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ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

إﻋادة ا د الﺬي ﻓﻘدﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن الﺬي لﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑعﻮدة اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ ﻫـﻲ الﻀالﺔ الﱵ نﻨشدﻫا وا د الﺬي 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
ﲨ ًﻴﻌﺎ 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.
ﻻرا ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ  ٥٠دو ً

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.
عرضــت فــي المقــاﻻت الســابق :الفريــق ســعد الــدين الشــاذلي )القائـ د
العســكري الــواعي( ،والﻼعــب محمــد صــﻼح )اﻹنســان المحــب لوطنــه(،
مشرفة )العالم الفذ( ،وطلعت حـرب باشـا )اﻻقتصـادي
والدكتور مصطفى
ﱠ
الوطني( ،وفي هذا المقال نتحدث عن أنور السادات )الرئيس العبقري(.

ﻻ بد أن يتضمن أي استعراض لنمـاذج القـدوة نمـوذج لحـاكم صـالح،
وفي تاريخهـا الحـديث والمعاصـر ،وجـدت أن أكثـر الحكـام صـﻼ ًحا ،هـو
الرئيس أنور السادات.
من عﻼمات صﻼح الحاكم :أن يكون صـاحب خلـق وديـن ،وأن يكتـب
ً
إنجازا ونهضة لﻸمة على يديه ،وأن ينصره ﷲ وهو يقود الجيـوش،
ﷲ
وأن يخــتم حياتــه بالشــهادة ،وأن يخــدم اﻹســﻼم والمســلمين ،وأن يكــون
قلبه معل ًقا بمحبة أهل بيت النبي .
من الطبيعي أن يكون لكل حاكم أخطـاء ،ولكـن أقلهـم أخطـا ًء أكثـرهم
صﻼ ًحا ،ومن يخطﺊ ثم يتراجع ،خي ٌر ممن يخطﺊ ثم تأخذه العزة باﻹثم.
في هذا المقال نتحدث عن الرئيس أنور الساداتُ ،خلقًا وحاﻻً
ً
وإنجـازا
وعبقرية.



ولــد محمــد أنــور الســادات بقريــة ميــت أبــو
الكـــوم بمحافظـــة المنوفيـــة فـــي  ٢٥ديســــمبر
١٩١٨م ،بعــد أن تــزوج والــده فــي الســودان مــن
السيدة السودانية من أم مصرية ،ست البرين.
تلقى تعليمه اﻷول في كتـاب القريـ ة علـى يـد
الشيخ عبد الحميد عيسى.

في تريبة السادات جـزء مهـم ﻻ بـد أن نعيـه
ونطبقــه مــع أبنائنــا ،يقــول الســادات :إن والدتــه
وجدته هما السبب الرئيس في تكوين شخصيته.
لقد كـان السـادات يفخـر بـأن يكـون بصـحبة
جدته الموقرة ،تلك الجدة التي كان الرجال يقفـون
لتحيتها حينمـا تكـون مـارة رغـم أميتهـا ،إﻻ أنهـا
كانت تملـك حكمـة غيـر عاديـة ،حتـى أن اﻷسـر
التي كانت لديها مشاكل كانت تـذهب إليهـا لتأخـذ
بنصـــيحتها ،عـــﻼوة علـــى مهارتهـــا فـــي تقـــديم
الوصفات الدوائية للمرضى.
وذكـــر الســـادات أن جدتـــه ووالدتـــه كانتـــا
صا غير عادية قبل النوم ،لـم تكـن
تحكيان له قص ً
قصصـ ـا تقليديـــة عـــن مـــآثر الحـــروب القديمـــة
ً
والمغامرات ،بل كانت عن اﻷبطـال المعاصـرين
ونضالهم من أجل اﻻستقﻼل الوطني ،مثـل قصـة
دس الســم لمصــطفى كامــل بواســطة البريطــانيين
الذين أرادوا وضع نهاية للصـراع ضـد احـتﻼلهم
لمصــر .أنــور الصــغير لــم يكــن يعــرف مــن هــو
مصطفى كامل ،لكنه تعلم مـن خـﻼل التكـرار أن
البريطانيين أشرار ويسمون النـاس ،ولكـن كانـت
هناك قصة شـعبية أثـرت فيـه بعمـق وهـي قصـة
زهران الذي لقب ببطـل دنشـواى التـي تبعـد عـن
ميت أبو الكوم بثﻼثة أميال.

انتهــت حيــاة القريــة بالنســبة للســادات مــع
رجوع والده من السودان ،حيث فقد وظيفته هناك
على إثر اغتيال لي ستاك ،وما ترتـب علـى ذلـك
من سحب القوات المصرية من المنطقة.
بعــد ذلــك انتقلــت اﻷســرة المكونــة مــن اﻷب
وزوجاتــه الــثﻼث وأطفــالهن إلــى منــزل صــغير
بكوبري القبة بالقاهرة وكان عمر السادات وقتهـا
حــوالي ســت ســنوات ،ولــم تكــن حياتــه فــي هــذا
المنزل الصغير مريحة حيث إن دخـل اﻷب كـان
صغيرا للغايـة ،وظـل السـادات يعـاني مـن الفقـر
ً
والحيــاة الصــعبة إلــى أن اســتطاع إنهــاء دراســته
الثانوية عام ١٩٣٦م.
وفي نفس السنة كـان النحـاس باشـا قـد أبـرم
مــع بريطانيــا معاهــدة ١٩٣٦م ،وبمقتضــى هــذه
المعاهدة سمح للجيش المصري باﻻتساع ،وهكـذا
أصــبح فــي اﻹمكــان أن يلتحــق بالكليــة الحربيــة
مقتصرا على أبناء الطبقـة
حيث كان اﻻلتحاق بها
ً
العليا ،وبالفعل تـم التحاقـه باﻷكاديميـة العسـكرية
في سنة ١٩٣٧م ،وهذه اﻷحداث هي التـي دفعـت
بالسادات إلى السياسة.

محكومــة بواســطة عائلــة ملكيــة ليســت مصــرية،
كذلك كان يشعر بـالخزي والعـار مـن أن الساسـة
المصريين يساعدون في ترسيخ شرعية اﻻحتﻼل
البريطـــاني ،فتمنـــى أن يبنـــي تنظيمـــات ثوريـــة
بــالجيش تقــوم بطــرد اﻻحــتﻼل البريطــاني مــن
مصــر ،فقــام بعقــد اجتماعــات مــع الضــباط فــي
حجرته الخاصة بوحدته العسـكرية بمنقبـاد وذلـك
عــام ١٩٣٨م ،وكــان تركيـ زه فــي أحاديثــه علــى
البعثة العسكرية البريطانية ومـا لهـا مـن سـلطات
وأيض ـا علــى كبــار ضــباط الجــيش مــن
مطلقــة،
ً
المصــريين وانســياقهم اﻷعمــى إلــى مــا يــأمر بــه
اﻹنجليز ،كما شهدت هـذه الحجـرة أول لقـاء بـين
الســادات وكــل مــن جمــال عبــد الناصــر ،وخالــد
محي الدين.
في أوائل ١٩٣٩م اختارتـه القيـادة للحصـول
على فرقة إشارة بمدرسـة اﻹشـارة بالمعـادي هـو
ومجموعة أخرى كان منهم جمـال عبـد الناصـر،
لم يكن عنده أمل في العمل بسﻼح اﻹشـارة الـذي

أنشئ حديثًا في الجيش حيث كان من أهـم أسـلحة
الجـيش فــي ذلــك الوقـت ،وﻻ بــد لوجــود واســطة
كبيرة لدخوله ،وفي نهاية الفرقة كـان عليـه إلقـاء
كلمة نيابةً عن زمﻼئه قام هـو بإعـدادها ،وكانـت
كلمــة هادفــة ذات معنــى عــﻼوة علــى بﻼغتــه
كثيـرا بـالورق
وقدرته في إلقائهـا دون اﻻسـتعانة
ً
المكتوب ،وذلك ما لفت نظر اﻷميـرآﻻي إسـكندر
فهمي أبو السعد ،وبعـدها مباشـرة ً تـم نقلـه للعمـل
بسﻼح اﻹشارة ،وكانت تلـك النقلـ ة هـي الفرصـة
التي كان السـادات ينتظرهـا لتتسـع دائـرة نشـاطه
مــن خــﻼل ســهولة اتصــاله بكــل أســلحة الجــيش،
كانت اﻻتصـاﻻت فـي أول اﻷمـر مقتصـرة علـى
زمﻼء السﻼح والسن المقربين ،ولكن سرعان ما
اتســـعت دائـــرة اﻻتصـــاﻻت بعـــد انتصـــارات
"اﻷلمـــان" تحـــت حكـــم هتلـــر عـــام ،٤٠ ،٣٩
١٩٤١م وهزائم اﻹنجليز.
فــي هــذه اﻷثنــاء تــم نقــل الســادات كضــابط
إشارة إلى مرسـى مطـروح ،وكـان اﻹنجليـز فـي
تلــك اﻷثنــاء يريــدون مــن الجــيش المصــري أن
يساندهم في معركتهم ضد اﻷلمان ،ولكـن الشـعب
المصــري ثــار لــذلك؛ ممــا اضــطر علــي مــاهر
رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى إعﻼن تجنيـب
مصــر ويــﻼت الحــرب كمــا أقــر ذلــك البرلمــان
باﻹجمــاع ،وبنــا ًء علــى ذلــك صــدرت اﻷوامــر
بنزول الضباط المصـريين مـن مرسـى مطـروح
وبــذلك ســوف يتــولى اﻹنجليــز وحــدهم الــدفاع،
وذلــك مــا أغضــبهم فطلبــوا مــن كــل الضــباط
المصــريين تســليم أســلحتهم قبــل انســحابهم مــن
مواقعهم.
ثارت ثـورة الضـباط ،وكـان إجمـاعهم علـى
ً
إطﻼقـا؛ حتـى لـو أدى
عدم التخلي عـن سـﻼحهم
ذلك للقتال مع اﻹنجليز؛ ﻷن مثل هذا الفعل يعتبر
إهانة عسكرية ،وذلك ما جعل الجيش اﻹنجليـزي
يستجيب للضباط المصريين.
فــي صــيف ١٩٤١م قــام الســادات بمحاولتــه
اﻷولى للثورة في مصـر ،وبـدت السـذاجة لخطـة
الثورة فقد كانت معلنة ،حيـث كانـت تقضـي بـأن
كل القوات المنسحبة من مرسـى مطـروح سـوف
تتقابل بفندق مينا هاوس بالقرب مـن اﻷهرامـات،
وفعـ ًـﻼ وصــلت مجموعــة الســادات الخاصــة إلــى
الفندق وانتظرت اﻵخرين للحاق بهم ،حيـث كـان
ـررا أن يمشــي الجميــع إلــى القــاهرة ﻹخــراج
مقـ ً
البريطانيين ومعاونيهم مـن المصـريين ،وبعـد أن
انتظــرت مجموعــة الســادات دون جــدوى ،رأى
الســادات أن عمليــة التجميــع فاشــلة ولــم تــنجح
الثورة.

كانــت أيــام حريــة الســادات معــدودة ،حيــث
ضــيق اﻹنجليــز قبضــتهم علــى مصــر ،وبالتــالي
على كل مناضل مصري يكـافح مـن أجـل حريـة
بﻼده مثل أنور السادات ،فـتم طـرد السـادات مـن
الجــيش واعتقالــه وإيداعــه ســجن اﻷجانــب عــدة
مرات ،حيث قام باﻻستيﻼء علـى جهـاز ﻻسـلكي
مــن بعــض الجواســيس اﻷلمــان "ضــد اﻹنجليــز"
وذلك ﻻستغﻼل ذلك الجهاز لخدمة قضـية الكفـاح
مــن أجــل حريــة مصــر ،وفــي الســجن حــاول
الســادات أن يبحــث عــن معــاني حياتــه بصــورة
أعمق وبعد أن مضى عامين )١٩٤٤ : ١٩٤٢م(
فــي الســجن قــام بــالهرب منــه؛ حتــى ســبتمبر
١٩٤٥م حــين ألغيــت اﻷحكــام العرفيــة ،وبالتــالي

شـــغل اﻻحـــتﻼل البريطـــاني لمصـــر بـــال
الســـادات ،كمـــا شـــعر بـــالنفور مـــن أن مصـــر



انتهى اعتقاله وفقًا للقانون ،وفي فترة هروبه هـذه
قام بتغيير مﻼمحه وأطلق على نفسـه اسـم الحـاج
ّاعـا علـى عربــة تابعــة لصــديقه
محمـد ،وعمــل تب ً
الحميم حسن عزت.
وفي أواخر عام ١٩٤٤م انتقل إلـى بلـدة أبـو
ً
فـاعﻼ فـي مشـروع ترعـة
كبير بالشـرقية ليعمـل
ري.
وفـــي عـــام ١٩٤٥م ومـــع انتهـــاء الحـــرب
العالمية الثانية سقطت اﻷحكام العرفيـة ،وبسـقوط
اﻷحكام العرفية عاد إلى بيتـه بعـ د ثـﻼث سـنوات
من المطاردة والحرمان.
ولﻸمانــة فقــد كــان الســادات وفي ـا لكــل مــن
ساعده في هذه الفترة ،ورد لهم الجميل بعـ د تقلـده
المناصب الكبرى.

