مساه ًما جميعهم مصريون ،وحرر بصـفة عرفيـة
فــي  ٨مــارس ســنة ١٩٢٠م  -ثــم ســجل فــي ٣
أبريل  -أي بعـد أقـل مـن شـهر وهـؤﻻء الثمانيـة
هــم :أحمــد مــدحت يكــن باشــا ،يوســف أصــﻼن
قطــاوي باشــا ،محمــد طلعــت بــك ،عبــد العظــيم
المصري بك ،الدكتور فؤاد سلطان ،عبـد الحميـد
السـيوفى أفنـدي ،إسـكندر مسـيحه أفنـدي ،عبـاس
بسيوني الخطيب أفندي.
وتأسس بنك مصـر حـول المحـاور الرئيسـة
وهــي :إنشــاء بنــك مصــري برأســمال مصــري
وإدارة مصــرية وكــوادر مصــرية ،ولغــة تعامــل
عربيــة ،وتحويــل تنمــوي لﻼقتصــاد الــوطني مــن
اﻻستثمار الزراعي إلى اﻻستثمار الصناعي.
لم تحاول سـلطات اﻻحـتﻼل البريطـاني منـع
قيـام هـذا البنـك المصـري أو وضـع العقبـات فـي
طريق إنشـائه ،علـى الـرغم مـن أنـه قـام لينـافس
البنــك اﻷهلــي الــذي كــان يمثــل ســلطة اﻻحــتﻼل
اﻻقتصادي اﻹنجليزي لمصر ،وأرجـح ذلـك إلـى
أن الشــارع المصــري كــان فــي ذلــك الوقــت فــي
حالة غليـان فـي أعقـاب ثـورة ١٩١٩م ،فلـم تشـأ
سلطة اﻻحتﻼل أن تفجر الوضع مرة أخرى مثـل
ما حدث باعتقال سعد زغلول من قبل.



كمــا أن اﻹنجليــز ربمــا رأوا أن بنــك مصــر
برأس مالـه الصـغير وقلـة خبـرة المصـريين فـي
أعمال البنوك لن يستطيع الصـمود فـي المنافسـة،
ولن يلبث أن يقع ويغلق أبوابه ،فﻼ داعي لـدخول
معركة ضد الرأي العام ﻻ حاجة لهم بها.
وفـــي  ١٠مـــايو ١٩٢٠م تـــم افتتـــاح البنـــك
رســميا ،وألقــى طلعــت حــرب خطبــة فــي دار
اﻷوبرا المصرية بمناسبة بدء أعمال بنك مصر.
وبـــدأت رحلـــة بنـــك مصـــر فـــي تمصـــير
اﻻقتصـــاد المصـــري والقيـــام بـــدور كبيـــر فـــي
اﻻقتصــاد المصــري ،حيــث ســاهم فــي تأســيس
مجموعة من الشـركات المسـتقلة التـي تـدور فـي
فلكــه فترفعــه والقطاعــات اﻻقتصــادية اﻷخــرى
تدريجيا نتيجة التفاعل الطبيعي بينها جميعًا وأدت
سياسته إلى الكثير مـن التطـورات التـي شـوهدت
في اﻻقتصاد الـوطني والتـي كانـت مرتبطـة إلـى
حـد كبيـر بنشـاط بنـك مصـر وشـركاته أو كانــت
تمثل نتيجة من نتائجه·
يمكن إجمال المشاريع التي قام طلعت حرب
بالمساهمة فيها مرتبة تاريخيا كما يلي:
 :١٩٢٠بنك مصر.
 :١٩٢٠نادي طلعت حرب الرياضي.
 :١٩٢٢شركة مصر للطباعة )مطبعة مصر(.
 :١٩٢٣شركة مصر لصناعة الورق.
 :١٩٢٣شركة مصر لتجارة وحلج اﻷقطان.
 :١٩٢٥شركة مصر لصناعة السينما )استديو
مصر(.
 :١٩٢٦الشركة المصرية العقارية.
 :١٩٢٦بنك مصر الفرنسي.
 :١٩٢٧شركة مصر للغزل والنسيج.
 :١٩٢٧شركة مصر لمصايد اﻷسماك.
 :١٩٢٧شركة مصر لغزل الحرير.
 :١٩٢٧شركة مصر للكتان.
 :١٩٢٩بنك مصر سوريا.
 :١٩٣٠شركة مصر للنقل والشحن.
 :١٩٣٢شركة المصنوعات المصرية.
 :١٩٣٢شركة مصر للطيران.
 :١٩٣٤شركة مصر للسياحة.
 :١٩٣٤شركة مصر للتأمين كأول شركة تأمين
برأس مال مصرى وإدارة مصرية.
 :١٩٣٤شركة المصريون للجلود والدباغة.
 :١٩٣٥شركة مصر للمناجم والمحاجر.
 :١٩٣٧شركة مصر لصناعة وتكرير البترول.
 :١٩٣٨شــركة مصــر للصــباغة )بالتعــاون مــع
برادفورد(.
 :١٩٤٠شـــركة مصـــر للمستحضـــرات الطبيـــة
والتجميل.
ســاهمت هــذه المشــاريع الوطنيــة فــي إذكــاء
الروح الوطنية في هذه الفترة ،حيث شـجعت هـذه
المشاريع الكثيرين على فكرة اﻻدخار لدى البنك،
وزادت ودائع البنك مقارنة بكـل البنـوك اﻷجنبيـة
العاملـة فـي مصـر ،ممـا أنهـى مقولـة اﻻسـتعمار
والتي كانت تـردد فـي ذلـك الوقـت "المصـري ﻻ
يعرف إﻻ اﻻسـتدانة" حيـث اسـتطاع بنـك مصـر

تحفيز اﻻدخار لدى كل المصريين حتـى اﻷطفـال
بعـــد أن وزع البنـــك حصـــاﻻت علـــى تﻼميـــذ
المــدارس اﻻبتدائيــة ،ثــم يأخــذ مــا فيهــا ويفــتح
لﻸطفال دفاتر توفير بالبنك.
كــذلك شــجعت المشــاريع المــواطنين لﻺقبــال
علــى شــراء منتجــات هــذه الشــركات كبــديل عــن
البضــائع اﻷجنبيــة ،كمــا أســس بعــض المفكــرين
جماعـــة "المصـــري للمصـــري" وعملـــت علـــى
تشجيع المواطنين والتجار والمصانع للتعامل مـع
الشركات المصرية ،وساهم النقراشي باشا رئـيس
الوزراء في إنشاء معرض صـغير للمنتجـات فـي
النــادي الســعدي ،وكــان هــذا الســبب فــي إنشــاء
شركة المصنوعات المصـرية فـ ي عـام ١٩٣٢م،
وتم افتتاح العديد من الفروع لها في أنحاء البﻼد.
عظيمـا
وقتها كان سرور اﻹمام أبي العـزائم
ً
عنــدما ارتــدى المﻼبــس التــى صــنعت فــى مصــر
ﻷول مــرة واقتــدى بــه عــدد كبيــر مــن أتباعــه
ومريديه).(١
كـان طلعــت حـرب يتطلــع لقيـام بنــك مصــر
بدور أكبر فـي اﻷقطـار العربيـة ،وفـتح مجـاﻻت
أخــرى لنشــر فكــرة البنــك ومزيــد مــن التعــاون
المشترك ،وقد حدث ذلـك فـي الحجـاز والسـودان
ـر فــي حفــظ
دور كبيـ ٌ
وســوريا ولبنــان ،وكــان لــه ٌ
اﻻقتصاد السعودي من اﻻنهيار.

كان طلعت حرب يؤمن بأن تجديد اﻻقتصـاد
في مصر في بلد زراعـي متخلـف لـن يـتم إﻻ إذا
ازدهـــرت الثقافـــة واســـتنارت العقـــول باﻷفكـــار
أيضـا بـأن
الجديدة والثقافة الرفيعة ،وكـان يـؤمن
ً
الثقافة استثمار كبير .لذلك في عـام ١٩٣٠م أنشـأ
شــركة ترقيــة التمثيــل العربــي وأقــام لهــا مســرح
اﻷزبكية )المسرح القومي بعد ذلك( لتقدم أعمالها
عليه.
ولكن كان الحافز اﻷساس الـذي دفـع طلعـت
حرب إلى التفكير في إنشـاء سـتديو مصـري هـو
غلبــة العناصــر اﻷجنبيــة العاملــة فــي هــذا الحقــل
وهو يريده أن يكون مصريا من اﻷلف إلـى اليـاء
ولو على مراحل.
وفي عام ١٩٢٥م أنشأ شركة مصـر للتمثيـل
والسينما )سـتديو مصـر( ،وافتـتح سـتديو مصـر
في منطقة الهرم عام ١٩٣٥م.
قصـيرا لمـدة
فيلمـا
ً
وقد أنـتج سـتوديو مصـر ً
عشـر دقـ ائق لﻺعـﻼن عـن المنتجـات المصـرية،
كما أنتج نشرة أخبار أسبوعية عـن اﻷحـداث فـي
مصر يتم عرضها في دور العرض قبل بداية أي
فيلم ،بدأ سـتديو مصـر بإنتـاج أول أفﻼمـه بقصـة
مصــرية هــي) :وداد( بطولــة أم كلثــوم وأحمــد
عﻼم ،وإخراج اﻷلماني فريتز كرامب ،وقـد مثـل
الفــيلم مصــر ﻷول مــرة فــي مهرجــان فينيســيا
الدولي السينمائي )١٩٣٦م(.
وقـد أكـد طلعـت حـرب علـى أهميـة السـينما
وخطــورة دورهــا عنــدما قــال" :إننــا نعمــل بقــوة
اعتقادية وهي أن السينما صرح عصـري للتعلـيم

ﻻ غنى لمصـر عـن اسـتخدامه فـي إرشـاد سـواد
الناس".

على الرغم من النجاح الذي حققه بنك مصر
واﻹنجــازات اﻻقتصــادية التــي قــام بهــا ،إﻻ أن
اﻷزمــات المفتعلــة مــن قبــل ســلطات اﻻحــتﻼل
اﻹنجليــزي وبــوادر بــدء الحــرب العالميــة الثانيــة
أدت إلــى حالــة مــن الكســاد اﻻقتصــادي ودفعــت
المخــاوف الكثيــرين لســحب ودائعهــم لــدى بنــك
مصــر؛ ممــا تســبب فــي أزمــة ســيولة ،وممــا زاد
اﻷزمة سحب صندوق توفير البريـد لكـل ودائعـه
مــن البنــك ،ورفــض المحــافظ اﻹنجليــزي للبنــك
اﻷهلي وقتها أن يقرضه بضمان محفظة اﻷوراق
المالية ،وعنـدما ذهـب طلعـت حـرب إلـى وزيـر
الماليــة حينــذاك حســين ســري باشــا لحــل هــذه
المشكلة ،وطلب منه إما أن تصدر الحكومـة ً
بيانـا
بضــمان ودائــع النــاس لــدى البنــك ،أو أن تحمــل
البنك اﻷهلي علـى أن يقـرض بنـك مصـر مقابـل
المحفظـــة ،أو أن تـــأمر بوقـــف ســـحب ودائـــع
صندوق توفير البريد ،إﻻ أن حسين سري رفـض
ذلك بإيعاز من علي ماهر باشا بسبب قيام طلعـت
حــرب بمســاندة خصــمه النحــاس باشــا مــن قبــل،
واقتــرح الــوزير حــﻼ لهــذه اﻷزمــة لكنــه اشــترط
تقديم طلعـت حـرب ﻻسـتقالته ،فقبـل علـى الفـور
هــذا الشــرط مــن أجــل إنقــاذ البنــك ،وقــال كلمتــه
المشهورة" :مادام في تَرْ كي حيـاة للبنـك فﻸذهـب
أنا وليعيش البنك".
عقـب اسـتقالته مـن إدارة بنـك مصـر ،انتقــل
طلعت حرب للعيش في قرية العنانية ،فـي مركـز
فارســـكور بـــدمياط ،حيـــث عـــاش بعيـ ـ ًدا عـــن
اﻷضواء ،وتوفي في الثالث عشـر مـن أغسـطس
عام ١٩٤١م عن عمر يناهز  ٧٤عا ًما بالقاهرة.
أُقيمـت جنازتــه بمنزلــه الموجـود فــي شــارع
رمسيس ،وحضر الجنازة كل من :مندوب الملك،
ومصطفى النحاس باشا رئيس الـوزراء ،والعديـد
من الشخصيات السياسية مثل :أحمد مـاهر باشـا،
وأحمــد حســنين باشــا ،وشــيخ اﻷزهــر مصــطفى
المراغي ،ووكيل بطركية اﻷقباط ،ومفتـي الـديار
المصرية ،وشيخ المشايخ الصـوفية ،والعديـد مـن
كبــــار المــــوظفين بالحكومــــة ،والمفوضــــيات
اﻷجنبيــة ،وأعضــاء مجلــس إدارة ومــوظفي بنــك
مصر.
كما نعـاه العديـد مـن الشـعراء بقصـائد رثـاء
مثــل :عبــاس العقــاد ،وإحســان عبــد القــدوس،
وصالح جودت ،وأمير الشعراء أحمد شوقي.
قام طلعـت حـرب بنشـر العديـد مـن الكتـب،
كانــت أولهــا كتــب تتعلــق بالــدفاع عــن الهويــة
اﻹسﻼمية فـي العقـد اﻷخيـر للقـرن التاسـع عشـر



وهي» :كلمة حق على اﻹسﻼم والدولـة العليـة«،
»تاريخ دول العرب واﻹسﻼم«.
وفــي خضــم معركتــه اﻷدبيــة والفكريــة مــع
قاســـم أمـــين أصـــدر كتـــابي :تعلـــيم »المـــرأة
والحجــاب« )١٨٩٨م( »وفصــل الخطــاب فــي
المرأة والحجاب« )١٩٠٠م(.
كما أصـدر كتـاب »مصـر وقنـاة السـويس«
عــام ١٩٠٨م ،للتصــدي لمحــاوﻻت اﻻســـتعمار
لتمديد عقد امتياز قناة السويس.
وفــي عــام ١٩١١م أصــدر كتــاب »عــﻼج
أيض ـا لطلعــت
مصــر اﻻقتصــادي« ،كمــا صــدر
ً
حــرب كتــب منوعــة وهــي» :غايــة اﻷدب فــي
صــناعات شــعر العــرب« و»البــراهين البينــات
على وجوب تعليم البنات«.
كما تم تجميع جميـع خطابـات طلعـت حـرب
في كتـاب أطلـق عليـه» :خطـب طلعـت حـرب«
نشــرته مطبعــة مصــر عــام ١٩٢٧م .كمــا كــان
لطلعت حرب بعض اﻹسهامات الشعرية ،وصدر
له عدد من المقطوعات والقصائد.

كتــب المــؤرخ الفرنســي جــاك بيــرك عــن
طلعت حرب) :إن ميزته اﻷولى كانت في إدراكه
للقوة الكامنة واﻹمكانـات الهائلـة التـي لـم تسـتغل
تمام ـا؛
بعــد عنــد مواطنيــه( .وهــذا كــﻼم صــادق ً
حيـث دأب اﻻحــتﻼل اﻹنجليـزي علــى تــرويج أن
الشعب المصري ﻻ يعرف إﻻ الزراعـة ،وأنـه ﻻ
يجيد اﻷعمال اﻻقتصادية أو الصناعية ،وقد أثبـت
طلعـت حـرب فسـاد وخطــأ هـذه المقـوﻻت حيــث
ســاهم بنــك مصــر فــي تجميــع أمــوال المصــريين
التــي ادخروهــا خــﻼل الحــرب العالميــة اﻷولــى
والتــي كانــت حــائرة عاطلــة بعــد ارتفــاع أســعار
العقارات .وقد قام بنك مصر برسالته الوطنية في
تنمية الودائع عﻼوة على أرباحـه التـي اسـتثمرها
في إنشاء أكثر من عشرين شركة مصـرية ،ومـع
تأســيس البنــك رفــض طلعــت حــرب رئاســة بنــك
مصر وترك المنصـب ﻷحمـد مـدحت باشـا يكـن
واكتفــى هــو بمنصــب نائــب الــرئيس والعضــو
المنتدب.
قــام الكاتــب اﻷمريكــي إيريــك ديفيــز بتــأليف
كتاب بعنوان )طلعت حـرب وتحـدى اﻻسـتعمار.
دور بنك مصـر فـي التصـنيع  ١٩٢٠ـ ١٩٤١م(
وهي دراسة أكاديمية نال عنهـا رسـالة الـدكتوراه
مــن جامعــة شــ يكاغو ،تعــرض الكتــاب إلــى أن
تجربــة طلعــت حــرب فــي التنميــة جــديرة حقــا
بالتأمل والدراسة.
نسأل ﷲ أن يرحم طلعت حرب ويسـكنه مـع
مخلص ـا
الصــالحين فــي الــدار اﻵخــرة ،فقــد كــان
ً
لوطنه ودينه.
وصــلى ﷲ علــى ســيدنا وموﻻنــا رســول ﷲ
وعلى آله وسلم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

وﻣا واجههم به ﻣن جﻣالــه وبهائــه وضــيائه ونــوره وجﻼلــه
وكﻣاله .ولﻣا كان كل رســول جــاء إلــى قوﻣــه ليطهــرهم ﻣـ ن





نجاســات اﻷخــﻼق التــى كــانوا عليهــا ،ويبــين لهــم ً
خلقـا ﻣــن
أخــﻼق ﷲ تعــالى ،اقتضــت حكﻣــة ﷲ تعــالى أن يخــص كــل
رسول بآية ﻣن اﻵيــات ،التــى يﻣحــو ﷲ بهــا ﻣــا كانــت عليــه

ﻣتقرر أن السعادة والخير ﻻ ينــاﻻن إﻻ بالقيــام بﻣــا يحبــه

أﻣته ﻣن الضﻼل ،ثم يرسل رسوﻻً آخر بحسب استعداد اﻷﻣة

ويـرضاه ،والسبيل إلى نيــل ﻣحابــه هــو اتبــاع رســله الكــرام

وﻣا كانت عليه؛ حتى أهل الﻣجتﻣع اﻹنسانى للكﻣال الﻣطلق،

)عليهم الصﻼة والســﻼم(؛ ﻷنــه  صــاغ نفوســهم الطــاهرة

وللوصول إلى الﻣقام اﻷعلى الــذى أعــده لﻺنســان فــى الــدنيا

ﻣن أصفى الجواهر النورانية الروحانية الربانية ،واصطفاهم

ﻣتﻣﻣـا لﻣكــارم
واﻵخرة ،بعث خاتم الرسل سيدنا ﻣحﻣدًا 
ً

لنفسه ،فكانوا وسيلة إلى خلقه ،ووسائل خلقــه إليــه  بﻣــا

اﻷخﻼق ،فات ًحا للرسالة؛ ﻷن ﷲ – سبحانه  -كﻣا عاهد بنــى

كاشفهم به ﻣن أسرار غيبه الﻣكنون ،وأنوار سره الﻣصون،

اﻹنسان يوم أَلَسْتُ ِب َر ِبّ ُك ْم) اﻷعراف..(١٧٢ :



أﻻ يشـــركوا بـــه أحـ ـدًا ،وا ـث ـ ﻖ الرســـل

أ َ ْك َم ْلـتُ لَ ُكـ ْم دِيـ َن ُك ْم َوأ َ ْت َم ْمـتُ



)صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم( بعـد أن مـنحهم

ضـيتُ لَ ُكـ ُم
علَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ
َ

      

الحسنى أنهم يكونون أتباعًا لحبيبه ومصطفاه

اﻹ ْسﻼَ َم د ً
ِينـا) المائـدة.(٣:
ِ

 إذا ظهر فى زمان رسول منهم ،تنبي ًها

وقال سـبحانه  :ﱠمـ ْن ي ُِطـ ِع

ّ َ

       
     

.

ً
وإعﻼنـ ـا مـــن ﷲ-
بقـــدره عنـــد ﷲ تعـــالى،

سو َل فَقَ ْد أ َ َ
ع
الر ُ
طا َ
ﱠ

)النساء .(٨٠ :ومن

فيكون معنا ،ونكـون معـه ،سـبحانه ،ونكـون

ســـبحانه -أنـــه الرســـول المبعـــوث بأكمـــل

وفقــه ﷲ تعــالى ﻻتبــاع حبيبــه  كــان

عنده ويكون عنـدنا ،كمـا قـال سـبحانهِ  :إ ﱠن

الكماﻻت التى يحبها ﷲ ،ويرضاها؛ ﻷن كل

عـــامﻼً بمحـــاب ﷲ ومراضـــيه ،وﻻ يعمـــل

ُه ـم ﱡمحْ ِس ـ ُنونَ 

رسول منهم محتاج إلى المقام اﻷكمل ،الـذى

بمحاب ﷲ ومراضيه إﻻ محبوب ﷲ تعـالى،

)النحـل .(١٢٨ :وقـال ســبحانهِ  :فـي َم ْق َعـ ِد

ﻻ ينــال إﻻ بــه  ،متــى ظهــر فــى أى

ﻷن كل محب

تعالى على قدر

ق عِن َد َملِيكٍ ﱡم ْقتَد ٍِر) القمر .(٥٥ :وقال
ِ
ص ْد ٍ

زمان ،ومن لم يدرك زمانه من أهل اﻹيمـان

كماله العلمى اليقينى ،ولم تكمل تلك الحقـائﻖ

سبحانهِ  :إ ﱠن الﱠذِينَ عِنـ َد َر ِّبـكَ ﻻَ َي ْسـتَ ْك ِب ُرونَ

بــا وبرســله الصــادقين ،فهــو علــى الحــال

فى كتاب سماوى قبل القرآن ،وليس المتخلﻖ

ع ْن ِع َبا َد ِت ِه) اﻷعراف.(٢٠٦ :
َ

ومـن خالفـه مـن

بخلﻖ واحد مـن أخـ ﻼق ﷲ تعـالى كـالمتخلﻖ

   


الكاملة؛ حتى يظهـر 

ـافرا بــا
أهــل اﻹيمــان فــى زمانــه ،كــان كـ ً
وبرسله جميعًا.

محبوب

بجميــع أخﻼقــه ســبحانه ،وﻻ العامــل بعمــل
واحــد محبــوب

كالعامــل بجميــع محابــه

فإن المؤمن بـالتوراة واﻹنجيـل ﻻ يكـون

نوحـا  طلــب مــن قومــه
ســبحانه ،فــإن ً

ً
مؤمنــا إذا خــالف رســول ﷲ بعــد شــروق

ترك عبادة اﻷصـنام ،وصـال ًحا  طالـب

شمسه؛ ﻷن تكذيبـه جحـود بـا تعـالى ،قـال

ً
ولوط ـا  نهــى
قومــه بالمســاواة بيــنهم،

تعــالىَ  :فـإِ ﱠن ُه ْم ﻻَ ي َُكـ ِذّبُونَكَ َولَ ِكـ ﱠن ﱠ
الظـالِمِ ينَ

قومه عـن الفاحشـة القبيحـة ،وموسـى 

ت ّ ِ َيجْ َحــدُونَ ) اﻷنعــام .(٣٣ :فهــو
ِب َآيــا ِ

طالـــب أعـــداءه بالحريـــة لبنـــى إسـ ـ رائيل،

 رســول الرســل ،وكتابــه مهــيمن علــى

وعيسى  طالب قومـه بـالخلﻖ الحسـن،

جميـــع الكتـــب ،ﻷنـــه )صـــلوات ﷲ عليـــه

والرجــوع إلــى اﻷثــر ،وجاءنــا رســول ﷲ

وســـﻼمه( جاءنـــا بتمـــام مكـــارم اﻷخـــﻼق،

 بكل ما جاءت بـه الرسـل ،وزادنـا ﷲ

ومحاسـن اﻷعـراق .قـال ﷲ تعـالىْ  :ال َيـ ْو َم

مــن فضــله مــا بــه نحظــى بمعيتــه وعنديتــه،



ّ َ َم ـ َع ﱠال ـذِينَ ات ﱠ َق ـواْ ﱠو ﱠال ـذِينَ

هذه المقامـات العليـة لـم يتفضـل ﷲ بهـا
علــى أكمــل أتبــاع الرســل الســابقين ،لكنــه-
سبحانه -خصنا بها دون غيرنـا ،لمـا أكرمنـا
بـه مـن محابـه ومراضـيه ،التـى جمعـت لنـا
الخيـر كلـه ،فرسـول ﷲ  خيـر الرسـل
قدرا ،وأفضلهم منزلة ،وأنفعهم للعالم أجمـع،
ً
وكيف ﻻ .والحجة قائمة ،والمحجة واضحة،
والحقــائﻖ جليــة؟ أقامــه ﷲ مقامــه فــى قولــه
تعالىِ  :إ ﱠن الﱠذِينَ يُ َبا ِيعُونَكَ ِإ ﱠن َمـا ي َُبـا ِيعُونَ ﱠ َ
َي ُد ﱠ ِ َفـ ْوقَ أ َ ْيـدِي ِه ْم) الفـتح .(١٠ :وتفضـل

        
      
    
 
.

ويقـــــول رســـــول ﷲ

على الوجه اﻷكمل ميراث ينالونه من النبوة،

) :لـــو كنـــت متخـ ـذًا

بعــد تزكيــة نفوســهم ،يتفضــل ﷲ بــه علــيهم

خليﻼً غير ربى ﻻتخذت أبا

بقــبس مــن مشــكاة أنــوار رســول ﷲ 

بكـــــــر ولكنـــــــه أخـــــــى

باﻹلهام اﻹلهى ،يشهدون به آيات ﷲ تعـالى،

عليه – سبحانه  -بخير الفضل بﻼ سؤال مما

سولُهُ
وصاحبى() .(١ويقول تعالىَ  :و ّ ُ َو َر ُ

يتفضل به على أولى العزم بعد السؤال ،قـال

أ َ َح ﱡﻖ أَن ي ُْرضُوهُ) التوبة .(٦٢ :وفى إفـراد

ع ِلـ َم َو ﱠر َثـه ﷲ
قال َ ) :من عمِ َل ِبما َ

سي ِْن
ﷲ تعالى :ث ُ ﱠم َدنَا فَتَ َدلﱠى * فَكَا َن قَ َ
اب قَ ْو َ

الضمير)هاء( من مضنون العلم ما ﻻ تفى به

ع َِلـم مــا َلـ ْم َي ْع َلـ ُم() .(٢فقــد تقهــرهم أحــوالهم،

أَ ْو أَ ْدنَى * فَأ َ ْو َحى ِإلَى َع ْبـ ِد ِه َمـا أَ ْو َحـى * َمـا

اﻹشارة ،فظهر جليا أن اتباعه  وضعه

فينكر عليهم مـن لـم يبلغـوا مقـامهم ،ويتشـبه

ب ْالفُ َؤا ُد َما َرأَى) النجم.(١١ - ٨ :
َكذَ َ

ﷲ تعــالى ســببًا لمحبتــه للعبــد المتبــع ،وهــو

بهم من ﻻ بصـيرة لهـم ،فـإن الشـريعة تـأمر

أُثبت لحبيبه القرب بﻼ بين؛ حتى وقعـت

سبحانه مسبب اﻷسباب ،وتلك اﻵية الشـريفة

بالســعى فــى اﻷرض ،واﻷكــل مــن رزق ﷲ

فى قولهَ  :مـا

بينت سبيل النجاة ،فمن خالفه  ،وادعى

تعالى ،وقـد يقـوى الوجـد عنـد أهـل العـزائم

ب ْالفُـ َؤا ُد َم ـا َرأَى) الــنجم .(١١ :علــى
َك ـذَ َ

محبة ﷲ تعالى ،كذب على نفسه.

فيمشــون فــى اﻷرض لﻸكــل مــن رزق ﷲ،

رواية تشديد الذال .أى :ما كذب قلبه بصره،




فيرزقهم ﷲ تعالى غذاء القلوب ،بمـا يرونـه

العين على العين ،وأنه 

فرأى 


ببصـره مـا رآه بقلبـه ،وموسـى

يقولَ  :ربّ ِ أ َ ِرنِي أَن ُ
ظ ْر ِإ َليْكَ قَا َل َلـن

ت ََرانِي) اﻷعـراف .(١٤٣ :وموسـى 
يقــولَ  :ربّ ِ ْ
صــد ِْري) طــه:
اشــ َرحْ ِلــي َ
 .(٢٥وﷲ يقــول لحبيبــه :أ َ َلــ ْم ن َْشــ َر ْح َلــكَ

صـــد َْركَ ) الشـــرح .(١ :وموســـى 
َ
اختار من قومه سبعين رجـﻼً ،فلـم يرشـدوا،
وســيد الرســل  يقــول ﷲ تعــالى ً
مبينــا
سـو َل فَ َقـ ْد أَ َ
ع
الر ُ
طـا َ
لقدره  :ﱠمـ ْن ي ُِطـ ِع ﱠ

ّ َ

الحال عندنا هو الحجـة التـى تقـوم علـى
كمال اﻻتباع لرسول ﷲ  ،فإن الشريعة
المطهــــرة جاءتنــــا بــــالرخص والعــــزائم،
والرخصــة شــىء محــدد ومعــدود ،والعــزائم
درجات ،والشريعة هى الطرق الواسعة التى
تطيقها كل النفوس على السواء ،فكل ما جاء
فــى الشــريعة المطهــرة هــو الوســط الــذى ﻻ
يتجاوزه الغالى فيضل ،ويتساهل فيه البطىء
فيزل ،وﻷهل العـزائم إذا عملـوا بمـا علمـوا

ويمنحون به علم ما لم يكونوا يعلمون.

س ـنُ ِري ِه ْم
مــن اﻵيــات ،بــدليل قولــه تعــالىَ  :
آ َيات َِن ـا ِف ـي َ
ق َو ِف ـي أَنفُ ِس ـ ِه ْم) فصــلت:
اﻵف ـا ِ
 .(٥٣فــنفعهم ﷲ بهــذا الــرزق طلــب رزق
اﻷجســام ،ويســر لهــم مــا ﻻ بــد لهــم منــه،
فيتركـون العمــل فــى الـدنيا للــدنيا ،ويعملــون
فيهــا  ،بغيــة فــى نيــل فضــله ورضــوانه،
فيكون المنكر عليهم جاهﻼً بحـالهم ،والمسـلم

لهم من غير بصيرة تائ ًها شاط ًحا ،وهم 
رغبـا
يسارعون إلى الخيـر ،ويـدعون ربهـم
ً

ورهبًا اتباعًا لرسـول ﷲ 

)النساء.(٨٠ :



وتشـب ًها بـه،

ولو أن أهل اﻹنكار ذاقوا جرعة مـ ـن محبـة

من أمته ،وإيثـارهم بمحبتـه تعـالى ﻻ تسـلب

ﷲ تعالى لذابت قلوبهم شوقًا إليه ،وﻻنكشفت

مــن اﻷمــة -وإن بعــد زمانــه -بــدليل قولــه:

ـروا منهــا،
لهــم الســتائر عــن حقيقــة الــدنيا ففـ ﱡ

ف َيأْتِي ّ ُ ومعلوم أن سوف للزمان
فَ َ
س ْو َ

ولــو علــى أنفســهم أو

البعيــد ،فــا يبشــرنا بإظهــار رجــال يحــبهم

تعــــالى

ويحبونه فى كل زمـان ،وقـد رأتهـم عيوننـا،

باﻹخﻼص واليقين ومحبة ﷲ تعـالى ،فضـﻼً

وسمعت أخبارهم آذاننـا ،بـدليل قولـه :

منه يؤثر به من يشاء من عباده ،قال تعـالى:

)ﻻ تزال طائفة من أمتى قائمة على الحﻖ ﻻ

ف َيأْتِي ّ ُ ِبقَ ْو ٍم ي ُِحـ ﱡب ُه ْم َويُحِ بﱡونـَ هُ أَذ ﱠِلـ ٍة
فَ َ
س ْو َ

يضرهم من خالفهم؛ حتى يأتى أمر ﷲ().(٣

قيام ـا فيهــا شــهداء
ً

الوالــــدين واﻷقــــربين ،عمــــاﻻً

اهـدُونَ
علَى ْالكَافِ ِرينَ يُ َج ِ
علَى ْال ُمؤْ مِ نِينَ أَع ﱠِزةٍ َ
َ

وها نحن فى هذا الزمن المتـأخر ،نسـمع

ﻵئ ـ ٍم ذَ ِل ـكَ
س ـ ِبي ِل ّ ِ َوﻻَ َي َخ ـافُونَ لَ ْو َم ـةَ ِ
ِف ـي َ

بأنصـــار ﷲ فـــى اﻷناضـــول ،القـــائمين

شـا ُء) المائـدة.(٥٤ :
ض ُل ّ ِ يُؤْ تِيـ ِه َمـن َي َ
فَ ْ

تعالى ،يجاهدون فى سبيله أعداءه ،ويجددون

ف َيـأْتِي ّ ُ ِب َقـ ْو ٍم ي ُِحـ ﱡب ُه ْم
فقوله تعالى :فَ َ
س ْو َ

ســـنته ،ونـــرى أفـــرادًا مـــن ورثتـــه 

ﱡونـهُ أكبــر بشــرى للمــؤمنين تثبــت أن
َويُحِ ب َ

يصــدعون بــالحﻖ ،ﻻ تأخــذهم فــى ﷲ لومــة

أمــة ســيدنا محمــد  مخصوصــة بهــذا

ﻻئــم ،ينوعــون اﻷفكــار ،ويجــددون الســنن،

الفضل من أوله إلى أن تقوم السـاعة ،ولـيس

ويبينون الحكمـة واﻵيـات ،ويملئـون القلـوب

هذا الفضل خاصـا بالصـحابة ،بـل هـو عـام

ً
يقينـا وحبـا بعبــاداتهم وإشــاراتهم وأحــوالهم،

لجميع المسلمين فـى أى زمـان ومكـان؛ ﻷن

وﻻ يخفون إﻻ على الخفافيش.

معجزة النبـى 

وف
َوٱ ْلحُبﱡ َغيْبٌ ِب ِه ٱ ْل َمحْ بُوبُ َم ْو ُ
ص ُ
ٱ ْل ُحـبﱡ َجـ ْم ٌع َوفَ ْر ٌق فِي ُمنَازَ لَ ٍة
وف
عـلَى ٱﻷَع َْرافِ َم ْوقُ ُ
ِبـﭑ ِﻹ ِتّ َحا ِد َ
بٱ ﱡ
ست َِرتْ
سا ِن ﱠيتِي ُ
فِي َجا ِن ِ
ور ِإ ْن َ
لط ِ
وف
ُور ْكـتُ َوٱ ْل ُم ْشتَاقُ َم ْل ُه ُ
َ
ع ّنِي َوب ِ
ِيس ُم ْرتَ ِشفًا
ب ٱلتﱠ ْقد ِ
نُودِيتُ مِ ْن َجا ِن ِ
وف
َع ْبدًا َوقَ ْل ِبـي ِب َمـ ْن َنـادَاهُ َمأْلُ ُ
َارا قَ ْب َل َم ْع ِر َفتِي
شَا َهدْتُ فِي ٱ ْلحُبّ ِ ن ً
َحي ُ
وف
ار َم ْع ُر ُ
ْث ٱ ْل ُم َع ﱠن ٰى ِب َ
ض ْوءِ ٱل ﱠن ِ
ورا َب ْع َد َم ْع ِر َفتِي
ار نُ ً
ِي ٱل ﱠن ُ
ص َ
َ
ارتْ ل َ
ض َ
وف
ص ِل ُم ْ
علَى ٱ ْل َو ْ
ط ِربٌ َو َم ْع ُك ُ
قَ ْل ِبي َ
ار ت ْ
َظ َه ُر لِي
ب ٱﻷ َ ْي َم ِن ٱﻷ َ ْن َو ُ
فِي َجا ِن ِ
ف
ُوركَتْ َك ْشفًـا َوتَ ْ
صنِيـ ُ
فِي بُ ْق َع ٍة ب ِ
ٱ ْل ُحـبﱡ مِ ْنهُ لَهُ َم ْع َنـ ٰى ﴿يُحِ ﱡب ُه ُمو﴾
وف
َوٱ ْلحُبﱡ مِ ّنِي َلهُ َوٱ ْل َع ْب ُد َم ْو ُ
صـ ُ
ص ْرتُ ُمـتﱠحِ دًا َو ُم ْنف َِردًا
َوص ٌ
ْف ِب ِه ِ
يف
قُ ْر ِبي ِب ُح ِّبي َو َب ْدئِي فِيـ ِه تَ ْعـ ِر ُ
١
) ( ذ ه م ل  ١٠٨/٧ح ٦٣٢٢بلفـ ) :ﻟـ ْ ُ ْ ـ ُ
ُم ﱠ ِ ـ ً ا َخلِ ـ ﻼً ﻻَتﱠ َ ـ ْ ُت أََ ـا َ ْ ـ ٍ َخلِ ـ ﻼً َوَﻟ ِ ﱠ ـهُ أَ ِخ ـى
ِ
ِِ
ِ ﱠ
ﱠ
ص ـ ـ ـاحَ ُ ْ
ص ـ ـ ـاح ى َوَق ـ ـ ـ ات َ ـ ـ ـ َ ﱠ ُ َع ـ ـ ـ َو َج ـ ـ ـ ﱠل َ
َو َ
َخِل ﻼً(.