عقد السادات ومعاونيه العزم على قتـل أمـين
عثمــان باشــا ،وزيــر الماليــة فــي مجلــس وزراء
النحاس باشا؛ ﻷنـه كـان صـديقًا لبريطانيـا وكـان
من أشـد المطـالبين ببقـاء القـوات اﻹنجليزيـة فـي
مصر ،وكان له قول مشهور يشـرح فيـه العﻼقـة
بين مصـر وبريطانيـا واصـفًا إياهـا بأنهـا "زواج
كـاثوليكي" بــين مصـر وبريطانيــا ﻻ طـﻼق فيــه،
وتمت العملية بنجاح في السـادس مـن ينـاير عـام
١٩٤٦م على يد حسين توفيـق ،وتـم الـ زج بـأنور
السادات إلى سجن اﻷجانب دون اتهام رسمي له،
وفي الزنزانة  ٥٤تعلـم السـادات الصـبر والقـدرة
على الخداع ،حيـث كانـت تتصـف هـذه الزنزانـة
بأنها قذرة ﻻ تحتوي علـى شـيء إﻻ بطانيـة غيـر
آدميــة ،وتعتبــر تجــارب الســادات بالســجون هــذه
أكبر دافع ﻻتجاهه إلـى تـدمير كـل هـذه السـجون
عام ١٩٧٥م بعدما تولى الحكـم وقـال حـين ذاك:
"إن أي ســجن مــن هــذا القبيــل يجــب أن يــدمر
ويستبدل بآخر يكون مناسبًا ﻵدمية اﻹنسان".
كمــا أدى حــبس الســادات فــي الزنزانــة ٥٤
بسجن القاهرة المركـزي إلـى التفكيـر فـي حياتـه
الشخصية ومعتقداته السياسية والدينيـة ،كمـا بنـى
السادات في سجنه عﻼقة روحانية مع ربـه؛ ﻷنـه
رأى أن اﻻتجــاه إلــى ﷲ أفضــل شــيء؛ ﻷن ﷲ
سبحانه وتعالى لن يخذله أبدًا.
أثناء وجـوده بالسـجن قامـت حـرب فلسـطين
كثيـرا فـي
في منتصف عام ١٩٤٨م ،التي أثـرت
ً
نفسه حيـث شـعر بـالعجز التـام وهـو بـين أربعـة
جدران حين علم بالنصر المؤكد للعرب لوﻻ عقـد
الهدنة الذي عقده الملك عبد ﷲ ملك اﻷردن وقت
ذلك ،والذي أنقذ به رقبة إسرائيل وذلـك باﻻتفـاق
مـع اﻹنجليـز ،وفـي أغسـطس ١٩٤٨م تـم الحكــم
ببــراءة الســادات مــن مقتــل أمــين عثمــان وتــم
اﻹفراج عنه ،بعد ذلك أقـام السـادات فـي بنسـيون
بحلوان لكـي يـتمكن مـن عـﻼج معدتـه مـن آثـار
السجن بمياه حلوان المعدنية.

مراجعــا
بعــد خروجــه مــن الســجن عمــل
ً
صـحفيا بمجلـة المصـور حتـى ديسـمبر ١٩٤٨م.
وعمل بعدها باﻷعمـال الحـرة مـع صـديقه حسـن
عزت.
وفــي عــام ١٩٥٠م عــاد إلــى عملــه بــالجيش
بمســاعدة زميلــه القــديم الــدكتور يوســف رشــاد
الطبيب الخاص بالملك فاروق.

وفـي عـام ١٩٥١م تكونـت الهيئـة التأسيسـية
للتنظيم السري في الجيش والذي عرف فيمـا بعـد
بتنظيم الضباط اﻷحرار فانضم إليها.
وتطورت اﻷحداث في مصـر بسـرعة فائقـة
بــين عــامي ١٩٥٢ – ١٩٥١م ،فألغــت حكومــة
الوفـــد معاهـــدة ١٩٣٦م وبعـــدها انـــدلع حريـــق
القــاهرة الشــهير فــي ينــاير ١٩٥٢م وأقــال الملــك
وزارة النحاس اﻷخيرة.
وفي ربيـع عـام ١٩٥٢م أعـدت قيـادة تنظـيم
الضباط اﻷحرار للثـورة ،وفـي  ٢١يوليـو أرسـل
جمال عبد الناصر إليه في مقـر وحدتـه بـالعريش
يطلب منـهُ الحضـور إلـى القـاهرة للمسـاهمة فـي
ثورة الجيش على الملك واﻹنجليز.
فســـاهم فـــي الثـــورة ،وأذاع بصـــوت ِه بيـــان
الثورة ،وأسندت إليـ ِه مهمـة حمـل وثيقـة التنـازل
عن العرش إلى الملك فاروق.

فــي عــام ١٩٥٣م أنشــأ مجلــس قيــادة الثــورة
صـحيفة الجمهوريـة وأسـند إلـ ى السـادات رئاسـة
تحريرهــا ،وفــي عــام ١٩٥٤م مــع أول تشــكيل
وزاري لحكوم ِة الثورة تولى منصب وزير دولـة
عضـوا
في شهر سبتمبر من عام ١٩٥٤م .وكـان
ً
في المجلس اﻷعلى لهيئة التحريـر .وكـذلك شـغل
منصب اﻷمين العـام للمـؤتمر اﻹسـﻼمي العـالمي
في بيروت عام ١٩٥٥م.
عضوا بمجلس اﻷمة عن دائـرة تـﻼ
وانتخب
ً
ولمــدة ثــﻼث دورات ابتــدا ًء مــن عــام ١٩٥٧م،
رئيسـا لمجلـس
وكان قد انتخب في عـام ١٩٦٠م
ً
اﻷمة وذلـك للفتـرة مـن  ٢١يوليـو ١٩٦٠م حتـى
رئيسـا لمجلـس
 ٢٧سبتمبر ١٩٦١م ،كما أنتخـب
ً
اﻷمة للفترة الثانيـة مـن  ٢٩مـارس ١٩٦٤م إلـى
 ١٢نوفمبر ١٩٦٨م.
كما أنه في عام ١٩٦١م عين رئيسًا لمجلـس
التضامن اﻷفرو  -آسيوي.
في عام ١٩٦٩م اختاره جمـال عبـد الناصـر
نائبًا له ،وظل بالمنصـب؛ حتـى يـوم  ٢٨سـبتمبر
١٩٧٠م.

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصـر فـي ٢٨
ســـبتمبر ١٩٧٠م وﻷنـــه يشـــغل منصـــب نائـــب
الرئيس حل بمحل ِه رئيسًا للجمهورية.
قرارا حاس ًما
وقد اتخذ في  ١٥مايو ١٩٧١م
ً
بالقضاء على مراكز القـوى فـي مصـر وهـو مـا
عرف بثورة التصـحيح ،وفـي نفـس العـام أصـدر
دستورا جديدًا لمصر.
ً
في عـام ١٩٧٢م ،اسـتغنى السـادات عـن مـا
يقــرب مــن  ١٧٠٠٠خبيــر روســي فــي أســبوع
واحد ،ولم يكن خطأ إستراتيجيا ولم يكلـف مصـر
كبيـرا علـى الجـيش
الكثير إذ كان السوفييت عبئًا
ً
المصـــري ،وكـــانوا مـــن قـــدامى العســـكريين
السوفييت والمحالين على التقاعـد ،ولـم يكـن لهـم
أي دور عسكري فعلي خـﻼل حـرب اﻻسـتنزاف
على اﻹطﻼق ،وكان الطيـارون السـوفييت بـرغم
مهمتهم في الدفاع عن سماء مصر من مطار بني
سويف ،إﻻ أنهم كانوا قد فشلوا في تحقيق المهمـة
بالكامل ،والدليل خسارتهم لعدد  ٦طائرات )مـيج



 (٢١ســوفيتية بقيــادة طيــارين ســوفيت فــي أول
وآخر اشتباك جوي حـدث بيـنهم وبـين الطـائرات
اﻹسرائيلية ،والحقيقة التي يعرفهـا الكثيـرون بـأن
إقــدام الســادات علــى هــذا التخلــي كــان مــن أهــم
خطوات حرب أكتوبر ،حيـث أراد السـادات عـدم
نسب اﻻنتصار إلى السوفييت.
وكــذلك مــن أهــم اﻷســباب التــي جعلتــه يقــدم
على هذه الخطوة هـو أن اﻻتحـاد السـوفياتي أراد
تزويد مصر باﻷسلحة بشـرط عـدم اسـتعمالها إﻻ
بأمر منه .حيث أجابهم السادات بكلمـة)" :آسـف(
فــﻼ أقبــل فــرض قــرار علــى مصــر إﻻ بقــراري
وقرار الشعب المصري" .كما أن هؤﻻء الخبـراء
الروس كانوا معيقين بالفعـل للعمليـات العسـكرية
المصرية خﻼل حرب اﻻسـتنزاف ،وتـم اكتشـاف
عدد منهم يتجسس لحساب إسرائيل بالفعل ،وكان
الضــباط والجنــود المصــريون ﻻ يتحــدثون معهــم
فـي أي تفاصــيل عــن العمليـات الحربيــة أو حتــى
التدريب ،فقد كـان تواجـد هـؤﻻء الخبـراء مجـرد
رمــز علــى الــدعم الســوفييتي ولعبــة سياســية ﻻ
أكثر.
وقد أقدم على اتخـاذ قـرار مصـيري لمصـر
وهو قرار الحرب ضد إسرائيل التي بدأت فـي ٦
أكتوبر ١٩٧٣م عندما استطاع الجيش كسـر خـط
بارليف وعبور قناة السويس فقاد مصـر إلـى أول
دورا
انتصار عسكري علـى إسـرائيل ،وكـان لـه ً
كبيــرا فيــه وبفضــل ذكائــه ،فيمــا عــرف بخطــة
ً
الخداع اﻹستراتيجي.
وقد قرر في عام ١٩٧٤م رسم معـالم جديـدة
لنهضة مصر بعـد الحـرب وذلـك بانفتاحهـا علـى
العالم فكان قرار اﻻنفتاح اﻻقتصادي.
ومن أهم اﻷعمال التي قـام بهـا إعـادة الحيـاة
الديمقراطية التي بشرت بها ثورة  ٢٣يوليـو ولـم
تتمكن من تطبيقها ،حيث كان قـراره الـذي اتخـذه
عام ١٩٧٦م بعودة الحياة الحزبية فظهـرت علـى
أثر ذلك المنابر السياسية ،ومن رحم هذه التجربة
ظهــر أول حــزب سياســي وهــو الحــزب الــوطني
الديمقراطي كـأول حـزب بعـد ثـورة يوليـو وهـو
الحزب الذي أسسه وترأسـه وكـان اسـمه بالبدايـة
حزب مصر ،ثم توالى مـن بعـده ظهـور أحـزاب
أخـــرى حـــزب الوفـــد الجديـــد وحـــزب التجمـــع
الوحدوي التقدمي وغيرها من اﻷحزاب.

بتــاريخ  ١٩نــوفمبر ١٩٧٧م اتخــذ الــرئيس
السادات قراره الذي سبب ضـجة بالعـالم العربـي
بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السﻼم بـين
مصرو إسرائيل.
وقـــد قـــام فـــي عـــام ١٩٧٨م برحلتـــه إلـــى
الوﻻيــات المتحــدة اﻷمريكيــة مــن أجــل التفــاوض
ﻻسترداد اﻷرض وتحقيق السﻼم كمطلب شرعي
لكل دولة .وخﻼل هذه الرحلة وقع اتفاقيـة السـﻼم
في كامب ديفيد برعاية الرئيس اﻷمريكـي جيمـي
كارتر.
وقــد وقــع معاهــدة كامــب ديفيــد للســﻼم بــين
مصر وإسرائيل مـع كـل مـن الـرئيس اﻷمريكـي
جيمي كارتر ورئيس الوزراء اﻹسرائيلي منـاحيم
بيجن .اﻻتفاقيـة هـي عبـارة عـن إطـار للتفـاوض
يتكون من اتفاقيتين :اﻷولى ،إطار ﻻتفاقيـة سـﻼم
منفــردة بــين مصــر وإســرائيل .والثانيــة ،خاصــة
بمبادئ للسﻼم العربي الشامل في الضـفة الغربيـة
وقطاع غزة والجوﻻن.
لم تكن ردود الفعل العربيـة إيجابيـة لزيارتـه

ﻹســرائيل ،حيــث عملــت الــدول العربيــة علــى
مقاطعــة مصــر وتعليــق عضــويتها فــي الجامعــة
العربية ،وتقرر نقل المقر الدائم للجامعـة العربيـة
من القاهرة إلى تونس العاصـمة ،وكـان ذلـك فـي
القمة العربية التي تم عقدها فـي بغـداد بنـا ًء علـى
دعوة من الرئيس العراقي أحمد حسـن البكـر فـي
 ٢نوفمبر ١٩٧٨م ،والتي تمخضت عنها مناشـدة
الــرئيس المصــري للعــدول عــن قــراره بالصــلح
المنفـــرد مـــع إســـرائيل ممـــا ســـيلحق الضـــرر
بالتضــامن العربــي ويــؤدي إلــى تقويــة وهيمنــة
إســرائيل وتغلغلهــا فــي الحيــاة العربيــة وانفرادهــا
بالشعب الفلسطيني ،كمـا دعـى العـرب إلـى دعـم
الشعب المصري بتخصـيص ميزانيـة قـدرها ١١
مليــار دوﻻر لحــل مشــاكله اﻻقتصــادية ،إﻻ أنــه
ً
مفضــﻼ اﻻســتمرار بمســيرته الســلمية
رفضــها
المنفردة مع إسرائيل.
وقد أقدمت الدول العربية على قطع عﻼقتهـا
عمــان والســودان
مــع مصــر ،باســتثناء ســلطنة ُ
والمغرب.

بمناســبة ذكــرى حــرب أكتــوبر ،وقــام باﻻغتيــال
خالد اﻹسﻼمبولي ،وحسين عباس ،وعطا طايـل،
وعبد الحميد عبد السﻼم التـابعين لمنظمـة الجهـاد
اﻹسﻼمي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السـﻼم
مع إسرائيل ،حيث قاموا بإطﻼق الرصاص علـى
الرئيس السادات؛ مما أدى إلى إصابته برصاصـة
في رقبته ورصاصة فـي صـدره ورصاصـة فـي
قلبه.
وجاء استشهاد السادات بعد أشـهر قليلـة مـن
حادثــة استشــهاد المشــير أحمــد بــدوي وبعــض
القيادات العسكرية في تحطـم طائرتـه الهليكـوبتر
بشكل غامض جدا ،مما فـتح بـاب الشـكوك حـول
وجود مؤامرة.
وعلى ك ٍل سواء كان هناك مـؤامرة مخططـة
أم ﻻ ،فالــدرس الــذي نخــرج منــه مــن استشــهاد
الرئيس السـادات أنـه ﻻ أمـان لﻺخـوان وﻻ أمـان
للسلفية وﻻ أمـان للجماعـات اﻹسـﻼمية ،فهـا هـو
السادات قد أخرجهم مـن السـجون فتـآمروا عليـه
وقتلوه.

فـي الحقيقـة  -وإن كنــت أرى أن اليهـود هــم
العــدو اﻷول لﻸمــة اﻹســﻼمية وأنــه ﻻ مفــر مــن
إخــراجهم مــن فلســطين ،-إﻻ أن قــرار الــرئيس
السادات في حينه كان حتميـا ،فـالجيش المصـري
استطاع بعملية العبور أن يفـرض سـيطرته علـى
كيلومترا عمقًا شـرق القنـاة ،ولـو فكـر
١٢ - ١٠
ً
في التقدم لحاربته جميع جيوش اﻷرض ،فكـان ﻻ
بد من قبول وقف إطﻼق النار.
ثــم إن بــاقي ســيناء كانــت مــا زالــت تحــت
الســيطرة اﻹســرائيلية ،فكــان ﻻ بــد مــن اســتكمال
الحــرب بجهــود دبلوماســية مــن أجــل اســترداد
اﻷرض المحتلة.
وقد أدرك حتى أعدائـه هـذا ،وقـال أحـدهم -
وهــو منــاحم بــيجن" :-ضــحك علينــا فــﻼح مــن
مصر ،فأخذ سيناء مقابل كﻼم على ورقة بيضـاء
أعادتنا لما قبل ١٩٦٧م".
في الحقيقة كان سﻼم مصر مع اليهود سﻼ ًما
هشا ،سﻼ ًما على المستوى الرسمي فقط ،لم يقبـل
الشــعب التطبيــع ولــم تفرضــه الدولــة ،بــل علــى
العكس ،كانت الدولة تعتقل كل من يثبـت تطبيعـه
مع إسرائيل ،وهو إن دل علـى شـيء فيـدل علـى
تمامـا
إن السﻼم كان خدعة من السـادات لليهـودً ،
كما كانت حربه معهم.
وأما الشق اﻷمني الذي أزعج الـبعض وقـت
اﻻتفاقية ،فصدقت رؤية السـادات ،وقامـت مصـر
في ٢٠٢١م بتعديله عندما أصبحت بالقوة الكافيـة
ﻷن تفرض شروطها على العدو.
وهذا السـﻼم يختلـف كليـا عـن السـﻼم الـذي
قامت به بعض الدول العربيـة فـي عـام ٢٠٢٠م،
حيث كـان سـﻼمهم عمليـة تطبيعيـة كاملـة بـدون
مبرر وبدون سابق حرب أو حتى بدون مقابل.
ويــا ليــت العــرب والفلســطينيين اســتجابوا
لدعوتــه يــوم أن دعــاهم فــي مينــا هــاوس ،لربمــا
وقتهــا كانــت الكثيــر مــن اﻷراضــي الفلســطينية
والعربية قد عادت إليهم.

رصــد كتــاب "الرؤســاء وأقطــاب الحقيقــة"
للكاتب الصحفي محمود رافع قصة اتخاذ الرئيس
الراحل محمد أنـور السـادات لمقـام السـيد "أحمـد
البدوي" بمدينة طنطا ،مصدر إلهـام وتفـاؤل قبـل
اتخــاذ أي قــرار بشــأن الدولــة ،فكــان بالنســبة لــه
مفتاح النصر بحرب أكتوبر المجيدة.
وكان الرئيس الراحـل قـد زار مسـجد ومقـام
الســيد أحمــد البــدوي برفقــة الشــيخ محمــد متــولي
الشــعراوي ،ودخــﻼ مقصــورة المســجد ومعهمــا
الشــيخ أحمــد حجــاب ،وشــاورهما الســادات فــي
معركــة النصـــر ،فقــال لـــه الشــيخ الشـــعراوي:
"انطلــق ،فإنــك مؤيــد بنصــر ﷲ" ،وكــان نصــر
أكتوبر المجيد.
ويســرد "رافــع" فــي طيــات كتابــه أن الشــيخ
"أحمد محمد حجاب" إمـام مسـجد البـدوي والـذي
توفي عام ١٩٧٨م ،والمدفون في إحدى حجـرات
المسجد ،قد بشر الرئيس السادات باﻻنتصار على
اليهود ،وطلب منه أن يتعهد له إذا مـا انتصـر أن
يدفن في المسجد البدوي بجوار مقـام السـيد أحمـد
البدوي ،وهو ما نفـذه السـادات ،كمـا أدخـل علـى
المســجد العديــد مــن التعــديﻼت والترميمــات عــام
١٩٧٥م.
ويقول "رافع" :إن الرئيس الراحل كـان دائـم
الجلوس في مقام البدوي ،والبكاء حول ضـريحه،
وفي فجر أحد اﻷيام عﻼ صـوت بكائـه متضـرعًا
وصــار ًخا مــن أعمــاق قلبــه :يــا ﷲ يــا مغيــث ،إذ
دخــل عليــه الشــيخ أحمــد حجــاب أســتاذ العلــوم
الشرعية بالمعهد اﻷحمدي بطنطا وإمام وخطيـب
ً
معروفـا
المسجد ،وفور أن رأى السادات ولم يكن
ـهورا ،وهــو مفصــول مــن القــوات
حينهــا أو مشـ ً
المســلحة ،حتــى قــال لــه حجــاب" :أهـ ًـﻼ بــك يــا
خديوي مصر ..سوف تكون رئيس مصر".
فرد عليه السـادات" :يـا موﻻنـا أنـا مفصـول
مــن الجــيش ،وأريــد العــودة لعملــي" ،فــرد عليــه
أحمــد حجــاب" :ســوف تكــون رئــيس مصــر"،
ومضت السنوات وتولى السـادات رئاسـة مصـر،
ولم ينقطـع عـن زيـارة أحمـد حجـاب فـي خلوتـه
بالمسجد البدوي.
وأكد "رافـع" فـي كتابـه أن السـادات قبـل أن
يتخذ قرار الحرب توجه إلى الشيخ حجـاب ،فلمـا

فــي  ٦أكتــوبر مــن عــام ١٩٨١م تــم اغتيــال
الرئيس السادات فـي عـرض عسـكري كـان يقـام



رآه ابتسم فـي وجهـه وأخـذه إلـى غرفـة مقتنيـات
الســيد البــدوي وألبســه جبتــه وســبحته ،وقــال لــه:
السيد البدوي يسلم عليك ،ويبشرك بالنصـر ،لكـن
عليك أن تجعل شعار الجيش "ﷲ أكبر".
وعقب تحقيق الجيش المصـري ﻻنتصـارات
متتالية ،كانت تؤكد قرب حسم المعركة لصـالحه؛
اســـتبق »الســـادات« خطـــاب النصـــر بزيـــارة
لمسجدي السيد البـدوي بطنطـا ،واﻹمـام الحسـين
بالقاهرة ،وكأنه يقر بدور خفي لهما ،وهـو الـدور
نفسه الذي اعتمدت عليه الرؤية التي تتـردد حتـى
اليوم وتقول :إن الجيشين المصري والسـوري لـم
يكونـــا يحاربـــان بمفردهمـــا ،بـــل حـــارب إلـــى
جوارهما جنود لم يعـرف مـن أيـن أتـوا ،ويقصـد
بهم المﻼئكة.
ً
وعرفانــا بجميـــل أهــل البيـــت عليــه ،أمـــر
»السادات« بتوسعة مسجد السيد البدوي في العام
التـــالي للحـــرب ،وفـــي ١٩٧٦م ،أمـــر بتعـــديل
أوضاع الصوفية ،فكان القـانون رقـم  ١١٨الـذي
ن ّ
ظم الهيكل اﻹداري للصوفية داخل طرق يديرها
مجلـس أعلـى ،وفـي مـايو ١٩٧٩م أمـر بإصـدار
مجلــة »التصــوف اﻹســﻼمي« ،التــي اســتهلت
افتتاحيتهــا بمقـ ال للــرئيس الراحــل ،ســبقه مقدمــة
كتب فيهـا» :يسـر مجلـة التصـوف اﻹسـﻼمي أن
تتوج عـددها اﻷول بهـذا المقـال للـرئيس المـؤمن
محمــد أنــور الســادات ،والــذي يتحــدث فيــه عــن
رسالة التصوف حـديث العـالم ببواطنهـا ،الغيـور
على تعاليمها ،الحريص على تطهيرهـا ،والسـمو
بها إلى مكانها اﻷول في صدر اﻹسﻼم ،وقد شـاء
ﷲ أن يحقق كل ما كانت تصبو إليه نفسه الكبيرة
نحو رسالة التصوف«.
لكن لنا وقفة مهمة في عﻼقة السـادات بأهـل
البيــت ،وهــى أنــه قبيــل توجهــه لمجلــس الشــعب
لقراءة بيان النصـر فـي الثﻼثـاء  ١٦مـن أكتـوبر
١٩٧٣م ،توجه وهو يرتدي زيه العسـكري ،إلـى
ضريح اﻹمـ ام الحسـين ،لقـراءة الفاتحـة والتبـرك
به.
هذا ﻷن الدولة المصرية وقتهـا كانـت تـدرك
أن اﻹمام الحسين عليه السـﻼم لـه دور كبيـر فـي
اﻻنتصار ،فبينما كانت الدولة تكثف جهودهـا فـي
ســاعات مــا قبــل الحــرب ،علــى تحفيــز الجنــود
وتهيئة ذويهم ،اختـارت آيـات عـن الشـهادة تُتلـى
من مسجد اﻹمام الحسين عليه السﻼم.
ويبدو اختيار مسـجد اﻹمـام الحسـين ،ضـمن
ً
موفق ـا؛ إذ يحــتفظ "ســيد
خطــة الشــؤون المعنويــة
الشــهداء" بمكانــة عاليــة فــي الوجــدان الشــعبي
للمصريين ،وبه نُنصر على عدونا.
والﻼفــت أن عﻼقــة مســجد الحســين بحــرب
أكتوبر لم تتوقف حتى اليوم ،رغم مرور كل هـذا
الوقــت؛ إذ يظــل المســجد أبــرز الجهــات التــي
تشارك في اﻻحتفاﻻت السنوية بذكرى الحرب.
لــذلك مــن العجــب العجــاب أن يــأتي إلينــا
وزراء أوقاف أو مديرو مديريات أوقـاف ليغلقـوا
مســجد اﻹمــام الحســين ،أو يمنعــوا النــاس مــن
زيــارة روضــته ،فــﻼ نصــر لمصــر وﻻ نهضــة
وباب اﻹمام الحسين مغلقًا.
نســأل ﷲ أن يــرحم أنــور الســادات ويســكنه
مخلصـا
مع الصالحين في الدار اﻵخرة ،فقد كـان
ً
لوطنه ودينه ،محبا ﻷهل بيـت نبيـه ،صـادقًا فـي
خطواته ،موف ًقا من ربه.
وصــلى ﷲ علــى ســيدنا وموﻻنــا رســول ﷲ
وعلى آله وسلم.