تـدوم ﻷمتـه  -وإن بعـد

كــل هــذا الخيــر العظــيم الــذى فزنــا بــه-

الم ـ ﱠن والســلوى لبنــى
عنهــا -فــإن ﷲ أنــزل َ

جماعــة المســلمين -هــو بركــة مــن بركــات

إســرائيل معجــزة لموســى ،ولمــا أن توجــه

رسول ﷲ  ،ووابـل مـن غيثـه المحيـى

موسى لميقات ربه ،أبقى تلك المعجـزة لبنـى

للقلوب التى يجذبها إلى عـﻼم الغيـوب ،وقـد

) (٣أخ جــه أح ـ  ،١٠١/٤ح ،١٦٩٧٤واﻟ ــار

ً
زمانـا
إسرائيل فى غيبة سيدنا موسى ،وبعده

أشرقت شمسه المحمدية فى شهر ربيع.

 ،١٣٣١/٣ح ،٣٤٤٢وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،١٥٢٤/٣

يف
ُكـ ﱡل ٱ ْل َمقَا َما ِ
ت قَ ْب َل ٱ ْلحُبّ ِ تَ ْع ِر ُ

ح.١٠٣٧

ومكا ًنا ،فمعجزاته 

مـن اختيـار رجـال



) (٢اﻟ ـ ـ ـ ـ رر اﻟ
ﻟل ـ

ـ ـ ـ ـ ة فـ ـ ـ ــى اﻷحادي ـ ـ ـ ـ

اﻟ ـ ـ ـ ـ ه ة

ى  ،٢٠/١وفــى إح ــاء عل ـ م اﻟـ ي ﻟلغ اﻟــى

.١٣٨/١

لمــا كــان اﻹنســان جــوهرة عقـ د
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب،
وقــد جمــع ﷲ فيــه كــل حقــ ائﻖ
الوجــود ممــا خلقــه فــي اﻷرض
والســماء ومــا فيهمــا ،خلقــه ﷲ
ليعمر به ملكه وملكوتـه ،وجعلـه
خليفة عنه في أرضـه ،والخليفـة
فــي اﻷرض هــو ســيد َمــن فــي
اﻷرض و َمن في السـماء ،وجعـل
لـــه ملـــك اﻷرض مقـــرا لﻺقامـــة
ومستقرا له بعد موته ،ثم ينشئه
النشــأة الثانيــة ،فيمنحــه الملــك
الكبير.
لذلك ابتﻼه ﷲ تعـالى بـأن سـخر
لــه مــا فــي الســموات ومــا فــي
وصـــرفه
جميعـــا منـــه،
اﻷرض
ً
ﱠ
تصريف الربوبية في ال ُم ْلك ،فكل
مــا فــي ال ُم ْلـك وال َملَ ُكـوت مسـ ﱠخر
له بإذنه تعالى.
فإن ذَكَر ﷲَ وأطاعه من غير أن
وشـ ـكَره فلـــم يكفـــره،
يعصـــيهَ ،
ووحﱠده فلم يجحده؛ تفضـل عليـ ه
﴿و ِإذَا
بالملك الكبيـ ر ،قـال تعـالىَ :
ِيمـ ـا و ُملَ ًكـ ـا
َرأ َ ْيـ ـتَ َثـ ـ ﱠم َرأ َ ْيـ ـتَ نَع ً
ـرا﴾ )اﻹنســـان ،(٢٠ :وهـــذا
َكبِيــ ً
الملك الكبيـر هـو لﻺنسـان الـذي
اتبع رسول ﷲ  حﻖ اﻻتباع.
وللعقول أن تحتار في اﻹنسـان!،
فبينـــا تـــراه وروحـــه الطـــاهرة
ســائحة فــي ملكــوت ﷲ اﻷعلــى،
مشــــرفة علــــ ى قــــدس العــــزة
والجبــروت؛ وإذا بــك تــراه فــي
أسفل سافلين ،أضـل مـن اﻷنعـام
وشـــرا مـــن الشـــياطين ،وفـــوق
اﻷرواح العالية ،بل فوق عـالين،
قال تعالىَ :
﴿وأَنـت ُ ُم ْاﻷَع َْلـ ْونَ َو ﱠ ُ
َمعَ ُك ْم﴾ )محمد.(٣٥ :
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب
قـــدرة ﷲ فـــى اﻹنســـان ،ومـــا
ســـخره ﷲ لـــه مـــ ن الكائنـــات،
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته،
ومهــاوى هﻼكــه وضــﻼله ،ومــا
فصله اﻹمام المج ِ ّدد السيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة
اﻹنســـان ،والحكمـــة مـــن إيجـــاد
الخلﻖ ،وبدء الحقيقة اﻹنسـانية،
وإرسال الرسـل ،وتـأثير اﻹسـﻼم
علــى اﻹنســان ،ونجــاة اﻹنســان
بالمصطفى  ،وما ادعاه أهـل
الجهالـ ة فــي خلــﻖ اﻹنســان ورد
اﻹمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى
يتبـــين للســـالك حقيقـــة خﻼفـــة
اﻹنسان عـن ربـه ،ليسـلك سـبيل
الســـــعادة والنجـــــاة ،ويتعلـــــﻖ
ﷲ
باﻹنســان الكامــل الــذي خلــﻖ ُ
ﻷجله ك ﱠل الموجودات .








لسابق علمه 

ولمــا كــان هــذا الخطــاب والشــهود
فيهم بـأن بنـي

والعهــد لجميــع بنــي آدم كــان ذلــك

آدم إذا ﻻبســت أرواحهــم أشــباحهم

دلـ ً
جميع ـا بــد ًءا،
ـيﻼ علــى إيمــانهم
ً

أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم

ولكن؛ ما بال قوم يكفرون بعد هذا

ومﻼذهم هذا المشهد الرباني؛ فأخذ

اﻹيمان؟!.

عليهم العهد والميثاق بقوله تعـالى:
عـ ْن
أَن تَقُولُواْ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ِإ ﱠنا ُك ﱠنا َ

َهذَا َغـافِ ِلينَ 

كشف ذلك سيدنا رسـول ﷲ 
)كـ ﱡل مولـو ٍد ي َ
في قوله ُ :
ُولـ ُد َع َلـى

)اﻷعـراف،(١٧٢ :

ينصـرانه
يهودانه أو ِ ّ
الفطرة َ فأبواه ّ ِ

أي :احذروا أن تنسوا هـذا المشـهد

أو يم ِ ّجسانه( "البخاري ومسلم".

ي الذي اعتـــــرفتم فيـه
ي الجل ّ
العل ّ
بربوبيتي لكم ،فإذا جئـتم يـوم القيامـ ة وسـألتكم
ي فتقولـواِ  :إ ﱠنـا ُك ﱠنـا
عن هذا المشهد تعتذرون إل ﱠ

فكأن اﻹنســان يولَد مؤم ًنا كامـــــل
اﻹيمــان ﻻستئناسـ ه ـب ـ :أَلَ ْسـتُ ) اﻷعــراف:

فإنني ﻻ أقبل بعـد هـذا الشـهود

فمـن أوفـى بعهــده فـي الــدنيا فـاز ونجــا،
َ ،(١٧٢

َع ْن َهذَا غَافِلِينَ 
عذرا.
ً

ومـن خان العهد وخالف الوعد خسر وهلـك كمـا

وقوله تعالى :أ َ ْو تَقُو ُلو ْا ِإ ﱠن َما أ َ ْش َركَ آ َبا ُؤنَا مِ ن
قَ ْب ـ ُل َو ُك ﱠنــا ذُ ِ ّر ﱠي ـةً ِ ّمــن َب ْع ـ ِد ِه ْم أَفَت ُ ْه ِل ُك َن ـا ِب َم ـا فَ َعــ َل
ْال ُمبْطِ ُلونَ ) اﻷعراف ،(١٧٣ :حجة قائمة علـى

نكـ ُ
قال تعالى :فَ َمـن ﱠن َكـثَ فَإِ ﱠن َمـا َي ُ
ع َلـى َن ْف ِسـ ِه
ث َ
س ـيُؤْ تِي ِه أ َ ْج ـ ًرا
ع َ
اه ـ َد َ
َو َم ـ ْن أ َ ْو َف ـى ِب َم ـا َ
علَ ْي ـهُ ﱠ َ فَ َ
عظِ ي ًما) الفتح ،(١٠ :وقال تعالىَ  :و َم ْن أ َ ْوفَى
َ

أنه سبحانه ﻻ يقبل عـذر معتـذر بعـد هـذا الـدليل

ِب َع ْه ِد ِه مِ َن ﱠ ِ فَا ْستَ ْبش ُِرواْ ِب َبـ ْي ِع ُك ُم ﱠالـذِي َبـا َي ْعتُم ِبـ ِه
َوذَلِكَ ه َُو ْالف َْو ُز ْالعَ ِظي ُم) التوبة.(١١١ :

الواضح.
ي يـوم القيامـة
ومعناه :احذروا أن تعتـذروا لـد ّ
بقولكمِ  :إ ﱠن َما أ َ ْش َركَ آ َباؤ َُنـا ِمـن قَ ْبـ ُل َو ُك ﱠنـا ُذ ِ ّر ﱠيـةً
ِ ّمن َب ْع ِد ِه ْم فوجب علينا بحسب العادة أن نقتـدي
بﺂبائنــا أَفَتُ ْه ِل ُك َنــا ِب َمــا فَ َعــ َل ْال ُمبْطِ ُلــونَ  ،وهــذا
اعتـــذار ﻻ يُقبـــل؛ ﻷن ﷲ تعـــالى جمـــع اﻵبـــاء
واﻷبناء جميعًا في صعيد واحد ،وكشف الحجاب
عــن جمالــه ،وأشــهد الكــل بعيــونهم ،وخــاطبهم
جميعا بقوله :أ َ َلسْتُ ِبـ َر ِّب ُك ْم؛ فـأقروا بربوبيتـه
 بعد العيان ﻻ البيان.



وعن جويبر قال :مات ابن للضحاك بن مزاحم
ابن ستة أيام ،قال :فقال :يا جابر إذا أنت وضعت
ابني في لحده ،فـأبرز وجهـه ،وحـل عنـه عقـده،
فــإن ابنــي ُم َ
جل ـس ومســئول! ،ففعلــت بــه الــذي
أمرني ،فلما فرغت قلت :يرحمك ﷲ ،عـم يُسـأل
ابنك؟ ،قال :يُسأل عن الميثـاق الـذي أقـر بـه فـي
صلب آدم  ،قلـت :يـا أبـا القاسـم ،ومـا هـذا
الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ ،قال :حـدثني

ابن عباس أن ﷲ مسح صلب آدم ،فاستخرج منـه كـل نسـمة هـو

أَلَسْتُ  واض ًحا جليا؛ فشاهده مع إخوانه من أهل السابقية.

خالقها إلى يوم القيامة ،وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ،وﻻ يشركوا به

وليس لمنكر حجة على ﷲ؛ ﻷن قضاء ﷲ وقدره محجوبـان عـن

شيئًا ،فلن تقوم الساعة؛ حتـى يولـد مـن أعطـي الميثـاق يومئـذ ،فمـن

البصائر قبل اﻷبصـار ،والسـابقة والخاتمـة مجهـوﻻن للمـؤمنين قبـل

أدرك منهم الميثاق اﻵخر فوفى بـه نفعـه الميثـاق اﻷول ،ومـن أدرك

الكفار ،وهذا هو اﻷمر الذي أذاب قلوب اﻷبرار ،وحثهم علـى القيـام

صـغيرا
الميثاق اﻵخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق اﻷول ،ومـن مـات
ً

السـ ﱠنة ليـل نهـار ،كمـا أخبرنـا ﷲ العزيـز
بفرائض الشريعة ونوافـل ﱡ

قبل أن يدرك الميثاق اﻵخر مات على الميثاق اﻷول على الفطرة.

امـا) الفرقـان:
الغفار بقوله تعالىَ  :والﱠذِينَ َي ِبيتُونَ ِلـ َر ِّب ِه ْم ُ
سـ ﱠج ًدا َو ِق َي ً
عا وخفيةَ  :و ﱠالـذِينَ
(٦٤؛ حتى إذا أصبحوا من بياتهم دعوا ﷲ تضر ً
ام ـا
َيقُولُ ـونَ َرب َﱠن ـا ْ
اص ـ ِر ْ
ع ـذَا َب َها َك ـانَ غ ََر ً
اب َج َه ـ ﱠن َم ِإ ﱠن َ
ع ـذَ َ
ع ﱠن ـا َ
ف َ

ي ،وهـو أن جميـع بنـي اﻹنسـان شـهدوا واعترفـوا،
وهنا سر خف ّ
وزادهم ﷲ فضﻼ منه بأن بعث فيهم أنبياء ورسﻼ ذ ﱠكروهم بهذا العهد
اﻷزليوعاهدوهم عه ًدا ثان ًيا ،ف َمن آمن بالعهـد الثـاني نفعـه ﷲ بـاﻷول
والثاني ،و َمن كفر بالعهد الثاني أهلكه ﷲ باﻷول والثاني.
ومن هذا يظهر أن الرسل عليهم الصﻼة والسﻼم وورثتهم أقامهم

)الفرقان ،(٦٥ :وذلك خوفًا من سـلب اﻹيمـان؛ لجهلهـم بمـا سـتكون
عليه السوابق والخواتيم.
ولهذا يخاطب اﻹمام أبو العزائم اﻹنسانَ ويذ ّكِره بعهده ،فيقول:
رحمن والنور العلي
يا صـورة َ الــ
ِ
ب الجلي
يا ِسد َْرة َ اﻷوصافِ والغي ِ

ﷲ تعــالى يــذ ّكِرون عبــاده عهــدهم اﻷول ،قــال تعــالىَ  :وذَ ِ ّك ـ ْر َف ـإِ ﱠن
ال ِذّ ْك َرى تَنفَ ُع ْال ُمؤْ مِ ِنينَ ) الذاريات ،(٥٥ :وﻻ تكـون الـذكرى إﻻ بمـا

فيكَ العوال ُم كلﱡــهـــا ُ
طـ ِو َيتْ فَ َهـلْ

عرف ثم نسي لطول المدة.
ومن ذكـر فـإن عهـد أَلَ ْسـتُ  يكـون حجـة؛ ﻷن الجميـع قـالوا:

أدركتَ سِرا فيكَ مِ ن معنى الولي
القدس ما
خفيت ِلذَاتِك من معاني
ِ

َ بلَ ٰى وقولهمَ  :بلَ ٰى ابتﻼء عظيم من ﷲ؛ ﻷنه سبحانه جمع لعبـاده

ب َخ ِل
ﻻ يُ ْشــــ َهدَن إﻻ لــــذي قـل ٍ

في هذا المشـهد جميـع مـا أراده لهـم مـ ن سـعادة ،فمـن قـالَ  :ب َلـ ٰى
وسبقت له الحسنى قالها بقلبه ولسانه ،ومن قالَ  :بلَ ٰى ولم يسبق لـه

اﻷكوان بعد شـهـــو ِد ِه
أَأَ ِن ْســـتَ بـ
ِ

الحسنى ولكن سبقت لـه السـوءى كـان هـذا المشـهد حجـة عليـه يـوم
القيامة.

وسجـو ِد أمــﻼكِ ال َعلِي بتـنــــز ِل
َأو َﻻ سمعتَ )أَلَسْتُ ( عند شهودِه

ومثال ذلك أن يعترف الرجل بما عليه من د َْيـن لرجـل آخـر ،ثـم

دس أو ُل َمــنـ ِز ِل
تُومِ ي بــأن القــ َ

ينكره عند حلول أجل السداد ،فإذا ذكر به ﻻ يذكره ،وإذا استحضر لم
يستحضره.

ِيان وباد َِر ْن
فا ْه ُج ْر سكـــونَك للك ِ
بالعزم ك ْي تَ ْس ُكــــ ْن بـوطـ ٍن ﱠأو ِل
ِ

وﷲ تعــالى جعــل عهــد أَلَ ْس ـتُ  ﻹقامــة الحجــة ،وأعقبــه بعهــد
فـر إلـى ﷲ ربـه بقلبـه
الرسل لبيان المحجة ،فمن ذُ ّكِر بهما فذكرهما ﱠ

فيكَ المعانـــي مـشــرقاتٌ بالذي

وقالبــه؛ ﻷن الــذكرى نفعتــه وزادت فــي إيمانــه وكشــفت لــه مشــهد

صــفَا بـتــأ َ ﱡه ِل
يرقى به أهــــ ُل ال ﱠ



وبهذه الخليقة يفسر كـل عمـل مـن أعمـال معاويـة علـى انفـراده
سئل معاوية نفسه ،وسائله عمرو بـن العـاص :وﷲ مـا أدري يـا
أمير المؤمنين ،أشجاع أنت أم جبان؟ فقال:

بينهم بصفات من الحزم لم يشتهروا جميعـا بمثلهـا ،وهـو مـع حزمـه
"الدنيوي" هذا لم يصطدم بالخليقة اﻷموية إﻻ وهن منه الحزم في هذا
المصــطدم ،فكــان مــن الحــزم أﻻ يتوســع فــي أبهــة الملــك أو أبهــة

ولـم يــؤثر لمعاويــة موقــف واحــد يحســب مــن مواقــف الشــجاعة

"الهرقليــة والكســروية" ،كمــا كــان المســلمون يســمونها فــي صــدر

البينة ،بل حسب عليه أنه كان يأوي إلى قبة يحـ يط بهـا الحـراس فـي

اﻹســﻼم ،ولكنــه لــم يكــد يملــك؛ حتــى صــنع مــا يصــنع القياصــرة

معارك صفين ،وأنه أسرع إلى فرسه في ليلة الهريـر لينجـو بحياتـه،

واﻷكاسرة من اقتناء الخصيان والجواري ،والتوسع في بذخ القصور

ثم هدأ الخطر بعض الشيء ،فراجع نفسـه وتراجـع إلـى مكانـه وهـو

والقدور ،وكان من الحزم أن يروض يزيد على كـبح الشـهوات ،فلـم

آمن من عاقبة هذه الرجعة ،بعد أن خفت الهجمة علـى موضـعه مـن

يكد يسمع أنـه اشـتهى امـرأة فـي عصـمة رجـل؛ حتـى احتـال حيلتـه

ميدان القتال.

ﻹمتاعــه بمــا اشــتهى ،وإن النهــازين مــن مــؤرخي العصــر القــديم

وليس من أخبار بني أمية في الجاهلية وصدر اﻹسﻼم خبر واحد

ليفســرون صــﻼته الجامعــة فــي المقاصــير) (١بخوفــه مــن الغيلــة بعــد

جميعـا مــن اﻷثــرة ،والكلــف
ينفـي عــنهم هــذه الخليقــة الغالبــة علــيهم
ً

مؤامرة الثﻼثة التي قُ ِت َل فيها علي رضوان ﷲ عليه ،ولئن صـح هـذا

بالمناعم الدنيوية ،وتقـديمها علـى غيرهـا مـن مناقـب اﻹيثـار والمثـل

لما نفي عنه تلك الخليقة اﻷموية التي تلوذ بالحيطة ،حيث ﻻ يلوذ بها

العليا.

المبرأون منها ،فقد قتل عمر وعلي ولم يلجأ الحسـن أو الحسـين إلـى



المقاصير أو إلى الحرس الميسر لهما وهـو غيـر قليـل ،وقـد كانـت
أبهة المواكب من دأب معاوية ،إذ كان  -بعد  -على وﻻية الشام من
قبل الفاروق ،فلما رآه الفاروق فـي موكبـه أعـرض عنـه ،ثـم عنفـه
وسأله عن اتخاذ المواكب مع احتجابه عـن ذوي الحاجـات ،فاعتـذر
له بموقعه من بﻼد العدو ،ودأب على اتخاذ المواكب ،وتسيير الجند
بين يديه قبل أن يخشى غيلة من مغتال.
عند هذه الخليقـة اﻷمويـة تفسـير الكثيـر ممـا جهلـه المؤرخـون
اﻷقدمون أو تجاهلوه ،وﻻ سيما المؤرخين النهازين من المنتفعين أو
المتطوعين.

كل خبر من أخبار العصر ﻻزم مطلوب لفهـم تاريخـه وأعمـال
رجالــه ،ولكــن اﻷخبــار المقدمــة علــى غيرهــا فــي حــوادث العـ الم
اﻹسﻼمي التي أفضت إلى قيام الخﻼفة اﻷمويـة ،إنمـا هـي اﻷخبـار
التي لها مساس بموقف معاوية من عثمـان قبـل مقتلـه وبعـد مقتلـه،
والمبايعة لعلي بالخﻼفة في الحجاز.
فبغير هذه اﻷخبار التي تكشف عـن موقـف معاويـة ﻻ يسـتطيع
المؤرخ أن يتثبت مـن حقيقـ ة البواعـث التـي كمنـت وراء الحـوادث
والحــروب والخصــومات ،وﻻ يســتطيع أن يعــرف مــا هــو صــحيح
منها ،وما هو مصطنع من تدبير السواس والدعاة.
فما هي حقيقة المسائل التي أثارت معاوية على علـي ،وجنحـت
به إلى سلوك المسلك الذي اختاره هو ومعاونوه؟ ماذا منها قد حدث
فعﻼً ،وماذا منها لم يحدث ،وقيل :إنه حدث لﻼنتفاع بـه فـي الـدعاء

فعﻼً وحرفه الدعاة إلى غير وجهته وأولوه بغيـر معنـاه؟ ومـاذا مـن
تلك الحوادث جميعًا كان خليقًا أن يتغير لو تغير الموقـف ،وتغيـرت
النيات والمساعي؟
كل أولئك مرهون بالنفاذ إلى حقيقـة موقـف معاويـة مـن عثمـان
قبل مقتله ،وبعد مقتله ،ومبايعة علي بالحجاز.
وكل ما وصل إلينا من أخبار ذلك الموقف يدل على شيء واحد
ﻻ محل فيه للخﻼف الطويل بين الناظرين إليه من الوجهة التاريخية
الخالصة ،وهو عمل معاوية لنفسه في كل مطلب طلبه مـن عثمـان،
وكل نصيحة أسداها إليه ،وكل مشورة أشار بها عليه ،فليس في هذه
المطالب والنصائح أو المشورات شيء قط تجـرد مـن منفعـة ينظـر
إليها معاوية في حاضره أو مصيره ،وكل ما عدا ذلك فقد يكثـر فيـه
الخﻼف ،ويؤول فيه التأويل.
) (١المقاصير :جمع مقصورة وهي غرفـة مـن غـرف الـدار ،ومـن المسـجد
مقام اﻹمام ،وغرفة صغيرة مرتفعة.

ورد اﻻدعاء … وفي اﻻتهام ورد اﻻتهـام؟ أو مـاذا منهـا قـد حـدث



ﻻ تحســبي أن الــروح قــد خمــدت حــين
طالك الجسـد .هـل بوسـعك أن تتحملـي حلـم

كل شيء على حاله ،أين أنـت منـي؟

أبرحك .واقف أنا عنـدك ،أنظـر إلـى طـرف

وأيــن أنــا منــك؟ مســافة بيننــا بوســع

أصبعك ،فإن أشار إلى مخدعك ستستيقظ في

اﻻنتظار والحيـرة والرغبـة والشـوق

جســدي كــل فتــوة وقــوة ،وإن أشــار إلــى

واﻷلم ،والزمان الذي تسرب من بين

شرفتك ،سأستعيد كل المساءات العذبـة التـي

أيدينا ،والشباب الذي عـاد إلينـا حـين

رحلت عني ،وأنا أكتب على صفحة سـمائها

التقينا ،وليس بوسعه أن يشبعني ،فأنا ﻻ أريد

التي ﻻ تغرب أبـ ًدا ،كـل مـا أردت أن أقولـه

معــك ســوى أيــام مطيعــة ،أقــول لهــا :قفــي،

لــك ،وثقــل لســاني ،وإن أشــار إلــى المقعــد

فتقف .وأقول لهـا :عـودي ،فتعـود ،ثـم أعيـد

القــديم ،ســأجلس خلفــك ،أراقــب إيماءاتــك

ي ما كان فأراها
اﻷمر ،فأقول لها :أرجعي إل ﱠ

وابتساماتك وإشـاراتك وحركاتـك وسـكناتك،

ي.
ماثلة بين يد ﱠ

وأمنح نفسي ً
أمﻼ ،بأنني سأواجهك هناك فـي

اﻷمــس .رأيتــك ،كمــا كنــت أنــت فــي زمــان

من أنت يا فاتنتي؟

حرماني منك ،جالسة في مقعد قريـب منـي،

أنت الظمأ الذي ﻻ ينتهي .الجوع الـذي

بعيد عني ،فأدركـت أن كـل مـا جـرى لـيس

روضت نفسي كي تتحمله ،اﻷمل الذي غـار

تخجلين يومها مني ،فأقول لك:

بوسعه أن يشبعني ،وأنني مهما ارتويـت فـﻼ

في شراييني ،لكنه ﻻ يكـف عـن طـرق بـاب

ـ ﷲ في كل مكان ،وأنا في مكاني .لكـن

ينتهي ظمأي.

قلبي ،المستحيل الـذي أسـعى خلفـه ،راضـيًا

شــيئًا يجــذبك إلــى مكــان آخــر ،كــي تعرفــي

أنا ﻻ أزال ذلك العاشـق الـذي يتخـذ مـ ن

بنثاره الذي يتساقط فـوق رأسـي وأنـا واقـف

مكــاني ،وﷲ الــذي يحــل فــي كــل اﻷمكنــة،

دموع فراقك مدادًا كي يكتـب لـك بعـض مـا

عنــد غربتــي ،علــى نوافــذ اﻷيــام ،وأبــواب

يعرف مكاننـا سـويا ،منـذ أن افترقنـا وأهـداه

يمكنه أن يبوح لك من سـعير أشـواقه ،وكـل

الرحيل إلى العشق اﻷبدي.

لنــا ،فــامتثلي لمشــيئته كــي يلتقــي الزمــان

أشعاره وقصصه وحكاياته هي منك وإليك.
كلما اقتربـت منـك ،ابتعـدت عنـك ،كـأن

الشارع العريض ،وأقول لك:

يـــا أيتهـــا التـــي أضـــنتني وأوجعتنـــي،
نهبــا ﻷيــامي ،لــيس بوســـعي أن
وتركتنــي ً



ـ ﻻ تكوني إﻻ لي.

بالمكان ،ويرانا معًا.
ما الذي جعلنـي أخطـئ العنـوان ،حـين

سرت خلفك وانتظرتك في شارع غير الـذي

مع كـل هـذا فأنـا اﻵن أؤمـن أنـك لسـت

ي دثـاري المسـتعار،
تسلكينه ،وسقط عن كتف ﱠ

لغيري ،وأن الذي أبعدك عني هم الناس ،أما

في رحاب ذي الرحمة والحب والجـ ﻼل

ي ،يومهــا لــم
ورأيــت أملــي يتمطــأ أمــام قــدم ﱠ

ﷲ فقد أرادك لي ،وحين دعوته عدتي ،لهـذا

سأراك واقفة هناك عنـد بـاب الفـردوس فـي

أطأه؛ ﻷننـي آمنـت بأنـك سـتبقين لـي ،مهمـا

ﻻ أعتبــر مــا يســري اﻵن ســوى تنفيــذ إرادة

انتظــاري ،وفــي عينيــك شــيء غيــر الــذي

قامت بيننـا بحـار وجبـال ومفـازات وظنـون

ﷲ ،لكــن ﻻ أعلــم إلــ ى متــى تســتمر هـــذه

انتظرته ،وفي صوتك الرخيم شـيء يأخـذني

وثرثرة اعتادها النـاس فـي أغـانيهم الشـعبية

المشيئة ،وأنا قد وهن العظـم منـي ،واشـتعل

إلى أين؟ ﻻ أدري ،فهل بوسع شـيء أو أحـد

التي تأست لمن ذهب عنه حبيبه .ورغم أنني

الرأس شيبًا ،وﻻ أعرف لحظة الذهاب إليـه،

أو سـبب أن يأخـذنا خــارج الفـردوس ،الــذي

أخطأت الدرب ،فإن شيئًا بقى داخلي يهمـس

وهو الحبيـب اﻷكبـر اﻷعظـم ،إنـه ﷲ الـذي

أعطاه ﷲ للمحبين؟

لي دو ًما:

خلقك في أحسن تقويم.

ـ هناك طريق ﻻ تعرفه هي فيه.

والحضور والغياب ،لكنه لم يحدث.

حوريتي أنت هناك ،فهل بوسع مـا بيننـا

أنــا أتــوق إلــى المــوت ،كــي أنعتــق مــن

من قصص مجهضة في زمان البعد ،وشبقي

لكن أيا من هؤﻻء لم يـدرك أن الظمـأ ﻻ

عشقك يـا فـاتنتي ،افسـحي لـي الطريـق إلـى

الذي ﻻ ينتهـي باللقـاء أن يمنحنـا زادًا أبـديا؟

يمحوه كل ماء الدنيا ،والجوع ﻻ تشـبعه كـل

النهاية ،وﻻ تعديني بأنني سألقاك هناك ،فهذا

أقول لك :نعم .صدقيني ،فا الذي وهبك كل

الموائــد واﻷســمطة الممتــدة بمــا لــذ وطــاب،

إن تم ﻻ أعتقد أنه سيشبعني ،فجوعي لك ،ﻻ

فالروح لهـا قانونهـا ،وهـي ﻻ ترتـوي ،بهـذا

يشبعه شيء ،إﻻ إذا كان ﷲ قد ادخر لنـا مـا

العابر التافه الـذي ﻻ مـراد لـه سـ وى خدمـة

يذيب كل شيء في سبيل اﻻكتمال.

الجسد ،واﻷجساد ذاهبة ،وتبقى اﻷرواح ،في

أنا العبد الصغير الفقير لـيس بوسـعه أن

مطلعهــا روحــك وروحــي ،فــاﻷرواح التــي

يعرف أو يدرك ما يدخره ﷲ لنا ،لكـن ﻷنـي

افترقت في الدنيا ،وقت أن كان بوسع الجسد

أعرف أن ﷲ أبدي أزلي ،أول بﻼ ابتداء وﻻ

أن يكــون فـــي خـــدمتها بكامـــل وســـعها ،ﻻ

شيء قبله ،وآخر بﻼ انتهاء وﻻ شـيء بعـده،

يمكنها أﻻ أن تجعل مـن الجسـد خادمـة لهـا،

فإني أعرف ،وﻻ أشك في هذا ،أنه سـيمنحنا

فــي عــالم آخــر ،تعلــو فيــه اﻷرواح علــى

اﻻكتمال هناك ،ذلك الذي سعينا إليه في دنيـا

اﻷجساد.

الناس بالمجاهدة واﻷنس ،والقـبض والبسـط،

يا أيتها التي راحت منـي وقـت أن كنـت

هذا الحسن هنا ،لن يسلبه عنك هناك.
أدرك منطق هؤﻻء الـذين يقـارنون بـين
ما نحن فيه ،وما ينتظرنا على أساس المسافة
والزمن ،لكني أقول لهم:
ـ مــا عشــناه قــد عرفنــاه ،وقــد لمســناه
بأيدينا ،ولفحته حرارة أجسادنا ،وشـهقنا مـع
لذتــه ،وأرهقنــا ألمــه ،ورقصــت فــي عيوننــا
اﻷماني بأننا سنلتقيه ،فهل بوسع كـل هـذا أن
يكفي؟
أيتهــا اﻷمــاني التــي ﻻ نهايــة لهــا ،أنــت
خمري وغيـابي ،سـكري وعـودتي ،رحيلـي

في حاجة ماسة إليها ،أريد أن أقول لـك اﻵن

وإيــابي ،فــﻼ تتصــوري أبـدًا أن صــمتي كــل

شيئًا:

الوقت ،أو بعضه ،يعني أن هناك مـا تسـرب

ـ يــوم أن كنــت أقــرأ هــذا ،لــم أدركــه،

من روحي أو جسدي خارج مدارك ،فكل ما

وكنت أحسـب أننـي حـين أسـمع صـوت لـذة

أنــا كنــت لــه وأكــون وســأكون يبــدأ منــك،

فرحـا فـي رحـاب شـبقي
حبيبي وهو يتمطى ً

وينتهي إليك؛ ﻷنك القدر الذي حدده ﷲ لـي،

وقدرتي ولذتي ،فإنني سأشبع وأنال منـه كـل

رباط ـا غ ً
ً
ليظ ـا ،ﻻ تبليــه
وجعــل بينــه وبينــي

ما سعيت إليه .لكنني أيقنت أن جـوع الـروح

اﻷيام.

ﻻ يشبعه سوى الموت.



أشــار النبــي  فــي



الحـــــديث الـــــذي رواه

لنبسط اﻷمر للمتابع نبدأ أوﻻً بتحديد مفهوم العقيدة واﻻلتزام بهـا
فنقول:

البخـــاري ومســـلم فـــي
صحيحيهما عن أنس بـن
مالك) :ﻻ يومن أحـدكم؛

ع َق َد َي ْعقِد ع ْق ًدا .ومعـاني هـذه المـادة فـي اللغـة
* العقيدة لغة من َ
تفيد اﻹحكام والرسوخ والثبات .يقول ابن فارس في "معجم مقـ اييس
اللغة") :العـين والقـاف والـدال أصـل واحـد يـدل علـى َشـ ٍ ّد وشـدة(.
واصطﻼ ًحا تطلق العقيدة على ما ُك ِّلف المسلم باﻹيمان به والتصديق
بأنه حـق مـن مسـائل الغيـب .ويشـمل هـذا التكليـف أركـان اﻹيمـان
الــواردة فــي حــديث جبريــل :أي اﻹيمــان بــا  ،ومﻼئكتــه ،وكتبــه،
ورسله ،واليوم اﻵخر ،والقدر خيـره وشـره .ووجـه تسـمية اﻹيمـان
بهذه اﻷركان عقيدة أنه مطلوب من المكلف أن يعقد عليهـا قلبـه فـﻼ
يداخلــه فيهــا الشــك بحــال ،إذ التــردد فــي بعضــها كاﻹيمــان بــا أو
بالرسل صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم أو إنكار البعض اﻵخر من غيـر
شبهة تأويل كإنكار القضاء والقدر أصﻼً؛ كفر وضﻼل.
* اﻻلتـــزام بالعقيـــدة .وإذا كانـــت أركـــان اﻹيمـــان تشـــكل فـــي
مجموعها عقيدة المسلم ،فإن اﻻلتزام بهذه العقيدة يعني الحرص كـل
الحــرص علــى تحقيــق اﻻنســجام بــين مفرداتهــا وبــين حيــاة المســلم
بمختلف جوانبها وأبعادها.
* ففي مجال الفكر والعلم تقتضي العقيدة مـثﻼً أن يكـون الـوحي
مصدرا من مصادر المعرفة المعتبـرة سـواء تعلـق اﻷمـر بالماضـي
ً
الذي لم ندركه أو بالمسـتقبل الـذي ﻻ نعرفـه .وفـي مجـال العبـادات
تقتضي العقيدة مثﻼً أن يحافظ المسلم على الصيغ التي حددها الوحي
ومقدارا وتوقيتًا ،وأن يستحضر وهو يقوم بهـا  -كـل
للشعائر طريقة
ً
معاني التذلل والخشوع والمحبة نحو خالقه .
* وفي مجال السلوك الشخصي والعﻼقـات اﻻجتماعيـة تقتضـي
العقيدة مثﻼً أن يتصرف المسلم انطﻼقًا من نظـام مـن القـيم ﻻ يحيـد

حتــى يحــب ﻷخيــه مــا
يحب لنفسه( ،ولذلك نجد
ـرا مــــن نصــــوص
كثيـــ ً
الشــــرع تطلــــق علــــى
اﻷعمــال اســم اﻹيمــان،







مخاطبـــ ـا
كقولـــــه 
ً
ً
مطمئن ـا إيــاهم
الصــحابة
على قبول صلواتهم إلـى
بيت المقدس قبل تحويـل
القبلــةَ  :و َمــا َكــانَ ﱠ ُ
ِلي ُِضــــــي َع إِ َيمــــــا َن ُك ْم
)البقــــرة (١٤٣ :وفــــي
الحــديث الصــحيح الــذي
رواه البخـــاري ومســـلم:
)اﻹيمان بضـع وسـبعون
أو بضع وسـتون شـعبة،
فأفضــلها قــول ﻻ إلــه إﻻ
ﷲ ،وأدناهـــــا إماطـــــة
اﻷذى عــــن الطريــــق.
والحيــــاء شــــعبة مــــن
اﻹيمان( ويقول القاضـي
عيــاض رحمــه ﷲ فــي
اﻹكمـــال) :فقـــد أطلـــق

عنه ،كالصبر على المصائب والرضا بما قدر ﷲ تعالى عليه مما ﻻ

الشـــرع علـــى اﻷعمـــال

يستطيع مدافعته ،ونبذ الخيانة والكذب اللذين ﻻ يتصـور صـدورهما

اسم اﻹيمان؛ إذ هي منـه

من مؤمن حقيقي ،وإطعام الجار الذي ﻻ يجد ما يسد به رمقه ..وقـد

وبها يتم(.