وتسلﱠت عنها العقول بما اعتراها من الحجــب،
الطريق هو السبيل ،ومأخذه عند الرجال من

بالمسارعة إلى نيــل حظــوظ الــنفس والجســم،

ابـا
سـمِ ْعنَا ِكتَ ً
قولــه تعــالىَ  :قـالُوا َيـا َق ْو َم َنـا إِ ﱠنـا َ

انكسفت أنوار العقول ،وخفيت معــالم الطريــق

ص ِ ّد ًقا ِلّ َما بَ ْينَ يَد َْيـ ِه ي َْهـ ِدى
سى ُم َ
نز َل مِ ْن بَ ْع ِد ُمو َ
أُ ِ

إلــى ﷲ  ،إﻻ بــوازع قــوى يجــذب اﻷرواح

ق َو ِإ َل ـى َ
ِيم) اﻷحقــاف:
ـق ﱡم ْ
ِإ َل ـى َ
س ـتَق ٍ
ط ِريـ ٍ
الح ـ ّ ِ

بعــالم ربــانى ،يبــين أســرار كتــاب ﷲ وســنة

.(٣٠

رســول ﷲ  ،أو بعصــبة ذات شــوكة

اﻹمام ا دد

وهو فى اصطﻼح أهل السلوك إلى ملك
الملوك :محو ما بينك وبــين الوصــول إلــى
مقصودك ،فالســالك إلــى نيــل قصــده يتــرك

وســـلطان وغيـــرة

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

آثارا كثيرة؛ حتى يمحو كل بَي ٍْن يحجبــه عــن مقصــده،
وراءه ً
ولذلك فالسالك فى طريق ﷲ تعالى ينسلخ من كل مــا يحجبــه
عن الحق ؛ حتــى ينمحــى البــين مــن البــين ،وتقــع العــين
على العين ،إما مراقبــة ،أو رعايــة ،أو شــهودًا ،أو طمأنينــة
قلب فى مقام اليقين الحق ،بعد مراتب اليقين عل ًما وعينًا.

ورســـوله ،تقهـــر

اﻷجســام التــى حجبــت اﻷرواح والعقــول
بمقتضــياتها عــن الســير علــى الصــراط

المستقيم؛ حتى تستريح العقــول والنفــوس ،فتنفــذ بقــوة هــذا
الوازع من كثائف الجهاﻻت ،وتنهج على المنهج الحق.
ولديها تسلم

رب العالمين ،فتحصل اليقظة للقلــب بعــد

نومة الغفلة ورقدة الجهالة ،وتحصل التبصــرة لﻺنســان بعــد
علــم مبدئــه ومعــاده ،فيشــتاق إلــى الســير إلــى ﷲ تعــالى،

بغية السعداء المنشودة ،وطلبة من ســبقت لهــم الحســنى

والسلوك علــى طريــق أئمــة الهــدى المهتــدين ،ويبحــث عــن

المقصودة ،تشتاق إلى علم الطريــق وبيــان معالمــه النفــوس

الوسائل التى تبلغه تلك المقاصد العلية ،فإذا تاقت نفسه بعــد

الزكية ،متسلية عن الجــاه وال ُملــك ،رغبــة فــى تحصــيل هــذا

اليقظــة والتبصــرة ،كــان مــن أهــل طريــق ﷲ تعــالى ،وحقــق

العلم ،ومسارعة إلى طلب الدال على ﷲ باليقين الحق.

باﻹسﻼم الــذى هــو التســليم

ـدرا ،ويســارع إلــى
شــرعًا وقـ ً

تعلــم العلــم الــذى ﻻ بــد لــه منــه ،وإلــى صــحبة أهــل الخيــر
ولما كانت معالم الطريــق إلــى ﷲ تعــالى ،واﻷنــوار التــى

والتقوى؛ ﻷن الحس بريد النفس ،والمعاشرة مجانسة ،ومن

تبين ســبل ﷲ تعــالى  -مــع وضــوح دﻻلــة اﻵثــار المشــهودة

أحب إنســا ًنا غلــب عليــه طبعــه ،قــال ) :المــر ُء مــع َمـن

عليها  -قد عميت عنها عيون الحس ،وجهلتها قوى النفس،

َب().(١
أح ﱠ



وتختلف إرادتهم بقدر الفيض
اﻷقدس ،والتنـزﻻت ۤ
اﻹلهيـة،

والمواجهــــــﺎت الربﺎنيــــــة،
        
وتزكيـــة نفوســـهم ،وفـــراغ
           
قلوبهم.

فمـــــنهم مـــــن يقـــــوم

بﺎلعبـــــﺎدات علـــــى الوجـــــه
اﻷكمــل ،ثــم يحﺎســب نفســه
أحبـه،
إلـ
يتقرب
دى
ب
ع
يزال
ويبكى.
ﷲ
إلى
فينيب
بعدهﺎ فيتحقق التقصير،
ى بﺎلنوافـل؛ حتـى ﱠ
ُ
ﱠ
ُ
ومــنهم مــن يقــوم بﺎلعبــﺎدات علــى الوجــه فإذا أحببته كنتُ سمعَهُ الذى يسمع به،
وبصـرهُ
َ
اﻷكمــل ،ثــم يحﺎســب نفســه بميــزان مشــﺎهد الذى يبصر به().(٢
ومن جهل مﺎ يتفضـل ﷲ بـه علـى العمـﺎل
التوحيد ،فتنجلى لـه الحقيقـة ،ويـرى نفسـه أنـه
أشرك بنسبة عملـه لنفسـه ،فيتـوب ويبكـى مـن المخلصــين ،مــن المواجهــة التــى تغنــيهم عمــﺎ
سواه ،كﺎن لومه معي ًنﺎ للسﺎلك على مﺎ هو فيـه،
الشرك الذى أل ﱠم بنفسه فى عمله.
ومــنهم مــن يقــوم بﺎلعبــﺎدات علــى الوجــه فإن الجﺎهل بحقيقة أمر إذا رأى آخر علم ربـح
اﻷكمل ،ثم يحﺎسب نفسـه ،مشـﺎهدًا المنـة عليـه التجـﺎرة ،فتــرك اﻷهــل والـوطن وســﺎفر ،يلــوم
بــﺎلتوفيق والهدايــة والعنﺎيــة والمعونــة ،فيشــتد عليه ويعنفه ،ويقيم عليه الحجة؛ ﻷن هذا عنـﺎء
شـــوقه إلـــى المنـــﺎن الحنـــﺎن ،ويســـتغرق فـــى وعــدم ثقــة بــﺎ  ،وتغريــر بــﺎلنفس ،وضــيﺎع
الشهود ،فﻼ يفيق إﻻ وقـد دخـل واجـب الوقـت للعمــر .فــﻼ يقبــل اﻵخــر قولــه ،وﻻ يصــغى
اﻵخــر ،فيســﺎرع إلــى عملــه ،وتتجلــى لــه تلــك لحديثــه ،ويعتقــد أن هــذا المــتكلم جﺎهــل بقــدر
الحقيقة ،فيحصل له اﻻستغراق ،وهو حﺎل عن الخيرات ،جبﺎن ،سـﺎفل الهمـة ،وﻻ يرضـى أن
مقــﺎم التلــوين فــى وجــد ينــتج وجــودًا وحــﺎﻻً يضيع أنفﺎسه ببيﺎن سبل الخيرات له ،ﻻعتقـﺎده
أنه ﻻ ينتفع بهﺎ ،لعلمه بمـﺎ فطـرت عليـه نفسـه
قﺎهرين عن شهود ،وقليل مﺎ هم.
قلبـه من عدم المسﺎرعة إلى الخيرات.
ى المتـين ،ﱠ
وثبـت َ
ومنهم من مكنه القو ﱡ
والســﺎلك فــى ســبيل ﷲ كلمــﺎ انبلجــت لــه
علــى دينــه القــﺎدر الحكــيم ،فجمــع لــه  بــين
شــهود عملــه الواجــب عليــه ،ومراقبــة المنــﺎن أنوار مشﺎهدة وجهه الجميل؛ صغرت فى عينه
الهﺎدى الموفق عند كل عمـل ،وهـذا هـو الـذى الدنيﺎ ،وتلذذ بـﺎﻵﻻم فـى سـيﺎحته ،وابـتهج بمـﺎ
َمــ ﱠن ﷲ عليــه ســبحﺎنه بــﺎلوجود معــه ،وهــو يتألم به أهل البطﺎلة ،وكيف يصبر مـن واجهـه
سبحﺎنه معه سر قوله ُ ) :كن م َع ﷲِ ت ََر ﷲَ الحق بوجهه الجميل ،ونﺎداه من مكـﺎن قريـب؟
ى فتوكـل ،أنـﺎ
معك( وهذا ﻻ يحﺎسب نفسـه؛ ﻷنـه واقـف بـين أنﺎ ربﱡك
ﱡ
ى ففـر ،وعلـ ﱠ
ووليـك ،إلـ ﱠ
صـورتك ،ومـن مـﺎء مهـين
طينـة
مـن
ـﺎن عــن نفســه بمــوﻻه ،مســتغرق حسبك،
ﱠ
يــدى ربــه ،فـ ٍ
بشـهود المنــة عليــه مـن ﷲ ،وهــؤﻻء أقــل مــن صنعتك ،وﻷجلك خلقت العرش ومﺎ يحيط بـه،
القليل ،وهم الصديقون من أصحﺎب رسـول ﷲ وأعددتُ لك فى دار كرامتـى مـﺎﻻ عـين رأت،
 ،والشــهداء مــن ورثــة رســول ﷲ  ،وﻻ أذن ســمعت ،وﻻ خطــر علــى قلــب بشــر،
فسﺎرع يﺎ عبدى إلـى مجـﺎورة حظـﺎئر قدسـى،
وتﻼميذ الوارث الفرد لرسول ﷲ .
ومواجهتى فى مقعد صدق َ م َع الﱠذِينَ أ َ ْن َعـ َم ُﱠ
الصـــ ّدِيقِينَ َو ﱡ
اء
الشـــ َه َد ِ
ع َلـــ ْي ِهم ِ ّمـــنَ ال ﱠن ِب ِّيـــينَ َو ِ ّ
َ
صﺎ ِل ِحينَ ) النسﺎء.(٦٩ :
َوال ﱠ
هذا مﺎ يمكن أن أشير إليه بﺎلقول والكتﺎبة،
ولكــل مشــهد مــن تلــك المشــﺎهد أحــوال تعلــو
أهلَ َهﺎ ،ومواجيد تقهر من تفضل ﷲ عليهم بهﺎ،
وفيهﺎ يحصل المﻼم ،قﺎل ﷲ تعﺎلىَ  :ي ْرفَ ِع ﱠ ُ
الﱠذِينَ آ َم ُنوا ِمن ُك ْم َوالﱠذِينَ أ ُ ُ
ت
وتـوا ال ِع ْلـ َم َد َر َجـﺎ ٍ
إن أســﺎس الســلوك فــى طريــق ﷲ تجريــد
ﺎتٌ
ُ
)المجﺎدلة ،(١١ :وقﺎل ﷲ تعﺎلى :ه ْم َد َر َج
القلب ،ونحن هنﺎ سنبين لك مـم يتجـرد القلـب،
ِعن َد ﱠ ِ) آل عمران ،(١٦٢ :وقﺎل ﷲ تعﺎلى :وبم يتحلى؟ ومـﺎ هـى الصـفﺎت التـى يجـب أن
َ و َمــﺎ ِم ﱠنــﺎ ِإﻻﱠ َلــهُ َم َقــﺎ ٌم ﱠم ْع ُلــو ٌم) الصــﺎفﺎت :يتجمل بهﺎ طﺎلب ﷲ تعﺎلى؟.
 ،(١٦٤وقﺎل  :يقول ﷲ تعـﺎلى) :مـن آذى
ولكى يسـهل علـى القـﺎرئ فهـم مـﺎ نرمـى
لى وليًﺎ آذنتُهُ بﺎلحرب ،ومـﺎ
َ
ى عبـدى إليــه؛ قســمنﺎ الكــﻼم فــى هــذا الموضــوع إلــى
تقـرب إلـ ﱠ
ُ
وﻻ
،
عليـه
ه
ت
افترض
أداء مﺎ
ى من ِ
قسمين:
بش ٍئ أحبﱠ إل ﱠ
    

فأهـل الطريـق  ﻻ يصــغر فـى أعيــنهم
الفقيــر الــذليل مـ ﺎدام علــى الحــق ،ولــو قــرأت
تراجم من سﺎدوا فى عصورهم لرأيـت أغلـبهم
مــن العبيــد ،أو مــن اﻷذﻻء والمــوالى ،أو مــن
أهل المهن الدنيئة.
بم عزوا وبم سﺎدوا؟ بمﺎ أظهـره ﷲ تعـﺎلى
على ألسنتهم من الحكمـة ،ومـﺎ وهبـه لهـم مـن
الحــب لــه وفيــه ســبحﺎنه ،وبمــﺎ وفقهــم لــه مــن
العمل بمﺎ علموا ،فصـﺎروا عظمـﺎء -حتـى فـى
قلوب العصﺎة والفسـقة -لمـﺎ أظهـره ﷲ علـيهم
من أنوار محبته ،فترى الفﺎسـق الفـﺎجر الجبـﺎر
العنيد ،إذا رآهـم يخشـع قلبـه ،ويتـذلل أمـﺎمهم،
ويسألهم الـدعﺎء لـه ،وهـم فـى شـظف العـيش،
ورداءة الثيــﺎب ،وخشــونة الظــﺎهر ،وﻻ تــرى
أحدًا يعﺎديهم إﻻ عليم اللسﺎن جهـول القلـب ،أو
معﺎندًا للحق خبﺎ لئي ًمﺎ ،ﻻ يؤمن بيوم الحسﺎب.
كفﺎهم شرفًﺎ أن ﷲ تعﺎلى ألقى عليهم محبة
منــــه ســــبحﺎنه ،فــــأحبهم اﻷميــــون والعﺎمــــة
والصبيﺎن والنسﺎء ،وهـى سـنة ﷲ فـى أوليﺎئـه
الذين ورثهم أسرار أنبيﺎئه ،ولعلك قـرأت قولـه
تعﺎلىَ  :و َمﺎ ن ََراكَ اتﱠ َبعَكَ ِإﻻﱠ ﱠالـذِينَ ُهـ ْم أ َ َرا ِذلُنـَ ﺎ
الرأْى) هود ،(٢٧ :ولعلك قرأت حديث
ى ﱠ
َبﺎ ِد َ
البخﺎرى فى بـﺎب الهجـرة عنـدمﺎ أخـرج كفـﺎر
قريش سـيدنﺎ أبـﺎ بكـر  ،وجـﺎء ابـن الدغنـة
ليمنعهم من إخراجـه ،فقـﺎلوا :إنـﺎ نخشـى علـى
نسﺎئنﺎ؛ ﻷنهـن يجـتمعن عليـه ،ويبكـين ببكﺎئـه،
ويجتمع عليه الصبيﺎن والبسطﺎء ويبكـون معـه
عندمﺎ يرتل القـرآن بﺎكيـً ﺎ ،ذلـك لسـﻼمة قلـوب
العﺎمة ،وصفﺎئهﺎ مـن درن الحظـوظ واﻷهـواء
وحب الدنيﺎ.