وقــد أثمــرت هــذه
فكـرا عقـديا
الخصائص
ً
يقـــوم علـــى اﻷصـــول

كان المجتمع اﻹسﻼمي في القرون اﻷولى المشهود لها بالخير ـي ة
منســج ًما مــن الناحيــة الثقافيــة والعقديــة .لكــن بعــد دخــول مجتمعــات

التالية:

تقريبـا فـي اﻹسـﻼم تحـول الوضـع؛ فهنـاك العجمـة اللغويـة،
بأكملها
ً

 -إثبــــات صــــفات

وهناك الرواسب الدينية السابقة على اﻹسﻼم ،وهناك الجدل الحاد مع

أزلية للباري عـز وجـل

النصـارى واليهــود وغيــرهم مــن الــديانات والنحــل .وهــذه الطوائــف
أدركت أن من جوانب القـوة فـي جـدلها مـع المسـلمين إثـارة دﻻﻻت

زائدة على الذات؛ كالعلم

اﻵيات المتشابهات ،إما للتشكيك في صـحة اﻹسـﻼم بنسـبة نصوصـه

والقدرة واﻹرادة ...ومـا

إلى التناقض؛ أو بحمل معـاني هـذه النصـوص علـى عقائـد وقضـايا

جاء في القرآن والحديث

موجودة في هذه اﻷديان .ويضاف إلى مثل هـذه الشـبهات التـي تفـتن

الصــحيح مــن الصــفات

العامة ضغط المعتزلة .وفي هذه الفترة الدقيقـة والحرجـة مـن تـاريخ

الخبرية الموهمة لتشـبيه

المجتمعات اﻹسﻼمية في المشرق كان تحول أبـي الحسـن اﻷشـعري

ﷲ بخلقـــــه وتجســـــيمه

إلى مذهب أهل السنة والجماعة..
ولم يكن إسهام اﻷشعري مجرد إبداع رجل متفرد في علمه وفـي
اســتيعاب اﻵراء الرائجــة فــي عصــره؛ بــل كــان كــذلك ثمــرة تطــور
مذهب أهل السنة والجماعة وهو ينتقل من مرحلة تجنب الخوض في
دقــائق علــم العقيــدة كالــذات اﻹلهيــة إلــى مرحلــة الــدفاع عــن العقيــدة
الصــحيحة باﻷدلــة والبــراهين التــي تناســب طبيعــة التحــدي العقــدي
والفكري في المجتمعات المسـلمة ،وخاصـة تلـك التـي تـأوي ديانـات
متعددة ومذاهب متصـارعة .فقـد كـان اﻷشـعري امتـدا ًدا لطائفـة مـن
أعــﻼم أهــل الســنة الــذين خلفــوا اﻷئمــة اﻷوائــل كــأبي حنيفــة ومالــك
والشافعي وابن حنبل في تصديهم لﻺنحرافات العقدية ولكـن بأسـلوب
يناسب التحديات الجديدة؛ ومن هؤﻻء عبد ﷲ بن سعيد بن كﻼب )ت
٢٤٠هـ( أول متكلم من أهل السنة يناقش المعتزلـة بأسـلوبهم ،ومـنهم
أبو العباس أحمد بـن عبـد الرحمـان القﻼنسـي )ت حـوالي ٣٥٠هـ ـ(.
ومع أن أتباع اﻷشعري من علماء كل عصـر قـد أضـافوا تفصـيﻼت
وتــدقيقات واختيــارات إلــى المــذهب؛ فــإن اﻷشــاعرة يشــتركون فــي
الخصائص اﻵتية:
 احترام النصوص واعتبارهـا المصـدر الـرئيس للعقيـدة .يقـولاﻷشـعري فـي "اﻹبانـة عـن أصــول الديانـة") :قولنـا الـذي نقـول بــه
وديانتنا التي نـدين بهـا التمسـك بكتـاب ربنـا عـز وجـل وبسـنة نبينـا
 ،وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث(.
 حمل النصوص على ظاهرها مبدئيا ،وعدم اللجوء إلى التأويلإﻻ إذا أوجبتــه ضــرورة تنزيــه الخــ الق  عمــا ﻻ يليــق بــه مــن
الصفات.
 تأييــد معــاني العقيــدة التــي وردت بهــا النصــوص الشــرعيةبالبرهان العقلي الذي يوظف كل مـا يمكـن أن ينصـر العقيـدة السـنية
كالمعطيــات الكونيــة والطبيعيــة والمنطــق والفلســفة وثقافــة العصــر
عمو ًما.

كاﻻستواء على العرش،
وإثبات الوجه واليد ،يقع
تأويله بما تدل عليه مـن
الســــــيطرة والقــــــدرة
والذات.
 القرآن  -كﻼم ﷲ-كﻼمـــا
قـــديم باعتبـــاره
ً
قائمـ ـا بـــذات ﷲ
نفســـيا ً
تعــالى ،وهــو صــفة مــن
صــــــــفات ﷲ .أمــــــــا
اﻷصـــوات والحـــروف
فهي حادثة.
 أفعـــــال العبـــــادخيرها وشرها من خلـق
ﷲ؛ واﻹنســان يكتســبها
بالقــدرة التــي خلقهــا ﷲ
فيه.
 رؤيـــــــــــــــة ﷲباﻷبصــــار ثابتــــة فــــي
اﻵخرة.
 مرتكـ ـ ب الكبيـــرةً
مؤمنـــا؛ ولكنــــه
يظــــل
يعاقب في اﻵخرة.
 الحوض والميزانوالبرزخ والشفاعة حق.






بقية :الفضائل الخاصة:
 -٤عمات النبى :
 - ١صـــفية بنـــت عبـــد المطلـــب :
المجاهدة الشجاعة:

كانــت صــفية بنــت عبــد المطلــب 
صابرة محتسـبة ،راضـية بقضـاء ﷲ ،تـرى
كل مصيبة هينة – مهما عظمت – ما دامت

الزبيـــر فـــأخبر النبـــى  فقـــال" :خـــل

هاشم بن عبـد منـاف بـن قصـى ،أمهـا هالـه

فى سبيل ﷲ.

سبيلها" .فأتت إلى حمزة ،واستغفرت له ،ثـم

بنــت وهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن

أمر النبى  بدفنه.

كﻼب ،وهى أخت حمزة ﻷمه ،تزوجهـا فـى

صبرها:
فى غزوة أحـد أقبلـت لتنظـر إلـى أخيهـا

شجاعتها:

الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية ،فولـدت

حمزة الذى استشهد ،فلقيها ابنهـا الزبيـر بـن

كانــت  مقاتلــة شــجاعة .فلمــا خــرج

له ول ًدا ،ثم تزوجها العوام بن خويلـد فولـدت

العوام فقال :أى أمـة ،رسـول ﷲ يـأمرك أن

النبى  إلى غزوة الخندق ،جعـل نسـاءه

ترجعــى ،قالــت :ولــم؟ وقــد بلغنــى أنــه مثﱠـل

فى بيت لحسان بن ثابت ،فجاء أحـد اليهـود،

إسﻼمها وجهادها:

بأخى ،وذلك فى ﷲ ،فما أرضانا بما كان فى

فرقى فوق الحصن؛ حتى أطل على النسـاء،

أســـلمت صـــفية ،وبايعـــت النبـــى 

ذلك ،ﻷصبرن وأحتسـبن إن شـاء ﷲ .فجـاء

فقامــت إليــه صــفية  فضــربته وقطعــت

وهــاجرت إلــى المدينــة ،وكانــت مــن أوائــل

رأســه ،ثــم أخــذتها،

المهاجرات إلـى المدينـة ،أسـلمت مـع ولـدها

فألقتهــا علــى اليهــود

الزبير ،وقيل :مع أخيها حمزة .قالت عائشة:

وهــم خــارج البيــت،

لمــا نزلــت َ وأَنــذ ِْر َع ِشــ َيرتَكَ اﻷ َ ْقــ َر ِبينَ 
]الشعراء .[١٤٢ :قام النبى  فقال" :يـا

هــــذا – أى النبــــى

فاطمــة بنــت محمــد ،يــا صــفية بنــت عبــد

 - لـــــم يكـــــن

المطلب ،يا بنى عبـد المطلـب ،ﻻ أملـك لكـم

ليتــرك أهلــه ،لــيس

مــن ﷲ شــيئًا ،ســلونى مــن مــالى مــا شــئتم"

معهــم أحــد يحمــيهم،

]مسلم ،والنسائى ،والترمذى ،وأحمد[.

فقــالوا :قــد علمنــا أن

فتفرقوا.

المفكر الصوفي
المستشار


نســـــــــــــــــبها
وزواجها:
إنها صـفية بـن ت
عبـــد المطلـــب بـــن



له الزبير ،والسالب ،وعبد الكعبة.

رثاؤها للرسول :
لما انتقل النبي  رثته صفية فقالت:
أع ـﻲ جـ دا بـ مع َس َ ْ
أع ـﻲ فﺎس

ي ـﺎدر ﻏـ ًﺎ بـ ﺎ م هـ م
ا واس ـﺎ

ب ج وحـ ن ش يـ اﻷلـ
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وال قى

على ال ﺎه ال سل ال

فقام أبو لهب فى نصرته ،وبلغ أروى فقـال:

مناف بن عبـد الـدار بـن قصـى ،فولـدت لـه
أروى.
إسﻼمها:
حكى أبو عمر عن محمد بن إسحاق أنـه
لــم يســلم مــن عمــات النبــى  إﻻ صــفية
وتعقبــه بقصــة أروى ،وذكرهــا العقيلــى فــى
الصحابة ،وأسند عن الواقدى عن موسى بن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبيه

توفيــت صــفية بنــت عبــد المطلــب ســنة

أروى بنت عبد المطلب فقال لها :قد أسـلمت

عشرين هجرية فى خﻼفة عمر بن الخطـاب

وتبعت محم ًدا ،فذكر قصة فيهـا ومـا يمنعـك

 وعنــدها بضــع وســبعون ســنة ،ودفنــت

أن تســلمى؟ فقــد أســلم أخــوك حمــزة ،فقــال:

بالبقيع فى فناء دار المغيـرة بـن شـعبة ،وقـد

أنظر ما يصنع أخواى قال :قلت :فإنى أسألك

بعـض اﻷحاديـث،

با إﻻ أتيته فسـلمت عليـه وصـدقته ،قالـت:

 - ٢أروى بنــــت عبــــد المطلــــب 
)اﻷصيلة بنت الكرام(:
نسبها:

بالخيار ،وإﻻ كنت قد أعذرت فى ابن أخيك،
فقال أبو لهب :ولنا طاقة بالعرب قاطبة ،إنه
جاء بدين محدث.
قال ابن سعد :ويقال إن أروى قالت :إن
طليبـا نصــر ابــن خالــه واســاه فــى ذى دمــه
ً
وماله.
ذكر محمد بن سعد أن أروى رثت النبى
 وأنشد لها من أبيات:

وفاتها:

فرضى ﷲ عنها وأرضاها.

فقالت :قم دون ابن أخيك فإنه إن يظهر كنت

رثاؤها للنبى :

قال :لما أسلم طليب بن عمير دخل على أمه

روت عن الرسول 

لهب :إن أروى صبت فدخل عليهـا يعاتبهـا،

فإنى أشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وأشهد أن محمـ ًدا

رسول ﷲ ،ثم كانت بعد تعضـد النبـى 
بلسانها ،وتحض ابنهـا علـى نصـرته والقيـام
بأمره.

هى أروى بنت عبـد المطلـب بـن هاشـم

وقال ابـن سـعد :أسـلمت وهـاجرت إلـى

عمة رسول ﷲ  ،قال أبو عمـر :كانـت

المدينة ،وأخرج عـن الواقـدى بسـند لـه إلـى

تحــت عميــر بــن وهــب بــن عبــد بــن قصــى

برة بنت أبى تجراة قالت :عرض أبـو جهـل

فولدت له طلي ًبا ،ثم خلف عليه كلدة بـن عبـد

وعدة معه للنبى  فآذوه فعمد طليب بـن
عمير إلى أبي جهل فضربه فشـجه ،فأخـذوه



أﻻ يا رسـول ﷲ كنـت رجاءنا
برا ولم تـكُ جـافيـا
وكنت بنا ﱠ
وكنت بنـا رءوفًا رحـي ًما نبينـا
ليبك عليـك اليـوم من كان باكيا
لعمرك ما أبكى النـبى لمـوتـه
ُ
رج كـان بعـدك آتيـا
ولكن لهـ ِ
كأن عـلـى قـلـبى لذكر محمد
وما خفت من بعد النبـى المكاويا
أفاطـم صـلى ﷲ رب محـمـد
على جدث أمسـى بيـثرب ثاويا
أبـا حسـن فـارقتـه وتركتـه
فبك بحزن آخـر الـدهر شاجيـا
ف ًدا لرسـول ﷲ أمـى وخالـتى
وعمتى ونفسى قصـرة ثـم خاليا
صبرت وبلغت الرسالـة صـادقًا
وقُمت صليـب الدين أبلج صافيا
فلـو أن رب النـاس أبقـاك بيننا
سعدنـا ولكـن أمرنا كان ماضيا
عليك مـن ﷲ السـﻼم تـحيـة
)(٢
وأدخلت جنان من العدن راضيا
) (١ابــن ســعد :الطبقــات الكبــرى ،مجلــد  ،٢دار
صادر ،بيروت ،ص .٣٢٩ ،٣٢٨
) (٢ابن سعد ،المصدر السابق ،ص .٣٢٦

ﻷهـل الوصــل والمحبــة والطاعــة لــه
مقامات جديرة بالتنويه عنها واﻹشارة إليهـا،
ليس من قبيل السرد القصصـي فحسـب ،بـل
ﻷن تلـــك المقامـــات صـــارت واســـتحالت
ضرورة حياتية اليوم في أزمنة طغـت علـى
إحــداثياتها الماديــة المفرطــة ،وصــار العبــد
مهروﻻً وراء نعليه :هواه ،وجسده؛ لذا فبات
من اﻷحرى توجيه البوصـلة مجـد ًدا صـوب
هــؤﻻء الــذين قضــوا أعمــارهم فــي طاعــة
ورجاء ،وأمضوا ساعاتهم فـي قـرب ووجـد
يدوم.
هؤﻻء الذين انفضوا من حول الشـواغل
متجهــين صــوب التصــوف بحثًـا عــن نظــام
عملي ذي صبغة دينية وروحية يتجلـى فيهـا
نقاء الروح ،وهو طريق يبوح بأسراره لمـ ن
وصل وأخلص القول والعمل ،وهـم متفقـون
تمام اﻻتفاق وكمال الوفاق فـي أنـه ﻻ فاعـل
في كل شيء إﻻ ﷲ ،وصدق فـي هـؤﻻء مـا
وصفهم به المستشرق دي بـور حينمـا قـال:
إنهـــم نفضـــوا أيـــديهم مـــن الـــدنيا ومـــن
وكثيـرا مـا يحلقـون فـي بيـان
المحسوسات،
ً
أحــوالهم وحتــى سـ ٍّ
ـن عاليــة فــي ســماء مــن
التصورات الحسـية إلـى درجـة لـيس فوقهـا
درجة.

تســاءل هــؤﻻء عــن كيفيــة بلــوغ العقائــد
الدينية إلى أسـمى درجـات اليقـين ،وتسـاءل
ضا عن ذلك ،واجتهدوا في الوصول
الناس أي ً
إلــى يقــين العبــادة هــل عــن طريــق اســتنباط
المعارف الدينية ومبادئها العقلية ،ودفـﻊ هـذا
اﻻستنباط إلى مزيد من الشك؛ حتـى أدركـوا
أن يقين التعبـد نـور يشـرق فـي نفـس العابـد
ويقﻊ فوق طور العقـل وآلياتـه ،وخيـر مثـال
على ذلك حجـة اﻹسـﻼم أ ـب و حامـد الغزالـي
الــذي درس وتعلــ م فــي مصــنفات الفلســفة
والفﻼسفة ،وكان الدافﻊ إلى ذلك لـيس شـوقًا
في دراستها بل هو شوق للباحث عن مخرج
مــن الشــك الفكــري؛ حتــى وجــد ضــالته فــي
التصــوف راحــة لقلبــه وفكــره وعقلــه مــن
شكوك المعرفة الدنيوية ،ويقﻊ هذا اليقين في



تمام العبادة ،وصﻼح النفوس.
ونموذج أبي حامد الغزالي يعد فري ًدا في
الوصول إلى اليقين ﻻ عن طريق العقل إنمـا
من مشـكاة نـور اﻹيمـان الـذي يلق ـي ه ﷲ فـي
الصدور نتا ًجا ﻹخﻼص العبادة ،وهـو يثبـت
في رحلتـه أن الصـوفية هـي أفضـل طريـق
للوصول إلـى ﷲ بأكمـل صـورة ،ويـرى أن
قمــة التصــوف هــي المحبــة التــي بهــا يصــل
العابــد إلــى أســمى مرحلــة روحيــة أﻻ وهــي
القرب من ﷲ واﻻستئناس به دون سواه.
ويؤكد حجة اﻹسـﻼم أبـو حامـد الغزالـي
ً
تحقيق ـا للوصــل مــﻊ ﷲ
أنــه مــن أدب العابــد
التوكل ،ويقول :إن كل مـا ذكـر فـي القـرآن
مــن آيــات التوحيــد هــو تنبيــه علــى قطــﻊ
المﻼحظة عن اﻷغيار والتوكل علـى الواحـد
القهــار ،والقــرآن الكــريم يخبرنــا بضــرورة
التوكل على ﷲ وعاقبته المحمـودة ،وتجنـب
طلــب الكفايــة مــن اﻷغيــار ،يقــول تعــالى:
َ و َع َلـ ـى ﱠ ِ فَت ََو ﱠك ُلـ ـوا إِن ُكنـ ـتُم ﱡمـ ـؤْ مِ نِينَ 
)المائدة ،(٢٣ :وقوله تعالىَ  :و َمـن َيت ََو ﱠكـلْ
علَى ﱠ ِ فَ ُه َو َح ْس ُبهُ) الطـﻼق ،(٣ :وقولـه
َ
َ
َ
ْس ﱠ ُ ِب َك ـافٍ َع ْبـ َدهُ
ي
ـ
ل
أ

:
ـالى
ـ
وتع
ـارك
ـ
تب
َ
)الزمــر .(٢٦ :ويشــير حجــة اﻹســﻼم إلــى
حقيقة ﻻ يمكن الشك فيها "بـأن ﷲ عزيـز ﻻ
يــذل مــن اســتجار بــه ،وﻻ يضــيﻊ مــن ﻻذ
بجانبه ،والتجأ إلى ذمامه وحمـاه ،وحكـيم ﻻ
يقصر عـن تـدبير مـن توكـل علـى تـدبيره"،
مسطورا فـي الـذكر الحكـيم بقولـه
ونجد هذا
ً
َ
ﱠ
ع ِزيزٌ
على ﱠ ِ فَإ ِ ﱠن ﱠ َ َ
تعالىَ  :و َمن َيت ََوك ْل َ
َح ِكي ٌم) اﻷنفال.(٤٩ :

فــي الصــدد ذاتــ ه ،يخبرنــا ســيد الخلــق
أجمعـ ين ســيدنا وموﻻنــا محمــد  بفائــدة
التوكــل علــى ﷲ كــأدب يليــق بالعابــد مــﻊ
المعبود ،إذ يقول ) :من انقطﻊ إلـى ﷲ
تعــالى عــز وجــل كفــاه ﷲ تعــالى كــل مؤنــة
ورزقه من حيث ﻻ يحتسب ،ومن انقطﻊ إلى
الــدنيا وكلــه ﷲ إليهــا( .ويقــول رســول ﷲ
) :لــو أنكـــم تتوكلـــون علـــى ﷲ حـــق
توكلــه؛ لــرزقكم كمــا يــرزق الطيــر تغــدوا
صا وتروح بطا ًنا(.
خما ً

أيضـا الـذين نفضـوا أيـديهم
ومن هـؤﻻء
ً
عــن شــواغل الــدنيا والتمســوا اليقــين فــي
التصوف وصﻼً لربهم  القطب الصـوفي
أبو طالب المكي ،وهو أبو طالـب محمـد بـن
علي بـن عطيـة الحـارثي اﻷعجمـي المكـي،
وله مصنف في التصوف ماتﻊ رائﻊ بعنـوان
" قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف
طريق المريد إلى مقام التوحيد " ،وفيه دافـﻊ
عن التصوف ؛ ﻷنه في رأيه ومعتقده يحافظ
على التعليم الصحيح والسلوك السليم في أدق
اتِّباعٍ للرسول  ونقل أقواله ،وما يعنينـا
في صدد اﻹشارة إلى أبي طالب المكـي هـو
إطﻼلته الذكية على مقام التوكل بوصفه يقين
عبادة العابد صـوب معبـوده ،فيشـير إلـى أن
التوكــل مــن أعلــى مقامــات اليقــين وأشــرف
أحــوال المقــربين بقــول ﷲ تعــالى :إِ ﱠن ﱠ َ
يُحِ بﱡ ال ُمت ََو ِ ّكلِينَ ) ل عمران .(١٥٩ :فجعل
المتوكــل حبيبــه وألقــى عليــه محبتــه ،وقــال
بعــض الصــحابة وغيــره مــن التــابعين :إن
التوكل نظام التوحيد وجماع اﻷمر.
وأبو محمد سهل يقول في مقـام التوكـل:
"العلم كله باب من التعبد ،والتعبـد كلـه بـاب
مـن الــورع ،والــورع كلـه بــاب مــن الزهــد،
والزهد كله باب من التوكل".

من آثار نصـوص المتصـوفة المتقـدمين
جــاء أن العبيــد كلهــم يــأكلون أرزاقهــم مــن
المولى ،ثم يفترقون فـي المشـاهدات؛ فمـنهم
من يأكل رزقه بذل ،ومنهم مـن يأكـل رزقـه
بامتهــان ،ومــنهم مــن يأكــل رزقــه بانتظــار،
ومنهم من يأكل رزقه بﻼ مهانـة وﻻ انتظـار
وﻻ ذلة.
فالسـؤال
فأما الذين يأكلون أرزاقهم بـذل
ﱡ
يشــهدون أيــدي الخلــق فيــذلون لهــم ،والــذين
يــأكلون أرزاقهــم بامتهــان فالصــناع يأكــل
أحـدهم رزقــه بمهنـة ُ
وكـر ٍه ،والـذين يــأكلون
أرزاقهم بانتظار فالتجار ينتظر أحـدهم نفـاق
سلعته فهو متعـوب القلـب بانتظـاره ،والـذين
بعــز مــن غيــر مهنــة وﻻ
يــأكلون أرزاقهــ م
ٍ
انتظــار وﻻ ذل فالصــوفية يشــهدون العزيــز
فيأخذون قسمهم من يده بعزةٍ.

ومن ذلك مـا قالـه لقمـان ﻻبنـه :لﻺيمـان
أربعــة أركــان ،ﻻ يصــلح إﻻ بهــن كمــا ﻻ
يصــلح الجســد إﻻ بالجســد واليــدين :التوكــل
على ﷲ ،والتسـليم لقضـائه ،والتفـويض إلـى
ﷲ ،والرضا بقضـاء ﷲ .ويـذكر أبـو طالـب
المكي في كتابه حال المتوكل ،فيقول" :حـال
المتوكل سكون القلـب عـن اﻻستشـراف إلـى
العبيد والتطلﻊ وقطـﻊ الهـم عـن الفكـرة فيمـا
بأيــديهم مــن التطمــﻊ ،عــاكف القلــب علــى
المقلـــب المـــدبر ،مشـــغول الفكـــر بقـــدرة
المصــرف المقــدر ،ﻻ يحملـ ه عــدم اﻷســباب
على ما حظره العلم عليـه وذمـه ،وﻻ يمنعـه
أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالي في ﷲ
ويعــادي فيــه جريــان اﻷســباب علــى أيــدي
الخلق ،فيترك الحق حيا ًء منهم أو طم ًعا فيهم
أو خشية قطﻊ المنافﻊ المعتـادة" .والعـارفون
يقولون بإنه ﻻ يثبت ﻷحد مقـام فـي التوكـل؛
حتى يسـتوي عنـده المـدح والـذم مـن الخلـق
فيسقطان ،وحتى يؤذى فيصبر على اﻷذى.

مـ ـن أدب العـ ـابد التفــويض ،والتفــويض
فــي اللغــة كمــا جــاء فــي موســوعة العقيــدة
فـوض ،يقـال :فـوض إليـه
اﻹسﻼمية مصدر ﱠ
اﻷمــر :رده إليــه وجعــل لــه التصــرف فيــه،
وأصله مـن قـولهم :مـالُ ُهم فوضـى بيـنهم؛ إذ
كانوا فيـه شـركاء ،ومنـه شـركة المفاوضـة.



ض أ َ ْمـ ِري إِلَـى
وفـي القــرآن الكـريم َ وأُفَـ ّ ِو ُ
ﱠ ِ) غــ ـ افر .(٤٤ :واصــــطﻼ ًحا يقصــــد
بالتفويض رد اﻷمور جميعها إلى ﷲ تبـارك
وتعــالى ،واﻻستســﻼم إليــه تعــالى والتوكــل
عليه.
وهذا المعنى هـو مضـمون مـا جـاء فـي
حـــديث الرســـول  فيمـــا رواه اﻹمـــام
البخاري في صحيحه بسـنده عـن البـراء بـن
عــازب قــال :قــال رســول ﷲ  " :إذا
أويت إلى فراشك فقـل :اللهـم أسـلمت نفسـي
إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وألجأت ظهـري
إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ﻻ ملجأ وﻻ منجـي
منــك إﻻ إليــك ،آمنــت بكتابــك الــذي أنزلــت،
وبنبيك الذي أرسلت ".
واﻹمــام النــووي يقــول :إن أهــل الحــق
يفوضــون أمــورهم إلــى ﷲ ســبحانه وتعــالى
ويضــيفون القــدر واﻷفعــال إلــى ﷲ ســبحانه
وتعالى .ويفسر اﻹمـام مـا جـاء فـي الحـديث
النبوي " إذا قال العبـد :ﻻ حـول وﻻ قـوة إﻻ
با  ،قال :أسلم عبدي واستسلم " ،إنها كلمـة
استسﻼم وتفويض إلـى ﷲ تعـالى واعتـراف
باﻹيمــان لــه وأنــه ﻻ صــانﻊ غيــره ،وﻻ راد
ﻷمره ،وأن العبد ﻻ يملك شيئًا من اﻷمر.

التفــويض عنــد الصــوفية هــو البــراءة
والخروج من الحـول والقـوة ،وتسـليم اﻷمـر
كله إلى مالكه ،وهو أن يكل أمره كله إلى ﷲ
تعــالى ،وﻻ يقتــرح علــى مــوﻻه بحــال ،وﻻ
يختــار ،ويســتوي عنــده وجــود اﻷســباب أو
عدمها فيشتغل بأداء ما ألزمـه ﷲ ،وﻻ يفكـر
في حال نفسه ،ويعلم أنه مملوك لموﻻه.
وأهل الوصـل يـرون أن مقـام التفـويض
أوسﻊ من التوكل معنى ومضـمو ًنا؛ فالتوكـل
يكون قبل وقوع السبب ،أما التفويض فيكون
قبلــه وبعــده ،وهــو بحــق عــين اﻻستســﻼم،
وقيــل :إن التوكــل بدايــة ،والتســليم وســط،
والتفويض نهاية ،والتوكـل صـفة المـؤمنين،
أما التفويض فهو صفة اﻷوليـاء ،والتفـويض
على الثقة با تعالى ،وفي ذلك يقـول اﻹمـام
الهـروي" :الثقــة ســواد عــين التوكــل ونقطــة
دائرة التفويض".


فــي هــذه السلســلة مــن المقــاﻻت ســوف
نتحدث عن أهم اﻷسـباب الوقائيـة فـي تقليـل
الحوادث ،وهي ملخصة مع بعض التصرف
من كتاب )المشكﻼت السلوكية( للدكتور نبيه
الغبــرة صــفحة ) :١٧٧إن النظــام المنطقــي
المنســـجم المعتـــدل الـــذي نضـــعه ﻷطفالنـــا
ضــروري لســﻼمتهم ،كمــا هــو ضــروري
لشعورهم باﻻطمئنان؛ وإن حماية الطفل فـي
السنة اﻷولـى تقـع علـى عـاتق اﻷهـل كاملـة
وهــم مســؤولون عــن أي تفــريط ،وأمــا فــي
السنة الثانية فيحسن البدء بتعليم الطفل الحذر
من المخاطر ،وذلك بتلقينـه بعـض الـدروس

الطفل مـن مخـاطر أثنـاء لعبـه ،وأن يأخـذوا

أهـــــــــــم
اﻷســــباب
الوقائيـــــة
ﻓﻲ ﺗﻘليــل
الحــــوادث

)( ١

اﻻحتياطات الﻼزمة(.
وفيما يلي بعض الخطوات العمليـة التـي
تســاعد علــى اﻹقــﻼل مــن الحــوادث كمــا
عرضها الدكتور الغبرة:
 -١يجــب وضـــع الســـموم فـــي خزانـــة
مغلقة ،وأن يوضع المفتاح فـي مكـان أمـين،
كما يجب أن يكتب اسـم المـادة السـامة علـى
الزجاجة بشكل واضح ،وأﻻ توضع الزجاجة
حيــث يوجــد الطعــام ،وهــذه الســموم تشــمل
عا عديـدة ﻻسـتعماﻻت مختلفـة ،وأهمهـ ا
أنوا ً
مبيدات الحشرات ،والقطرونة.
 -٢يجــب رمــي اﻷدويــة الفائضــة عــن

اللطيفة ،فحتـى ﻻ يلمـس المـ دفأة أو النـار أو

الحاجة ،وعدم تركهـا فـي متنـاول اﻷطفـال،

اﻷواني الحـارة بشـكل اعتـب اطي ،أو أن يقـع

وعنــد اســتعمال الــدواء يحســن أﻻ يســتعمل

فيها ،فيحسن أن نقول له أو ننبهه بأنها حارة

بوجــود الطفــل؛ ﻷن اﻷطفــال يحبــون التقليــد

مؤلمة عند المس بل ومخيفة ،وأن نسـمح لـه

والمحاكاة ،وحوادث تسمم اﻷطفـال باﻷدويـة

لمس ـا لطيفً ـا ســريعًا ﻻ يــؤذي ،وبــذا
بلمســها ً

ليست بالقليلة ،وإذا ما أردنا أن نعطـي طفـﻼً

يخافها ويحذرها  ...وإذا ما رأينا طفﻼً علـى

دواء فيجـب إفهامـه أنـه دواء ولـيس شــرا ًبا،

وشك من أن يقع على كرسي ،وليس في يـده

واﻷحسن وضعه في مكان بعيد عـن متنـاول

شيء يؤذيه أو ﻻ يوجـد شـيء علـى اﻷرض

يده إن لم نكن على ثقة منه.

قد يؤذيه إن سقط عليه ،فـﻼ بـأس مـن تركـه

 -٣يجب وضع حاجز واق لكل مصـادر

يسقط – مع أخذ الحيطة – وننتهـز الفرصـة

اﻻحتـــراق كالمـــدافئ بمختلـــف أنواعهـــا،

لتعليمه الحذر؛ وعلى العموم فيجب أن يكون

وأجهزة التسخين والطـبخ واﻷفـران إن كـان

هناك توازن ما بين التعليم والحماية  ...على

هناك احتمال وصول الطفل الـذي بـدأ يحبـو

اﻷهل أن يفطنـوا لمـا يمكـن أن يتعـرض لـه

ويمشـــي إليهـــا ،وإﻻ فـــﻼ بـــد مـــن وقـــوع



الحــوادث ،فكــم يحتــرق أطفــال بالمــدافئ،
ومواقد الحمامات ،وما شابه ذلك.
ويجب كذلك عدم السماح للطفـل باللعـب
باﻷشياء المشتعلة كعـود الثقـاب )الكبرـي ت(،
بل علينا أن نجعلها في أماكن مرتفعـة بعيـدة
عن متناول يده.
وأما أباريق الشاي ،وأواني أوعية الطبخ
فهــي مصــدر خطــر علــى اﻷطفــال لﻸشــياء
الساخنة الموجـودة فيهـا ،فكـم مـن أم جاهلـة
غفلــت عــن آنيــة المطــبخ أو القلــي وفيهــا
اﻷشــياء المحرقــة ،فوقــع فيهــا فلــذة كبــدها،
فأصــيب بــالجروح المحرقــة ،وســببت لــه
التشوهات الدائمة؟.
وكم من أم حمقى وضعت إبريق الشـ اي
علــى حافــة الطاولــة ،أو علــى اﻷرض ،أو
على الكرسي ،فوقع طفلها على اﻹبريـق ،أو
وقع اﻹبريق عليه فنتج عـن ذلـك اﻹصـابات
الخطيرة؟.
ويجـب الحـذر مـن اﻷلعـاب الناريـة فــي
المواســـم والمناســـبات خشـــية التـــأذي بهـــا.
ويجـــب اﻻحتـــراس مـــن أخطـــار اﻷدوات
الكهربائية وأسﻼكها مخافة اﻹصابة.
 -٤ويجـ ـ ب إبعـــاد كـــل اﻵﻻت الحـــادة
كالمقصـــــات ،والســـــكاكين ،والشـــــفرات،


         
        

قذف بعض الموالح ،كالقضامة والفستق فـي

فحوادث انسحاب أيدي اﻷطفال في الغسـالة،

الهواء ثم تلقيها بالفم مباشرة خوفًا من دخول

أو ذهاب أصابعهم بالمفرمة ليست قليلة!!

الطعام إلى مجرى الهواء فيتسبب اﻻختناق.

 -٩ويجـــب اﻻنتبـــاه إلـــى كـــون البـــاب

 -٦ويجــب علــى اﻷم أﻻ تُنــيم ابنهــا فــي

ً
مغلقــا؛ حتــى ﻻ يخــرج
الخــارجي للمنــزل

سـريرها إذ هنـاك خطـر خنقـه ،وكـ م سـ معنا

ً
خوفـا
الطفل على حين غرة بـدون علـم أمـه

عن حوادث من هذا النوع؟ فقد تنام اﻷم ،ثـم

من وقوع حادث.

ينام الطفل والثدي فـي فمـه ،فبمجـرد مـيﻼن

 -١٠ويجــب اﻻنتبــاه علــى البــ اب عنــ د

خفيف من اﻷم على الطفل يـؤدي إلـى موتـه

إغﻼقــه مخافــة أن يضــع الولــد أصــابعه فــي

باﻻختناق.

طرفه فيتسبب انضغاط على بعض أصابعه،

 -٧ويجب التأكد من سﻼمة نوافذ الطابق

فيصاب بإصابات أليمة.

العلوي ،وكون الطفل ﻻ يسـتطيع اجتيازهـا،

إلى غير ذلك من هـذه اﻷسـ باب الوقائيـة

ويجب أن تكون حواجز الشرفات من النـوع

التي ﻻ تخفي علـى كـل ذي عقـل وبصـيرة.

الفني الحديث التـي تسـمح للطفـل بالمشـاهدة

تلكم هي أهم الوسائل التـي وضـعها اﻹسـﻼم

وﻻ تســمح لــه بتســلقها ،أو علــى اﻷقــل ﻻ

في تربية الولد الجسيمة ،وهي – كما علمت

يخشى عليه من الخطر إن تسلقها ،وكـم مـن

– وسـائل إيجابيـة ،وأسـباب وقائيـة لـو أخــذ

حوادث أليمة ذهب ضحيتها أطفال في أجمل

بتعاليمها المربون ،ومشى على نهجها اﻵبـاء

العمر نتيجة التساهل في هذا اﻷمر؟.

والمعلمون  ...لرأينا أبناء هذا الجيل يرتعون

 -٨ويجب اﻻنتبـاه عنـد اسـتعمال اﻵﻻت

فــي بحبوحــة مــن الصــحة ويتمتعــون بنعمــة

الميكانيكية ،واﻷجهزة الكهربائيـة ،وﻻ سـيما

القوة ،ويسيرون فـي طريـق اﻷمـن والهنـاءة

الغســــاﻻت ومفــــارم اللحــــم والكبيبــــة ....

واﻻستقرار.

والــدبابيس ،واﻷوانــي الزجاجيــة بحيــث ﻻ
تصل إلى أيدي اﻷطفال.
 -٥ويجــــب عــــدم الســــماح لﻸطفــــال
بممارســة اﻷلعــاب التــي قــد تكــون خطــرة
كاللعب بالحبل وشده حول العنـق ،أو اللعـب
بكـ يس مــن البﻼســتيك وإدخــال الــرأس فيــه،
فهذا قد يـؤدي إلـى اﻻختنـاق ،ويجـب كـذلك
تجنيب الطفل الركض وفـي فمـه ،طعـام ،أو

قال رسول ﷲ ) :إنكم ترون أنه يخفـى
ـﻲ ﺷـ ﻲء ﻣﻣــا تصــنعون ،وﷲ إنـ ﻲ ﻷرى
ﻋﻠـ ﱠ
ﻣن خﻠفﻲ كﻣا أرى ﻣن بين يدي(.
 -رواه اﻹﻣام أحﻣد فﻲ ﻣسنده -






تحدث شيخ اﻷزهر أحمد الطيب عن الدين اﻹبراهيمي الجديد ،مؤك ًدا أنه محاولة للخلط بين التآخي
والتسامح بين اﻷديان وإلغاء الفروق بين اﻷديان.
وسلط شيخ اﻷزهر الضوء على الدين اﻹبراهيمي ،مؤك ًدا أنه محاولة الخلط بين تآخي اﻹسﻼم
واستقرار ،الخل ُ
ط بين هذا
وسﻼم
أمن
والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن
ٍ
ٍ
يعيش في ٍ
َ
التآخي وبين امتزاج هذين ال ّدِينين ،وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بك ٍّل منهما ،خاصة في ظل
التوجﱡهات التي تُنادى  -بـ "اﻹبراهيمية"  -أو الدين اﻹبراهيمي ،نسبةً إلى سيدنا إبراهيم  -عليه السﻼم -
أبي اﻷنبياء ومجمع رساﻻتهم ،وملتقى شرائعهم ،وما تطم ُح إليه هذه التوجهات – فيما يبدو – من مزج
اليهودية والمسيحية واﻹسﻼم في رسال ٍة واحدة أو دِين واحد يجتم ُع عليه الناس ،ويُخلصهم من بوائق
النزاعات ،والصراعات التي تُؤدي إلى إزهاق اﻷرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس ،بل
بين أبناء ال ّدِين الواحد ،والمؤمنين بعقيدةٍ واحدة.
وأكد أن هذه الدعوى ،مثلها مثل دعوى العولمة ،ونهاية التاريخ ،و"اﻷخﻼق العالمية" وغيرها – وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوى إلى
اﻹنسان وهو:
اﻻجتماع اﻹنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته  -ﱠإﻻ أنها هي نفسها ،دعوةٌ إلى ُمصادرة أغلى ما يمتل ُكه بنو
ِ
»حرية اﻻعتقاد« وحرية اﻹيمان ،وحرية اﻻختيار ،وك ﱡل ذلك ِم ﱠما ضمنته اﻷديان ،وأكﱠدت عليه في نصوص صريحة واضحة ،ثم هي دعوة ٌ فيها من
أضعاف ما فيها من اﻹدراك الصحيح لحقائق اﻷمور وطبائعها.
أضعاف
أضغاث اﻷحﻼم
ِ
َ
وقال عضو هيئة كبار العلماء باﻷزهر الشريف محمود مهنا :إن اﻷديان اﻹبراهيمية ،أو اﻷديان التوحيدية التي تؤمن بوجود إله واحد خالق
للكون ،وملة إبراهيم ،هي مجموعة من اﻹمﻼءات الربانية لسيدنا إبراهيم عليه السﻼم ،ومنها انبثقت الديانات اﻹبراهيمية أو ما يعرف في شرائعنا
بالديانات السماوية وهي :اليهودية ،والمسيحية ،وآخرها الدين الخاتم للرساﻻت السماوية اﻹسﻼم.
مؤخرا في
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء باﻷزهر الشريف ،أن الدين اﻹبراهيمي الجديد مصدره مراكز بحثية ضخمة وغامضة ،انتشرت
ً
ربوع العالم ،وأطلقت على نفسها اسم "مراكز الدبلوماسية الروحية" ،وأكد أنه تم إطﻼق هذا المصطلح بغرض سياسي أخذت مراكز الدبلوماسية
الروحية التي تعمل في إطار نشر المحبة والتسامح على عاتقها مهمة دعوة كبار رجال الدين في اﻷديان اﻹبراهيمية الثﻼث ،من أجل إيجاد قيم عامة
مشتركة بين اﻷديان ،مثل :المحبة ،والتسامح ،والمساواة ،والتعايش ،وتق ﱡبل اﻵخر.
وأشار إلى أنها ت ﱠدعي التنوير والتدين ،وتأخذ في إعادة تأويل النصوص الدينية ،ونصوص التفسير لتمهيد الطريق لعمل مراكز "الدبلوماسية
الروحية" التي تنتشر في مراكز الصراع ،وتركز على قيم الود والتسامح ،وخاصة ما يختص بالقضايا الشائكة في الشرق اﻷوسط.
وقد أعلن القمص بنيامين المحرقي ،اﻷستاذ بالكلية اﻹكليريكية باﻷنبا رويس ،رفضه الدعوة إلى الديانة اﻹبراهيمية؛ ﻷنها دعوة ُمس ﱠيسة تحت مظهر
مخادع واستغﻼل الدين.
وأكد المحرقي :إنه ﻻ أحد يقبل مزج جميع الديانات تحت ديانة واحدة ،ولن تقبله أي من الديانات خاصة المسيحية أو اﻹسﻼم؛ ﻷن معناها العودة إلى
مشيرا إلى أن محاولة فرض ثقافة أو ديانة معينة على الجميع ،يرفضها المصريون بصورة مطلقة.
اليهودية ،وقد تحدث فرقة داخل المجتمع،
ً



فتحت زيارة وزير الخارجية اﻹماراتي الشيخ عبد ﷲ بن زايد آل نهيان نوفمبر الماضي إلى سوريا ،وقبلها اﻻتفاقيات مع اﻷردن،
باب التساؤﻻت حول احتمال عودة دمشق إلى الحضن العربي ،وسط حديث عن شروط محتملة لتلك العودة.
وفي هذا السياق ،كشفت وثيقة أردنية وملحقها السري ،أن الهدف النهائي مما يمكن وصفه بـ "التطبيع العربي" مع دمشق هو
"خروج جميع القوات اﻷجنبية والمقاتلين اﻷجانب ،الذين دخلوا البﻼد بعد ٢٠١١م ،من اﻷراضي السورية " ،بما في ذلك انسحاب
القوات اﻷميركية والتحالف من شمال شرقي سوريا وتفكيك قاعدة التنف اﻷميركية ،قرب حدود اﻷردن والعراق.
كما أوضحت الوثيقة ،أن خروج القوات اﻷجنبية قد يجري بشكل متسلسل وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة" ،تشمل بداية الحد من
النفوذ اﻹيراني في أجزاء معينة من سوريا ،مع اﻻعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا ،بحسب ما نقلت صحيفة الشرق اﻷوسط.
إلى ذلك ،يتضمن هذا التقارب "حوافز" لدمشق مثل :مرور "أنبوب الغاز العربي" عبر سوريا من مصر واﻷردن إلى لبنان،
وإقامة اﻹمارات محطة كهرباء على الطاقة الشمسية ،بموازاة عدم اعتراض أميركي على تلك الخطوات ،ﻻ بل تعليق العقوبات التي
فرضها قانون قيصر على التعامل مع النظام السوري.
يشار إلى أن الجانب اﻷردني أعد هذه الوثيقة أو الخطة قبل أشهر ،وناقشها العاهل اﻷردني الملك عبد ﷲ الثاني مع الرئيسين
اﻷميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو ،والروسي فﻼديمير بوتين في أغسطس ومع قادة عرب وأجانب.
سا لعدد من الخطوات التي قامت بها دول عربية تجاه دمشق سابقًا ،وشملت لقاء وزير الخارجية
وكانت تلك الوثيقة شكلت أسا ً
فيصل المقداد تسعة وزراء عرب في نيويورك وزيارات رسمية أردنية – سورية ،واتصاﻻت بين قادة عرب ورئيس النظام السوري
بشار اﻷسد.
يذكر أن اﻷسد مقاطع منذ العام ٢٠١١م من قبل معظم الدول العربية ،إثر اندﻻع شرارة اﻻحتجاجات التي جوبهت بالقوة والقمع،
ما أطلق ﻻحقًا حربًا طالت لسنوات ،مخلفة مﻼيين الﻼجئين حول العالم ،والنازحين في الداخل ،ناهيك عن مئات آﻻف القتلى والجرحى
)موقع قناة العربية(.

بنهاية أكتوبر ٢٠٢١م ،كانت مقاتﻼت السعودية وإسرائيل تتشاركان مهمة واحدة مع قاذفة  B Lancer١B-التابعة للقوات الجوية
اﻷمريكية للتحليق حول شبه الجزيرة العربية ،صحيح أن مقاتﻼت البلدين لم تتتشاركا المهمة في توقيت متزامن ،لكن طبيعة المهمة “إرسال
مؤشرا ﻻ يفوت حول استعداد السعودية للمشاركة في مهمة عسكرية مع إسرائيل.
رسالة ردع إلى إيران” كانت
ً
القاذقة القادرة على حمل حمولة من اﻷسلحة التقليدية أكبر من أي طائرة أخرى في مخزون القوات الجوية اﻷمريكية ،حلقت في  /أو
بالقرب من المجال الجوي لمصر وإسرائيل واﻷردن والكويت والسعودية والبحرين واﻹمارات لخمس ساعات ،والتفت بطول حدود إيران
البحرية الجنوبية ،بمرافقة مقاتﻼت من إسرائيل ومصر والبحرين والسعودية.
المساهمة السعودية هي الجزء اﻷكثر إثارة لﻼهتمام؛ ﻷن السعودية – عكس البحرين ومصر واﻷردن واﻹمارات -لم تطبع العﻼقات مع
إسرائيل ،لكن ،وفي حين أن مشاركة مقاتلين سعوديين وإسرائيليين في المهمة نفسها أمر مهم ،فإن التطور ﻻ يعني بالضرورة أن التطبيع بين
السعودية وإسرائيل بات وشي ًكا.
لنضف هذا المشهد إلى هبوط طائرة تجارية إسرائيلية في الرياض في أواخر أكتوبر ،وهي المرة اﻷولى التي تهبط فيها طائرة إسرائيلية
عامة في المملكة ،وقد حدث ذلك بعد يوم من هبوط طائرة سعودية ﻷول مرة في مطار بن غوريون اﻹسرائيلي لنرى الصورة بشكل أوسع.
ربما تعكس الصورة إذن سياسات عابرة أكثر من سياسة طويلة اﻷجل .لكن السعودية أظهرت أنها مستعدة للتعاون مع إسرائيل مرحليا؛
إن كان القاسم هو القلق المشترك بشأن عدوانية إيران.








في  ٨نوفمبر ٢٠٢١م ،أعلن أفيخاي أدرعي ،الناطق بلسان جيش
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ،أنه تمت المصادقة على تعديل اتفاقية كامب ديفيد
لصالح تعزيز وجود الجيش المصري اﻷمني في منطقة رفح الحدودية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل
المستوى السياسي.
ولم يصدر تعقيب من مصر على اﻹعﻼن اﻹسرائيلي عن توقيع هذا
التعديل الذي يزيد الوجود العسكري في منطقة تحارب فيها مصر اﻹرهاب
منذ سنوات.

ما بﲔ السطور

في الحقيقة إن هذا التعديل كان متوقعًا منذ عام ٢٠١٤م ،عندما تحدث
المرشح لرئاسة الجمهورية وقتها  -الرئيس الحالي  -عبد الفتاح السيسي،
عن القوات المصرية في سيناء ،واتفاقية كامب ديفيد.
في سؤال مباشر وجهته المحاورة في فضائية "سكاي نيوز" وقتها زينة
يازجي للسيسي ،قالت فيه" :هل تدعو لتعديل اتفاقية كامب ديفيد من حيث
عدد القوات المصرية العسكرية المسموح بها في سيناء؟" ،ليرد السيسي:
"اللي إحنا عايزينه بنعمله ،ولو اﻷمر يتطلب التعديل ،لن يرفض أحد؛ ﻷنهم
يتعاملوا مع دولة وجيش ،لهما قوة عادلة وليست حمقاء".
فلماذا أصبح لمصر نفوذًا عالم ًيا بهذا الشكل بعد عقد مـن الضـعف النسـبي
نتيجــة ثــورة ينــاير ومــا تﻼهــا مــن فوضــى وحكــم اﻹخــوان ومــا تــﻼه مــن
إرهاب؟
اﻹجابة عرضها المجلس اﻷوروبي للعﻼقات الخارجية في دراسة جديدة
حللت أسباب زيادة النفوذ المصري في العالم.
الدراسة المنشورة تقول :إن التطورات اﻹقليمية والدولية العديدة التي
شهرا الماضية كشفت مدى التحول في الرؤية والنشاط
حدثت خﻼل الـ ١٢
ً
للمصريين؛ وبينها التحرك ﻹنهاء اﻷزمة مع قطر ،وصياغة خارطة طريق
ﻹنهاء الصراع في ليبيا ،ومحاولة استئناف محادثات السﻼم في اليمن.
ستﻼحظ النتيجة إن نظرت إلى حالة تركيا التي تحركت نحو السعي
للحوار بعدما اختارت المواجهة خﻼل الفترة الطويلة السابقة.
ستﻼحظها كذلك في اﻻنفتاح على الجيران وأوروبا ضمن محاولة تدشين
ً
مجاﻻ لمنافشة
مركز إقليمي للطاقة ،وسترى التحول الكبير في فتح مصر
قضايا حقوق اﻹنسان أكثر مما كان يفترضه الغرباء.
تفاصيل تعامل مصر مع  ٩من أهم الملفات الحاسمة في السياسة
الخارجية عرضها المجلس اﻷوروبي ،ونقدمها ملخصة:
 -١تحالف مناهضة اﻹسﻼم السياسي :خﻼل فترة سقوط حكم اﻹخوان
في مصر ،وتنامي العمليات اﻹرهابية داخل البﻼد ،شكلت السياسة الداخلية
لمصر مﻼمح سياستها الخارجية ،ولذلك تحالفت مصر مع السعودية
واﻹمارات ،ﻻحتواء إيران والدول الصديقة لﻺخوان مثل قطر وتركيا.
كبيرا لمصر ،في وقت كان
جلب التحالف دع ًما ماليا إماراتيا وسعوديا
ً
اﻻقتصاد المصري على حافة الهاوية ،لكن الشراكة كانت مدعومة أيضًا
بأيديولوجية مشتركة هدفها اﻹطاحة باﻹسﻼم السياسي من المنطقة.
بعد تحقيق ما أرادته ،حلت اﻷزمة مع قطر بتوقيع اتفاقية العﻼ ،وتعمل
حاليًا على بناء أرضية مشتركة للعمل تقوم على اﻻقتصاد واﻻستثمارات،
والتفاوض على أرضية أمنية لتسليم اﻹخوان الهاربين.
 -٢القضية الفلسطينية :في ٢٠٢١م ،أتاح الصراع بين حماس
وإسرائيل في غزة لمصر فرصة ﻹعادة تمثيل دورها التقليدي كمحاور
دولي رئيس بشأن القضية الفلسطينية ،فحازت استحسانًا دوليا لمساعدتها في
تأمين نهاية سريعة نسبيا للصراع.
ومنذ ذلك الحين ،انتهزت مصر الفرصة لتذكير جيرانها ،وبقية العالم،
بأنها  -كجار مباشر لغزة  -تظل الشريك اﻷقوى في الجهود المبذولة لحماية

المصالح اﻷمنية ﻹسرائيل والتوصل إلى نتيجة أكثر استدامة للفلسطينيين.
 -٣مشروع الشام الجديد :سعت مصر إلى بناء تحالفات جديدة تستند
إلى العﻼقات التاريخية من خﻼل الشراكة مع اﻷردن والعراق.
التحالف سمح لهم بالتقارب من الوﻻيات المتحدة ،التي رحبت بالتجمع
الجديد ،لقدرته على تقليل اعتماد العراق اﻻقتصادي على إيران.
 -٤اﻷزمة الليبية :سعت مصر في اﻷشهر الـ  ١٢الماضية للمساعدة في
صياغة ترتيب دبلوماسي ﻹنهاء اﻷزمة الليبية ،فساعدت عملية السﻼم التي
تقودها اﻷمم المتحدة ،ووفرت فرصة للتقارب مع تركيا وقطر ،اللتين دعمتا
الميليشيات الليبية الغربية المعارضة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
 -٥تركيا :بدأت القاهرة محادثات حول التقارب مع أنقرة ،ورغم تعثرها
إﻻ أنها مستمرة ﻹذابة الحواجز الكبيرة أمام التطبيع الكامل.
 -٦اﻷمن المائي والقرن اﻷفريقي :من اﻷمور التي تثير قلق القاهرة
بشكل خاص بناء سد النهضة اﻹثيوبي على نهر النيل  -والذي يمكن أن
يقلل بشكل كبير من مستويات المياه في مصر ويضع سابقة مدمرة للتنمية
المستقبلية على طول النهر.
منذ انهيار المحادثات في واشنطن في أوائل ٢٠٢٠م ،واصلت إثيوبيا
رفض التفاوض على اتفاقية ﻹدارة المياه ،فبنت مصر تحالفات وشراكات
إستراتيجية لعزل إثيوبيا.
 -٧سوريا وإيران :سعى الرئيس المصري منذ فترة طويلة لدور لبﻼده
في التطورات الدبلوماسية المحيطة بالحرب السورية .مصر لم تؤمن مثل
هذا الدور في مؤتمرات جنيف ،لكنها تسعى اﻵن للحصول على دور
"الزعيم" في عملية أستانا ،التي تتألف من تركيا وإيران ،وروسيا.
على الرغم من أنها ﻻ تملك القوة اﻻستثمارية التي يملكها جيران
آخرون ،إﻻ أن مصر ﻻ تزال ترغب في وضع نفسها على رأس المجموعة
في تأسيس موطئ قدم في أجندة إعادة اﻹعمار في سوريا
ومن خﻼل ترسيخ مصر كشريك في سوريا ،يأمل السيسي في التفاوض
بشأن دعم العملية الدبلوماسية بين طهران ودول الخليج ،ولهذه الغاية،
مؤخرا مسؤولين أمنيين إيرانيين.
استضافت مصر
ً
 -٨اﻻقتصاد والطاقة :اكتشاف البﻼد ﻻحتياطيات ضخمة من الغاز
البحري في ٢٠١٥م ،إلى جانب صفقات ﻻستيراد غاز إسرائيل لتسييله،
ً
مركزا للطاقة في المنطقة.
جعل مصر منذ ذلك الحين
تتمتع مصر اﻵن بفائض في الطاقة ،وهي ميزة تحاول اﻻستفادة منها إلى
أقصى حد كجزء من سياستها الخارجية ،بهدف بيع فائض إنتاجها من
الكهرباء لجيرانها اﻹقليميين ،بما في ذلك اﻻتحاد اﻷوروبي ،الذي بدأ بالفعل
في المساعدة في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية الطموحة في مصر.
 -٩العﻼقات مع الغرب :لسنوات ،وجدت الوﻻيات المتحدة وأوروبا أن
عﻼقاتهما مع مصر محبطة ،وقد عبرتا بانتظام عن فزعهما من التطورات
صا بعد اﻹطاحة باﻹخواني محمد مرسي.
في البﻼد وخصو ً
النظام المصري الحالي أصبح يعتمد على الشرعية الدبلوماسية الممنوحة
له من خﻼل الحفاظ على عﻼقات جيدة مع الوﻻيات المتحدة وأوروبا .ومع
ذلك ،تعزز مصر عﻼقاتها اﻻقتصادية مع الصين وروسيا ،وتزيد من
تعاونها اﻷمني مع الدول اﻷعضاء في اﻻتحاد اﻷوروبي ،وتعيد ضبط
العﻼقات مع الخليج وتركيا ،وتتزايد الثقة في القاهرة أن الوﻻيات المتحدة
"تحتاج إلينا أكثر مما نحتاجها".
بالنسبة لﻼتحاد اﻷوروبي ،فإنه غالبًا ما ينهزم في تعامﻼته مع قضية
حقوق اﻹنسان في مصر ،نتيجة مخاوف الهجرة غير الشرعية واﻹرهاب
ردا على المحاوﻻت اﻷوروبية للضغط على مصر في قضايا حساسة.
كما أن مصر دخلت في شراكات عسكرية وأمنية واقتصادية ومشاريع
طاقة مع أوروبا ،ويمكن ﻷوروبا أن تعتمد على مصر في معالجة السلوك
التركي المتهور تجاه اﻻتحاد اﻷوروبي.




ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ
 مــن خــاف إســاءتك؛ اﻋتﻘــ د مســاءتك ،ومــن رهــبصولتك؛ ناصب دولتك.
 من فعل ما شاء؛ لﻘﻲ ما شاء. يسرنﻲ من الﻘـرآن كﻠمـة أرجوهـا لمـن أسـرف ﻋﻠـﻰشـا ُء ۖ َو َرحْ َم ِتـﻲ َو ِسـ َعتْ
صيبُ ِب ِه َم ْن أ َ َ
ﻋذَا ِبﻲ أ ُ ِ
نفسه :قَا َل َ
ﻋمومــا
ُك ـ ﱠل َش ـ ْﻲءٍ ) اﻷﻋــراف ،(١٥٦ :فجعــل الرحمــة
ً
صا.
والعذاب خصو ً
 اﻻســتئثار يوجــب الحســد ،والحســد يوجــب البغضــة،والبغضــة توجــب اﻻخــتﻼف ،واﻻخــتﻼف يوجــب الفرقــة،
والفرقــة توجــب الضــعف ،والضــعف يوجــب الــذل ،والــذل
يوجب زوال الدولة ،وذهاب النعمة.


قال لﻘمان ﻻبنه :ﻻ تركن إلﻰ الدنيا ،فإنك لم تخﻠق لهـا،
وما خﻠق ﷲ خﻠﻘًا أهون ﻋﻠيـه منهـا ،فإنـه لـم يجعـل نعيمهـا
ثوابًا لﻠمطيعين ،وﻻ بﻼءها ﻋﻘوبة لﻠعاصين.
ﻻ تضحك من غير ﻋجب ،وﻻ تمش فـﻰ غيـر
أرب ،وﻻ تسأل ﻋما ﻻ يعنيك.
ﻻ يضـيع مالـك ،وﻻ تصـ ﻠح مـال غيـرك ،فـإن
مالك ما قدمت ،ومال غيرك ما تركت.
من َيرحم يُرحم ،ومن يصمت يسﻠم ،ومـن يﻘـل
الخير يغنم ،ومن يﻘل الباطل يأثم ،ومن ﻻ يمﻠك لسانه يندم.
زاحم العﻠماء بركبتيك ،وأنصت إلـيهم بأذنيـك،
فإن الﻘﻠب يحيا بنور العﻠماء ،كما تحيا اﻷرض الميتة بمطر
السماء.


روى ابن سبع السبتﻰ فﻰ شفاء الصدور ،ﻋن ﻋبـد ﷲ
ابن ﻋمر بن الخطاب  ،أنه خـرج فـ ﻲ بعـض أسـفاره،
فبينا هو يسير ،إذا هو بﻘوم وقوف ،فﻘال :ما لهؤﻻء الﻘوم؟
قالوا :أسد ﻋﻠﻰ الطريق قد أخافهم ،فنزل ﻋن دابته ثم مشﻰ
إليه حتﻰ أخذ بأذنيه ون ﱠحاه ﻋن الطريق ،ثم قال له:

ما كـذب ﻋﻠيـك رسـول ﷲ 

بﻘولـه :إنمـا سـﻠطت

ﻋﻠﻰ ابن آدم ،لمخافته غير ﷲ ،ولو أن ابن آدم لم يخف إﻻ
ﷲ تعــالﻰ ،لــم تســﻠط ﻋﻠيــه ،ولــو لــم يــرج إﻻ ﷲ تبــارك
وتعالﻰ ،لما وكﻠه إلﻰ غيره.


قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
ْ
َ
ﱠ
َ
ْ
ّ
َض ـ ُل اﻷك َبـ ُرَ ،م ْن ِزلتُـهُ
ْس َب ْع ـ َد اﻻِ ت َِح ـا ِد َم َﻘ ـا ٌم إِﻻ الف ْ
 لَ ـي َين
ب مِ نَ ا ﱠ
ا ْل َب َوا ِدهُ ا ْلعَ ِﻠ ﱠيةُ الﱠتِﻲ تَ ُ
ﻋﻠَﻰ ا ْلﻘَ ْﻠ ِ
صو ُل َ
لربّ ِ ِبعَي ِْن ا ْل َي ِﻘ ِ
أ َ ْو َح ِّﻘ ِه.
 اﻻِ ِتّ َحا ُد َثـﻼَ ُصـولٌَ ،وتَ ْم ِكـي ٌن،
بُ :
ث َم َر ِاتـ ٍ
سـﻠُوكٌ َ ،و ُو ُ
اصـ ِل :ا ْنمِ َحـا ُء
فَ َم ْرتَ َبةُ السﱠالِكِ  :اﻷ َ ْم ُر َوا ِﻹ َرا َدةَُ ،و َم ْرت ََبـةُ ا ْل َو ِ
قَ ،و َم ْرتَ َبةُ ا ْل ُمتَ َم ّك ِِن :أ َ ْن َي ُكـونَ
ُو ُجو ِد ِه َوإِ َرا َد ِت ِه ِبا ْل ُو ُجو ِد ا ْل َح ّ ِ
ْص ُر ِب ِه.
ص َرهُ الﱠذِي يُب ِ
َ
س ْم َعهُ الﱠذِي َي ْس َم ُع ِبهَِ ،و َب َ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ﱠ
ّ
ْ
َ
َ
ﻲ ِ ِبعِﻠ ـ ِم العَ ْب ـدِ،
 اﻻِ ت َِح ـا ُد :أن تت ِح ـ َد َحﻘِيﻘ ـة العِﻠ ـ ِم ا ِﻹل ِه ـ ّﻋ ِبي ـ ٌد أ َ ِذﻻ ُءﱠ
فَن َْس ـأ ُل ﱠ َ أ َ ْن يُعَامِ َﻠ َن ـا ِب َم ـا ِف ـﻲ ﻋ ِْﻠ ِم ـ ِه ِم ـ ْن أ َ ﱠن َن ـا َ
ضعَفَا ُءَ ،وأ َ ْن َيتﱠحِ َد ﻋ ِْﻠ ُمنَا ِبأ َ ْنفُ ِسنَا ِبع ِْﻠمِ ِه تَعَالَ ٰﻰ ِبنَا ِبأ َ ﱠننـَ ا َﻋ ِبيـ ٌد
ُ
لَهُ.



ﺑﻘﻴﺔ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ



ســمﺎﺣة موﻻﻧــﺎ اﻹمــﺎم المجــدد ُﺣ ﱠج ـةَ اﻹســﻼم

والمسلمين فى هذا الزمﺎن السيد مﺣمـد مﺎضـى أﺑـو
سـركم ،وﻧفعﻧـﺎ ﷲ ﺑكـم ،وجعلكـم
العزائم -قـدﱠس ﷲ ﱠ
وليﺎ مرشدًا لطﻼب العلم الﻧﺎفع  -ﻧـود مـن سـمﺎﺣتكم
التكرم ﺑتعريـف العـﺎلم وأﻧـواع العلمـﺎء ورتـﺑهم ،ثـم
تعريــ ف العلــم وأﻧــواع العلــوم ومصــﺎدرهﺎ ورتﺑهــ ﺎ
وطـــرق ﻧوالهـــﺎ ،وتعريـــف الرســـوخ فـــ ﻲ العلـــم،
والراسخين فﻲ العلم ،واﻹمﺎم العﺎلم الرﺑﺎﻧﻲ.

يﺎ ﺑﻧﻲ:
ذكـــرت لـــك ﺳــ ابقًا عشـــرة أنـــواع للعلـــوم،
وأزيدك منها:
 -١١علم الوصﺎل :هو العلم بـا مـن طرقـه
الموصلة ،وطرقه الموصلة:
* أخبار الرﺳول .
* كﻼم ﷲ تعالى بتﺳليم وانقياد.
* العمــل بمــ ا أمــر بــه الرﺳــول  مــﻊ
اﻹخﻼص الكامل.
* ثم اﻻقتداء بعالم عامـل مـ تمكن مـن :علـوم
التوحيد ،واليقـين ،وأﺳـرار الﺳـ نة ،وعلـم الﺳـير،
وأعمال اﻷئمة.
 -١٢علــم المعرفــة ﺑــﺎ تعــﺎلى :هــو النــور
الذي يهدي إلى الرشـد ،ويكشـف للﺳـالك عمـا قـد
يعترض طريقه من عقبات ومهام.
 -١٣العلوم اﻹسﻼمية:
أ .علـم اﻵدب :هــو العلـم إن كــان موضــوعه
اﻷلفــاظ والخــط ،ومنفعتــه إظهــار مــا فــي الــنفس
الفاضلة ،وغايته حلية اللﺳان والبيان.
ب .علم الذهن :هو العلم إن كـان موضـوعه
الــذهن ،ومنفعتــه حليــة الحــدس ،والفكــر ،والقــوة
العاقلــة ،وغايتــه عصــمة الــذهن عــن الخطــإ فــي
الفكر.
** علوم تعلم بـأمور ذهنيـة تﺳـ تنبط مـن دال
خارج.
** علــوم تﺳــتنبط باﺳــ تخدام الــذهن مادتـــه
الخارجية العلوية.
ج .العلـــم الشـــرعﻲ :هـــو العلـــم الشـــرعي



المﺳــــترعى بــــالقول المطلــــق ،واﻻصــــطﻼح

أ .العلم :علم قبل شهود ،وإﻻ فهﻼك.

المنصوص ،وإﻻ فالعلوم كلهـا ذهنيـة ،مـن حيـث

ب .الشهود :شهود قبل علم ،وإﻻ فهﻼك.

افتقارها إليه.

 -١٨العلم والعرفـ ﺎن :اﻷكـل والشـرب متـاع

 -١٤العلــم والعمــل :أول فريضــة المعرفــة،

الحيوان ،والعلم والعرفان متاع الرجال.

اﻹنابة.
 -٢٥العلــم والمــﺎل :العلــم للعمــل ،والمــال
للبذل.
 -٢٦العلم والعمل والعقل :ثﻼثة تحجب عـن
ﷲ :العلم ،والعمل ،والعقل.

وﻻ عمــل قبلهــا ،والوقــوف عنــد العلــم والعمــل

 -١٩العلم والفقه :شتان بين من علـم حكمـة

هــﻼك ،وﻻ بــد منهمــا ،إنمــا العلــم للعمــل وإﻻ

حكم واحد فتفقهه ،وبـين مـن علـم جميـﻊ اﻷحكـام

أ .العلم :يحجب عن المعلوم.

ارتحل ،فالعلم شـجرة والعمـ ل بـه ثمرهـا ،والعلـم

وحاله لم يصدقها.

ب .العمل :يوقﻊ صاحبه في الشرك الخفي.

يحصل للعمل بـه ،ﻻ للرفعـة والعلـو فـي اﻷرض

 -٢٠العلم والمعرفة :اجتهد أن تعرف نفﺳـك

ج .العقل :يحجب بالكائنـات ....وﻻ بـد منهـا

بغير الحق ،أو للمماراة والجـدل ،أو للتوﺳـط إلـى

قبل أن تعرف اﻷشياء ،واحذر أن تعرف اﻷشـياء

فيعلم ويتجاوز العلم إلى المعلوم ،ويعمل ويتجـرد

اﻷمــراء والملــوك ومـــن ثمــرة العلــوم ،العمـــل

قبــل أن تعــرف نفﺳــك ،وإﻻ كــان علمــك وبــاﻻً

من نﺳبة العمل لنفﺳه ،ويعقل ما في الكائنات مـن

بالمعلوم ،إنما العلم للعمل ﻻ للفخر واﻷمل ،ومـن

عليك.

اﻵيات الدالة على مكونها.

اﺳتعمل الوﺳيلة في غير المقصـد أضـاع الوﺳـيلة

والفرق بـين العلـم والمعرفـة ،أن العـارف ﻻ

َضـ َل بِ َيـ ِد ﷲِ يُؤْ تِيـ ِه
والمقصد ،قال تعالىِ  :إنﱠ ا ْلف ْ

قائمــا بموجبـــه
بـــد وأن يكـــون محصــﻼً للعلـــمً ،

ومـ ْن بمـا يعلـم ﻻ
َمن يَشَا ُء) آل عمرانَ ،(٧٣ :

ومقتضاه ،فﻼ يبلغ درجـة المعرفـة عنـدنا إﻻ مـن

يعمــل فكيــف يطلــب علــم مــا ﻻ يعمــل؟! .فكمــل

كان عال ًما با  ،وبأيام ﷲ ،وبأحكام ﷲ ،وبحكمـة

النفس بالعلم تخشﻊ ،وكمل الجﺳم بالعمل يخضـﻊ،

أحكامــه ،وﺳــلك طريــق ﷲ تعــالى ،فعــرف آفاتــه

فمـا قــرن شــيء إلــى شـيء أحﺳــن مــن علــم إلـ ى

وقواطعـه ،وعـرف نفﺳـه ونقائصـها وأمراضـها،

عمل ،ومن عفو إلى مقدرة.

فأقبل مجاهدًا لهـا ،فصـار ذا حـال مـ ﻊ ﷲ تعـالى

 -١٥العلم والﺣﺎل :العلـم مقـدم علـى الحـال،
والحال :بﻼ علم ضﻼل ،وﻻ بد للعـالم مـن حـال،
وكل علم بﻼ حال وبال ،ومتى كان الحـال نتيجـة
عين اليقين حكم الحال على العلم في التمكين.
 -١٦العلــم واﻹيمــﺎن :العلــم بــا تعــالى هــو
ميزان اﻹيمان ،به يﺳتبين المزيد من النقصان.
أ .العلم :ظاهر اﻹيمان يكشفه ويظهره ،وهو
قوة اﻹيمان ولﺳانه.
ب .اﻹيمﺎن :باطن العلم يهيجه ويشعله ،وهو
مدد العلم وبصره.
 -١٧العلم والشهود:

 -٢٧علـــم المﻼئكـــة :العلـــم الـــذي أخذتـــه
المﻼئكة من آدم ،لم يطلﻊ عليه اﻹنﺳان.
 -٢٨العلم الﺣقيقﻲ هو:
أ .العلم با .
ب .العلم بأيام ﷲ.
ج .علم المﺳلم بنفﺳه.
د .علم ما يجب عليه عمله.
ه .علم حكمة ما يعمل مـن أحكـام ﷲ؛ حتـى

تشهد له بمعرفته.
 -٢١العلــم والمعﺎملــة :العلــم علمــان :علــم
لمعاملة الحق ،وعلم لمعاملة الخلق.
 -٢٢العلــم والمعلــوم :العلــم إدراك المعلــوم
على ما هو عليه ،ومن لم يتجاوز العلم ،لـم يحـظ
بنفس مـﻊ المعلـوم ،والعلـم كفـر ،إن حجبـك عـن
المعلوم.