وﻻ يزال المريد يقوى حﺎلـه وينمـو؛ حتـى
يــرى أنفﺎســه أنفــس مــن النفــﺎئس ،ووقتــه أعــز
سﺎ واحـدًا فـى
عليه من نفسه ،فيبخل أن ينفق نفَ ً
غير منﺎزلـة مـن منﺎزﻻتـه ،وللمريـد منـﺎزﻻت
فى مشﺎهدات التوحيد ومشﺎهد العبـﺎدات ،أبـين
لك مﺎ يمكن أن يسطر علـى اﻷوراق فيمـﺎ بعـد
بمشــيئة ﷲ تعــﺎلى ،فــإن للمريــد منــﺎزﻻت فــى
التوحيد يشهدهﺎ عل ًمﺎ ،ومنـﺎزﻻت فـى التوحيـد
يشــهدهﺎ عم ـﻼً فــى صــﻼته وصــيﺎمه وزكﺎتــه
وحجه.

وفــى هــذا المقــﺎم تتفــﺎوت هِمــم المريــدين،






       


هو مراقبة ﷲ تعـﺎلى فـى سـﺎئر اﻷحـوال،
وﻻ يكــون ذلــك إﻻ بتأديــة الفــرائض ،وتــرك
المحرمـــﺎت ،وامتثـــﺎل أوامـــر ﷲ ،واجتنـــﺎب
نواهيـه ،والقيـﺎم بﺎلنوافــل ،وتجنـب ﱡ
الشـ َبه ،مــع
اعتقــﺎد التقصــير والعجــز عــن أداء مــﺎ يليــق
بجنــﺎب ﷲ  ،فلقــد قــﺎل ) :ســبحﺎنك ﻻ
أُحصــى ثنــﺎ ًء عليــك ،أنــتَ كمــﺎ أثنيــتَ علــى
نفسِكَ ().(٣
وعليه أن يخلص عمله من الشـوائب ،وأن
يجرد نيته عند القيﺎم بﺎلعمـل ،فيجعلهـﺎ خﺎلصـة
تعــــﺎلى ،وأن يســــلم أمــــوره جميعهــــﺎ ،
ً
موقنـﺎ أنــه ﻻ يكــون إﻻ مــﺎ
ويرضــى بقضــﺎئه،
يريد سبحﺎنه ،وكل مﺎ أراده فهو خير.
وبالجملة ،فزمﺎم هذا الطريق الشرع ،فمن
التزم أحكﺎمه ،وتتبـع حكمتـه ،وجـد فـى اﻷخـذ
بهذه المبﺎدئ سهولة ولـذة ،واسـتطﺎع أن يسـير
فــى الطريــق بقــدم ثﺎبــت ،ومــن أهمــل العمــل
بأحكﺎم الشرع وعدل عن منهجه؛ فقد اسـتهوته
الشيﺎطين ،فضـ ﱠل وأضـ ﱠل ،وكـﺎن مصـيره إلـى
جهنم وبئس القرار.
المعﺎصى القلبيـة إذا لـم يستأصـلهﺎ السـﺎئر
فى طريق ﷲ من قلبه؛ كﺎنت سـب ًبﺎ فـى إحبـﺎط
عمله.
فمـــن تلـــك الخبائـــث :الحســـد ،والريـــﺎء،
والعُ ْجب ،والكبر ،وفقد الرحمة بعبـﺎد ﷲ ،إلـى
تشوه عمل
غير ذلك من الصفﺎت الذميمة ،التى ّ ِ
المرء وتجعله حقيقًﺎ بسخط ﷲ ونقمته.
 -١الحسد :مثﻼً من أقـبح الصـفﺎت ،وهـو
كمﺎ قﺎل عليـه الصـﻼة والسـﻼم) :الحسـد يأكـ ُل
الحطب() ،(٤ويتشـعب
النﺎر
ت كمﺎ تأك ُل
الحسنﺎ ِ
ُ
َ
من البخل ،إذ البخيل هو الذى يبخل بمﺎ فى يده
علــى غيــره ،والحﺎســد لنعمــة ﷲ علــى الغيــر-
وذلك فى خزائن قدرة ﷲ تعﺎلى ﻻ فى خزائنـه
هو -شحه أعظم وعمله أقبح.
وفى الحقيقة أن سوء أدب الحﺎسد ،إنمﺎ هو
علــى ﷲ تعــﺎلى؛ ﻷن النعمــة نعمتــه ســبحﺎنه،
فﺎﻻعتراض عليه ،وﻻ يزال الحﺎسد فى عـذاب

دائم مـﺎدام يـرى النعمـة علـى
محســوده ،ويزيــده ﷲ عــذابًﺎ
بحرمﺎنه من كل مﺎ تطلع إليه،
وتمنى لغيره زوالـه ،ولعـذاب
اﻵخــرة أشــد وأكبــر ،و در
القﺎئل:
ان لى حاس ـ ً ا
أﻻ ُقل ل

أت ر َعَلى َم أسأ َت اﻷدب؟
أسأت على ﷲِ فى فعـ ـلِ ِه
َ
وهـ
ض لى ما َ
ﻷن ل ت َ
 -٢الريــاء :هــو الشــرك الخفــى ،وحقيقتــه
طلب المنزلة فى قلوب الخلق لينﺎل بذلك الجﺎه،
وﻻ شك أن حب الجﺎه من الهوى المتبـع ،وكـم
سﺎ ،فقد ورد أن الشـهيد يـؤمر بـه يـوم
أهلك أنﺎ ً
القيﺎمة إلى النﺎر ،فيقول :يﺎرب استشـهدتُ فـى
سبيلك ،فيقول) :أردت أن يقﺎل شجﺎع(.
 -٣العُجْ ب :هو الداء العضﺎل ،وحقيقته أن
ينظر العبد إلى نفسـه بعـين العـز واﻻسـتعظﺎم،
وإلى غيره بعين اﻻحتقﺎر ،وثمرته الترفـع فـى
المجﺎلس ،وقول :أنـﺎ ،كمـﺎ قـﺎل إبلـيس اللعـين:
ﺎر َو َخلَ ْقتَـهُ ِم ـن
أ َ َن ـﺎ خ َْي ـ ٌر ِ ّم ْن ـهُ َخلَ ْقت َِن ـى ِم ـن ﱠن ـ ٍ
ين) اﻷعراف.(١٢ :
ِط ٍ
وخير حجة نستشهد بهـﺎ علـى مـﺎ أوردنـﺎه
لك ،ذلك الحـديث الصـحيح الـوارد عـن النبـى
 ،رواه ابن المبﺎرك بإسنﺎده عـن خﺎلـد بـن
معدان أنه قـﺎل لمعـﺎذ بـن جبـل :حـ ّدِثنى حـديثًﺎ
كبـر معـﺎذ
سمعت َه مـن رسـول ﷲ  ،قـﺎل :ف ﱠ
وبكــى حتــى ظننــت أنــه لــن يســكت ،ثــم قــﺎل:
واشــوقﺎه إلـــى رســـول ﷲ  وإلـــى لقﺎئـــه،
سمعت رسول ﷲ  يقول لى) :يﺎ معﺎذ إنـى
نفع ـكَ  ،وإن
محــدثُك بحــدي ٍ
ث إن أنــت ح ِفظتَـه؛ َ
ْ
أنت أضعت َه ولم تحفَظه؛ انقَ َ
ُ
ط َعـ ْ
حجتـك عنـد
ت
ﷲ يوم القيﺎمة.
َ
يﺎ معﺎذ ،إن ﷲ خلقَ سـبعة أمـ ﻼكٍ قبـ َل أن
ُ
واﻷرض ،فجعــ َل لكــ ٍّل مــن
يخلــقَ الســمﺎوات
َ
ُ
َ
ً
بوابًﺎ عليهﺎ ،فتصع ُد الحفظـة بعمـ ِل
السبع ِة َملكﺎ ﱠ
نـور
حين يُم ِسى ،لـه
ٌ
حين يصب ُح إلى ِ
العب ِد من ِ
الشمس؛ حتـى إذا بلغـت بـه إلـى السـمﺎء
كنور
ِ
ِ
ﱠ
الــدنيﺎ ،زكتــه وكبرتــه ،فيقــول الملــك للحفظــة:
اضربوا بهذا العمل وجهَ صﺎح ِب ِه ،أنـﺎ صـﺎحب
يغتـﺎب
عمـ َل َمـ ْن
ُ
الغيبة ،أمرنـى ربـى أﻻ أد َ
ع َ
ُ
ُجﺎوزنى إلى غيرى.
النﺎس ي
َ
ُ
ـﺎلح مــن
ـ
ص
ل
ـ
بعم
ة
ـ
الحفظ
ـأتى
ـ
ت
ـم
ـ
ث
ـﺎل:
ـ
ق
ٍ
ٍ
أعمﺎل العبد تزكيه وتكثره؛ حتـى إذا بلغـت بـه
الســمﺎ َء الثﺎنيـةَ ،قــﺎل ال َم َلـكُ الموكــل بهــﺎ :قِفُـوا



واضربُوا بهذا العمـ ِل وجـهَ صـﺎح ِب ِه ،إنـه أراد
ِ
ع
بعم ِل ِه هذا ع ََرضَ الـدنيا ،أمرنـى ربـى أﻻ أ َد َ
يفتخـر علـى
عملَه يجﺎ ِو ُزنى لغيـرى ،إنـه كـﺎن
ُ
النﺎس فى مجﺎ ِلس ِهم.
ِ
ُ
قــﺎل :وتصــع ُد الحفظـة بعمـ ِل العبـ ِد يبــتهج
ب
ـورا مــن صــدق ٍة وصـ ٍ
نـ ً
ـيﺎم وصــﻼةٍ قــد أَع َْج ـ َ
الحفظةَ ،فإذا انتَ َه ْوا به إلى السمﺎء الثﺎلثـة ،قـﺎل
لهــم ال َم َلـكُ الموكــل بهــﺎ :قِفــوا واضــربوا بهــذا
العمـل وجـهَ صــﺎح ِب ِه ،أنـﺎ َ
بـر ،أمرنــى
ملـكُ ال ِك ِ
ع عملَهُ ي َُجـﺎ ِو ُزنى إلـى غيـرى ،إنـه
ربى أﻻ أد َ
النﺎس فى مجﺎل ِسهم.
كﺎن يتكبر على
ِ
قﺎل :وتصعد الحفظةُ بعم ِل العب ِد يزهو كمﺎ
يزهــو الكوكـ ُ
ـب الــدر ﱡ
ى ،ولــه دوى مــن تســبيحٍ
ج وعمرةٍ؛ حتى يجﺎوزوا به
صوم و َح ٍّ
وصﻼةٍ و ٍ
السمﺎ َء الرابعةَ ،فيقول لهم ال َملـكُ الموكـ ُل بهـﺎ:
قفوا واضربوا بهذا العمل وجهَ صﺎح ِب ِه
وظهرهُ
َ
صـﺎحب العُ ْجـب ،أمرنـى ربـى أﻻ
وبطنـهُ ،أنـﺎ
َ
ُ
َ
ُ
ع عملهُ ي َُجـﺎ ِوزنى إلـى غيـرى ،إنـه كـﺎن إذا
أد َ
ب فيه.
عمل عمﻼً أدخل العُجْ َ
قﺎل :وتصعد الحفظةُ بعم ِل العب ِد ت َُزفﱡه كمـﺎ
العروس إلـى أه ِل َهـﺎ؛ حتـى إذا انت ََهـ ْوا بـه
ف
تُزَ ﱡ
ُ
إلى السمﺎء الخﺎمسـ ِة ،قـﺎل لهـم ال َم َلـكُ الموكـ ُل
ارج ُعــوا واضـــربُوا بهــذا العمــ ِل وجــ َه
بهــﺎِ :
ُ
واحمله على عﺎ ِت ِقه ،أنـﺎ ملـكُ الحسـ ِد،
صﺎح ِب ِه،
ِ
ع َ
عملـ ـهُ يُجـــﺎ ِو ُزنى إلـــى
أمرنـــى ربـــى أﻻ أد َ
بعلمـ ِه
غيرى ،إنه كﺎن يحس ُد من يـتعل ُم ويعمـ ُل ِ
ويق ُع فيهم.
قﺎل :وتصع ُد الحفظةُ بعم ِل العب ِد من صﻼةٍ
وصـيﺎم؛ حتـى إذا
ج وعمرةٍ وجهـﺎ ٍد
ٍ
وزكﺎةٍ وح ّ ٍ
السمﺎء السﺎدس ِة ،يقول لهم ال َم َلـكُ
انت َه ْوا به إلى
ِ
الموك ُل بهﺎ :قفـوا واضـربوا بهـذا العمـ ِل وجـ َه
صﺎحب الرحمـ ِة ،أمرنـى ربـى أﻻ
صﺎح ِب ِه ،أنﺎ
ُ
أدعَ َ
عملـهُ ي َُج ـﺎ ِو ُزنى إلــى غيــرى ،إنــه كــﺎن ﻻ
ً
يرح ُم إنسـانا قط مـن عبـﺎ ِد ﷲ أصـﺎبه بـﻼ ٌء أو
ضر ،بل كﺎن يشمتُ به.
ﱞ
قــﺎل :وتصــع ُد الحفظــةُ بعمــ ِل العبــ ِد إلــى
وصيﺎم ونفق ٍة وجهـﺎ ٍد
السمﺎء السﺎبع ِة من صﻼةٍ
ِ
ٍ
كضـوء
ى النح ِل ،وضـو ٌء
ِ
ى كدو ِّ
ع ،له دو ﱞ
َ
وو َر ٍ
ُ
آﻻف َملَكٍ ؛ حتـى إذا انت ََهـ ْوا
ة
ثﻼث
معه
،
الشمس
ِ
ِ
إليهﺎ قﺎل لهم ال َملَكُ الموك ُل بهﺎ :قفوا واضـربوا
وجوار َحـهُ ،واقفلـوا
بهذا العمـ ِل وجـهَ صـﺎح ِب ِه
ِ
ﱠ
أحجب عـن ربـى كـل عمـ ٍل لـم
على قل ِب ِه ،إنى
ُ
ي َُر ْد به وجهُ ﷲِ تعﺎلى ،إنه إنمﺎ أرا َد رفعةً عنـد
النﺎس،
وذكرا عند الفقهﺎء ،وصيتًﺎ بين
العلمﺎء،
ِ
ِ
ً
َ
ع عملـ ـهُ ي َُجـ ـﺎ ِو ُزنى إلـــى
أمرنـــى ربـــى أﻻ أد َ
غيرى؛ ﻷنه سبحﺎنه ﻻ يقب ُل عم َل ال ُمرائِى.
قﺎل :وتصعد الحفظةُ
بعمل العب ِد من طﺎع ٍة
ِ
وذكــر ،
ت،
حســن ،وصــم ٍ
ق
ٍ
ٍ
وعبــﺎدةٍ و ُخ ُلــ ٍ