ﻻ يضيﻊ الوقت في تحصيل ما ﻻ يجب عليه.
 -٢٩كمﺎل العلم :كمال العلـم العمـل بـه؛ ﻷن
العمل به دليل على حصول علم الرعاية للعالم.

ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
الطريق إلى اﺳتفادة العلوم:
 -١الوحي بمراتبه.
 -٢اﻹلهام.

 -٢٣العلم والعﺑﺎدة :ركعة منك بعـد أن تعلـم
خير من عبادة ا ْلعَالَ ِم أجمﻊ.

 -٣الفيض المنزل في النفوس القدﺳية.
 -٤التجربة المﺳتفادة بالوقائﻊ.

 -٢٤العلــم والزهــد والمعرفــة :العلــم يــورث
المخافة ،والزهد يورث الراحة ،والمعرفة تـورث



 -٥اﻷقيﺳة.


ابني مستقبل اﻷمة :وصف الحسن البصري نقص اﻹنسان بالطعام والشراب فقــال :مســكين ابــن آدم
محتوم اﻷجل ،مكتوم اﻷمل ،مســتور العلــل ،يــتكلم بلحــم ،وينظــر بشــحم ،ويســمع بعظــم ،أســير جوعــه،
نفعـا ،وﻻ موتًـا وﻻ
صريع شبعه ،تؤذيه البقة ،وتنتنه العرقة ،وتقتلــه الشــرقة ،ﻻ يملــك لنفســه ضــرا وﻻ ً
نشورا ،فانظر إلى لطفه بنا ،فيما أوجبه من الصيام علينا ،كيف أيقظ العقول له ،وقد كانت عنــه
حياة وﻻ
ً
غافلة أو متغافلة ،ونفع النفوس به ولم تكن منتفعة وﻻ نافعة.
عزيزي مستقبل اﻷمة :فرض ﷲ زكوات اﻷموال وقدمها على فرض الحج؛ ﻷن فﻲ الحج مع إنفــاق
سفرا شاقا ،فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إجابة منها إلى الحج ،فكان فﻲ إيجابها مواســاة للفقــراء،
المال ً
ومعونة لذوي الحاجات ،تكفهم عن البغضاء وتمــنعهم مــن التقــاطع وتبعــثهم علــى التواصــل؛ ﻷن اﻵمــل
وصول والراجﻲ هائب ،وإذا زال اﻷمل وانقطع الرجاء واشتدت الحاجة وقعــت البغضــاء واشــتد الحســد
فحدث التقاطع بين أرباب اﻷموال والفقهاء ،ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات واﻷغنيــاء؛ حتــى تفضــﻲ
إلى التغالب على اﻷموال والتغرير بالنفوس.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص.[٧٣ - ٧٢

علي ويوسف أحمد السعدني
أبو حمص – البحيرة

مصطﻔى عبد الحميد الجندي إبراهيم السيد الحوت
ميت القرشي – ميت غمر

أبو بكر وزينب أيمن الشوادفي محمد

محمد أحمد عبد ﷲ

سيدي سالم – كﻔر الشيخ

دقلت – كﻔر الشيخ

ههيا  -شرقية

دعاء حسني صديق
السويس



رأى سيدنا سعد بن أبى وقاص  رجﻼً يسبﱡ اﻹمام عليا وطلحة والزبير  ،فنهاه ،فلم ينته.
فقال له سعد :إذن أدعو عليك.
ى!!
فقال الرجل :أراك تتهدﱠدنى كأنك نب ّ
فانصرف سيدنا سعد ،وتوضأ ،وصلى ركعتين ثم رفع يديه ،وقال :اللهم إن كنـت تعلـم أن هـذا الرجـل قـد
سبﱠ أقوا ًما سبقت لهم منك الحسنى ،وأنه قد أسخطك سبﱡه إياهم ،فاجعله آيةً وعبرةً.
فلم يمض غير وقت قصير؛ حتى أصـابته دابتـه ،فمـا زال يتخـبط بـين قوائمهـا؛ حتـى مـات] .الطبقـات
الكبرى ) ،(٢٣٢ -٢٢١اﻻستيعاب ).[(٦١٠ -٦٠٦/٢

اله ا
يمكن لـﻸم أن تكتشـف عيـوب اﻹبصـار لـدى أبنائهـا مـن
طريقة جلوسهم للمذاكرة ،فإذا وجـدت اﻷم أن طفلهـا يقـرب
كثيرا من الكتاب أو من شاشة الكومبيوتر ،ويشكو من
وجهه
ً
أنــه إذا جلــس فــى الفصــل فــى الصــفوف اﻷخيــرة ﻻ يــرى
السبورة جيدًا ،أو أنه يضـطر إلـى إغـﻼق عينيـه قلـيﻼً لكـى
يتمكن من الرؤية بوضوح ،فيعنـى ذلـك أنـه مصـاب بقصـر
النظر ،وربما يحتاج إلى نظارة طبية؛ لذلك يجب استشارة الطبيب.
أما إذا كان اﻻبن يستعمل النظارة الطبية وشكا من نفس اﻷعراض السابقة ،فـذلك
مؤشر بأن النظارة أصبحت غير مطابقة لقوة اﻹبصار وفى هذه الحالة يجـب عمـل
مقاس نظارة حديث.
وإذا شكا طفلك من صداع متكرر ،وعدم القدرة على المذاكرة لفترات طويلة ،مع
الشعور بثقل فى الجفون ،واحمرار فى العين ،فمعنى ذلك أنه مصاب بطول النظر،
حتى إذا كان يرى اﻷشياء بوضوح ،وفـى تلـك الحالـة يجـب اسـتعمال النظـارة فـى
أوقات المذاكرة واستخدام الكومبيوتر فقط.
ويجب على اﻷم أن ترشد طفلها إلى طريقة المذاكرة الصحيحة؛ لكى يحافظ على
بصره ،وهى المذاكرة فى ضوء قـوى ،بحيـث تكـون الغرفـة كلهـا مضـاءة ،ولـيس
مكان الكتاب فقط.
سنتيمترا من الطالب ،وأﻻ تكـون
وأن يكون الكتاب على مسافة ﻻ تقل عن ثﻼثين
ً
المذاكرة فى وضع الراقد أو النائم؛ لكى ﻻ تزيد من إجهاد العين ،وكـذلك عضـﻼت
الرقبة ،مما يسبب الصداع وعدم القدرة على اﻻستمرار فى المذاكرة.



وال فا
 -١كيلو سمك وقار أو قاروص.
 -٢بصلة  -ملﺢ  -فلفل  -ليمونة.
 -٣فص مستكة وحبﱠهان.
 -٤قطعة كرفس  ٢٠ -كوب ماء.
 -٥ملعقة سمن وملعقة دقيق.

 يقــدح الســمن بالــدقيق قلــيﻼً وتلقــى فيــه المســتكةوالحبﱠهان وقطعة الكرفس والبصلة.
 يضاف الماء ويترك على النار؛ حتى يغلى. يضاف السمك المجهز والليمون. يترك اﻹناء على النار الهادئة؛ حتى ينضج السمك.ويجمـل بـالليمون والبقـدونس،
 يقدم السمك على حـدةﱠ
ويقدم الحساء على حدة ساخنًا.

٣٣

تخصيص بعـض النـاس بوﻻيـة أو إمـارة أو




مال ،من اﻻجتهاد في سفك المسلمين بعضهم
دماء بعض؛ حتى ذل المؤمنين وعجزوا عن
مقاومــة الكفــار؛ حتــى طمعــوا فــيهم وفــي
اﻻستيﻼء عليهم؟ وﻻ ريب أنـه لـو لـم يكـن
مقيم ـا علــى سياســة
قتــال ،بــل كــان معاويــة ً

قال القاضي :وعيت هذا ..فهـات المثـال
الرابع.

رعيته ،وعلي مقي ًما على سياسة رعيتـه ،لـم
يكـن فـي ذلـك مـن الشـر أعظـم ممـا حصــل

قـــال الميﻼنـــي :المثـــال الرابـــع ســـيدي

باﻻقتتال ،فإنه باﻻقتتال لـم تـزل هـذه الفرقـة

القاضــي أخطــر مــن الســابق ،فهــو يتعلــق

ولم يجتمعوا علـى إمـام ،بـل سـفكت الـدماء،

بانتصار ابن تيمية للبغـاة مـن الطلقـاء الـذين

وقويت العداوة والبغضاء ،وضعفت الطائفـة

حـــاربوا اﻹمـــام عليـ ـا ،بـــل اســـتعملوا كـــل

التـي كانــت أقـرب إلــى الحـق ،وهــي طائفــة

جهودهم لتحريف الدين والقيم التي جاء بهـا،

علي ،وصاروا يطلبون من الطائفة اﻷخـرى

والتي كان اﻹمام علي ممثلها اﻷكبر.

من المسالمة ما كانت تطلبه ابتـداء ،ومعلـوم

فقد قال ابن تيمية ينتصر لمعاوية ـ علـى

أن الفعل الذي تكون مصـلحته راجحـة علـى

ضا كـان
لسان النواصب ـ) :قالوا ومعاوية أي ً

مفســدته ،يحصــل بــه مــن الخيــر أعظــم ممــا

خيرا من كثير ممن اسـتنابه علـي ،فلـم يكـن
ً

يحصــل بعدمــه ،وهنــا لــم يحصــل باﻻقتتــال

يستحق أن يعـزل ويـولى مـن هـو دونـه فـ ي

خيـرا
مصلحة ،بل كان اﻷمر مع عدم القتال
ً

السياسة ،فإن عليا اس ـت ـناب ز ـي ـاد ـب ـن أبيـه،

وأصلح منه بعد القتال ،وكان علي وعسـكره

وقد أشاروا على علي بتولية معاويـة .قـالوا:

أكثر وأقوى ،ومعاوية وأصحابه أقـ رب إلـ ى

دهـرا.
شهرا واعزلـه
يا أمير المؤمنين توليه
ً
ً

موافقته ومسالمته ومصالحته ،فإذا كان مثـل

وﻻ ريــب أن هــذا كــان هــو المصــلحة ،إمــا

مغفــورا لصــاحبه ،فاجتهــاد
هــذا اﻻجتهــاد
ً

ﻻستحقاقه وإما لتأليفه واستعطافه ..فإذا قيل:

مغفورا أولى وأحرى().(١
عثمان أن يكون
ً

إن عليا كان مجته ًدا في ذلك ،قيـل :وعثمـ ان

ولم يكتف ابن تيمية بهـذه النصـائح التـي

كان مجتهـ ًدا فيمـا فعـل ،وأيـن اﻻجتهـاد فـي

وجههــا لﻺمــام علـ ي ومــن معــه مــن كبــار



الصـحابة ،والـذين وردت اﻷحاديـث الكثيـرة
الدالة على فضلهم ،وعلى فضل جهادهم فـي
ذلــك العصــر بالــذات ..بــل راح يــدافع عــن
معاوية ،وينتصر له ،ويقـول) :وأمـا معاويـة
وأعوانه فيقولون :إنما قاتلنـا عليـا قتـال دفـع
عن أنفسنا وبﻼدنا ،فإنه بدأنا بالقتـال فـدفعناه

صا في يعسوب الدين أمير المـؤمنين
وخصو ً

رسول ﷲ  قرأ اﻵية الكريمة ،ثم التفت

بالقتال ولم نبتدئه بذلك وﻻ اعتدينا عليه .فإذا

علي بن أبي طالب ،والذي اسـتأثر ـ بشـهادة

إلى علي ،فقال) :سألت ﷲ أن يجعلها أذنك(،

قيل لهم :هو اﻹمام الذي كانت تجـب طاعتـه

المحدثين الكبار بما فيهم اﻹمام أحمد ـ بـأكبر

قال علي) :فما سـمعت شـيئًا مـن رسـول ﷲ

علــــيكم ومبايعتــــه وأن ﻻ تشــــقوا عصــــا

نصــيب مــن اﻷحاديــث الدالــة علــى فضــله

 فنسيته(

المســلمين .قــالوا :مــا نعلــم أنــه إمــام تجــب

وإمامته ومرجعيتـه لﻸمـة ،باعتبـاره التلميـذ

وروى عن بريدة قولـه :سـمعت رسـول

طاعتــه؛ ﻷن ذلــك عنــد الشــيعة إنمــا يعلــم

اﻷكبر لرسـول ﷲ  ،والممثـل اﻷعظـم

ﷲ  يقـــول لعلـــي) :يـــا علـــي؛ إن ﷲ

بــالنص ،ولــم يبلغنــا عــن النبــي  نــص

للشخصية المسلمة بكل جوانبها.

أمرنــي أن أدنيــك وﻻ أقصــيك ،وأن أعلمــك

بإمامتـــه ووجـــوب طاعتـــه .وﻻ ريـــب أن

قــال القاضــي :فمــا البينــات الدالــة علــى

وأن تعــي ،وحــق علــى ﷲ أن تعــي( ،قــال:
﴿وتَ ِع َي َها أُذُنٌ َوا ِع َيةٌ﴾ ]الحاقة[١٢ :
فنزلت َ

الجلي الذي تدعيه اﻹمامية حق ،فإن هـ ذا قـد

قـــال الميﻼنـــي :كثيـــرة هـــي ســـيدي

وروى عنـــه أن رســـول ﷲ  قـــال

كتم وأخفى في زمن أبي بكر وأصحابه مثـل

القاضي ..فابن تيمية يتجرأ على تكـذيب كـل

لعلي) :إن ﷲ أمرني أن أعلمك ،وأن أدنيك،

ذلك لو كان حقا ،فكيف إذا كان باطﻼً؟().(٢

حديث ﻻ يستسـيغه عقلـه ومزاجـه ..وإن لـم

وﻻ أجفوك وﻻ أقصيك( ،ثم ذكر مثله.

عذرهم في هذا ظاهر ،فإنه لو قدر أن النص

بــل راح يقرنــه بمعاويــة ،ويقيســه بــه،
فيقول) :اجتماع الناس على مبايعة أبـي بكـر
كانــت علــى قــولكم أكمــل ،وأنــتم وغيــركم
تقولون :إن عليا تخلف عنها مدة .فيلزم على

ذلك؟

يستطع تكذيبه ،فإنه يتﻼعب بمعنـاه ليصـرفه
عن ظاهره بكل صنوف التأويل.
قــال القاضــي :لقــد ســبق أن ذكــرت لــي
أمثلة على ذلك..

وقد ورى أمثال هذه النصوص باﻹضافة
لمحمد بن جرير الطبري أبو بكر البزار فـي
مسنده ،وسعيد بن منصـور فـي سـننه ،وابـن
أبي حـاتم فـي تفسـيره ،وابـن المنـذر ،وابـن

ستكبرا عن طاعـة ﷲ
قولكم أن يكون علي م
ً

قال الميﻼني :أجـل ..وزيـادة علـى ذلـك

مردويه ..ورواه من المحدثين :أبو نعـيم فـي

إمامـا ،فيلـزم حينئـذ
في نصب أبي بكر عليه ً

سأذكر لك مثالين يكفيان كل عاقل في الدﻻلة

حليته ،والضياء المقدسي في المختارة ،وابن

كفر علي بمقتضـى حجـتكم ،أو بطﻼنهـا فـي

على مدى حقـد ابـن تيميـة ونصـبه ﻵل بيـت

عساكر ،وغيرهم) ..(٦ومع ذلك لـم يعـر ابـن

نفسها .وكفر علي باطل ،فلزم بطﻼنها().(٣

النبوة.

تيميــة كــل هــؤﻻء أدنــى اهتمــام ،ولــو كــان

قال القاضي :فهات المثال اﻷول.
قال القاضي :وعيت هذا ..فهات الشـاهد
الثالث.

قــال الميﻼنــي :المثــال اﻷول تكذيبــه مــا
﴿وتَ ِع َي َهــا أُذُ ٌن
ورد فــي نــزول قولــه تعــالىَ :
َوا ِع َيةٌ﴾ ]الحاقة ،[١٢ :فقد قال ابن تيمية فـي

قــال الميﻼنــي :الشــاهد الثالــث ـ ســيدي

ذلــك) :إنــه حــديث موضــوع باتفــاق أهــل

القاضــي ـ هــو أن ابــن تيميــة ومدرســته لــم

العلــم() ،(٤مــع أن الحــديث رواه جملــة مــن

يكتفــــوا بــــذلك الــــدفاع المســــتميت عــــن

أعﻼم المفسرين من السلف الذين يرجع إليهم

النواصب ..وﻻ بـذكر مقـوﻻتهم واﻻستشـهاد

ابــن تيميــة فــي العقائــد وقصــص اﻷنبيــاء

بها والدفاع عنها ..بل راحوا يكذبون كل مـا

وغيرها..

ورد في اﻷحاديث في فضل العترة الطاهرة،

فقد روى الطبري في تفسـير اﻵيـة) (٥أن



متـواترا ،ولرمـى
الحديث في غيره ﻻعتبـره
ً
بالبدعة والضﻼل كل من تكلم فيه.









في أكتوبر الماضي ،أعلن عالم اﻷعصاب اﻷمريكي بوبي
أزاريان أنه توصل إلى أن أفكار اﻷصولية الدينية )مثال
السلفية عند المسلمين( تشبه الطفيليات التي تميل لمحاولة
التكيف مع البيئة لضمان البقاء.
عالم اﻷحياء التطوري ريتشارد دوكينز استخدم نفس التشبيه
لشرح كيفية انتشار اﻷصولية الدينية وتطورها بمرور الوقت،
حيث سماها بـ “الميمات” )وهى المناظر الذهني للجين(،
وعرفها على أنها وحدات ذاتية التكرار تنتشر كثقافة ،مثل
ّ
العادات واﻷساطير واﻻتجاهات المختلفة.
كما يشرح دوكينز :تنتشر أفكار السلفية من خﻼل السلوك
الذي ينتجه مستضيفوها ،وهو ما يمكّنها من اﻻنتقال من دماغ
إلى آخر.
الدماغ عبارة عن كمبيوتر بيولوجي ،واﻷيديولوجية عبارة عن
مجموعة من التعليمات المشفرة ،أو البرامج الثقافية التي
تعمل على أجهزة الدماغ.
العالم المعرفي دانيال دينيت وصف كيف يمكن لﻸفكار أن
تتحكم في العقول بقوله“ :المﻼذ الذي تعتمد عليه جميع
الميمات هو العقل البشري ،لكن العقل البشري يعاد تشكيله من
خﻼل الميمات التي تعمل على هيكلة الدماغ البشري من أجل
صنع موطن أفضل لها”.
صا
في هذا الصدد ،غالبًا ما تتحكم الميمات في الدماغ ،وخصو ً
إذا كانت دينية.
مثل الجينات ،عندما تتكاثر أيديولوجية سلفية – من خﻼل
اﻻنتقال من شخص إلى آخر – تصبح عرضة للطفرات.
نتيجة لذلك ،تنتج إصدارات مختلفة من المعتقدات اﻷكثر
تشد ًدا ،والتي تولد أنواعًا مختلفة من السلوك ،وعلى هذا
النحو ،غالبًا ما تكون هناك متغيرات أكثر تشددًا مع الوقت.
كما يمكن أن تنتج المتغيرات الضارة التي تفرز نسخ السلفية
الصارمة – التي تجعل العقل المضيف يعالج المعلومات
بطريقة منحازة ،ويفكر بطريقة غير عقﻼنية.
يمكن اعتبار اﻷفكار السلفية طفيليات عقلية؛ ﻷن الطفيل ﻻ
يقتل المضيف الذي يعتمد عليه بشكل كبير من أجل البقاءً ،
بدﻻ
من ذلك ،فإنه يتغذى عليه ويغير سلوكه.
وكما تتنكر الفيروسات البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر في
صورة أشكال مفيدة ومثيرة لﻼهتمام ،فإن اﻷفكار السلفية
فيروسات طفيلية تتنكر بغطاء ديني ﻹدخال نفسها في دماغ
الفرد؛ حتى تتمكن من توجيهه للتصرف بطرق تنقل الطفيلي
العقلي إلى اﻵخرين.



السلفية مرتبطة بما يسميه علمـاء الـنفس
وعلمــاء اﻷعصــاب بـــ “التفكيــر الســحري”،
والذي يشير إلـى إقامـة روابـط بـين اﻷفعـال
واﻷحداث رغم عدم وجود روابط بينها.
من يملكون وجهات نظر سلفية متطرفـة
يعتمدون بشكل أكبـر علـى التفكيـر الحدسـي
بدﻻً من التفكير التأملي أو التحليلي ،وهو مـا
يــؤدي إلــى افتراضــات غيــر صـ حيحة؛ ﻷن
الحدس غالبًا ما يكون خادعًا أو سطحيا.
ترتبط السلفية بإنكـار العلـم واﻻسـتنباط؛
ﻷن العلــم طريــق لتحديــد الحقيقــة باســتخدام
القياس التجريبي واختبار الفرضيات ،وإنكار
العلــم يســاوي إنكــار الحقيقــة الموضــوعية
واﻷدلة الملموسـة ،أو بعبـارة أخـرى ،إنكـار
الواقع.
ﻻ يقتصـــر دور الســـلفية علـــى تعزيـــز
التفكير الوهمي فحسب ،بل إنها تمنع أتباعها
مــن التعــرض ﻷيــة أفكــار مختلفــة ،لحمايــة
اﻷوهام التي تعتبر ضرورية لﻺيديولوجيا.
يقول اﻷستاذ حسام الحداد في مقالـه فـي
بوابــة الحركــات اﻹســﻼمية فــي  ١٥نــوفمبر
٢٠١٧م:
إنـه بدا ـي ة ﻻ بــد لنــا مــن اﻻعتــراف بــأن
الظــاهرة الســلفية ليســت مجــرد ســلوكيات
ومواقــف وبعــض مــن اﻷفكــار المتطرفــة أو
الفتاوى الشاذة التـي تخـرج علينـا ليـل نهـار
نتيجة لفهم متشـدد للـدين ،فالظـاهرة السـلفية
كثيـرا
في حقيقتها منهج فـي التفكيـر يختلـف
ً
عــن تلــك المنــاهج التــي اعتمــدتها المــدارس
الفكرية المختلفة.
فمثلما اعتمد الفﻼسفة على العقل المجرد
ً
انطﻼق ـا مــن أن
لدراســة الظــواهر المختلفــة
التفكير هو المصنع الذي ينـتج اﻷفكـار ،وأن
اﻷفكــار هــي المصــنع الــذي ينــتج المواقــف
والسلوكيات ،نجـد أن العقـل السـلفي يختلـف
اختﻼفًا جـذريا عـن العقـل الفلسـفي أو حتـى
الكﻼمي فكليهما يحاول أن يبذل جهـد فكـري
للوصول إلى الحقائق سـواء باعتمـاده العقـل
المجرد ،أو مزجه بين العقل المجرد والوحي
اﻻلهــي .بينمــا العقــل الســلفي ﻻ يطيــق هــذا
الجهــد ،وﻻ يمتلــك اﻵليــات التــي تســمح لــه

بذلك.
لذلك نرى العقل السلفي يعـادي كـﻼ مـن
العقلــــين ويتهمهمــــا بالهرطقــــة والضــــﻼل
والزندقة.
لزامـا عليـه أن
ويرى العقل السـلفي أنـه
ً
يتجرد من عقله وتفكيره وتأملـه ليتـرك لمـن
سبقوه )السلف( الحريـة فـي أن يضـعوا فـي
عقلـــه مـــا يشـــاؤون ،باعتبـــار أن هـــؤﻻء
)السلف( كائنات مقدسة ﻻ يأتيها الباطـل مـن
بــين يــديها وﻻ مــن خلفهــا ،كمــا يحــدث إذا
اقترب أحد الباحثين اليـوم مـن ابـن تيميـة أو
ابــن عبـــد الوهـــاب علـــى ســـبيل المثـــال ﻻ
الحصر.
فاﻷسﻼف من وجهة نظـر هـذا العقـل ﻻ
ينطقون عن الهـوى ،وﻻ تعتـريهم اﻷخطـاء،
وهو بذلك أكثر العقول راحة؛ ﻷنه ﻻ يحتـاج
سوى لمعرفة رجال السلف الذين يأخذ عـنهم
دينه ،ويحفظ ما قـالوا ويظـل يـردده ،وبقـدر
حفظه بقدر تمكنه من الدين والعلم ،وهو فـي
هـذا ﻻ يحتـاج إلــى عـرض مــا ذكـروا علــى
عقلــه المجــرد الفطــري كمــا يفعــل النــاس،
فالعقل مـن وجهـة نظـره مـا هـو إﻻ حجـاب
وقيد يحول بينه وبين اﻻيمـان الـذي يقتضـي
اﻻتباع المجرد.
بهـــذا يمـــزج هـــذا العقـــل الســـلفي بـــين
المتناقضـات ،بـين المقــدس والمـدنس ،وبــين
الحقيقــة والخرافــة ،وﻻ يشــعر بــأي تنــاقض
بينهمـــا؛ ﻷن دوره هـــو الحفـــظ والســـماع
للرواية ،ﻻ التفكير والنقد والدراسة.
وما وصفنا به العقل السلفي هنا ليس من



عند أنفسنا بل هم يذكرونه فـي كتـبهم ،فتجـد
أن السـ لفي الحــق عنــدهم هــو الــذي ﻻ يفكــر
أب ًدا؛ حتى أنه ﻻ يتـدبر القـرآن ليسـ تنبط منـه
ـرا
اﻷحكــام أو الفوائــد؛ ﻷن التــدبر كــان حكـ ً
لﻸســﻼف ،أمــا الخلــف لــيس لهــم إﻻ الســمع
والطاعة لما أمر بـه وقالـه السـلف الصـالح.
فهــم ﻻ يكتفــون بالكتــاب والســنة والرجــوع
إليهما لضرورة ما لكـنهم يشـترطون شـر ً
طا
جوهريــا وهــو )فهــم الســلف( ،فــنحن لســنا
أحرا ًرا في أن نفهم الكتاب والسنة حسب مـا
تقتضيه اللغة والعقل ومناهج البحث الحديثة،
انمــا علينــا أن نفهــم حســب مــا يرويــه لنــا
السلف؛ ﻷنهم من وجهة نظـرهم اﻷقـدر منـا
على فهم الدين.
يقــول الــدكتور ســعيد توفيــق فــي مقالــه
بصــحيفة المصــري اليــوم فــي  ١٩أكتــوبر
٢٠٢١م:
آفة العقل السلفي أنه بحكـم تكوينـه عقـل
ً
إيمانـا راسـ ًخا بـأن
ماضوي ،أى عقل يـؤمن
النمــوذج أو ال َمثَ ـل اﻷعلــى فــى كــل منــاحى
الحياة يكمن فى لحظـة معينـة مـن الماضـى،
هذه اللحظة لدى العقـل السـلفى هـى المعيـار
الذى ينبغى أن يُقَاس عليه؛ ومن ثم فـإن كـل
لحظة تبعـدنا عـن هـذا الماضـى هـى بمثابـة
انحدار أو انحراف.
تلك اﻵفة العقلية تعمل على تجميد مفهوم
الزمــان ذاتــه ،ومــن ثــم تجميــد فكــرة التقــدم
والتطور؛ وهذا هو السبب ذاته فى أن العقـل
الســلفى بطبيعتــه يكــون غيــر قــادر علـــى
اﻹبداع؛ ﻷن اﻹبداع بحكم طبيعته هو تجاوز
دائم للمتوارث والمألوف.
ولهــذا فلــن تجــد أى واحــد مــن الســلفيين
يمكن وصفه بأنه مبدع حقيقي.
أيضـ ـا علـــى الشـــخص
وهـــذا يصـــدق
ً
اﻹخــواني الــذي يشــترك مــع الســلفي فــى
اﻻلتزام بمبدأ السمع والطاعة لقادة أو أمـراء
الجماعة التى ينتميان إليها ،وهو المبدأ الـذى
يعمــل علــى وأد روح اﻻســتقﻼلية والتمــرد
والتحرر الﻼزمة لكل إبداع.
ويا ليت السلفيين يفهمون حقيقة الماضى
الـــذى يتشـــبثون بـــه ويـــدعوننا إليـــه :فهـــم
يختزلــون الحضــارة اﻹســﻼمية فــى الــدين،
ويختزلون الدين فـى بعـض اﻵيـات القرآنيـة

وبعــض اﻷحاديــث الضــعيفة ،دونمــا إعمــال
للعقل فيها أو حتى محاولة تأويلهـا ،متخـذين
مرجعـا لهـم
بعض فقهاء السـلفية المتطـ رفين
ً
)وعلى رأسهم ابن تيمية(؛ بل إنهم يختزلـون
التعبير عن هذا التدين فى المظهر الذى كـان
عليـــه أســـﻼفهم فـــى الماضـــى؛ فيقصـــرون
الطـ َراح
الجلباب ،ويطلقون اللحى ،ويلبسون ِ
التى تشبه تلك التى ترتديها النساء فى حياتنـا
الراهنة.
ﻻ يفهــم الســلفيون أن ماضــى الحضــارة
اﻹسﻼمية يكمن فى فهم حقيقة الدين وتأويلـه
باعتبــاره قــوة روحيــة دافعــة إلــى إعمــار
اﻷرض من خﻼل اﻹبداع اﻹنسانى فى شـتى
مناحى اﻹبداع.
يختزل السلفيون الدين فى بعض اﻵيـات
التى يرونهـا تحـرض علـى القتـل والتكفيـر،
مــن دون تأويــل لحقيقتهــا مــن خــﻼل فهــم
السياق أو المناسبة التى نزلت فيها؛ فيكفرون
الناس على كل كبيرة وصغيرة ،ويسـتبيحون
لــذلك قــتلهم ،ناســين أو متناســين أن القــرآن
نفسه ينهى عن كل تكفير ويتـرك هـذا اﻷمـر
وحده.
والحقيقة أنه ﻻ يمكـن ﻷى ديـن أن يقـوم
على فكرة التكفير؛ ﻷن اﻷصل فى الدين هو
الدعوة إلى اﻹيمان بقوة عليا تتجسد فيها كـل
القيم التى يمكن أن نفهمها وندين بها ،وعلـى
رأسها المحبة والرحمة والعدالة وحب الخير
والجمال.
وربما لهذا السبب نفسه نجد أن الشخص
عبوســا
كئيب ـا
غالبــا
شخص ـا ً
الســلفى يكــون ً
ً
ً
متجه ًما على اﻷقل ظاهريا ،وهو مـا يـنعكس
بالضــرورة فــى تعاملــه مــع أهلــه بأســلوب
اﻷوامــر والنــواهى باعتبــاره يمتلــك الحقيقــة
المطلقة التى يجب أن يؤمنوا بها ،وذلـك هـو
مــا يُســمى »الدوجماطيقيــة الدينيــة« ،وعلــى
هــذا النحــو ذاتــه يكــون موقــف الســلفى إزاء
اﻵخـــرين المختلفـــين عنـــه فـــى الـــرأى أو
اﻻعتقاد.
وﻷن العقـل السـلفى عقـل منفصـم؛ فهـذا
التزمت الدينى الذى يعبر عن نفسـه ظاهريـا
فى العبوس والتجهم ،يقابله ميل عنيـف نحـو
اﻻستغراق فـى متـع الحيـاة وملـذاتها ،إن لـم
سا ُملحا على
يتحقق فى الواقع فإنه يظل هاج ً
مستوى الخيال والتمنى.