السـبع؛ حتـى يقطـ َع
ويشيعُهُ مﻼئكـةُ السـموات
ِ
الحجب كلﱠهﺎ إلى ﷲ تعﺎلى ،فيقفـونَ بـين يديـه،
َ
ـﺎلح المخلـــص
ـ
الصـ
ل
ـ
بﺎلعمـ
ـه
ـ
لـ
ـهدون
فيشــ
ِ
ِ
تعﺎلى ،فيقول سبحﺎنه :يا مﻼئكتى ،أنتم الحفظةُ
الرقيـب علـى مـا فـى
على عمـ ِل عبـدى ،وأنـا
ُ
قل ِب ِه ،وﻻ أخلصه لى ،أنا المطل ُع علـى مـا فـى
تغرب عنـى
على خافيةٌ ،وﻻ
القلوب ،ﻻ تخفى
ُ
ﱠ
غاربةٌ ،علمـى بمـا كـان كعلمـى بمـا لـم يكـن،
بــاﻵخ ِري َن ،فكيــف
وعلمــى بــاﻷولين كعلمــى
ِ
ـر المخلــوقين
يغرنــى عبــدِى
ِ
بعمل ـ ِه؟ إنمــا يغـ ﱡ
ﱡ
الذين ﻻ يعلمون ،أما أنا فعﻼ ُم الغيوب ،إنه لـم
صهُ لى ،فعليه لعنتى.
يُ ِر ْد ِنى بعم ِل ِه ،وﻻ أخلَ َ
فتقــول المﻼئك ـةُ جميعُهــﺎ :يــﺎ ر ﱠبنــﺎ ،عليــه
السبع ومن فيهن.
ت
لعنتُكَ ولعنةُ السموا ِ
ِ
ثم بكى معـﺎذ وقـﺎل :يـﺎ رسـول ﷲِ ،كيـف
بنبيـك فـى اليقـين.
النجﺎةُ ممﺎ ذَك َْرتَ ؟ قﺎل :اقت ِد ِّ
قلتُ  :أنت رسو ُل ﷲِ وأنﺎ معﺎذُ ،فكيف لـى فـى
النجﺎةِ والخﻼص؟ قﺎل :نعـم يـﺎ معـﺎذ ،إن كـﺎن
تقصير فﺎقطع لسﺎنَك من الوقيعة فـى
فى عم ِلك
ٌ
واحمــ ِل
القــرآن خﺎصــةً،
ة
حملــ
مــن
إخوانــك
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
تحملهﺎ عليهم ،ولير ﱡدكَ عن الوقيعـ ِة
ذنو َبك وﻻ ِ
ب نف ِسك ،وﻻ ُتـزَ ِّك
فى
ِ
النﺎس مﺎ تعلَ ُمهُ من عيو ِ
ُ
ُ
ف فـى
ر
ع
ت
كى
ل
بعم
ى
ئ
را
ت
وﻻ
،
هم
م
بذ
ك
س
ِكَ
ِ
ِّ
نف َ
َْ َ
أمـر
النﺎس ،وﻻ تدخل فى الدنيﺎ دخـوﻻً ي ِ
ِ
ُنسـيك َ
ُ
آخــر ،وﻻ
نــﺎج رجــﻼً وعنــدك
ت
وﻻ
،
ة
اﻵخــر
ِ
ُ
ِ
النـﺎس فتُ ْق َ
طـ ُع عنـك خيـراتُ الـدنيﺎ
تتعظم على
ِ
مجلسـك كــى تُ َحـذّ َِر
ـش فــى
ِ
واﻵخــرةِ ،وﻻ تفحـ ْ
ِّ
النــﺎس
تمــزق
ســوء ُخلُ ِقــكَ  ،وﻻ
النــﺎس مــن
ِ
َ
َ
ُ
النﺎر ،ثم قـرأ:
بلسﺎ ِنك ،فتمزقك
ُ
كﻼب النﺎر فى ِ
ت َن ْش ـ ً
ﺎش ـ َ
طﺎ) النﺎزعــﺎت ،(٢ :وقــﺎل:
طﺎ ِ
َ وال ﱠن ِ
أتدرى مﺎ هن يﺎ معﺎذُ؟ قلت :بأبى أنت وأمى يﺎ
النﺎر ينشطن
رسول ﷲ مﺎ هن؟ قﺎل :كﻼبٌ فى ِ
العظم .قلت :يﺎ رسول ﷲ من يطيـق
اللحم عن
ِ
َ
هذه الخصﺎل ومن ينجو منهﺎ؟ قـﺎل :فـإن الـذى
سـ َرهُ ﷲ عليـه ،إنمــﺎ
وصـفتُ لـك
ليسـير لمــن َي ﱠ
ٌ
ُ
للنﺎس مﺎ تحبﱡ لنف ِسك،
ح
ت
أن
ذلك
يكفيكَ من
بﱠ
ِ
ِ
سـ ِل ْمتَ
ِ
للنﺎس مﺎ تكرهُ لهﺎ ،فإذن أنتَ قـد َ
وتكرهَ
و َن َج ْوتَ ().(٥
قﺎل خﺎلد بن معﺎن :فمﺎ كﺎن معﺎذ يكثر من
تﻼوة القرآن ،إكثﺎره من تﻼوة هذا الحديث.
قــﺎل أحــد اﻷئمــة) :إنمــﺎ ُحرمــوا الوصــو َل
لتضييعهم اﻷُصول( ،ونعـم ،فـإن الطريـق إلـى
ﷲ بدايته العلم ،ووسطه العمل ،وآخره معرفـة
ﷲ تعﺎلى ،بعد معرفة النفس.
والعلــم فـــى البدايـــة ،هــو العلـــم بأركـــﺎن
اﻹسـﻼم ،وأحكــﺎم المعــﺎمﻼت ،ومـن تعلــم هــذا

العلم وعمل به ،ع ﱠلمه ﷲ مـﺎ
لم يكن يعلم ،قـﺎل رسـول ﷲ
ع ِلــ َم
ع ِمــ َل بمــﺎ َ
)مــن َ
َ :
و ﱠرثهُ ﷲ ِع ْل َم مﺎ لم يعلم().(٦
وبﺎلعمــل بمــﺎ علــم يســلم
المســلمون مــن يــد الســﺎلك
ولســﺎنه ،فيكــون مســل ًمﺎ كمــﺎ
قـﺎل ) :المســل ُم مــن َسـ ِل َم
المســلمونَ مــن لســﺎ ِن ِه وي ـدِه() ،(٧وفــى روايــة
أخرى) :مـن سـلم النـﺎس مـن لسـﺎ ِنه ويـدِه()،(٨
ومتى سلم النﺎس مـن لسـﺎنه ويـده؛ سـلموا مـن
بــﺎب أولــى مــن جميــع الجــوارح ،فــإن كــل
المعﺎصى فـى الحقيقـة سـببهﺎ اللسـﺎن ،ﻻ فـرق
بــين معﺎصــى الفــرج والــبطن وبــين معﺎصــى
غيرهمﺎ ،فكأنه  يقول :من سـلم المسـلمون
من جميع جوارحه ،وتلك الجوارح فى الحقيقة
هى مفﺎتيح أبواب الجنة وأبواب النﺎر.
وبعيشــك ،هــل يرضــى مسـ لم يــؤمن بــﺎ
بﺎبـﺎ مــن
وبــﺎليوم اﻵخــر ،أن يفــتح علــى نفســه ً
أبواب النـﺎر ويقفـل أبـواب الجنـة؟ ،مـع أن ﷲ
سبحﺎنه مكنه وخيﱠره بين فتح بـﺎب الجنـة وفـتح
بﺎب النﺎر ،قﺎل تعﺎلى :فَ َمن شَﺎ َء فَ ْليُؤْ ِمن َو َمـن
شَﺎ َء فَ ْل َي ْكفُ ْر) الكهـف ،(٢٩ :وشـتﺎن بـين مـن
يفتح أبواب النﺎر فى مجلـس واحـد ،وبـين مـن
فتح أبواب الجنة فى َنف ٍَس واحد.

     

     
     


مثﺎل ذلك :رجل مشى برجليه لزيﺎرة عﺎلم
الـر ْجلَي ِْن ،وجلـس
حتى وصل إليه ،ففـتح بـﺎب ِ ّ
معه فسمع الحكمة فوعﺎهﺎ ،ففتح بﺎب اﻷذنـين،
ونظر إلى الفقراء معه فشكر ﷲ تعﺎلى على مﺎ
أنعم به عليـه مـن اليسـﺎر والعﺎفيـة ،ففـتح بـﺎب
العينين ،ثم ذكر ﷲ تعﺎلى مـع الـذاكرين معـه،
ففتح بﺎب اللسان ،ثم مـد يـده بصـدقة لفقيـر أو
لغيره ،ففتح بﺎب اليدين ،ثم تحمـل الجـوع مـع
العﺎلم  -ﻷن أكثرهم فقراء  -ففتح بـﺎب الـبطن،
ثم تذكر ذنوبه لحـﻼوة الحكمـة فتـﺎب إلـى ﷲ،
ففتح بﺎب الجنة المعد للفرج ،وهو بـﺎب الخيـﺎم
المضروبة على المقصـورات مـن الحـور ،ثـم
سمع علم التوحيد وعين التوحيد وحق التوحيد،
فــﺎنفتح لــه بــﺎب القلــب فــى الجنــة ،وهــو مقعــد
الصــدق للصــﺎدقين والصــديقين ،كــل ذلــك فــى
َنف ٍَس أو أكثر.
حﺎكمـﺎ لغــرض
مثــﺎل ذلــك :خــرج ليــزور
ً
دنيوى ،يريد به أذية الغيـر ،أو يريـد بـه الجـﺎه
ليعظم بين النﺎس ،أو يريد به رفعـة درجـة ،أو
وظيفة ،أو إكبﺎت عدو ،ففتح بﺎب النـﺎر ،المعـد



للــر ْجلَي ِْن ،فلمــﺎ جلــس بــين يديــه اضــطر أن
ِّ
يصدقه فيمﺎ يقول ،أو يعينه على كشـف عـورة
من عورات أهل اﻹيمﺎن ،ففتح بﺎب اﻷذنين ،ثم
تكلــم بمــﺎ ﻻ يرضــى ﷲ ورســوله ففــتح بــﺎب
اللسان ،ثم قدم لـه تحفـة مـن طعـﺎم أو شـراب
ففتح بﺎب الـبطن؛ ﻷنه أكـل بمعصـية ﷲ مـﺎ ﻻ
يستحق ،ثم نظـر إلـى الزينـة واﻷثﺎثـﺎت فـأنكر
نعمــة ﷲ عليــه وأصــغرهﺎ ،ففــتح بــﺎب النــﺎر
للعينين؛ حتى يفتح أبواب النﺎر كلهـﺎ ،ثـم يـراه
عظي ًمﺎ نﺎفعًﺎ ضﺎرا فيسلب اﻹيمﺎن مـن القلـوب
مجلس واحد ،أعﺎذنﺎ ﷲ من ذلك.
فى
ٍ
ومثﺎل آخـر :وهـو أن يخـرج لزيـﺎرة أهـل
الدنيﺎ من إخـوان السـوء ،فـيجلس معهـم للغيبـة
والنميمــة ،وســب المؤمنــﺎت الغــﺎفﻼت ،وقــد
يتجـــﺎوز ذلـــك إلـــى ســـب العلمـــﺎء العـــﺎملين،
الصﺎلحين المصـلحين ،وقـد يتجـﺎوز ذلـك إلـى
سب وﻻة اﻷمور المخلصين أهـل العـدل ،وقـد
يتجﺎوز ذلك إلى أكل وشرب مﺎ هو حرام ،قﺎل
تعــﺎلىَ  :فــﻼَ تَ ْق ُعــ ْد َب ْعــ َد الــ ِذّ ْك َرى َمــ َع َ
القــ ْو ِم
ال ﱠ
ظﺎ ِل ِمينَ ) اﻷنعﺎم ،(٦٨ :وقـﺎل ) :المـر ُء
(
٩
)
ُ
دين خلي ِل ِه فلينظر أحدُكم َم ْن يُخَﺎ ِل ْل( .
على ِ
) (١رواه البخــﺎرى فــى صــحيحه :كتــﺎب اﻷدب ،بــﺎب
عﻼمة حب ﷲ  ،ح.٦١٧٠ ،٦١٦٩ ،٦١٦٨
) (٢رواه البخﺎري فــي صــحيحه :كتــﺎب الرقــﺎق ،بــﺎب
التواضع ،ح ،٦٥٠٢بلفظ) :من عﺎدى لي وليﺎ ..(...
) (٣رواه مسلم فى صــحيحه :كتــﺎب الصــﻼة ،بــﺎب مــﺎ
يقﺎل فى الركوع والسجود ،ح.٤٨٦
) (٤رواه أبــو داود فــى ســننه :كتــﺎب اﻷدب ،بــﺎب فــي
الحسد ،ح.٤٩٠٥
) (٥رواه اﻹمــﺎم الغزالــى فــي البدايــة والنهﺎيــة :القســم
الثﺎني القول في اجتنﺎب المعﺎصــي ،حــديث جــﺎمع فــي
معﺎصي القلب ،ص.١٩
) (٦رواه أبو نعيم فى حلية اﻷوليﺎء.١٦٣/٦ :
) (٧رواه البخﺎري في صــحيحه :كتــﺎب اﻹيمــﺎن ،بــﺎب
س ـل َِم المســلمونَ مــن لســﺎنِ ِه وي ـدِه ،ح،١٠
المســل ُم مــن َ
ومســلم فــي صــحيحه :كتــﺎب اﻹيمــﺎن ،بــﺎب تفﺎضــل
اﻹسﻼم وأي أموره أفضل ،ح.٦٥
) (٨رواه النسﺎئي في ســننه :كتــﺎب اﻹيمــﺎن وشــرائعه،
بﺎب صفة المؤمن ،ح.٥٠١٠
) (٩رواه اﻹمﺎم احمد في مســنده :مســند المكثــرين مــن
الصحﺎبة ،مسند أبو هريرة  ،ح.٨٤١٧

لمــا كــان اﻹنســان جــوهرة عقـ د
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب،
وقــد جمــع ﷲ فيــه كــل حقــ ائﻖ
الوجــ ود 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 الكائنـــ ات،
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 فـ ي 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 .


بيﱠن اﻹمـا ُم المجـ ّدِد السـيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم حالــة عمــارة
اﻷرض قبل خلـق سـيدنا آدم عليـه
الســﻼم؛ أن اﻷرض كانــت عــامرة
بأنواع كثيـرة مثـل أنـواع اﻹنسـان
وغيره ،فحارب المﻼئكةُ قبل ذلـك
الجــ ﱠ
ـن الـــذين كـــانوا مـــن عمـــار
اﻷرض ﻹفســـادهم فيهـــا وســـفكهم
الدماء البريئة.
وتفصيل ذلك كما أورده البغـوي فـي تفسـيره:
ض ،وخلـــق
أن ﷲ تعـــالى خ ََلـ ـقَ ﱠ
السـ ـ َما َء َو ْاﻷ َ ْر َ
المﻼئكة والجن ،فسـكن المﻼئكـةُ السـما َء وسـكن
الجــ ﱡ
اﻷرض - ،ومعلـــوم أن المﻼئكـــة خلقـــوا
ـن
َ
مجبولين على الطاعـة ،أمـا الجـن فمـنهم المسـلم
ومنهم الكافر ،كمـا قـال المـولى  علـى لسـان
اسـ ُطونَ 
الجنَ  :وأ َ ﱠنـا مِ ﱠنـا ْال ُم ْسـ ِل ُمونَ َومِ ﱠنـا ْالقَ ِ
ع َبـدُوا
)الجن- (١٤ :؛ فإنهم لمـا سـكنوا اﻷرض َ
ط ِو ً
دهرا َ
س ُد
اﻷرض ،ث ُ ﱠم
يﻼ في
ِ
ﷲ ً
ظهر فِي ِه ُم ْال َح َ
َ
ي فكفر قوم منهم فأفسدوا واقتتلوا.
َو ْالب ْغ ُ
فبعثَ ﱠ ُ ِإلي ِهم ُج ْندًا من المﻼئك ِة علـى رأسـهم
ُ
فهبطـوا
ِإ ْبلِيس ،وكـان ُم ْر ِشـدهم وأ َ ْك َثـرهُم ع ِْل ًمـا،
الجن و َ
ﱠ
ط َردُوهم ِإلَى شعوب
رض فحاربوا
ِإلَى اﻷ َ ِ
ف
ور وس َكنُوا اﻷ َ َ
الجبال و َجزَ ائ ِِر الب ُح ِ
رضَ ،وخ ﱠَفـ َ
ﷲ عـــنهم العبـــادة ،وأعطـــى ﱠ ُ ِإ
بلـــيس ُم ْلـــكَ
َ
اﻷرضَ ،و ُم ْلكَ السماء الدنيا وخزانة الجنة ،فكان
ِ
اﻷرض وتارة ً في السماءِ وتارة ً
ً
ِي
ف
ة
تار
ﱠ
ِ
يعبد َ
نفس ـهَ :م ـا
ِفـي الجنــة فدخلــه العُجــب ،وقــال فــي ِ
أَع َ
ﻷنـي أكــر ُم المﻼئكــة
ْطـانِي ﱠ ُ هــذا الملــكَ ِإ ﱠﻻ ِّ



عليـــه ،فقـــال ﷲ تعـــالىِ  :إ ِّنـــي
ض
َج ِ
اعـــ ٌلَ خـــالِق ِ فـــي ْاﻷ َ ْر ِ
َخ ِل َيفــةً) البقــرة" ..(٣٠ :تفســير
البغوي بتصرف"..
وعن ابن عباس رضـي ﷲ عنهمـا
قال :أول من سكن اﻷرض الجـن،
فأفسدوا فيها وسـفكوا فيهـا الـدماء،
بعضــا ،فبعــث ﷲ
بعضــهم
وقتــل
ً
ُ
إلــيهم إبلــيس ،فقــاتلهم إبلــيس ومـ ن
معـــه؛ حتـــى ألحـــ ـقهم بـجـــ ـزائر
البحور وأطراف الـجـبـال ،ثم خلق
آدم وأسكنه إياها.
وعن عبد ﷲ بن عمرو ،قـال :كـان الجـن بنـو
الجان في اﻷرض قبل أن يخلـق آدم بـألفي سـنة،
فأفسدوا في اﻷرض ،وسـفكوا الـدماء ،فبعـث ﷲ
جنــدا مــن المﻼئكــة فضــربوهم ،حتــى ألحقــوهم
اعـ ٌل
بجزائر البحور ،فقال ﷲ للمﻼئكةِ  :إ ّنِي َج ِ
ض َخل َ
ِيهـا َمـن
فِي اﻷ َ ْر ِ
ِيفـةً ،قـالوا :أَتَجْ َعـ ُل ف َ
يُ ْف ِس ُد فِي َها َو َي ْس ِفكُ ال ِ ّد َماء ،قالِ  :إ ِّنـي أَع َْلـ ُم َمـا
ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ ) البقرة.(٣٠ :

وقــد اقتضــت الحكمــة اﻹلهيــة أن يجعــل فــي
اﻷرض خليفة عنه سبحانه ﻻحتياجهـا لـذلك؛ ﻷن
السماء وما فيها ﻻ تحتاج إلى خليفة؛ ﻷن مﻼئكـة
السماء أجسام نورانية ﻻ تقع مـنهم الخطايـا ،فهـم
ﻻ يحتاجون إلى خليفة ،والخليفة في اﻷرض هـو
سيد َمن في اﻷرض و َمن في السماء.

اعـ ٌل ِفـي
فأباح سبحانه عن ذلـك السـر لمﻼئكتـه بقولـهِ  :إ ِّنـي َج ِ
ض َخل َ
ِيفـةً) البقــرة (٣٠ :فســألوا ربهــم جــل جﻼلــه مســتفهمين
اﻷ َ ْر ِ

يعلمونه فضﻼً عن أن يشهدوه.
فأظهر ﷲ تلك الحقائق؛ حتى رآها المﻼئكة ،فقال بعد أن تحققـوا
منهـــا :أَن ِب ُئـــونِي ِبأ َ ْسـ ـ َماء َهـ ــؤُﻻء) البقـــرة (٣١ :أي :الحقـــائق

استفهام من يريد كشف الحكمة وعلم مراد ﷲ تعالى مـن هـذا فقـالوا:
أَتَجْ َع ُل فِي َها َمن يُ ْف ِس ُد فِي َها) البقرة (٣٠ :أي :كمـا أفسـد الجـ ن مـن

صا ِدقِينَ ) البقرة (٣١ :في دعواكم ،فلم
المعروضة عليكم ِ إن ُكنت ُ ْم َ

ِس َلـكَ ) البقـرة(٣٠ :
س ِّب ُح ِب َح ْمـدِكَ َونُ َقـ ّد ُ
قبلهم ،مع ْ
قولِهمَ  :ونَحْ نُ نُ َ
ليقيموا الحجة على أنهم أولـي بالخﻼفـة مـن آدم وبنيـه؛ ﻷن بنـي آدم

يســع المﻼئكــة بعــد إقامــة الحجــة علــيهم إﻻ اﻹنابــة إلــى ﷲ بالتوبــة،
وسرعةُ اﻹناب ِة بعد الخطيئة هي العناية الكبرى التي يوفق ﷲُ لها من

سيفسـدون فـي اﻷرض ويسـفكون الـدماء كمـا كـان مـن شـأن الجـن،

علﱠ ْمتَنَا ِإ ﱠنكَ أَنـتَ
سبقت لهم الحسنى فقَالُواُ  :
س ْب َحانَكَ َﻻ ع ِْل َم لَنَا ِإ ﱠﻻ َما َ
ْالعَلِي ُم ْال َحكِي ُم) البقرة.(٣٢ :
ثم قال َ  :يا آ َد ُم أَن ِب ْئ ُهم ِبأ َ ْس َما ِئ ِه ْم) البقـرة (٣٣ :لتقـيم الحجـة

فأجابهم سبحانه إجابة من علم نواياهم واطلع على خفايـاهم فقـال
جلت قدرته :إِ ّنِي أ َ ْعلَ ُم َما ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ  أي :من كمـال ذاتـي وجمـال

عليهم في دعواهم التي ظنوا فيها أنه لم يخلق خلقًا أعلم منهم ،فَلَ ﱠمـا
أَن َبأَهُ ْم ِبأ َ ْس َمآ ِئ ِه ْم) البقرة (٣٣ :قامت الحجة ،ووجـب أن يتـأدبوا بمـا

وجﻼل أسمائي وصـفاتي ،ومـا تعلـق بـه علمـي مـن مقتضـيات تلـك

ب
يبينـه ﷲ سـبحانه لهــم بقولـه تعــالى :أ َ َلـ ْم أَقُـل لﱠ ُكـ ْم ِإ ِّنـي أَع َْلـ ُم غ َْيـ َ
ض َوأَعْلَـ ُم َمـا ت ُ ْبـدُونَ َو َمـا ُكنـت ُ ْم تَ ْكت ُ ُمـونَ ) البقــرة:
لسـ َم َاوا ِ
ا ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ

فأبرزته قدرتي.

.(٣٣

ووجه أولويتهم بالخﻼفة أنهم يسبحون بحمـده ويقدسـ ون لـه سـبحانه،
والتسبيح والتقديس هو صﻼة المﻼئكة.

الحضرات العلية من اﻷزل ما خصصته إرادتـي مـن حضـرة علمـي
فلما خلق  سيدنا آدم  تفضل  فكشف للمﻼئكة عن غيب
علﱠ ـ َم آد ََم اﻷ َ ْس ـ َماء ُكلﱠ َه ـا ُثــ ﱠم
علمــه مزي ـ ًدا لعلمهــم؛ قــال ســبحانهَ  :و َ
ع َلــى ْال َمﻼَئ َِكــ ِة َف َقــا َل أَن ِب ُئــونِي ِبأ َ ْســ َماء َهـــؤُﻻء إِن ُكنــ ت ُ ْم
ضــ ُه ْم َ
ع َر َ
َ
صا ِد ِقينَ ) البقرة (٣١ :ليقيم الحجة عليهم بما تفضل به سبحانه على
َ
ذلك الخلق الجديد الذي سيكون خليفة عنه في أرضه من مزيد فضـل
ليس عند المﻼئكة.