يتجلـى الفهـم الماضــوى لمفهـوم الزمــان
رفضـا للحاضـر
فى عقل السـلفى ،باعتبـاره
ً
والمستقبل م ًعا :فالحاضر يتبدى له باستمرار
ً
انحرافــا عــن الماضــى اﻷصــيل
باعتبــاره
والبهيج أو -على اﻷقل -ابتعادًا عنه.
كمــا أن المســتقبل يــتم اختزالــه باعتبــاره
وتطلعـا
مجرد لحظـة خـﻼص مـن الحاضـر
ً
إلى عالم أُخروى؛ ولهذا فإن عقله يصور لـه
المســـتقبل باعتبـــاره صـــورة بهيجـــة مليئـــة
بالملــذات وحــور العــين والولــدان المخلــدين
وغير ذلك من المباهج المفتقـرة فـى الحيـاة؛
وهذا المستقبل المثـالى المفتقـد فـى الحاضـر
هو مـا ينبغـى الـذود عنـه بالغـالى والنفـيس؛
وهذا أيضًا هو ما يفسـر لنـا حـاﻻت التفجيـر
اﻻنتحارى لدى بعض الشباب السلفيين الذين
تشربوا اﻻعتقاد فى اﻷفكار السـلفية ،فتـراهم
يفعلون ذلك من أجل أفكـار وهميـة ﻻ يـؤمن
بها حقا شيوخهم الذين غرسـوا هـذه اﻷفكـار
فى نفوسهم .وربما يفسر لنا هذا نفسه السبب
فى أن شيوخ السلفية المعاصرين ﻻ يؤمنـون
حقا بما يلقنونه لتﻼميذهم السﱡذج من تعاليم.
يفتقــر العقــل الســلفى إلــى القــدرة علــى
التأويــل الــذى يقــوم علــى الفهــم ويســتند إلــى
روح التساؤل والحوار .ولهذا السـبب؛ ينفـر
العقل السلفى من تأويل آيات القرآن بالسـعى
إلى فهم مقاصدها وسياقاتها الزمانيـة .ولهـذا
أيضًا يبغض السلفيون الصوفية ،سواء علـى
مســتوى الفكــر الــذى نجــده فــى التصــوف
الفلســـفى ،أو علـــى مســـتوى الممارســـات
الصوفية ذاتها.
مــن هنــا يمكــن أن نفهــم لمــاذا يتأصــل
التطرف الفكرى وتكفير اﻵخـرين ،ومـن ثـم
اﻹرهاب ذاته ،فى بنية العقل السلفى.
يشــيع ذلــك فــى كــل عقــل ســلفى ،ولكــن
شــيوخ الســلفية اﻷوائــل يشــكلون المرجعيــة
الحقيقيــة لشــيوع الــروح الســلفية التكفيريــة،
وعلـــى رأســـهم ابـــن تيميـــة ومحمـــد بـــن
عبدالوهاب.
ولهـــذا ،فإننـــا ينبغـــى أن نتخلـــى عـــن
التصور الشائع عن السلفيين باعتبـارهم أقـل
خطرا من اﻹخوان المسلمين ،بافتراض أنهم
ً
يؤمنون بعدم الخروج على الحكام باعتبارهم
تمام ـا؛
أولــى اﻷمــر ،فهــذا التصــور خــاطئ ً
رأسـا
دائمـا ﻷن ينقلبـوا
ً
ﻷنهم علـى اسـتعداد ً



على عقب بتكفير الحكـام والـدول والشـعوب
نفسها.
مـن أكثــر مظــاهر السـلفية شــيوعًا ،هــي
طول اللحية ،بل إنهـم يقيسـون درجـة إيمـان
المنتمي إليهم بطول لحيته.
وتراهم يسـوقـــون اﻷدلة النقليـة ويلوون
عنقهــا لبرهنــة أن طــول اللحيــة ســنة عــن
رســول ﷲ  ،رغــم أنــه  أكــد أنهــا
عﻼمة من عﻼمات الخوارج المظهرية.
طـــول اللحيـــة ارتـــبط عنـــد المفكـــرين
المسلمين بأنه عﻼمـة علـى الحمـق والغفلـة،
وهــذه بعــض اﻷمثلــة التــي عرضــها ابــن
الجوزي عن ذلـك فـي كتابـه أخبـار الحمقـى
والمغفلين:
قال اﻷحنف بن قـيس :إذا رأيـت الرجـل
عظــيم الهامــة طويــل اللحيــة ،فــاحكم عليــه
بالرقاعة ،ولو كان أمية بن عبد شمس.
وضـعف العقـل
والرقاعة هـي :ال َح َماقـة
ُ
س َماجة.
وال ﱠ
وقال عبد الملك بن مـروان :مـن طالـت
لحيته فهو كوس ٌج في عقله ،أي في عقله خِ فﱠة
وقصر.
وقـــال غيـــره :مـــن قصـــرت قامتـــه،
وصغرت هامته ،وطالت لحيته ،فحقيقًا على
المسلمين أن يعزوه في عقله.
وقال أصحاب الفراسة :إذا كـان الرجـل
طويل القامة واللحيـة فـاحكم عليـه بـالحمق،
صغيرا
وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه
ً
فﻼ تشك فيه.
وقــال بعــض الحكمــاء :موضــع العقــل
الــدماغ ،وطريــق الــروح اﻷنــف ،وموضــع
الرعونة طويل اللحية.
وعـن ســعد بــن منصـور أنــه قــال :قلـ ت
ﻻبن إدريس :أرأيت سﻼم بن أبي حفصة؟
قــال :نعــم ،رأيتــه طويــل اللحيــة وكــان
أحمق.
وعــن ابــن ســيرين أنــه قــال :إذا رأيــت
الرجل طويل اللحية لُ ﱠم ،فاعلم ذلك في عقله.
قال بعض الشعراء:
إذا عرضت للفتـــــى لحيةٌ
سرتِه
وطالت فصارت إلى ﱠ
فنقصان عقل الفتــى عندنا
بمقدار ما زاد فــــي لحيتِه

عن أبي العينـاء قـال :قـال لـي الجـاحظ:
كان لنا جار مغفل جدا ،وكان طويـل اللحيـة
فقالت له امرأته :مـن حمقـك طالـت لحيتـك،
ع ِّير.
عيﱠر ُ
فقال :من َ
عن أبـي عثمـان الجـاحظ قـال :أخبرنـي
يحيى بن جعفر قال :كان لـي جـار مـن أهـل
فارس وكان بلحية ما رأيت أطول منها قـط،
وكـان طـول الليــل يبكـي ،فـ أنبهني ذات ليلــة
بكــاؤه ونحيبــه وهــو يشــهق ويضــرب علــى
رأســه وصــدره ويــردد آيــة مــن كتــاب ﷲ
تعالى ،فلما رأيت ما نـزل بـه قلـت ﻷسـمعن
هــذه اﻵيــة التــي قتلــت هــذا وأذهــب نــومي،
فتسـ ﱠمعت عليــه فــإذا اﻵيــة َ و َي ْسـأَلُونَكَ َع ـ ِن
يض ُقــلْ ُهــ َو أَذًى فعلمــت أن طــول
ْال َم ِحــ ِ
اللحية ﻻ يخلف.
خرج عبادة ذات يوم يريد السوق ،فنظر
في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلمـا
يدسـها فـي
أراد أن يتكلم بادرته لحيته ،فمرة ﱡ
جيبــه ومــرة يجعلهــا تحــت ركبتــه فقــال لــه
عبادة :يا شيخ لـم تتـرك لحيتـك هكـذا؟ قـال:
فتريد أن أنتفها؛ حتى تكون مثل لحيتك؟! قال
اهـا
عبادة :فإن ﷲ يقـولَ  :قـ ْد أ َ ْف َلـ َح َمـ ْن زَ ﱠك َ
َاب َم ْن َدسﱠاهَا ،قـال " :احفـوا
َوقَ ْد خ َ
الشارب واعفوا اللحى" ومعنـى عفـو اللحـى
أن يــزال أثرهــا ،فقــال الشــيخ :صـــدق ﷲ
ورســوله ،ســأجعلها كمــا أمــر ﷲ ورســوله،
فحلق لحيته وجلس في دكانه ،فكان كـل مـن
رآه وسأله عن خبره قـرأ عليـه اﻵيـة وروى
له الحديث.
وقال :رأيت أبا محمـد السـيرافي ،وكـان
طويل اللحية يدعو ربـه وقـد رفـع يديـه إلـى
السماء وهو يقول :يا منقـذ المـوتى ،ومنجـي
الغرقـى ،وقابـل التوبــات ،وراحـم العثــرات،
أنت تجد من ترحمه غيري ،وأنا ﻻ أجد مـ ن
يعذبني سواك.
قال أبو العنبس قـال :كـان رجـل طويـل
اللحيــة أحمــق جارنــا ،وكــان أقــام بمســجد
المحلــة يعمــره ويــؤذن فيــه ويصــلي ،وكــان

يعتمد السور الطوال ويصلي بها ،فصلى ليلة
بهــم العشــاء فطـ ﱠـول ،فضــجوا منــه ،وقــالوا:
تطول
اعتزل مسجدنا؛ حتى نقيم غيرك فإنك ّ ِ
في صﻼتك وخلفـك الضـعيف وذو الحاجـة،
فقال :ﻻ أطول بعد ذلك ،فتركـوه ،فلمـا كـان
من الغد أقام وتقدم فكبر وقرأ الحمد ،ثم فكـر
طويﻼً وصاح فيهم :إيش تقولون في عـبس؟
فلم يكلمه أحد إﻻ شيخ أطول لحية منه وأقـل
عقﻼً ،فإنه قال :ك ِّيسة ،مر فيها.
جــاء فــ ي شــفاء العليــل ﻷبــي الحســن
المأربي )ص" :(٢٠٩الوصف بطول اللحية
يــدل علــى الغفلــة التــي تــؤدي إلــى رفــع
الموقوفــات وإســناد المرســﻼت ،فهــذا هــو
اﻷصل ،وﻻ يترك إﻻ لقرينة أقوى من ذلك"
وجاء في ثقـات ابـن حبـان ):(١٦٢ / ٩
حدثنا عنه عمران بن موسى بن مجاشـع ثنـا
موسى بن السندي ثنـا المؤمـل بـن إسـماعيل
قال :سـمعت أبـا حنيفـة يقـول :يقولـون "مـن
كان طويل اللحية لم يكن له عقل".
وجــاء فــي تهــذيب التهــذيب ﻻبــن حجــر
)ج /١ص" :(٢٥٧قــــال الترمــــذي :لــــيس
بــالقوى عنــد أصــحاب الحــديث ،وقــال ابــن
ســعد :يقولــون أنــه صــدوق ،وقــال حســين
الجعفي :كان طويل اللحية أحمق".
وقـــال علـــي حيـــدر فـــي كتابـــه )درر
الحكام(" :العﻼمـات التـي تـدل علـى الحمـق
هــي طــول اللحيــة ،والتلفــت إلــى الجوانــب
كثيرا ،والعجلة في اﻷمور بدون النظـر إلـى
ً
عواقبها ونتائجها".
بحسب دراسـة علمـاء اﻷعصـاب ،فإننـا
إذا أردنــا تحصــين المجتمــع ضــد أضــرار
اﻹيــديولوجيات الســلفية ،فيجــب أن نبــدأ فــي
التفكير بشكل مختلف حول كيفية عملهـا فـي
الدماغ.
اﻷيديولوجيـــة التـــي تميـــل إلـــى إيـــذاء
مضــيفها فــي محاولــة للتكــرار الــذاتي لــديها
جميع خصائص الفيروس الطفيلـي ،والـدفاع
ضد مثل هذا النظـام العقائـدي يتطلـب فهمـه
ً
أوﻻ.
عنــدما تســكن أيديولوجيـ ة ســلفية دما ًغ ـا
مسـيطرا
مضيفًا ،لن يبقى عقل الكائن الحـي
ً



بشــكل كامــل ،بــل تــتحكم اﻷيــديولوجيا فــي
سلوكه وعمليات تفكيره لنشر نفسها والحفاظ
على بقائها.
لــذلك يجــب أن نعمــل مــن أجــل تقويــة
الجهــود التــي تحــاول عكــس غســل الــدماغ
واستعادة الوظيفة المعرفية ،من خﻼل تنشيط
التفكيــر التحليلــي وأسـ لوب حــل المشــكﻼت.
جملة تبدو عامة ،لكنها أساس في بناء النظام
التعليمي ،وفي تقييم طريقة تقديم اﻷفكار فـي
مجتمع ما.
ينبغي علينا أن ننظر نظرة جديـدة للفكـر
السلفي ،نظرة باعتباره مرض عقلي معدي.
يجب علينا أن نعمـل علـى مكافحتـه مـن
خﻼل لقاحات عقلية ،تتضمن تحصين عقول
النــاس منــه ،ثــم نحاصــر مــن أصــيب بهــذا
المرض؛ حتى ﻻ ينشره.
ـادرا مــا يعــالج أحــد مــن هــذا المــرض
نـ ً
العقلي ،وهـو برهـان قولـه رسـول ﷲ :
)يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن
الرمية ،ثم ﻻ يعودون فيه().(١
هذا المرض ليس لـه عـﻼج إﻻ المـوت،
وهو العﻼج الناجز الذي عالج به اﻹمام علي
ابن أبي طالب عليه السﻼم الخوارج.
لذلك ،فإن أفضل أنواع اللقاحات العقليـة
لحماية النشء مـن الفكـر السـلفي ،هـو نشـر
التصوف ،باعتبار أن العقلية الصوفية عقليـة
فلســفية تأمليــة مفكــرة تحلــل وتســتنبط ،فــإذا
دربنــا العقــول علــى هــذه العقليــة ،فصــعب
إصــابتها بــالجمود الفكــري الــذي هــو أحــد
أعراض اﻹصابة بالسلفية.
وختا ًما نلخص :السلفية مرض عقلي ،ﻻ
يمكن عﻼجه ،ولكـن يمكـن مكافحتـه ،ومنـع
انتشــاره ،وعلينــا التعامــل معهــم باعتبــارهم
مرضــى عقليــين وحمقــى ،وعلينــا توعيــة
المجتمع بذلك؛ حتى ﻻ يأخذون من أفكـارهم
شيئًا ،فهم مثـل المجـانين مكـانهم المصـ ﱠحات
وليس المساجد ،وخلف اﻷسوار ولـيس فـوق
المنابر!!.
نسأل ﷲ تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة
الجمال الربانى ،الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى
الرضوان اﻷكبر.
وصــلى ﷲ وســلم وبــ ارك علــى ســيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.
) (١رواه ابن ماجة في سننه ،ح.١٤٠

الدكتور



فقه الواقع لما يتصل بجائحة كورونــا

 -٣عدم اختﻼط المرض بغيره ،قــال

وأمثالها  -سلم ﷲ البشرية منهـ ا  ،-فعــدة

) :ﻻ يــــــورد ممــــــرض علــــــى

تدابير وقائية لدور عبادة وغيرها منها:

مصحﺢ() ،(٤وقولــه) :ﻻ يحــل الممــرض

 -١التباعـــد بـــ ين الســـليم الصـــحيﺢ

بالمصحﺢ(.

المعـــافى والمـــريض ،قـــال رســـول ﷲ
) :اجعل بينــك وبــين المجــذوم قــدر

مزاولة أعمال صناعية وتجارية وغيرها

رمﺢ أو رمحين().(١

مما يسبب العــدوى ،قــال الفقهـ اء :ويمنــع

 -٢اجتنــاب المــريض أخ ـذًا بأســباب

المريض بمــرض معــد مــن ســقﻲ المــاء،

الوقاية ،قـ ال رســول ﷲ ) :فــر مــن

وبيع الزيت والخل والمائع ،والبيض وما

المجذوم كما تفــر مــن اﻷســد() ،(٢وقولــه

أشبه).(٥

بايعناك فارجع().(٣

بالناس().(٦
 -٦مشروعية الحجـ ر الصــحﻲ ،قــال
) :إذا سمعتم بالطاعون بأرض فــﻼ

 -٤منع المرضى بأمراض معدية من

لمجــذوم فـ ﻲ وفـ د ثقيــف للبيعــة) :إنــا قــد

)يمنــع المجــذوم مــن المســجد واﻻخـ تﻼط

تقدموا عليه ،وإذا وقع بــأرض وأنــتم بهــا
فرارا منه().(٧
فﻼ تخرجوا
ً
وممــا صــنفه العلمــاء فــﻲ التــدابير
الفقهية العامة للصحة والسﻼمة منها :ابن
سينا :حديثه عن تلوث الميــاه بشــكل عــام
وابــن مــروان اﻷندلسـ ﻲ وتناولــه لقضــية

 -٥منــع المــريض بمـ رض معــد مــن
مخالطة الناس بتجمعات ومنها المســاجد:



فســـاد الهــ واء ،والكنـــدي ورســـالته فــ ﻲ
اﻷدوية مــن الــروائﺢ الضــارة والمؤذيــة،

وابن خلدون واعتباره إفســاد الهــواء مــن

ال َخبَائ َ
ِث) اﻷعراف.(١٥٧ :
يمنـــع المرضـــى بـــأمراض معديـــة

أسباب كثرة الوفاة:
لمزيد من التوسع :اﻹســﻼم والبيئـ ة:
فــــتﺢ ﷲ الزيــــادي ص  ،١٥التــــدابير

 ما أدى إلى الحرام؛ فهو حرام. -دفــع المفاســد ،مقــدم علــى جلــب

ويمنعون أنفســهم – بــأمر الشــرع – مــن
الــــذهاب للمســــاجد – ولــــو لصــــلوات
مفروضة – ومن اﻻعتكاف وعدم ذهابــه

الشرعية لحماية البيئة أ.د  /أحمد محمود
كريمة ،حولية كلية الدراســات اﻹســﻼمية
والعربية للبنين جامعة اﻷزهر ٢٠٠٤م.
وذكـــر الفقهــــاء :نظافـــة اﻷمــــاكن
الحياتية والمعيشــية ،وحمايــة الهــواء مــن
الملوثات )كتــاب نهايــة الرتبــة فـ ﻲ طلــب
الحســبة للشــيرازي() ،اﻹعــﻼن بأحكــام

المصالﺢ.
لشعائر الحج والعمرة وما أشبه.
 مــا ﻻ يــتم الواجـــب إﻻ بــه ،فهـــوولمزيـ د مــن التوســع :يراجــع كتــاب
واجب.
فقــه المــريض لﻸســتاذ الــدكتور أحمــد
وقد تقرر شرعًا :مــرض يبــيﺢ تــرك

محمود كريمة ،مطبعة المدنﻲ ٢٠١٣م.

صـــﻼة الجمعـــة والجماعـــات وحضـــور
المساجد :إذا كان المرض يسبب العــدوى
المضـــرة بـــاﻵخرين ،واﻷذى بالنـــاس،

) (١م ـ ـ ـ اﻹم ـ ــام أح ـ ـ ـ رقـ ـ ـ  ،٢٢٣١ـ ــاب
اج اب ال

وم.

) ( صـ ـ ـ ح ال ـ ــار  ،ـ ــاب ال ـ ـ ـ  ،ـ ــاب
٢

البيان للرامﻲ(.
والنظافــــــة الشخصــــــية )أبــــــواب

ويلحــق بهــذا وقـــت اﻷوبئــة والجـــوائﺢ
المرضية المعدية). (٨

ال ام ،ح.٥٧٠٧
) (٣ص ـ ـ ح م ـ ــل  ،ـ ــاب اج ـ ــاب ال ـ ـ وم
ون ه ،ح.٢٢٣١

الطهــــارات :آيــــات اﻷحكــــام القرآنيــ ـ ة

) (٤ص ح م ل  ،اب ال ﻼم ،ح.٢٢٢١
) (٥ف او ال رلي .٢٢١/٣

واﻷحايـــث النبويـــة – ذات الصـــﻼت –

)(ص حم ل
٦

ح ال و .١٨٨/١٤

) (٧ص ـ ح ال ــار – ــاب ال ـ

والمصنفات الفقهية(.

ما ي

ونظافة اﻷطعمــة واﻷشــربة ،قــال ﷲ

– ــاب

في ال اع ن ح.٥٣٩٧

) ( حاشـ ـ ـ ة اب ـ ـ ـ عاب ـ ـ ـ ي  ،٥٤٧/١حاش ـ ـ ـ ة
٨

َ  :ويُحِ ﱡل لَ ُه ُم ال ﱠ
ع َلـ ْي ِه ُم
ط ِيّ َبا ِ
ت َويُ َح ِ ّر ُم َ

ال سـ ـ قى  ،٣٨٩/١قل ـ ـ ى وع ـ ـ ة ،٢٢٨/١
ك اف الق اع .٤٩٥/١



الحمــد  ،وأشــهد أن ﻻ إلــه إﻻ ﷲ وحــده ﻻ شــريك لــه ،ﻛمــﺎ شــهد لنفســه،
وشهدت له مﻼئﻛته ،وأولو العلم من خلقه ،ﻻ إله إﻻ هو العزيز الحﻛيم ،والصــﻼة
والسﻼم على ســيدنﺎ محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى ،أرســله بﺎلهــدى
وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين ﻛلــه ولــو ﻛــره المشــرﻛون ،وعلــى آلــه اﻷئم ـ ِة
الراشدين ،المطيعين  ،القـ ﱠـوامين بــأمره ،العــﺎملين بإرادتــه ،الفـ ﺎئزين بﻛرامتــه،
وعلى صحﺎبته الهﺎدين المهتدين ،ورضي ﷲ تبـ ـﺎرك وتعــﺎلى عــن اﻹمــﺎم المجــدد
السيد محمد مﺎضي أبي العزائم ،وجميع أهل البيت الطيبين الطﺎهرين.
ـور عــن الــذين ﻻ خــوف
نتنﺎول بعون ﷲ ومدده فــي هــذه المقــﺎﻻت ﻛشـ َ
ـف النـ ِ
ـع أحــوالهم
عليهم وﻻ هم يحزنون من خﻼل ذﻛر أوصﺎفهم في القرآن الﻛــريم وتتبـ ِ
ونعتبر بأحوالهم؛ فنﻛونَ بفضل ﷲ وﻛرمــه مــنهم ،ومــﺎ
عسى أن نقتدي بأخﻼقهم
َ
ذلك على ﷲ بعزيز






هُـ ْم َيحْ زَ نُـونَ ) البقــرةَ (٢٦٢ :ي ْع ِنـي ت ََعـالَى
اه ـدِينَ ِف ـي
ِذ ْك ـ ُرهُ ِب ـذَلِكَ ْ :ال ُم ْع ِط ـي َمالَ ـهُ ْال ُم َج ِ
َس ِبي ِل ﱠ ِ َمعُو َنةً لَ ُهـ ْم َع َلـى ِج َهـا ِد أ َ ْعـدَاءِ ﱠ ِ،
َيقُو ُل تَ َعالَى ِذ ْك ُرهُ :ﱠالـذِينَ يُع ُ
اهـدِينَ
ِينـونَ ْال ُم َج ِ
علَ ْي ِه ْم َوفِي ُح ُمـ َ
وﻻ ِت ِه ْم،
ق َ
فِي َس ِبي ِل ﱠ ِ ِب ِ
اﻹ ْنفَا ِ
غي ِْر ذَلِكَ مِ ْن ُم َؤ ِن ِه ْم ،ث ُ ﱠم لَ ْم يُ ْت ِبـ ْع َنفَقَتـَ هُ ا ﱠل ِتـي
َو َ


قَ ْو ِل ِه تَ َعالَى :الﱠذِينَ يُ ْنف ُِقـونَ أ َ ْمـ َوالَ ُه ْم ِفـي
ﻻ ُي ْت ِبعُونَ َما أ َ ْن َفقُوا َمنـا َو َ
َس ِبي ِل ﱠ ِ ثُ ﱠم َ
ﻻ أَذًى
ع َلـ ْي ِه ْم َوﻻَ
لَ ُه ْم أَجْ ُرهُ ْم ِع ْن َد َر ِّب ِهـ ْم َوﻻَ َخـ ْو ٌ
ف َ

ق ذَلِكَ َع َلـ ْي ِه ْم َوﻻ
علَ ْي ِه ْم َمنا َ
أ َ ْنفَقَ َها َ
علَ ْي ِه ْم ِبإِ ْنفَا ِ
علَ ْي ِه ْم ِبأ َ ْن ي ْ
ُظ ِه َر لَ ُه ْم أَ ﱠنهُ
أَذًى لَ ُه ْم؛ فَ ْ
ام ِتنَا ُنهُ ِب ِه َ
ع َ
اصــ َ
ط ِائــ ِه ﱠالــذِي
َقــ ِد ْ
ط َن َع إِ َلــ ْي ِه ْم ِب ِف ْع ِلــ ِهَ ،و َ
أَع َ
ع ـد ّ ُِو ِه ْم
علَ ـى ِج َه ـا ِد َ
ْط ـاهُ ُموهُ ،تَ ْق ِو َي ـةً لَ ُه ـ ْم َ
ان أ َ ْو فِ ْع ٍلَ .وأ َ ﱠمـا
َم ْع ُروفًاَ ،ويُ ْبدِي ذَلِكَ إِ ﱠما ِب ِل َ
س ٍ
ب َمـا أَع َ
ْطـاهُ ْم
اﻷَذَى فَ ُه َو ِشكَا َيتُهُ ِإ ﱠيـاهُ ْم ِب َسـ َب ِ
س ِبي ِل ﱠ ِ أ َ ﱠن ُه ْم لَ ْم َيقُو ُموا
َوقَ ﱠواهُ ْم مِ نَ ال ﱠنفَقَ ِة فِي َ
علَ ْي ِه ْم ِفـي ْال ِج َهـادَِ ،و َمـا أ َ ْشـ َبهَ ذَ ِلـكَ
اج ِ
ب َ
ِب ْال َو ِ
علَ ْيـهِ.
ِمـنَ ْال َقـ ْو ِل الﱠـذِي ُيـؤْ ذِي ِبـ ِه َمـ ْن أ َ ْن َفـقَ َ
َو ِإ ﱠن َما ش ََر َ
سـ ِبي ِل ﱠ ِ،
ق ِفـي َ
ط ذَ ِلـكَ ِفـي ْال ُم ْن ِفـ ِ
ب اﻷَجْ َر ِل َم ْن كَانَ غ َْيـ َر َمـ ٍّ
ان َوﻻ ُمـؤْ ٍذ
َوأ َ ْو َج َ
س ِبي ِل ﱠ ِ؛ ﻷ َ ﱠن ال ﱠنف ََقـةَ ﱠال ِتـي
َم ْن أ َ ْنفَقَ َ
علَ ْي ِه فِي َ
ي ِبـ ِه َو ْجـهُ ﱠ ِ،
ي ِفـي َ
سـ ِبي ِل ﱠ ِ مِ ﱠمـا ا ْبت ُ ِغـ َ
ِهـ َ
َو ُ
ِب ِبـ ِه َمـا ع ِْنـ َدهَُ ،فـإِذَا َكـانَ َم ْع َنـى ال ﱠنف ََقـ ِة
طل َ



صـ ْفنَاَ ،فـ َﻼ َو ْجـهَ ل َِمـ ِّن
فِي َ
س ِبي ِل ﱠ ِ ه َُو َمـا َو َ

وجاء فـي تفسـير أسـرار القـرآن لﻺمـام

علَ ْيهِ؛ ﻷ َ ﱠنهُ ﻻ َي َد لَهُ قِ َبلَهُ
علَى َم ْن أ َ ْنفَقَ َ
ق َ
ْال ُم ْن ِف ِ

المجدد السيد محمد ماضي أبى العزائم:

علَ ْيـ ِه ِإ ْن َلـ ْم يُ َكافِئـَـهُ
صـنِي َعهَ َي ْسـتَحِ ﱡق ِب َهـا َ
َوﻻ َ
علَ ْي َها ْال َم ﱠن َواﻷ َذَىِ ،إ ْذ ك ََانـتْ َنفَقَ ُتـهُ َمـا أ َ ْن َفـقَ
َ
ب ﱠ ِ َو َ
ب
ِسـ ـابًا َوا ْبت َِغـ ـا َء َثـ ـ َوا ِ
ط َلـ ـ َ
َ
علَ ْيـ ـ ِه احْ ت َ
علَى ﱠ ِ َمثُو َبتُهُ دُونَ َم ْن أ َ ْنفَقَ ذَلِكَ
ضا ِت ِه َو َ
َم ْر َ

﴿الﱠذِينَ يُن ِفقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم فِي َس ِبي ِل ّ ِ ث ُ ﱠم ﻻَ

علَ ْيهِ.
َ

يُ ْت ِبعُونَ َما أَنفَقُوا ُ َم ّنا ً َوﻻَ أَذًى﴾..

وجاء في شرح القسطﻼني تحت عنوان

أراد ﷲ سبحانه أن يجلى حقيقة ما عليـه

ان ِب َمـا أَع َ
ْطـىِ ،لقَ ْو ِلـ ِه  :ﱠالـذِينَ
باب ْال َم ﱠن ِ

مــن مــدحهم ،وأثنــى علــيهم ،ووعــدهم بهــذا

س ِبي ِل ﱠ ِ ث ُ ﱠم ﻻَ يُ ْت ِبعُونَ َمـا
يُ ْن ِفقُونَ أ َ ْم َوالَ ُه ْم فِي َ
أ َ ْنفَقُوا َمنا َوﻻَ أَذًى) اﻵ َيةَ(.
)بـــاب( ذم )المنـــان بمـــا أعطـــى( مـــن
الصــدقة علــى مــن أعطــاه )لقولــه( تعــالى:
سـ ِبي ِل ﱠ ِ ُثـ ﱠم ﻻَ
الﱠذِينَ يُ ْنف ُِقـونَ أ َ ْمـ َوالَ ُه ْم ِفـي َ

يُ ْت ِبعُـونَ َم ـا أَ ْنفَقُـوا مــن الصــدقات َ منـا
علـى مـن أعطـوه بـذكر اﻹعطـاء لـ ه وتعــدد
نعمه عليهَ  ،وﻻَ أَذًى) البقرة (٢٦٢ :بـأن
يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليـه فيحـبط بـه
مــا أســلف مــن اﻹحســان ،فحظــر ﷲ تعــالى
ّ
المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه إذ هو
مــن العبــاد تكــدير ومــن ﷲ تعــالى إفضــال
وتذكير لهـم بنعمـه }اﻵيـة{ إلـى آخرهـا ،أي
إلــى قولــه :لَ ُه ـ ْم أ َ ْجــ ُرهُ ْم ع ِْن ـ َد َر ِّب ِه ـ ْم أي
ثــوابهم علــى ﷲ ﻻ علــى أحــد ســواه َ وﻻَ
علَ ـ ْي ِه ْم فيمــا يســتقبلونه مــن أهــوال
َخ ـ ْو ٌ
ف َ
القيامة َ وﻻَ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ  على ما فاتهم.
واﻵية نزلت في عبد الرحمن بـن عـوف
فإنــه أتــى النبــي  بأربعــة آﻻف درهــم
وعثمان فإنه جهز جيش العسرة بـألف بعيـر
بأقتابها وأحﻼسها .وسقط في رواية غير أبي
ّ
المؤل ـف
ذر قولــه} :من ـا وﻻ أذى{ واقتصــر

الخير العظيم ،فقـال سـبحانه ﴿ :ﱠالـذِينَ يُ ْنف ُِقـونَ
على اﻵية ولم يذكر حديثًا لكونه لم يجـد فـي

سـ ِبي ِل ﱠ ِ﴾ أى
أ َ ْمـ َوالَ ُه ْم﴾ أى يصــرفونها ﴿ ِفـي َ

ذلك ما هو على شرطه.

الجهاد ،وﻹعﻼء كلمة ﷲ ،ودفـع الشـر عـن

وفــي مســلم مــن حــديث أبــي ذر :

المسلمين فى دينهم ،وأعراضـهم ،وأمـوالهم،

)ثﻼثــة ﻻ يكلمهــم ﷲ يــوم القيامـ ة :الــذي ﻻ

وأبدانهم ﴿ث ُ ﱠم ﻻَ يُ ْت ِبعُونَ َما أ َ ْنفَقُوا َمنا َوﻻَ أَذًى﴾

يعطي شيئًا إﻻ منة ،والمنفق سلعته بـالحلف،

أى ﻻ يصــحبون نفقــتهم التــى ينفقونهــا فــى

والمســبل إزاره( .وهــذه الترجمــة ثبتــت فــي

ســبيل ﷲ ﴿ َمنـا﴾ يثبــت ضــعف إيمــانهم .فــإن

رواية الكشميهني كما قاله في الفـتح ،وأشـار

المــؤمن الكامــل الــذى بــذل نفســه ومالــه فــى

في اليونينية إلى سقوطها في روايـة أبـي ذر

ســبيل ﷲ كأنــه وفــى بالبيعــة التــى بــايع ﷲ

وﷲ الموفق والمعين.

عليهــا ،فــإذا ضــعف إيمانــه أو نســى إيمانــه



وظن أنه هو المالك لماله ونفسه َم ﱠن بما أنفق

    
  
 
  
   
  
  

  
 





على من أخذه منه من أمير أو خليفـة .جهـﻼً
منه أن الذي أخذ منه هـو ﷲ تعـالى ،معتقـ ًدا
أن الذي أخذه أميـر المـؤمنين أو وليـه فـيمن
منـه هـذا إحبـاط لعملـه ،وبرهـان
عليه وفـى ِّ
على شركه الخفـي ،وجهلـه بـروح اﻹسـﻼم.
فإذا كان الذي ﱡ
يمن يحبط عمله .فكيف بالـذي
يؤذى المسلمين لما أعطاه بأن يعين اﻷعداء،
أو يسعى في تفرقة اﻷمة ،أو ينشر القبيح فى
وﻻة اﻷمور الذين أقـامهم ﷲ خلفـاء لرسـوله
.

تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسـلم
استيعابها هي :أصول الدين ،وأحكام الشريعة.
وإن كانت المعرفة  -بشكل عام  -مطلوبة ،ومرادة ،وبكل فروعهـ ا،
فيما يتعلق بالكون والحياة ،وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب اﻻجتماعيـة
واﻹنسانية التي تحدد عﻼقة اﻹنسان ببني نوعـه ،وذوات جنسـه مـن
كافــة المخلوقــات ،كــاﻷخﻼق الفاضـــلة ،والمعاملــة الحســنة ،التـــي
اســتقطبت جهــو ًدا جبــارة مــن المصــلحين ،وفــي مقــدمتهم اﻷنبيــاء
واﻷئمة ،والعلماء ،والصالحين من الناس.





العنايــة بســابق اﻹرادة جملــه ﷲ تعــالى
بالتسليم ،ومنحة اﻷدب مع المرشد؛ حتى
يقــوى اعتقــاده ،وتزكــو نﻔســه ،ويــزول

الطريق الموصل إلى الكشف:
 -١عناية ﷲ أزﻻً:

لبسه ،ويكون مواج ًها بنور اليقــين ،لــديها
ـورا فـ ﻲ ســمعه وفــى
يهب ﷲ تعالى له نـ ً

اﻹمام أبو العزائم يرى أن المعرفة ﻻ
تتحقـــق إﻻ لمـــن لحقتـــه عنايـــة ﷲ أزﻻً
ووﻻيته سبحانه أب ًدا ،وتتحقق هذه العنايــة
ـورا فـ ﻲ قلوبنــا
إذا جعــل ﷲ تعــالى لنــا نـ ً

بصــره وفـــى لســـانه وفــى عقلـــه وفــ ى
خياله").(٣
ﺿا نظ ًما فﻲ مجاهد النﻔس:
ويقول أي ً
جاهد النﻔس فﻲ جنــاب علﻲ
وإليه فاسع بصـــدق الﻔــرار

نقبل به الحق).(١
لذلك فهو يقول نظ ًما):(٢
ﻻ يبدو نـور العـــلﻲ ِإﻻ لمــن سبقت
بــالﻔﺿــــل مــنه له الحسنﻲ ووافقنا
حظر على العقول نور الغيب يشهده
والعـقــــل قـــيـــد فشـاهد نورنا منا
 -٢المجاهدة والتزكية:
يبــين  أن الطريــق الموصــل إلــى
ذلك المقام هو المجاهدة والتزكيــة ،حيــث
يقول " :السالك فـ ﻲ بدايتــه اذا جذبتــه



ً
وعــدﻻ
وتشبه بالرسل صدقًا
وبأخﻼقهم بصدق افتقــــــار
ودع الدون للدنﻲء وبـــادر
فمعالﻲ اﻷمور لﻸبـــــــرار
ع زهد
واخلع الكون ﻻب ً
سا در َ
فﻲ سوى ﷲ فهو كنــز ادخـار
وانظرن نظرة بعين يقـــين
ﻻ بعين العقول واﻷنظــــــار
جهـارا
تر فيك اﻷنوار ﻻحت
ً
وترى اﻷفق ﻻح باﻷســـــرار

أهل عالين ﻻ يرون الدنــايا

لمشــاهدة العــوالم الملكيــة بنــور البصــيرة

ﻻشتغال اﻷفراد بالستــــــار

وعيون السريرة ،وفراغ قلبه ممــا ســوى

ستر الكون عنهم فـــرأوه

الحــق وآياتــه ،وتــدوم اﻷنــوار وتتــوالى

بعيون وهبت من الغﻔـــــار

عليــه ،فترقــق عــوالم عناصــره الســﻔلية.

ﺿا عــن القلــوب إذا صــﻔت:
ويقول أي ً

وتقوى عــوالم ملكيتــه؛ حتــى تنﻔتــق عــين

"فإذا صﻔا القلب بنور اليقين ،وأيد العقــل

بصــيرته ،وتقــوى أنــواره فتشــرق علــى

بــالتوفيق والتمكــين ،وتجــرد الهــم مــن

عوالمه الماديــة ،فيــرى بعيــون البصــيرة

التعلـــق بـــالخلق ...وخلـــت الـــنﻔس مـــن

أسرار الغيوب ،ويلوح مــن شــدة اﻷنــوار

الهوى ،سرت الروح فجالت فﻲ الملكوت

عليه ودوام التوجه منــه ،أنــه يــرى بقــواه

اﻷعلى ،وكشف للقلب بنور اليقين الثاقب

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

ملكـــوت العـــرش عـــن معـــانﻲ صـــﻔات
موصوف ،وأحكام خﻼق مألوف ،وباطن
أســماء معــروف ،وغرائــب علــم رحــيم
رءوف ،فشهد عــن الكشــف أوصــاف مــا
عرف").(٤
أيﺿــــا عــــن العقــــول إذا
ويقــــول
ً
صﻔت):(٥
لكــنها إِن صﻔــت من أفق حيطتــها
تقر بالحـــــق واﻹقــــــرار إيمـــان
حتى تمد بـــنـــور الوحﻲ يكشف ما
عنها تحجب والتـــحقيـــق ِإحـسـان
فـــﺿـــل مـــن ﷲ يوليه بسابقـــــ ٍة
لـــذي مـقـــام عــلـﻲ وهـو ِإنســـان
كالشمس راد الﺿحى يهدي ِإلﻲ سبل
بها الـوصـــول وروح ثــم ريحـان
لــــه يـسلم أهل اﻻصطﻔاء ومــــن
فازوا بــــسابقــة والﻔوز رﺿــوان
فيمنحون عيون الكـشــف من أحــ ٍد

بــهـــا يـــدوم لهـم كشف وغﻔـران
وعندها الغيب والسر المصون يرى
ﻷعيـــن القـــلب والبـــرهان قـرآن

سا مشاه ًدا).(٦
الظاهرة محسو ً
 -٤التوبة:
يقــول " :وتلــك اﻷســرار العليــة
اﻹلهــام إذا
يعلمهــا أهــل التقــوى بطريــق ِ
تطهــروا بالتوبــة؛ حتــى أحــبهم ﷲ تعــالى

 -٣المراقبة:
وتﺿــاف إلـــى المجاهـــدة ،المراقبـــة
وبهذه المراقبة يكــون كأنــه ملــك مقــرب،

لخﺿوعهم لسلطان الشريعة ومجاهــدتهم
ﻷنﻔسهم مجاهدة تجعلهــم مجانســين لعــالم
الطهـــر والصـــﻔاء عمـــار ملكـــوت ﷲ
اﻷعلى ،فتﻔتح لهم أبواب السماء للسياحة



   
   

  


  
   







فيها ليروا من آيات ﷲ الكبرى ما تطمئن
به قلوبهم ،وتلــوح لهــم غرائــب الحكمــة،
وأســرار بــدائع إبــداع ﷲ تعــالى ،وهــم
الصديقون والشهداء").(٧



حتى ﻻ يبقى أمام المتمرد إﻻ أحد أمرين:
إما أن يؤمن عن ب ِّينـة وإمـا أن يكفـر عـن
ب ِّينة.





الهجمات:
أوﻻً :تلفت اﻻنتبـاه إلـى القـرآن الكـريم،
فتــدفع العقــول الرشــيدة إلــى البحــث وإلــى

القرآن وحده هو القادر على محـاورة

قربـا
التأمل ..وكلما بحثـتْ وتأملـتْ ازدادتْ ً

المتمرد؛ ﻷنه خطاب الخـالق لخلقـه وهـو

من القرآن؛ ﻷنه الحق والصـدق ..ﻷنـه مـن

 أعلم بهم ،قال ﷲ تعالى :أ َ َﻻ َي ْعلَ ُم َم ْن

ﷲ ،تنـزيل رب العالمين ،ليس ككﻼم البشـر

ير) الملك.(١٤ :
يف ْال َخ ِب ُ
َخلَقَ َوه َُو اللﱠطِ ُ

الذي كلما تأملـه اﻹنسـان أدرك مـا فيـه مـن

وفي القرآن نماذج هادية في محـاورة

نقــص وأصــابه الملــل .إنــه كــﻼم ﷲ ..آياتــه

المتمــرد ،مــن ذلــك الحــوار القرآنــي مــع

الهادية المعجـزة ..إنـه الكمـال المطلـق ،لقـد

النمروذ ،قال ﷲ تعالى :أَلَ ْم ت ََر إِلَى الﱠذِي

أتــوا إلــى القــرآن متشــككين ،ومــا لبثــوا أن

ِيم فِي َر ِّب ِه أ َ ْن آتـَ اهُ ﱠ ُ ْال ُم ْلـكَ ِإ ْذ
َحا ﱠج ِإب َْراه َ
ي الﱠذِي يُحْ ِيي َويُمِ يـتُ َقـا َل
قَا َل إِب َْراهِي ُم َر ِّب َ

مست الهداية قلوبهم فعادوا مؤمنين .وتبارك

أَنَا أُحْ ِيي َوأُمِ يتُ قَا َل إِب َْراهِي ُم َفإِ ﱠن ﱠ َ َيـأْتِي
ب
ق فَأ ْ ِ
ت ِب َها مِ نَ ْال َم ْغ ِر ِ
ِبال ﱠش ْم ِس مِ نَ ْال َم ْش ِر ِ

من هذا كﻼمه!!!
ثاني ـا :تــوقظ المســلمين مــن غفلــتهم أن
ً
ينصفوا القرآن من أنفسـهم ،بعـد أن هجـروا

فَب ُِهــتَ ﱠالــذِي ك ََفــ َر َو ﱠ ُ َﻻ َي ْهــدِي ْال َقــ ْو َم
ﱠ
الظالِمِ ينَ ) البقرة.(٢٥٨ :

أحوالهم؛ حتى يكونـوا مـرآة صـادقة لعظمـة

وﻷن القـــرآن الكـــريم كتـــاب هدايـــة

هــذا الكتــاب ،وتتحقــق فــيهم الخيريــة التــي

من يستعرض تاريخ القـرآن الكـريم

ت ِمـــنَ ْال ُهـــدَى
اس َو َب ِّي َنـــا ٍ
ُ هـــدًى ل ﱠِلنـــ ِ

أرادهــا ﷲ لهــم بــالقرآنُ  :ك ْنــت ُ ْم خ َْيــ َر أ ُ ﱠمــ ٍة

عبـر الزمـان والمكــان يجـد أن مـن بــين

ان) البقرة .. (١٨٥ :فكل آية ،بل
َو ْالفُ ْرقَ ِ

اس) آل عمران.(١١٠ :
أ ُ ْخ ِر َجتْ لِل ﱠن ِ

خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد

كل كلمة ،بل كل حـرف فيـه يحمـل سـرا

إن إحســاس المســلمين بــالخطر جعلهــم

اﻹعجاز :أنه كلما اشتد الهجوم عليه من

من أسرار الهدايـة الربانيـة التـي أودعهـا

يلـــوذون بـــا ويـــزدادون تمسـ ـ ًكا بـــالقرآن

معارضــيه ومنكريــه ازداد القــرآن تألﱡ ًق ـا

ﷲ فــي آياتــه ،فــإذا مســت القلــب وتأملهــا

ورجوعًا إليه.

وقــوة؛ فحقــائق القــرآن الخالــدة تــدحض

العقــل وجــد فيهــا المــﻼذ اﻵمــن والحقيقــة

وفى كـل الجـوﻻت السـابقة بـين القـرآن

الزيف واﻻفتـراء وكـل مـا يثيـره أعـداء

الخالدة فأسرع مستجيبًا لهدي اﻵيـات بعـد

وشـــبهات المنكـــرين وافتـــراءات الحاقـــدين

القرآن من شبهات ...إنه بحق كما أخبـر

أن مﻸه اﻹيمان والتصديق بها.

كانت الغلبة والهيمنة للقرآن .وذلك بداية من



ً
وأخﻼقـا ..ويصـححوا
القرآن عمﻼً وسـلو ًكا

ﷲ تعالى عنهَ  :ﻻ َيأْتِي ِه ْال َباطِ ُل مِ ْن َبـي ِْن

إيمانـ ـا وعقـ ـﻼً
ً
وإنـــي لَعَ َلـ ـى يقـــين ـ

لحظة نزوله ومحـ اوﻻت الكـافرين التشـكيك

َيد َْيــ ِه َو َﻻ ِمــ ْن خ َْل ِفــ ِه تَ ْن ِزيــ ٌل ِمــ ْن َح ِكــي ٍم

وتجرب ـةً ـ بــأن الهجمــة المعاصــرة علــى

فيه ومحاولة صرف الناس عن سماعه ،قال

َح ِمي ٍد) فصلت.(٤٢ :

القرآن ستعود لصالح القـرآن ،كمـا كانـت

تعالىَ  :وقَا َل ﱠالـذِينَ ك ََفـ ُروا َﻻ ت َْسـ َمعُوا ل َِهـذَا

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقـل

الغلبة للقـرآن فـ ي كـل الهجمـات السـابقة،

آن َو ْالغ َْوا فِي ِه لَعَلﱠ ُكـ ْم تَ ْغلِبـُ ونَ ) فصـلت:
ْالقُ ْر ِ

وطمأنينة القلب وفضح الزيف واﻻفتراء

دائمـا بالنتــائج؛ فمــن نتــائج هــذه
والنصــر ً

.(٢٦

..




والشراب ،وشراء السلعة البديلة ،مع تطبيق القانون علـى جميـع المخـالفين

قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة ﺳــماحة الﺳــيد
محمد عﻼء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة العزميــة

عدة محاضرات خﻼل شـــهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

بﻼ استﺛناء ،وتعاون الشعب مع الحكومة في تطبيق القانون.
وحذﱠر سماحته الشعب المصري من الطاقة السـلبية التـي يبﺛهـا اليهـود
وأعوانهم لتخويف المصريين من المستقبل ،مطمﺋنًا لهم أن النيل لن يجـف؛
ﻷن فضل ربنا عليهم عظيم رغم معاصيهم.
وطالبهم سماحته أن يعملوا كفريق واحد مـع الحكومـة للنهضـة ببلـدهم
ورفعتها ،مع اﻻهتمام بالبحث العلمي ،وتفجير ﺛـورة أخﻼقيـة فـي النفـوس،

فى يوم الجمعة  ٧

١٤٤٣ه ،الموافـق ٢٠٢١/١١/١٢م أقيمـ ت

وإبراز القدوة في كل مجال ليقتدى بها.

ليلة أهل البيت التاسعة والخمسون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام المجـدد السيـ ـد

وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديﺛه حـول سـيرة أهـل

محمد ماضى أبى العزاﺋم ،حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة

البيــت  ،بالحــديث عــن مﻼمــح عهــد هـ ارون الرشــيد وأســاليبه التــي

من مختلف المحافظات.

صل موقف اﻹمـام الكـاظم مـن حكـم
استخدمها مع اﻹمام الكاظم  ،ﺛم ف ﱠ

وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة

وخصوصـا
الرشيد في ﺛﻼﺛة مشاهد ،وبيﱠن نشـاط اﻹمـام الكـاظم مـع اﻷمـة
ً

بالحديث عن حالـة التضـخم العالميـ ة ،والتـي أدت إلـى زيـادة اﻷسـ عار فـي

الجماعــة الصــالحة فـ ي عــدة مجــاﻻت هــي :المجــال السياســي ،والمجــال

العالم بنحو  ٪٣٠وعدم توفر بعض السـلع ،وأكـد أن مصـر ليسـت اسـ تﺛنا ًء

التربوي ،والمجال العلمي والفكري.

في زيادة اﻷسعار ،لكنه طالب الشعب المصري أن يعالجها بما يلي:
الشــراء بقــدر الحاجــة فقــط وعــدم التخـ زين ،واﻻقتصــاد فـ ي الطعــام

وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامت
بها الفرقة العزمية بقيادة الشيخ محمد حسنين واﻷستاذ أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘــﻮﻡ ﻋﻠــﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ،
ً
ﻓﻴﺆﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ  ﺧﻠﻘﻪ ﳊﻜﻤﺔ ،ﻭﺣــﺪﺩ ﻟــﻪ ﻫــﺪﻓﺎ ﻣــﻦ ﻭﺟــﻮﺩﻩ ،ﻭﺭﺑــﻂ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﲟﺼﲑﻩ ﺍﻷﺑﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ ،ﻭﻛﻠﻔﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻘــﻪ،
ً
ﻭﺯﻭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺑﻬــﺎ ﺇﻟﻴـ ﻪ ،ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﻳﺘﻘــﺪﻡ ﳓــﻮﻩ ﺟـ ﻴﻼ ﺑﻌـ ﺪ
ﺟﻴﻞ ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

فإذا ما تحركت إرادة اﻹنسان واختـارت
بين الحﻼل والحـرام ،فـإن هـذا اﻻختيـار ،ﻻ
يتم إﻻ بمعرفة ما بهذه المعرفة يميز اﻹنسان
بين الخير والشر أو بين الحﻼل والحرام.

يفعلــه أو يعملــه لغايـ ة ،ومــن ثــم يســبق بــدء

أي أ ـن ه ﻻ بـد أن يكـون لـدى اﻹنسـان –

الفعــل تحــرك إرادة اﻹنســان ﻻختيــار هــذه

قبــل اﻻختيـ ار ومعــه – معرفــة توضــح لــه

إذا كانـــت الحضـــارة أفعـــاﻻً إنســـانية

الغاية دون غيرهـا ،أو باﻻختيـار بـين الفعـل

طريقـي الحــﻼل والحـرام ،وت ـب ين لـه ســبيلي

متراكمة خﻼل الزمـان والمكـان ،فيجـدر بنـا

والترك ،وإذا كان الفعل المراد خلقيا) ،(١فـإن

الخير والشر.

أن نعرف مقومات الفعل اﻹنساني ،أو ركائز

اﻻختيــار يكــون بــين غايــة خيــرة )حــﻼل أو

وبعد اﻻختيار والعزم ،وعقد النيـة علـﻰ

الفاعلية اﻹنسانية.

فضيلة أو مسموح بـه( ،و ـب ين غايـة شـريرة

إبــرام الفعــل ،تتحــرك اســتطاعة اﻹنســان –

وﻻ يتم لنا هذا إﻻ بإجراء تشـريح للفعـل

)حرام أو رذيلة أو ممنوع( ،وحيـث إن هـذا

المتمثلة في أعضـاء جسـده وجوارحـه ،ومـا

اﻹنســــاني لمعرفــــة مراحلــ ـ ه ومكوناتــــه،

اﻻختيار يتم بـإرادة اﻹنسـان الحـرة فإنهـا –

يخترعــه اﻹنســان ﻹيجــاد اﻷســباب والعلــل،

واﻷعضاء النفسية والجسدية التي تقوم به.

أي اﻹرادة المختارة – تﺻـبح المقـوم اﻷول

ال ـت ي تـؤدي إلـﻰ النتـائج المتمثلـة فـي الغايــة

للفاعلية اﻹنسانية.

المطلوبة.

عندما يفعل اﻹنسان أو يعمل شـيئًا ،فإنـه



فاﻻســتطاعة البشــرية إذن هــي المقــوم
الثاني من مقومات الفاعلية اﻹنسـانية ،ولكـن

البشرية ،أي أنه يعتبر المقوم الثالـث ،بحيـث

سـوى رﺻــيد البشــرية مـن اﻷفعــال الفرديــة

ﻻ يمكن أن يتم الفعل اﻹنساني إﻻ به.

واﻻجتماعيـــــة والتاريخيـــــة المتراكمـــــة،

ضـا خــﻼل إنجازهــا
يﺻــاحب اﻻسـ تطاعة أي ً

وهو مقوم أساس؛ ﻷنه مﺻاحب لﻺرادة

والناهضة باﻹنسانية نحـو حيـاة أفضـل ،وإذ

للفعــل المطلــوب ،معرفــة للفاعــل تتمثــل فــي

أيضـا لﻼسـتطاعة
في اختيارها ،ومﺻـاحب
ً

كنـــا قـــد علمنـــا أن المعرفـــة مقـــوم أســـاس

علمــ ه باﻷســباب التــ ي تــؤدي إلــﻰ النتــائج

في عملها.

وضــروري للفاعليــ ة اﻹنســانية  ،ومشــارك

المطلوبة ،حيث إنه مـن المعلـوم بالضـرورة

كما يتضح لنـا أن نـوع المعرفـة الهاديـة

للمقومين اﻵخـرين ومرشـد وموجـه وهـادي

لكــل النــاس أن لكــل غايــة أو نتيجــة أســبابًا

أيضــا
لــﻺرادة فــ ي اختيارهــا ،ومﺻــاحب
ً

لهما؛ إذا كنا قد علمنا ذلك كله ،فهمنـا معنـﻰ

وعل ـﻼً تختلــف عــن أســباب وعلــل الغايــات

لﻼستطاعة في عملها.

أن العلم هو روح الحضارة ،وتبين لنا :لماذا

والنتـــائج اﻷخـــرى ،أي أن النتـــائج تختلـــف
باختﻼف العلل ،والعكس في ذلك ﺻحيح.
ومعنــﻰ هــذا ،أنــه ﻻ بــد أن يكــون لــدى
الفاعل علم بأسباب وعلل الغاية التـي يرمـي
إليها مـن فعلـه ،وذلكـم قبـل اكتسـابه للفعـل،

كما يتضح لنـا أن نـوع المعرفـة الهادـي ة
لــﻺرادة فــي اختيارهــا يختلــف عــن نــوع
المعرفة المﺻاحبة والموجهة لﻼستطاعة في
إنجاز الفعل).(٢

تكــون العﻼقــة بــ ين التقــدم العلمــي والرقــي
الحضاري ،عﻼقة اضطراد؟.
ونظــرا ﻷهميــة العﻼقــة بــين الفاعليــة
ً
اﻹنســـانية والفاعليـــة اﻹلهيـــة مـــن الناحيـــة

فــإذا كنــا قــد علمنــا أن الحضــارة ليســت

ونظرا ﻷهمية العﻼقـة ـب ين العلـم
اﻹسﻼمية،
ً

وهـــذا العلـــم ضـــروري ﻹرشـــاد وتوجـــه

اﻹلهي والعلم اﻹنساني بالنسبة لموضوعنا –

اﻻســتطاعة البشــرية المنفــذة للفعــل؛ حتــﻰ

اﻹســﻼم والعلــم التجريبــي – فســنبحث فــي

تكتســب اﻷســباب الﺻـ حيحة المؤديــة للغايـ ة

المقاﻻت القادمة – بإذن ﷲ تعالﻰ – العﻼقـة

المطلوبة والفعل المراد.

بينهمــا؛ حتــﻰ يتــبن لنــا المعرفــة اﻹنســانية
وعﻼقتها بالعلم اﻹلهي.

وهكــذا يتضــح لنــا أن المعرفــة أو العلــم
مقوم أساس من مقومات الفاعليـة اﻹنسـانية،
بجانـــــب اﻹرادة المختـــــارة واﻻســـــتطاعة



قلبه.
فـى حـوار إرهــابى الواحـات جـاء علــى

فاﻹسﻼم يفرق فى صراحة حاسـمة بـين

لسانه ما يؤكد أن اﻹسﻼم – فى فهمه – دين

المـــؤمنين وغيـــر المـــؤمنين ،ويقـــرر فـــى

ﻻ يعترف بالعاطفة وﻻ اﻹنسانية!!!

صــراحة حاســمة ،أن وﻻء المســلم هـــو

وذلك عندما سأله اﻷستاذ عماد أديـب" :
ألم تشعر بتأنيب الضـمير عنـدما كنـت تقتـل

ولرســوله وللمــؤمنين ،ويحــرم الــوﻻء فيمــا
وراء ذلك").(١

مواطنيك الليبيين وأهل دينك سواء بـالعبوات
الناسفة أوالمعارك المباشرة؟!
أجـــاب بثقـــة :أنـــا قتلـــت
بمنظــور عقــدي وأنــت تــتكلم
من الناحية العاطفية!!!
فــرد المحــاور :أنــا أتكلــم
من الناحية اﻹنسانية.
فقــال :الناحيــة العاطفيــة هــي اﻹنســانية،
الرسول  قتل أعمامه.
ثــم أكــد أنــه لــم يشــعر بتأنيــب الضــمير
نهائيا!!!

يقـــول " :لـــو تتبعنـــا الـــدعوة المبتدعـــة
المعاصرة إلى اﻹنسـانية ،لوجـدنا أنهـا علـى
اخــتﻼف فــى صــورها ُ
وشــعبها .....دعــوة
هدامة مخربة من وجوه كثيرة").(٢
يقـــول " :إن الـــدعوة إلـــى أن يعــــيش
اﻹنسان مع أخيـه اﻹنسـان ويحبـه ويمـد يـده
إليه وﻻ يحاربه ﻷجل عقيدته ،دعوة ماسونية
تهدف إلى إسقاط الجهاد وإسقاط عقيدة حـب
المؤمنين وبغض الكافرين .....إن الذى دمـه
معصـــوم ومالـــه معصـــوم هـــو المســـلم أو
صـــاحب الذمـــة ،ولكـــن دعـــاة اﻹنســـانية

يقول " :اﻹنسانية ....دعوى براقة تظهر
بين الحين والحين ثم تختفى لتعود من جديد،
يــا أخــى كــن إنســانى النزعــة ،وجــه قلبــك
ومشاعرك لﻺنسـانية جمعـاء ......ﻻ ينبغـى
للدين أن يفرق بـين البشـر ،بـين اﻹخـوة فـى
اﻹنسانية ،تعـال نصـنع الخيـر لكـل البشـرية
غير ناظرين إلى جـنس أو لـون أو وطـن أو
دين ...من أجل هدفين:
الهــدف اﻷول :إزالــة اســتعﻼء المســلم
الحق بإيمانه الناشئ من إحساسه بالتميز عن
الجاهلية المحيطة به فى كل اﻷرض.
الهـدف الثــانى :إزالــة روح الجهــاد مــن



يتﻼعبــون بالنصــوص الشــرعية فيقولــون:
اﻹنسان معصوم الـدم والمـال والكرامـة فـى
اﻹسﻼم ونحو ذلك من العبارات التى تقربهم
مــن مبــادئ الديمقراطيــة الغربيــة وترضــى
عنهم العالم المتحضر!! وهذا ليس صـحي ًحا،
فإن اﻹنسان :إما كافر مهدر الدم ،وإما مسلم
معصوم الدم ،أو صاحب ذمة يعصم دمه إذا
دفع الجزية وخضع لحكم اﻹسﻼم وهو ملتزم
بالـــذل والصـــغار ،ولكـــن دعـ ـ اة اﻹنســـانية
يجمجون ويأتون بالعبارات العامة التى يفهـم
منها الغرب بأنهم على مبادئهم").(٣



أبو داود وصححه اﻷلبانى.
 -عن عائشة  قالت " :جاء أعرا ـب ى

 -عن عبد ﷲ بن عمـر  أن رسـول

إلى النبى  فقال :أتق ِّبلون صبيانكم؟! فما

ﷲ  ،قــال) :عــذبت امــرأة فــى هــرة

نقـ ِّبلهم .فقـال النبــى ) :أو أملـك لــك أن

"قطــة" ســجنتها؛ حتــى ماتــت ،فــدخلت فيهــا

نزع ﷲ من قلبك الرحمة!( رواه البخارى.

النار ،ﻻ هى أطعمتها وﻻ سقتها إذ حبسـتها،

قبــل
 -عــن أبــى هريــرة  قــال " :ﱠ

وﻻ هى تركتهـا تأكـل مـن خشـاش اﻷرض(

ي ٍ وعنــده
رســول ﷲ  الحســن بــن علــ ّ
جالســا ،فقــال
اﻷقــرع بــن حــابس التميمــى
ً
اﻷقرع :إن لى عشرة من الولد ما ق ﱠبلت منهم
أح ًدا ،فنظـر إليـه رسـول ﷲ  ثـم قـال:
)من ﻻ يرحم ﻻ يرحم( متفق عليه.
 عن عبـد ﷲ بـن شـداد عـن أبيـه قـال:خــرج علينــا رســول ﷲ  فــى إحــدى
صﻼتى العشاء وهو حامل حسـ ًنا أو حسـي ًنا،
فتقــدم رســول ﷲ  فوضــعه .ثــم كبــر
للصﻼة فصلى ،فسجد بـين ظهرانـى صـﻼته
سجدة أطالها .قال أبـى :فرفعـت رأسـى وإذا
الصــبى علــى ظهــر رســول ﷲ  وهــو
ســاجد ،فرجعــت إلــى ســجودى ،فلمــا قضــى
رســول ﷲ  الصــﻼة ،قــال النــاس :يــا
رسول ﷲ ،إنك سجدت بين ظهرانى صﻼتك
سجدة أطلتها؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو
أنه يوحى إليك.
قــال) :كــل ذلــك لــم يكــن ،ولكــن ابنــ ي
ارتحلنـ ي فكرهـ ت أن أعجلــه؛ حتــى يقضــى
حاجتـــه( رواه أحمـــد والنســـائى وصـــححه
اﻷلبانى.
 عن عبد ﷲ بن بريدة عن أبيـه قـال" :خطبنـــا رســـول ﷲ  فأقبـــل الحســـن
والحســين  ،عليهمــا قميصــان أحمــران،
يعثران ويقومان ،فنزل فأخذهما فصعد بهمـا

متفق عليه.
المنبر .ثـم قـال) :صـدق ﷲ :إِ ﱠن َمـا أ َ ْمـ َوالُ ُك ْم
َوأ َ ْوﻻ ُد ُك ْم فِ ْت َنةٌ ،رأيت هذين فلم أصبر( ،ثـم
أخذ فـى الخطبـة " رواه أبـو داود والنسـائى
وابن ماجه وصححه اﻷلبانى.
 عن أبى قتادة  قال :قال رسول ﷲ) :إنــى ﻷقــوم فــى الصــﻼة وأريــد أن
أطول فيها ،فأسمع بكاء الصبى ،فأتجوز فـى
صــﻼتى كراهيـ ة أن أشــق علــى أمــه( رواه
البخارى.

ﻷن هذه المرأة المسلمة الذى تحبس قطة
ضعيفة وتمنع عنهـا اﻷكـل والشـرب ،تكـون
وصلت لحالة يرثى لها حيث نزعت الرحمة
مــن قلبهــا .وﻻ ينفعهــا حينئــذ صــﻼتها وﻻ
صيامها وﻻ قراءتها للقرآن ،فتأمل!!
 عــن أبــى هريــرة  أن رســول ﷲ قال) :أن امرأة بغيا رأت كل ًبا فى يـوم
حار يطيف ببئر قد أدلع "أى :أخرج" لسـانه
مــن العطــش فنزعــت موقهــا "أى :خفهــا"
فأوثقته بخمارها فنزعت له من المـاء فسـقته

أتخيل أنه لو كان أحـد أمـراء مـا يطلـق
عليها " السلفية الجهاديـة " مكـان رسـول
ﷲ ،ﻷنكر على المرأة التـ ﻲ بكـى رضـيعها،
ولقال لها :ثكلتك أمك ،أفسدتى علينا صﻼتنا
وﻻ تحضرى رضيعك ثانية للمسجد!!! ومن
أخرجكِ من بيتك؟! ولحاكموا زوجها!!!

المرأة لم تلتفت لهذا الكلب ،الـذى يلهـث مـن

قـال :كنـا

العطش ،إﻻ ﻷنهـا مـا زالـت تحـ تفظ بـأخص

مــع رســول ﷲ  فــى ســفر ،فــ انطلق

خصــائص اﻹنســانية وهــى الرحمــة .فقامــت

لحاجته ،فرأينا حمرة " طائر مشهور " معها

على الفور بنزع خفها واستخدمته ﻻستخراج

فرخان ،فأخذنا فرخيها ،فجاءت تفرش " أى

الماء من البئر وسقت الكلب.

 -عن عبد ﷲ بن مسعود 

فغفر لها به( متفق عليه.
فهذه المـرأة البغـ ي ،التـى تمـارس أبشـع
جريمة أخﻼقية ،وهى المتاجرة بجسدها .هذه

فهنـــاك موقـــف واحـــد يســـتطيع إبـــراز

ترفرف ".
فجاء النبى  فقـال) :مـن فجـع هـذه
بولدها؟ ردوا ولدها إليها(.
ورأى قرية نمل قد حرقناها فقـال) :مـن
حرق هـذه؟( قل ـن ا نحـن .قـال ) :إنـه ﻻ
ينبغــى أن يعــذب بالنــار إﻻ رب النــار( رواه



إنسانية اﻹنسان من عدمها ،فتأمل!!

مصـــدر فعـــ ِل
اﻻســـتقامة فـــي اللغـــة
ُ
)اســــتقام( ،ومعنــــاه انتصــــب واعتــــدل،
فاﻻستقامة ضد اﻻعوجاج واﻻلتواء ،ويقـال:
استقام له اﻷمـر إذا انـتظم وسـار علـى نحـو

اﻷس اذ
س ـح م

معتـــدل مســـتقر ،وأمـــا المعنـــى الشـــرعي

د ق ـ يل

لﻼستقامة فمطابق لمعناها اللغوي ،غيـر أنـه
يســـتعمل بكثـــرة فـــي الصـــفات المعنويـــة
وال ُخلقيــة ،وأول اســتقامة فــي الشــرع ،هــي
استقامة الـدين ومنهجـه وطريقـه ،وهـذا هـو
معنى قوله تعالى في سورة الفاتحةْ  :
اهـ ِد َنا
ص َرا َ
يم.
ال ِ ّ
ط ْال ُم ْستَ ِق َ

ح ـــ ـ عال ـــــة ،ودرر غال ـــــة،
ر،
م ال اب ال
أ
وال ـ ال ـ ر ،ون ـ بهــا
ل ـــان الـ ـ ق ال ـ ـ ر ،أخـ ـ ً ا
ال ع ر .ســع مـ
م ال
فهــ ـ هــ ـ ه ال ــ ـ عل ً ــ ـا ،أو
ذوقـا ،أو ســار علــى
ت ع بهــا ً
هـ ـ يها ســـل ً ا؛ ﻷن اراتهـــا
ــ ع فــان ونــ ر ب ــان
مــ
م د ه ا ال مان.
نقــــ ـ م إحــــ ـ هــــ ـ ه ال ــــ ـ
الع ــ ة عق ها تعل ــ
ن ش ه فﻲ ن ل
اﻹسﻼمى.
ال

واﻻستقامة عند اﻹمـام أبـى العـزائم هـي
طلــب اﻹقامــة فــي محــاب ﷲ ومراضــيه،
ومعناهــا الخــروج عــن المعهــود ،ومفارقــة
الرسوم والعادات ،والقيام بين يدى ﷲ تعالى
علــى حقيقــة الصــدق ،ومــن شــهد مــن نفســه
الضعف نال اﻻستقامة ،ومـن اسـتقام مـع ﷲ
تعالى ،كان الكون بيده وفى طاعته ،ثم يبـين
أن هنـــاك أنـــواع متعـــددة مـــن اﻻســـتقامة،
فاﻻستقامة في الوقـت أن تشـهد قيامـه ،وفـى
اﻷقــوال بتــرك ال ِغيبــة ،وفــى اﻷفعــال بنفـ ي
البدعـ ة ،وفــى اﻷعمــال بنفـ ي الفتــرة ،وفــى
اﻷحوال بنفي ال َحجبة ،وشـتان بـين مـراد ﷲ
تعــالى مــن العبــد ،ومــراد العبــد مــن نفســه،
فالعبد يطلب الكرامـة ،وﷲ سـبحانه وتعـالى
يطلب اﻻستقامة ،ومن قدم مراده على مـراد
ربه كان جاهﻼً عنـد العلمـاء بـا  ،وإن ظـن
أنه عـالم ،واﻻسـتقامة عنـد اﻹمـام خيـر مـن
ألف كرامة.



التوحيد ،لتكون آخر ما يودعـون بهـا الـدنيا،

ت ُ ْف ِلحُونَ ﴾ )اﻷنفال.(٤٥ :

فاﻻســتِقامة هــي ُلــ ُزوم طاعــة ﷲ ،

كما قال ﷲ تعالى :إِ ﱠن الﱠذِينَ َقـالُوا َرب َﱡنـا ﱠ ُ
علَ ْي ِه ُم ال َمﻼئ َِكـةُ أَﻻﱠ ت ََخـافُوا
ث ُ ﱠم ا ْستَقَا ُموا تَتَ َن ﱠز ُل َ

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،اﻻلتِفــاف

جوامِع كﻼم الرسول  ،قولُه للصـحابي

َوﻻَ تَحْ زَ ُنـ ـوا َوأَب ِْشـ ـ ُروا ِب ْال َج ﱠنـ ـ ِة ا َل ِتـ ـي ُكنـ ـت ُ ْم

حـــول العلمـــاء وطلَ َبـــة العِلـــم الشـــرعي،
ْ

أبى عمرو سفيان بـن عبـد ﷲ الثقفـ ي ،

وعـدُونَ * ن َْحـ ُن أَ ْولَ َيـا ُؤ ُك ْم ِفـي ال َح َيـاةِ الـ ﱡد ْن َيا
تُ َ

والحرص على الدروس وحلَق ال ِذّ ْكر.

حين سألَه ً
قائﻼ :يـا رسـول ﷲ ،قـل لـي فـي

سـ ُك ْم
َو ِفـي ِ
ِيهـا َمـا ت َْشـتَ ِهي أَنفُ ُ
اﻵخـ َرةِ َولَ ُكـ ْم ف َ

• معرفــة حقيقــة الباطــل وأهلــه ،وعـ دَم

اﻹسﻼم ً
غيرك ،فقـال
قوﻻ ﻻ أسأل عنه أح ًدا َ

ور
ِيهــا َمــا َتــ ﱠدعُونَ * ُنــ ُزﻻً ِ ّمــ ْن غ َُفــ ٍ
َولَ ُكــ ْم ف َ

ﱡ
اﻻغتِرار به مهما بلَغ مِ ن ﱡ
والظهور؛
الطغيان

ُ :
)قــلْ  :آمنــتُ بــا  ،ثــم اســت ِق ْم( رواه

ﱠرحِ ٍيم) فصلت .(٣٢ – ٣٠ :

قال تعالىَ :
﴿ﻻ َيغُ ﱠر ﱠنكَ تَقَلﱡبُ الﱠذِينَ َكف َُروا ِفـي

وطاعــة الرســول  ،ولــذلك نجــد فــ ي

مســلم ،أي :اس ـتَقِم بعــد اﻹيمــان بــا  ،وهــو

ْال ِب َﻼدِ﴾ )آل عمران.(١٩٦ :

لُ ُزوم طاعة ﷲ ،حيث ﻻ يجدك حيـث نَهـاك،

وفـــى الحكمـــة يختصـــر اﻹمـــام معنـــى

وﻻ يفقدك حيث أمرك ،إن هذا الحديث علـى

• اﻹقبــال علــى القــرآن الكــريم قــراءة ً

ً
متكـامﻼ للمـؤمنين،
منهجـا
قلة ألفاظه ،يضع
ً

وتدب ًﱡرا وعم ًﻼ؛ ﻷن هـذا القـرآن َيهـدِي للتـي

وتتضح معالم هذا المنهج ببيان قاعدتـه ال ـت ي

ي
هي أقومِ  :إ ﱠن َهـذَا ْال ُقـ ْرآنَ َي ْهـدِي ِل ﱠل ِتـي ِهـ َ
أ َ ْق َو ُم﴾ )اﻹسراء.(٩ :

يرتكز عليها ،وهي اﻹيمان با ) :قـل آمنـت
با (.
ولهذا جاء في الحديث) :ثم استقم( فرتّب

س ﱠنة وهُدَى السلف رضـوان ﷲ
• ا ِتّباع ال ﱡ
س ﱠنة والجماعة.
عليهم ،وهو طريق أهل ال ﱡ

اﻻســتقامة علــى اﻹيمــان ،فاﻻســتقامة ثمــرة

واﻹكثار مـن اﻷعمـال
شرع ﷲ
• التِزام
ُ
ِ

ضــرورية لﻺيمــان الصــادق ،وقــد أمــر ﷲ

الصالحة؛ قال تعالى﴿ :يُثَ ِّبتُ ﱠ ُ ﱠالـذِينَ آ َم ُنـوا
ِب ْالقَ ْو ِل الثﱠا ِب ِ
ت فِي ْال َح َيـاةِ الـ ﱡد ْن َيا َو ِفـي ْاﻵ ِخـ َرةِ

اسـتَ ِق ْم ك ََمـا أ ُ ِمـ ْرتَ َو َمـن
منها قوله تعالى :فَ ْ

ُضــ ﱡل ﱠ ُ ﱠ
شــا ُء﴾
الظــالِمِ ينَ َو َي ْف َعــ ُل ﱠ ُ َمــا َي َ
َوي ِ

اب َم َعـكَ ) هـود ،(١١٢ :ثـم بـيّن سـبحانه
تَ َ

)إبراهيم.(٢٧ :

تعالى باﻻستقامة في مواضع عدة من كتابـه،

مارســـة الـــدعوة إلـــى ﷲ ،واﻷمـــر
• ُم َ

هدايته لعباده المؤمنين إلى طريق اﻻستقامة،

• قــــرا َءة ِســ ـ َي ِر اﻷن ِبيــــاء وقصصــــهم

كما قال َ  :وإِ ﱠن ﱠ َ لَ َها ِد الﱠذِينَ آ َمنُوا إِ َلـى

والتأسـي
وتدبﱡرها؛ لمعرفة ثبـاتهم وصـبرهم
ِّ

ص َراطٍ ﱡم ْستَق ٍِيم) الحج.(٥٤ :
ِ

علَ ْيـكَ ِمـ ْن
﴿و ُكـﻼ نَقُـصﱡ َ
بهـم؛ لقولـه تعــالىَ :

ولﻼستقامة ثمار عديـدة ﻻ تنقطـع ،فهـي

س ِل َما ُنثَ ِّبتُ ِبـ ِه ُفـ َؤادَكَ َو َجـا َءكَ ِفـي
الر ُ
أ َ ْن َباءِ ﱡ

باب مـن أبـواب الخيـر ،وبركتهـا ﻻ تقتصـر

َهــ ِذ ِه ْال َحــ ﱡق َو َم ْوع َ
ِظــةٌ َوذ ِْكــ َرى ل ِْل ُمــؤْ مِ نِينَ ﴾

علــى صـ احبها فحســب ،بــل تشــمل كــل مــن

)هود.(١٢٠ :

اﻻســتقامة ،فـ ي أن تفعــل مــا يرضــى الحــق
تبارك وتعالى قوﻻً وعمﻼً وحاﻻً ،ومن فعـل
ذلك فقد انطوت النبوة بين جنبيه ،بمعنى أنـه
تخلق بأخﻼق اﻷنبياء وأحوالهم؛ ﻷنهـم أكثـر
الخلق استقامة في مرضاة الحق ،فمـن تشـبه
بهم حشر في معيتهم ،بنص كتاب ﷲ .
والسعيد حقا من سبقت له الحسنى فوفقه
ﷲ لﻼستقامة وأعانه عليها ،والمحجوب حقـا
من ظن أنه يحسن عمﻼً فطلب الكرامة ،قال
تعالىَ  :هلْ َي ْستَ ِوي الﱠذِينَ َي ْعلَ ُمونَ َو ﱠالـذِينَ ﻻَ
َي ْعلَ ُمونَ ) الزمر ،(٩ :والعالم حقا من هجـم
به علمه علـى عـين اليقـين ،فانتشـله ﷲ مـن
أوحال التوحيد ،فكـان حالـه فـ ي مزيـد ،قـال
) :مــن لــم يكــن فــ ي زيــادة فهــو فــ ي
نقصان ،ومن كـان فـ ي نقصـان فالنـار أولـى
به( ،وقال ﷲ تعـالى لرسـوله َ  :و ُقـل

حوله ،ويفهم هذا من قولـه تعـالىَ  :وأَن ﱠلـ ِو
ا ْستَقَا ُموا َعلَى ﱠ
الط ِريقَ ِة ﻷ َ ْسقَ ْينَاهُم ﱠما ًء َغـ َدقًا

• كثــرة الــدعاء بالثﱠبــات ،وكــان 

ﱠربّ ِ ِز ْدنِي ع ِْل ًما) طه ،(١١٤ :فيجب علينا

يقول في دعائه) :يا ُمقلِّب القلوب ،ث ِّبتْ قلبي

أن نسارع إلى اﻻستقامة عمﻼً بعلـم ﷲ ،وإن

)الجـــن ،(١٦ :وتســـتمر عنايـــة ﷲ بعبـــاده

على دِينِكَ (.

جهلنــا الحكمــة ،فإنمــا نحــن مكلفــون لنطيــع

المســتقيمين علــى طاعتــه؛ حتــى ينتهــي بهــم

• ْ
كثرة ذِكر ﷲ َ ﴿ :يا أ َ ﱡي َها الﱠذِينَ آ َمنُوا

مطــاف الحيــاة ،وهــم ثــابتون علــى كلمــة

ِيـرا لَعَلﱠ ُكـ ْم
إِذَا لَقِيتُ ْم فِئَةً فَ ْاثبُتُوا َوا ْذ ُك ُروا ﱠ َ َكث ً



اﻷمـــر ،وكـــل علـــم ينـــتج شـــهو ًدا يخـــالف
اﻻستقامة هو جهالة وضﻼلة.





ويقول اﻹمام أبو العزائم :
إن البﻼيا للرجال نجـــا ُح





ب كلﱡها إصﻼ ُح
ج قر ٍ
معرا ُ

ﷲ تعـــالى يقـــولَ ... :وقُ ْل َنــا ا ْه ِب ُ
طــواْ
ض ُم ْستَقَ ﱞر
َب ْع ُ
عد ﱞُو َولَ ُك ْم فِي اﻷ َ ْر ِ
ض ُك ْم ِل َب ْعض َ

ص
قد يفرحون
بمؤلم ومنغ ٍ
ٍ

َو َمتَاعٌ إِلَى حِ ين) البقرة.(٣٦ :
قدر ﷲ سبحانه وتعالى أن يعمر اﻷرض

صهم بعطا ِئ ِه الفتا ُح
قد َخ ﱠ
في طي بلواءِ الرجا ِل مشاهـ ٌد
تحلو لهم ويُدار فيها الرا ُح

أيضـا أن يجعـل
بآدم وذريته ،وقدر سـبحانه
ً
إبلــيس ســببًا لخيــر بنــي آدم ولشــرهم ،وقــد



واﻻمتحا ُن هو الدلي ُل موض ٌح
قدر الرجا ِل يُفيضه الفتا ُح
َ

أعلمنا جل جﻼله أن الشيطان لنـا عـدو ،وأن
في هيكلنا اﻹنساني محل وسوسته مـن حيـث

ويقول قُ ّدِس س ﱡِره:

ﻻ نعلم ،وحذرنا مـن الوقـوع فـي المسـارعة

إذا لم أمتحن عبدي يـــقـــي ًنا
فﻼ وص ٌل َيلذﱡ وﻻ شــــجو ُن

لتنفيذ وسوسته ،وأمرنا بالمجاهدة الفادحة في
دفــع وسوســته ومــا يــرد علينــا مــن لممــه

تريد بأن ترى حس ًنا وترقى

ودسائســه ،ووعــدنا ســبحانه وتعــالى برفعــة

ب شدي ٍد ﻻ يكـــــو ُن
بﻼ حر ٍ

الدرجات عنـده ونيـل النعـيم المقـيم فـي دار

كــل ذلــك مــن إشــارات قولــه تعــالى:

الخلد مـع اﻷبـرار ،أو نيـل الحـب والقـرب

اهــدِينَ ِمــن ُك ْم
َ ولَ َنب ُْلــ َو ﱠن ُك ْم َح ﱠتــى َن ْع َلــ َم ْال ُم َج ِ
ار ُك ْم) محمد.(٣١ :
َوال ﱠ
صا ِب ِرينَ َو َن ْبلُ َو أ َ ْخ َب َ

منه مع اﻷخيار ،أو نيل ما ﻻ عين رأت وﻻ
أذن ســمعت وﻻ خطــر علــى قلــب بشــر مــع
الذين أنعم ﷲ عليهم من النبيـين والصـديقين
والشهداء والصالحين.

أهـــــبط آدم وحـــــواء  متلبســـــين

يقول القائل:
ي ومنـةٌ
َاي لهـــــم فض ٌل عل ﱠ
ِعد َ
فﻼ أبعَ َد الرحم ُن عني اﻷعاديـا
هُ ُموا بحثوا عن زلتي فاجتنبتُها
وهُ ْم نافسوني فاكتسبتُ المعاليا

بالمعصية ليدخﻼ حضرة القبول مـن ﷲ بمـا
يجب أن يدخل به على تلك الحضرة كل عبد
مســلم وهــو الــذل بســبب المعصــية وانكســار
القلــب لخــوف العقوبــة ،وبالتبتــل والتضــرع
والتملق بين يدي الغفور التـواب ،وتلـك هـي
الجواذب التي تجذب العبـد بعنايـة ﷲ تعـالى
إلى حضرة قبوله وغفرانـه وإحسـانه ،يقـول
اﻹمام أبو العزائم في صدر إحدى قصائده:
ب س ﱞِر عجيبُ
للذن ِ
ٌ
وفيه
خبث وطيبُ
أناس نعيــ ٌم
وفي ٍ
أناس لهيـبُ
وفي ٍ
وكل عبد طلب الدخول علـى ﷲ بعملـه



الصالح أو بعلمه الواسـع أو بنسـبه الشـريف

اﻷدب معــه ســبحانه بقــدرنا ،واﻷدب الكامــل

أو باستحقاقه لمـا آتـاه ﷲ مـن نعمـة وعافيـة

معه سبحانه حسن اتباع رسول ﷲ .

كما أن مـا ورد مـن اﻷخبـار فـي تعيـين
الشجرة التـي أكـل منهـا آدم بعـد أن أبهـم ﷲ

وجاه ،أو بآبائـه وأجـداده ،أو بحولـه وقوتـه؛

اﻷمر علينا ولم يبين لنـا فيهـا بي ًانـا ،بـل ولـم

وحسيرا ،ونادته
كذبته الحقائق وردته خاسئًا
ً

يــرد فــي صــحيح اﻷخبــار عــن رســول ﷲ



تلــك الحضــرة العليــة :ﻻ يــدخل عليهــا إﻻ

ا ْه ِب ُ
عـد ﱞُو :هنـا
طواْ َب ْع ُ
ضـ ُك ْم ِلـ َب ْعض َ

منكسر القلب خائف َو ِجل ،متبرئ من حولـه

يكشف اﻹمام لنا الستار عن حقيقـة نـزن بهـا

لتعيينهــا بطريــق العقــل والنقــل ممــا ﻻ ينفــع

وقوته ،ذليل الجانب ،يئس من نفسه ومن كل

كثيرا من اﻵيات الشريفة المقدسة.
ً

علمه وﻻ يضر جهله.

نظير لـه ،ﻻ يعتمـد إﻻ علـى ﷲ ،وﻻ يتوكـل
إﻻ عليه سبحانه ،وﻻ يعبد أحدًا سواه.
)م ـا ِم ـن أح ـ ٍد يــدخ ُل الجن ـةَ
قــال َ :
بعملِه ،قالوا :وﻻ أنتَ يـا رسـو َل ﷲِ؟ ،قـال:
ﷲ ِب َرحْ َمتِه(.
َو َﻻ أنَا؛ ﱠإﻻ أن يتغ ﱠمدَني ُ

إن ﷲ ســبحانه يخاطبنــا فــي آدم وحــواء
ويأمرنــا فيهمــا كمــا يخاطــب أمــم اﻷنبيــاء
السابقين فينا.
فقوله تعالى :ا ْه ِب ُ
ضـ ُك ْم ِلـ َب ْعض
طـواْ َب ْع ُ

َع ُد ﱞو

)البقرة (٣٦ :يريد سبحانه أمرنا فـي

ومن ظن أن نسبه حجـة علـى ﷲ تعـالى

أبينا آدم وأمنا حواء ،فكأنه يقول :اهبطا أنتما

طرد وهلك ولو كان ابن نـوح عليـه السـﻼم،

وذريتكمـــا؛ كمـــا يقـــول َ  :يـــا َب ِنـــي

أو اعتقد أنه بلغ الوﻻيـة الكبـرى فـأمن مكـر

إِس َْرائِي َل لمـن كـانوا فـي زمـن رسـول ﷲ

ﷲ تعالى ونأى بجانبه إلـى جانـب مـا اعتمـد

 من أهـل خيبـر وقينقـاع ولمـن بعـدهم

عليه قهره ﷲ؛ حتى تنكشف له الحقائق التي

إلى يوم القيامة.

هي حقيقة نفسه؛ فيندم وﻻت حين مندم.

فيقـــول َ  :يـ ـا َب ِنـ ـي إِ ْسـ ـ َرائِي َل َقـــ ْد

والسالكون الذين سبقت لهم الحسـنى هـم

أَن َجي َْن ـا ُكم ِ ّم ـ ْن َع ـد ّ ُِو ُك ْم) طــه (٨٠ :ويقــول

س ﱠجدًا
كما قال تعالىَ  :وا ﱠلذِينَ َي ِبيتُونَ ل َِر ِّب ِه ْم ُ

الس ـ ْل َوى
علَ ـ ْي ُك ُم ْال َم ـ ﱠن َو ﱠ
تعــالىَ  :وأَنزَ ْل َن ـا َ

َو ِق َيا ًما) الفرقان (٦٤ :فأخبر ﷲ عنهم أنهم

)البقــرة (٥٧ :وكــان ذلــك فــي زمــان ســيدنا

وقيامــا ،وبعــد ذلــك
يبيتــون لــربهم ســجدًا
ً

موســى  ،ولمــا كانــت نجــاة اﻵبــاء بهــا

اب َج َهـ ﱠن َم ِإ ﱠن
يقولونَ  :ر ﱠبنَا اص ِْر ْ
عذَ َ
ع ﱠنا َ
ف َ
ع َذا َب َها كَانَ غ ََرا ًما) الفرقان.(٦٥ :
َ

وجود اﻷبناء في تلك الدار الدنيا؛ كانت نجاة
لهم أيضًا ،وهذا ما يدل عليه سياق القرآن.

أما مـن اعتمـد علـى علمـه وعملـه فهـذا

فقوله :ا ْه ِب ُ
طواْ على هذا الـنمط يـدل

إبليس لسنا في معرض الكـﻼم عنـه فـي هـذا

على أن المراد آدم وذريته ،وﻻ مانع مـن أن

الموضوع؛ ﻷنه عبد ﷲ سبعين ألف سنة كما

يكون اﻷمر أيضًا ﻹبليس والحية التي أدخلته

ومــ ـنح الوﻻيــــة الكبــــرى والقــــرب
وردُ ،

في الجنة كما ورد فـي بعـض اﻷخبـار ،وإن

والمشاهدة كما أخبر ﷲ عنه ،وكان طاووس

كان ﷲ تعالى لـم يشـأ أن يعـين الحالـة التـي

المﻼئكــة وخــازن الســماء اﻷولــى ،فلعنــه ﷲ

دخل بها إبليس الجنة والكيفيـة التـي وسـوس

بسبب اعتماده على جوهر نفسه الذي هو من

بهــا ﻵدم وزوجتــه فيهــا؛ حتـ ى أزلهمــا عــن

النار وعلى عمله الكثير.

الجنــة وهــذا علــم ﻻ ينفــع ،والعلــم بالكيفيــة

منحنا ﷲ مشاهد التوحيد العلية ،ورزقنـا

ما يعينها حقيقة ،فيكـون البحـث عنهـا

والحال والشأن ﻻ ينفع والجهل بها ﻻ يضر.



ض ُك ْم ِل َب ْعض َعد ُّو
َ ب ْع ُ

العداوة متحققة

فيمــا إذا كــان اﻷمــر ﻵدم وحــواء وإبلــيس
والحيــة وﻻ تحتــاج إلــى بيــان ،فــإن عــداوتنا
ﻹبليس والحية بديهية.
وأمــا علــى التأويــل الثــاني وهــو أن ﷲ
تعالى يخاطـب الذريـة فـي آدم عليـه السـﻼم
فإن اﻷمر محتاج إلـى فكـر ثـم يظهـر جليـا،
فإنا نرى بني اﻹنسان في هرج ومرج وطمع
وحرص؛ حتى لقد نرى الرجل وزوجته فـي
خصــومات ومشــاحنات ،والرجــل وأبنــاءه
كــذلك إﻻ مــن مــنحهم ﷲ جمــال اﻷخــ ﻼق
ووفقهم لمحابه ومراضيه سبحانه.
فــإذا اتســع نظــرك رأيــت المجتمعــات
العامـــــة والخاصـــــة مفعمـــــة بـــــالحروب
والخصــومات والمنازعــات لﻸســباب التــي
ذكرتها وهي :الطمع والحرص والحسد.
وقدر ﷲ أن يكون بعضـنا عـدوا لـبعض
إﻻ مــن عصــم ﷲ تعــالى مــن أهــل التقــوى
والصـــﻼح ،الـــذين يعفـــون عمـــن ظلمهـــم،
صـلُون مـن
ويحسنون إلى من أساء إليهم ،و َي ِ
قطعهـــم ،ويـــؤثرون الغيـــر علـــى أنفســـهم،
ويحبــون فــي ﷲ ويبغضــون فــي ﷲ ،وهــم
أولياء ﷲ الذين آمنوا بـا ورسـوله وبـاليوم
اﻵخر.

ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﻴﻤﻦ
نحسب أن هـذه الحـرب بنتائجهـا سـتكون سـببًا

ومشيرا إلى موقع اليمن
محذرا
صادقًا حين قال
ً
ً

ـرا فــي نهايــة الــدور الســعودي فــي
تاريخيـا كبيـ ً

على الخريطة وهو على فـراش المـوت وحولـه

اليمن ،وربما في نهاية الدولة السعودية ذاتها؛

أوﻻده الوارثين  ” :انتبهوا  ..انتبهوا فمن هنـا

ﻷن التضحيات التـي قـدمت علـى مـذبح الحـرب

سيأتي هﻼككم وزوال ملككـم ،فـﻼ تطمئنـوا لهـم

ثمنها غا ٍل للغاية وهي من شدة هولها وقسوتها

وحــاربوهم باســتمرار وبكــل الوســائل وفــى كــل

لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء ،بل ستكون

اﻷوقات سل ًما أو حر ًبا( ..ولقد التـزم “الورثـة”

فاتحة لعصر جديد من العﻼقـات بـين الـدولتين؛

بالوصية حتى يومنا هذا ،حتى عاصفة الحزم.

لــن يســتطيع فيــه اليمنيــون نســيان طعــم الــدم،
ولمعرفة بعض صـفحات هـذه العﻼقـات الداميـة

والنار التي أشعلتها الدولة السـعودية فـي قلـب
هــذا البلــد الــذي كــان )ســعي ًدا( قبــل أن يُطــل عليــه ليــل آل ســعود

يحدثنا التـاريخ أن الصـراع بـدأ منـذ الدولـة السـعودية اﻷولـى فـي

الطويل!!

بدايات القرن التاسع عشر ،حين غزت قوات حزم العجماني الـيمن

إن الحرب الدائرة اليوم بين السعودية واليمن ليست اﻷولـى ،رغـم

مرورا بعام ١٩٢١م حيث حادثة الحج اليماني فـي وادي
١٨٩٨م،
ً

قسوتها وفداحة الدماء التي تنزف فيها مـن فقـراء الـيمن وشـعبها

تنومة ومقتل  ٣٠٠٠حاج يمني على يد ابن سعود ،وتوقيع اتفاقية

اﻷصيل؛ ونحسب أن هذه الحرب غير العادلـة وغيـر اﻷخﻼقيـة لـن

مكة بين ابن سعود والحسن اﻹدريسي عام ١٩٢٦م لفصـل الدولـة

تكون اﻷخيرة .إن المتأمل لتاريخ العﻼقات اليمنية – السعودية فـي

اﻹدريسية عن اليمن ،واتفاقية تسليم )المجرمين( بين البلـدين فـي

شقها الخﻼفي الدامي سيكتشـف كـم هـي المواقـف والمراحـل التـي

 ١٥يناير١٩٣٢م تحت الضغط  ،ووقوع الحرب السعودية ـ اليمنية

توشحت بالدم ،وكيف أن آل سعود كانوا دائ ًما في موقـف المعـادي

عام ١٩٣٤م وتوقيع معاهـدة الطـائف ،والمشـاركة السـعودية فـي

لهذه البﻼد ،إما خوفًا من قدرة شعبها وقوته ،أو طم ًعا في ثرواتهـا

قمع انتفاضة ١٩٤٨م ،ثم المشاركة في قمع انتفاضة ١٩٥٥م ،ثم

وأرضها .إن فهم الحرب الحالية التـي شـنتها السـعودية منـذ العـام

الدماء التي سالت على أرض )الـبﻼد السـعيدة( بعـد ثـورة سـبتمبر

٢٠١٥م وﻻ تزال مستمرة ومدمرة ﻻ يسـتقيم دونمـا اﻻلتفـات إلـى

١٩٦٢م في الحرب اﻷهلية لمدة ثمان سنوات ذهب ضـحيتها آﻻف

الماضــي ،أو علــى اﻷقــل إلــى بعــض صــفحاته الداميــة لنعــرف أن

القتلى والجرحـى واليتـامى واﻷرامـل ،والضـغوط السـعودية ﻹقالـ ة

)عاصفة الحـزم( ليسـت نشـازً ا ،أو اسـتثنا ًء ،لكنهـا امتـداد لتـاريخ

محســن العينــي مــن رئاســة الــوزراء عــدة مــرات أثنــاء الحكــم

طويل من الدم والنار ،بين الدولة السعودية ودولة الـيمن بجنوبهـا

الجمهوري ،والضغوط المماثلة من أجل تعيين نصير السعودية فـي

وشمالها؛ لقد كان هاجس الكراهية عامﻼً ثابتًا في تـاريخ العﻼقـات

اليمن حسن العمري كرئيس للوزراء أربـع مـرات ،وإشـعال النظـام

بينهما ،وكان عبدالعزيز بن سعود )مؤسس الدولة السعودية الثالثة

السعودي حرب الحدود بين اليمنيين عدة مرات بواسطة عمﻼئه.



أخــذ تعهــد مــن الحجــري بإقفــال ملــف
الحــدود بــين البلــدين إلــى اﻷبــد ،والضــغط
الســعودي علــى الــرئيس الحمــدي لطــرد
الخبراء السـوفيت واسـتبدالهم بـأمريكيين،
ومحــاوﻻت اﻻنقــﻼب عليــه والتــي قــام بهــا
الشـــيوخ المـــدعومون مـــن قبـــل النظـــام
السعودي ضـده :فـي  ١٣يوليـو ١٩٧٥م،
ثم في  ١٦أغسطس ١٩٧٥م ،ثم ثالثة في
 ٢٠فبرايــر ١٩٧٦م ،ثــم رابعــة فــي بدايــة
يوليو ١٩٧٧م فـي صـعدة؛ حتـى قتلـه فـي
أكتوبر ١٩٧٧م .ثم تنصيب شـخص مـوا ٍل
لهم هو الـرئيس الغشـمي وتجنيـد عبـد ﷲ
اﻷصنج كعميل لهم في اليمن ،والمحـاوﻻت
السعودية المستميتة لمنـع حصـول الوحـدة
بين البلدين ،إضـافة إلـى محـاوﻻت اغتيـال
الـرئيس علــي عبــد ﷲ صــالح ،ومحــاوﻻت
اﻻنقـــﻼب اﻷخـــرى ومنهـــا حادثـــة مـــايو
١٩٨٧م ،والمصـــادمات الحدوديـــة التـــي
عام تقريبًا.
كانت تقع كل ٍ
إن عدد سكان اليمن اليوم يشكل نصف
عدد سكان الجزيرة العربية ،وتتنبأ شركات
النفط العالمية بمستقبل نفطي جيـد ،ولـذلك
فإن السعودية لم تكن لتدع اليمن يعيش في
ـان واســتقﻼل؛ لمــا لــذلك مــن آثــار علــى
أمـ ٍ
سياستها الداخلية والخارجية ،بـل اسـتغلت
الضــعف اﻻقتصــادي للــيمن لتفــرض عليــه
سياستها.
ولكــن لنعــد مــرة أخــرى للتــاريخ الــذي
يحــدثنا – ً
أيضــا – أنــه فــي صــبيحة ١٥
)يناير( ١٩٠٢م تمكن عبد العزيز بن عبـد
الــرحمن آل ســعود مــع نحــو أربعــين مــن
أنصـاره مـن قتـل عجـﻼن بـن محمـد حــاكم
الرياض من قبل آل الرشيد ،بعـد أن وضـع
خطة وتحر ًكا من الكويت بمساعدة أميرهـا
آنذاك مبارك آل صباح ،وبعد أن ّ
وطـد عبـد
العزيــز حكمـــه فـــي الريــاض توجـــه إلـــى
المنــاطق المجــاورة ﻻحتﻼلهــا ،ثــم احتــل
اﻷحساء وحائل ثم عسير والحجاز ،وهكـذا
أتــم عبــد العزيــز اﻻســتيﻼء علــى منــاطق

الجزيرة العربية؛ حتى أطلق عليهـا مسـمى
)المملكـــة العربيــــة الســـعودية( فــــي ١٨
ســــبتمبر ١٩٣٢م .وفــــي عــــام ١٩٣٢م
استطاعت قوات اﻹمام يحيى أن تحتل واحة
علــى حــدود نجــران ،حيــث أجلــت عنهــا
الحشود السعودية ،واسـتمرت المفاوضـات
عامين ولم تسفر عن أي نتائج.
وفـــى أبريـــل عـــام ١٩٣٤م هاجمـــت
القـــوات الســـعودية الـــيمن مـــرة أخـــرى،
واستطاع أحـد جيوشـها التـي كـان يقودهـا
صغيرا
ولي العهد السعودي أن يحرز تقد ًما
ً
في المنـاطق الخلفيـة علـى حسـاب القـوات
اليمنيــة بقيــادة ولــي العهــد اليمنــى اﻷميــر
أحمد ..أما الجيش اﻵخر بقيادة فيصـل فقـد
تحرك بسـرعة فـي اتجـاه تهامـة واسـتطاع
اﻻســـتيﻼء علـــى الحديـــدة .وطلـــب اﻹمـــام
مســـاعدة مـــن الخـــارج مـــن اﻹيطـــاليين
والبريطانيين والفرنسيين الذين كان لـديهم
هــدف واحــد هــو عــدم رؤيــة الســعوديين
بـــالقرب مـــن المســـتعمرات التابعـــة لهـــم
)إريتريا  ،عدن  ،جيبوتي( ،ولذلك أرسـلوا
السفن الحربية إلى الحديدة ليضـغطوا علـى
عبد العزيز؛ حتى يقبل وساطتهم.

وأذعـــن عبـ ـ د العزيـــز لتهديـــد الـــدول
اﻷوروبية وعقد معاهدة مـع اﻹمـام سـميت
“معاهدة الطائف” ،انسحب بمقتضـاها مـن
اليمن مقابل إجبار اﻹمام يحيى على القبول
بســيطرة الســعودية علــى عســير ،متضــمنة
منطقــــة الحــــدود – نجــــران وجيــــزان –
ً
وتعويضــا مقــداره مائــة ألــف جنيــه مــن
الذهب .لكن في عام ١٩٣٥م وقعت حادثـة
مهمة اسـتهدفت حيـاة الملـك عبـد العزيـز،
حينما قام ثﻼثة يمنيين بمحاولة قتل الملك،
وهو يطوف بالكعبة ،لكن نجله وولي عهده
اﻷميــر ســـعود – حينهـــا – تلقـــى طعنـــات
المهاجمين الثﻼثة ،وقتل المهاجمون ،وكان
اﻻعتقاد الذي ساد فيما بعد هو أن الذى دبر
المحاولة كان اﻷمير أحمد ولي عهد اﻹمام،
ويبدو أن لهذا اﻻعتقاد ما يبرره في ظل ما



أشــيع عــن عــدم قبــول أحمــد بالنتــائج التــي
حدثت في عسير  ..وما يؤكـد هـذا اﻻعتقـاد
طلب الملك عبد العزيز من اﻹمـام يحيـى أن
يقنع ابنه أحمد بعدم المطالبة بعرش أبيه.
لم تكن محاولة اغتيال الملك عبد العزيز
هي آخر محاوﻻت الشـعب اليمنـى للـتخلص
من الهيمنة السعودية أو إبداء التذمر منها،
فقـــد قـــام الشـــعب اليمنـــى بالعديـــد مـــن
المحاوﻻت ،ومنهـا :اختطـاف طـائرة ركـاب
ســعودية هــي اﻷولــى فــي تــاريخ الطيــران
المـــدني الســـعودي وذلـــك فـــي  ٦نـــوفمبر
١٩٨٤م ..فقــد كانــت الطــائرة – وهــى مــن
طراز ترايستار – قادمة من لندن إلـى جـدة
ومن ثـم إلـى الريـاض  ،وبعـد إقﻼعهـا مـن
مطار جدة سيطر أحد مختطفيها على كابينة
القيادة وبيـده مسـدس وأجبـر قائـد الطـائرة
علــى التوجــه إلــى طهــران ،فاتصــل قائــد
الطــائرة بمطــار طهــران وأبلغــتهم بــاﻷمر،
وطلب من المسؤولين هناك أخـذ اﻹذن مـن
السلطات اﻹيرانية بدخول أجواء إيران وقـد
استسلم المختطفون للسلطات اﻹيرانية ،وقد
كانت مطـالبهم تـتلخص فـي وقـف تـدخﻼت
الســلطات الســعودية فــي الــيمن الشــمالي
وإطﻼق سراح السجناء اليمنيين السياسيين
فـي الســعودية ،وبــالرغم مـن عــدم حصــول
المختطفين على مطـالبهم فـإنهم اسـتطاعوا
بعمليتهم هذه إسماع صوت شعبهم للعالم.






* اﻷخ الفاضـــــل والمحـــــب الصـــــادق

* اﻷخ الفاضل الحاج ﻋبــد المــنعم جــزر بحفيدتــه السـ عيدة تمــارا والمربــﻲ الكبيــر والعــ الم العامــل الســيد
محمود رفاﻋﻲ ..بالحمام – مرسى مطروح.

العميد حـسـن مـاريـه الذي أﻋطى فشكر،

* اﻷخ الفاضل الشيخ محمد ﻋبد السﻼم بزفاف كريمته نــور إلــى
اﻷستاذ ﻋلﻲ محمد فوزي ..باﻹسكندرية.

وابتلﻲ فصبر ،ووفــى بعهــده ومــا نكــث بيعتــه ،والــد الــدكتور


إبراهيم حسن ماريه ..ببنها – قليوبية.


* اﻷخ الفاضــل الســابق الصــادق المحــب
ﻹخوانه الحــاج محمــود القايــاتﻲ نائــب آل

اح
ِســ ـبَةٌ َقــ ـ ْد ع ََلــــتْ َ
اﻹ ْف َ
اح ن ْ
ب ا ْلقُ ُلــــــو ِ
َبــــــ ْينَ ُر َتــــــ ِ
عــ ـ ِن ِ
صــــ ِ
ب َواﻷ َ ْر َو ِ
ش التﱠج َِّلــــي ُم ْ
َاح
وب اﻷ َ ْبــــ َر ِار َ
ور َهـــــ ـا ا ْل ْ
شـــــ ـ ِر َقا ٍ
فَقُ ُلــــ ُ
عــــ ْر ُ
ت ِبنُ ِ
مِصـــــ ـب ِ
َو ُ
الصـ ـفَا ِ
سـ ـ ﱡر َمع َْنـ ـى ِ ّ
ق أَع َْلـــ ٰى ِ
شـــهُو ُد اﻷ َ ْر َواحِ ِفـــي أ ُ ْفـــ ِ
ت َفـ ـيْضُ ا ْل َفـ ـﻼَحِ
ون ا ْل َم ْج َلـــ ٰى َ
َو ُمـــ ـدَا ُم ا ْلقُ ُلـــ ـو ِ
اح ِمـــنْ ع ُُيـــ ِ
ب ُم ِز َجـــ ـتْ ِبـــ ـ َر ٍ
عـــ ِن ا ْل َف ﱠتـــاحِ
اح
عـ ـي ٍْن َ
ح ِصـ ـ ْرفًا ِمـ ـنَ ا ْل َعـ ـي ِْن َ
عــــي ِْن َمجْ َلـــ ـى النﱡ ُعـــ ـو ِ
ي َرا ٌ
ِهـ ـ َ
ت ِلـــ ـﻸ َ ْر َو ِ
وح َف ْ
َاح
قَ ْد أُدِيـ َـرتْ ِصـ ْرفًا ع ََلـى الـ ﱡ
ضـﻼً ِب َم َعــــ ـانِي ا ْل َمجْ َلــــ ـ ٰى ِبــــ ـﻼَ أ َ ْقــــ ـد ِ
ـر ِ

العزائم من أصــحاب موﻻنــا الســيد أحمــد
ماضﻲ أبﻲ العزائم ..بالمعابدة – أسيوط.
* اﻷخ الفاضل الحاج زيدان محمد زيدان غــانم والــد اﻷســتاذ
إبراهيم واﻷستاذ خالــد وﻋــم اﻷســتاذ مصــطفى فتحـ ﻲ غــانم..

ب َر ْ
ِيلـ ـي لِلــ ﱡـروحِ ك ْ
ف َ
َيـ ـا َخل ِ
َشـ ـ ٌ
شـــــ ُ
صـ ـحِ ي ٌح َو ِلت ِْلـــــكَ ا ْلقُ ُلـــــو ِ
ف الـــــ ﱠراحِ
س َقــ ْد أَ َ
ْس َ
ي ُرو ٌ
ح ِم ـنْ نَ ْف َخ ـ ِة ا ْلقُ ـد ِ
ش ـ ْم ٌ
ِه ـ َ
ضــا َءتْ ِفــي ا ْلعُ ْلــ ِو بَ ْعــ َد ال ﱠن َجــاحِ

بكفر كﻼ الباب – غربية.

ســ ـمِ ي أَ َ
ح
ضــ ـا َء ِب َ
اﻹ ْن ِ
أَ ْن ِب ُئــ ـونِي ِج ْ
شــ ـ ْم ٍس َوتَه ﱠَنــــــ ـ ٰى ِب ُ
ســــــ ـ َ
ور ِة ِ
شــــــــ َرا ِ

* اﻷخ اﻷستاذ وائل ﻋلــﻲ أبــو طالــب الســيد ابــن شـ قيق نائــب

ي َم ْجــــ ـ ٍد َلــــ ـهُ َو َ
أَ ﱡ
شــــ ـ َرفٍ َو ِعــــ ـ ٍ ّز َو َق ُبــــــــ ـو ٍل َو ِر ْف َعــــــــ ـ ٍة َو َفــــــــ ـﻼَحِ
الصـ ـ َفا َو َبـ ـ ْي َن ا ْلبِ َ
ق َفـ ـ ْوقَ َ
عـ ـ ْر ِش ﱠ
ســـــ ٌم ٰلَك ﱠِنـــــهُ أ ُ ْفـــــ ُ
ُهـــــ َو ِج ْ
ق َحـــــ ّ ٍ
طـ ـاحِ

الطريقــة العزميـ ة اﻷخ الفاضــل الحـ اج يســري أبــو طالــب..

اح
ق ُم ِضـ ـي ٌء بِ َم َعـــــــانِي ا ْل َم ُ
ع ِْنـــ َدهَا ا ْلقَ ْلـ ـ ُ
حْبـــــــو ِ
ب ب َْيـــتُ َحـ ـ ّ ٍ
ب ِبـــــــاﻷ َ ْف َر ِ

اح
ور ا ْل َملَ ُكــــ ـو ِ
يــب ِج ْ
ســ ٌم ع ََلــى اﻷ َ ْر ِ
ذَا ع َِج ٌ
ض يَب ِْغــي َو ْهــــ ـ َو ُنــــ ـ ُ
ت َواﻷ َ ْر َو ِ
اح
َقــــ ْد تَح ﱠَلــــ ٰى ِمــــنَ ا ْلج ََمــــا ِل ِبح َُلــــ ٍل ُيـــــــ ْذ َك ُر ﱠ ُ ع ِْنـــــــ َدهَا ِب ِ ّ
الصـــــــ َر ِ
ان َواﻷ َ ْ
َمـــــــــنْ َرآهُ بِ ُقـــــــــد َْر ٍة يَت َ َخ ﱠلـــــــــ ٰى َ
عـــ ـنْ قُ ُيـــ ـو ِد اﻷَ ْكـــ ـ َو ِ
شـــ ـبَاحِ

بعزبة السقف مركز الرياض – كفر الشيخ.

ْس َ
عج ًَبـا أَنْ يَ ْظ َهـ َر ا ْلح ْ
ُسـنُ ِصـ ْرفًا ِلقُ ُلـــــ ـو ٍ
لَي َ
ب َقـــــ ـ ْد أ ُ ّه َِلـــــ ـتْ ِل ْل َفـــــ ـﻼَحِ
ســـــي ٌ
اح
وحــــــــي َم َ
ط َول ُِر ِ
ب َفـــــيْضٌ َو ِ
فَ َم َقـــ ـا ُم ا ْلقُ ُلـــــو ِ
شــــــــا ِه ُد ا ْل َف ﱠتــــــــ ِ

* الحاج محمد سليمان ﻋبد العال وشهرته الحاج فــاروق ﻋبــد

اح ِمـــنْ َ
َاح
ج َو َ
َو َ
شــــــ ـ َر ُ
شـــ َر ُ
اب ا ْلقُ ُلــــــ ـو ِ
غ ْيـــ ِر َمـــ ْز ٍ
ب ِباﻷ َ ْقــــــ ـد ِ
اب اﻷ َ ْر َو ِ
سـ ـ ﱡر ْ
افت َ
ب َم ْ
ِضـ ـاحِ ي
ق ِ
وحـ ـي التﱠحْ قِيـــ ُ
شــ ـ َه ُد َو ْجــ ـ ٍه َول ُِر ِ
َيــ ـا َخل ِ
ِيلــ ـي ِل ْلقَ ْلــ ـ ِ

العال ..بكفر كﻼ الباب  -غربية.

ورا بِ ُكـــــ ِّل اتّ َ
الـــرو َح ب َْعـــ َد ك ْ
ِضـــــاحِ ي
نَ َفـــ َخ
َشـــ ِ
ﱡ
ف حِ َجـــابِي َفـــــأ َ َرانِي ُنـــــ ً
اح
وز ا ْل َخ َفــ ـا َ
اﻹ ْف َ
ســـ ﱞر َمـــا َبـــ ْينَ َق ْل ِبـــي َو ُر ِ
ذَاكَ ِ
وحـــي ِفــ ـي ك ُُنــ ـ ِ
عــ ـ ِن ِ
صــ ـ ِ
ح
َمــــنْ أَ َ
ي ل ُِمــــ ـ َرا ٍد َلــــ ـ ْم ي ْ
شــــ ْرنَا ِإلَ ْيــــ ِه َو ْهــــ َو ج َِلــــ ﱞ
َســـــ َم َعنْ َقــــ ـ ْو َل ﻻَ ِ