وقد أشرنا فيما مضى إلى خلق اﻹنسان والحقائق التي ركب منها
الروح والنفس والعقـل والجسـم الـذي هـو هيكلـه وشـبحه ،وأن
وهي ﱡ
هيكله بدأ ﷲ خلقه من أركان الوجود ،وهـي :التـراب والمـاء والنـار
والهواء ليكون طي ًنا ثم صلصاﻻً؛ وهو سيدنا آدم .
ثم جعل نسله من سﻼلة ماء مهين ،ثم كانت نشـأته الكونيـة التـي
صوره جل جﻼله في
هي النطفة الجارية في مجرى البول مرتين ،ثم ﱠ

ﻷن المﻼئكة فطرهم ﷲ تعالى علـى التسـبيح والتقـديس والع ـب ادة

الرحم من نطفة ،إلى علقـة ،إلـى مضـغة لحـم ،إلـى عظـام ،ثـم كسـا
العظام لح ًما ،ثم أنشأه خلقًا آخر مجردًا من كل إدراك وشعور وعلـم،

وهي مادة غذائهم وحقيقة أعمالهم ،وأغناهم ﷲ عن المادة ولوازمها،

كأنه نبات يأكل ويشرب من لبان أمه ،وينمو ويتحرك من غيـر إرادة
ين * ثُ ﱠم
سانَ مِ ن ُ
اﻹن َ
س َﻼلَ ٍة ِ ّمن طِ ٍ
وشعور كما قال تعالىَ  :و َلقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ

ﻷنهم علموا بطريق اﻹلهام بقدر الحقائق التي خلقهم ﷲ منها ،ولكنهم

ين * ُثـ ﱠم َخلَ ْق َنـا ال ﱡن ْ
َجعَ ْلنَاهُ نُ ْ
ع َل َقـةً فَ َخلَ ْقنـَ ا ْالعَلَ َقـةَ
ط َفـةَ َ
طفَةً فِي َقـ َرا ٍر ﱠم ِكـ ٍ
َسـ ْونَا ْالع َ
ضغَةَ ِع َ
نشـأْنَاهُ خ َْل ًقـا
ام لَحْ ًمـا ُثـ ﱠم أ َ َ
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا ْال ُم ْ
ُم ْ
ظا ًما فَك َ
ِظـ َ

ﷲ فـي الكـون؛
فلم يكن من مقوماتهم مـا يحتـاج إلـى علـم مـا أبدعـه ُ
في حاجة إلى مزيد العلم لتنكشف لهم حكمة الحكـيم وغرائـب قدر ـت ه
وعجائب صنعته ،وأتـى بلفـظُ  :ك ﱠل َهـاً 
بيانـا لشـمول اﻷسـماء التـي
تعلمهــا آدم عليــه الســﻼم مــن ربــه لكــل مــا ﻻ غنــى ﻵدم عنــه فــي
ضرورياته وكمالياته.

اركَ ﱠ ُ أَحْ َس ُن ْالخَا ِلقِينَ ) المؤمنون.(١٤ – ١٢ :
آخ ََر َفت َ َب َ
وعن أبي موسى ،عـن النبـي  قـال :ﱠ
)إن ﷲَ ت ََعـالَى خ ََلـ َق آد ََم
ض:
ض ،فَ َجا َء َبنُو آد ََم َع َلى قَد ِْر ْ
يع ْ
اﻷر ِ
اﻷر ِ
ض ٍة قَب َ
مِ ن قَ ْب َ
ض َها مِ ن َجمِ ِ
والســ ْهلُ،
واﻷســ َودُ؛ َو َبــيْنَ ذَ ِلــكَ ،
ض،
ْ
َجــا َء ِمــ ْن ُهم اﻷحْ َمــ ُر،
ْ
ﱠ
واﻷبــ َي ُ
يثَ ،و ﱠ
َوال َح ْزنُ؛ َوالخ ِب ُ
الط ِّيبُ َ ،و َبيْنَ ذَلِكَ (" ،أحمد والطبراني عن أبـي

فآدم عليه السﻼم لم يكن يعلم شيئًا ،ولكن ﷲ تعالى شاء أن يقهـر
المﻼئكة بإظهار عجزهم عن علم ما ﱠ
علمـه سـبحانه ﻵدم ،لتنـبلج لهـم

وقد جمع ﷲ في اﻹنسان الشهوة والعقل ،فإذا قهرته الشهوة انحط

حكمة ﷲ في إيجاد آدم ،وليعلموا حق العلم أن وجود آدم خيـر للعـالم

إلى أسفل سافلين فكان أضل من اﻷنعام ،وإذا أمده ﷲ ومنحه المزيـد

أجمع من المﻼئكة والجن والحيوانات والجمادات ،فبآدم شهد المﻼئكة

من فضله رفعه إلى اﻷعلى فوق عالين وعليين؛ لما أودع فيه من قوة

من جمال ﷲ وجﻼله وكمالـه وبهائـه وضـيائه ونـوره مـا لـم يكونـوا

الشهوة فجاهدها فوق جهاد الحديد والنار.

موسى".



آل بيته وخدامه وأعوانه في سياسته ،وعمد معاوية إلى كل معتـرض
قانعـا بعطائـه السـنوي وهـو ألـف
كان معاوية في عهد الفـاروق ً

عليه وعلى إنفاقه لهذه اﻷموال في غير وجوهها ،فأقصاه عـن الشـام

دينار ،وكان الوﻻة والرعية ﻻ يشكون إجحافًا وﻻ محاباة فيما يرجـع

وأرسله إلى حيـث يشـاء مـن الـبﻼد اﻹسـﻼمية اﻷخـرى ﻻ يعنيـه أن

على أرزاق العمال الكبار والصغار ومنهم الوﻻة ،فلما انقضـى عهـد

يصــنع الشــاغبون مــا يصــنعون فــي غيــر وﻻيتــه ،وهــو يعلــم أنهــم

الفاروق كثرت الشكوى من تقسـيم هـذه اﻷرزاق ،ومـن إيثـار بعـض

سيشغبون على عثمان حيث ذهبوا ،وأن عثمان يلقى من الفتنة ما هو

الوﻻة بالوﻻيات لقـرابتهم مـن الخليفـة ،وكانـت هـذه الشـكوى إحـدى

حسبه في جواره.

الدعايات التي تذرع بها المشاغبون للثورة التي تفاقمت؛ حتى ذهبـت
بحياة عثمان.

وحديث أبي ذر في الشام معروف ننقل منه ما يدور حول موقف
معاوية من عثمان كما جاء في الكامل ﻻبن اﻷثير:

ولم يكن معاوية يجهل هـذه النقمـة الفاشـية فـي الوﻻيـات ،ولكنـه

كان أبو ذر يـذهب إلـى أن المسـلم ﻻ ينبغـي أن يكـون فـي ملكـه

على ذلك كتب إلى عثمان يطلب زيادة عطائه ،ويطلب غيـر ذلـك أن

أكثر من قـوت يومـه وليلتـه ،أو شـيء ينفقـه فـي سـبيل ﷲ ،أو يعـده

يقطعه اﻷرض التي قتل أصحابها مـن الـروم أو تركوهـا ،وهـاجروا

ِضـةَ َوﻻَ
َب َو ْالف ﱠ
لكريم ،ويأخذ بظاهر القـرآن َ و ﱠالـذِينَ َي ْك ِنـ ُزونَ الـذﱠه َ

إلى بﻼد غير البﻼد المفتوحة من أرض الدولة البيزنطيـة ،وتعلـل لـه

س ِبي ِل ﱠ ِ فَ َب ّ
ب أَل ٍِيم) التوبـة (٣٤ :فكـان يقـوم
ش ِْرهُم ِبعَذَا ٍ
يُن ِفقُو َن َها فِي َ

بكثرة وفود اﻷمصار والرسل ،وأن هذه الضـياع المتروكـة ﻻ يؤخـذ

بالشــام ،ويقــول :يــا معشــر اﻷغنيــاء واســوا الفقــراء … بشــر الــذين

عليها الخراج ،وﻻ تحسب من أموال أهل الذمة كمـا جـاء فـي تـاريخ

يكنزون الـذهب والفضـة وﻻ ينفقونهـا فـي سـبيل ﷲ بمكـاو مـن نـار

ابن عساكر ،وكانت هذه الضياع وأمثالها تلحـق ببيـت المـال ،ويُنفـق

تكوى بها جباههم وجنـوبهم وظهـورهم ،فمـا زال حتـى ولـع الفقـراء

منها على المصالح العامة ومعونـة المعـوزين وذوي الحاجـات ،فلمـا

بمثل ذلك وأوجبوه علـى اﻷغنيـاء ،وشـكا اﻷغنيـاء مـا يلقـون مـنهم،

أذن له عثمان بزرعها واﻻنتفاع بثمراتها؛ حبسـها علـى نفسـه وعلـى

)(١

فأرسل إليه معاوية بألف دينار في جنح



الليـل فأنفقهـا ،فلمـا صـلى

معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه ،فقـال :اذهـب إلـى أبـي
ذر فقل له :انقذ جسدي مـن عـذاب معاويـة! … فإنـه أرسـلني إلـى
غيرك وإني أخطأت بك ،ففعل ذلك ،فقال له أبو ذر :يا بني قـل لـه:
وﷲ ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار ،ولكن أ ِ ّخرنا ثﻼثة أيام حتـى
نجمعها ،فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله كتب إلى عثمان :إن
ي ،وقد كان كذا وكذا للذي يقوله للفقـراء ،فكتـب
أبا ذر قد ض ﱠيق عل ﱠ
إليه عثمان :إن الفتنة قد أخرجت خطمهـا وعينيهـا ،ولـم يبـق إﻻ أن
ي وابعـث معـه دلـيﻼً وزوده
تثب ،فﻼ تنكأ القـرح وجهـز أبـا ذر إلـ ﱠ
وارفق به ،وكفكف الناس ونفسك ما استطعت.
ولما خرج الشاغبون بالفتنة من الكوفة إلـى الشـام بـأمر عثمـان
كتب عثمان إلى معاوية ،كما جاء في ابن اﻷثير" :إن نف ًرا قد خلقـوا

ﻻ تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية ،أنا ابن خالد بـن الوليـد ،أنـا
)(٢

العاجمات ،أنا ابن فاقئ الردة ،وﷲ لـئن بلغنـي

للفتنة؛ فأقم عليهم وانههم ،فإن آنست منهم رش ًدا فأقبل ،وإن أعيـوك

ابن من قد عجمته

فارددهم علي".

أمصـكه  -أي :جعلـك
يا صعصعة أن أح ًدا ممـن معـي دق أنفـك ثـم
ﱠ

فلقيهم معاوية وزجرهم وأغلظ لهم ،ثم أتاهم بعد ذلك؛ فقال لهم:

شهرا كلمـا ركـب
صه  -ﻷطيرن بك طيرة بعيدة المهوى ،فأقامهم
تم ﱠ
ً

"إنــي قــد أذنــت لكــم فــاذهبوا حيــث شــئتم ﻻ ينفــع ﷲ بكــم أحـ ًدا وﻻ

مشاهم ،فإذا مر به صعصعة قال :يـا ابـن الخطيئـة! … أعلمـت أن

يضره ،وﻻ أنتم برجال منفعة وﻻ مضرة ،فإن أردتم النجاة فـالزموا

من لم يصلحه الخير أصلحه الشر ،ما لـك ﻻ تقـول كمـا بلغنـي أنـك

جماعتكم وﻻ يبطرنكم اﻹنعام ،فإن البطر ﻻ يعتري الخيـار ،اذهبـوا

قلت لسعيد ومعاوية؟ … فيقولون :نتوب إلى ﷲ ،أقلنا أقالك ﷲ ،فما

إلى حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم".

زالوا به حتى قال :تاب ﷲ عليكم ،وسرح اﻷشتر إلى عثمـان ،فقـدم

وكتب إلى أمير المؤمنين يهون له من شأنهم ويقول عنهم :إنهـم
"ليسوا ﻷكثر من شغب ونكير".

إليه ثانيًا ،فقال له عثمان :احلل حيث شئت ،فقال :مـع عبـد الـرحمن
بن خالد ،فقال :ذلك إليك ،فرجع إليه".

ولـم يكـن أمــرهم ليعييـه ،فــإنهم ذهبـوا حــين سـرحهم يقصــدون

وعلى اختﻼف الروايات في تنقل هذه الفئة بـين الكوفـة والشـام،

الجزيرة ،فعلم بهم عبد الرحمن بن خالد فما أعيـاه أمـرهم ،ودعـاهم

وفيمــا قــالوه وقيــل لهــم ،لــم يتغيــر موقــف معاويــة فــي جميــع هـ ذه

إليه ولم يذهب إليهم كما فعل معاوية؛ فتوعدهم عبد الـرحمن وعيـ ًدا

الروايات ،وهو موقف الرجل الذي ﻻ يبالي بعد أمانه على وﻻيته أن

ﻻ يشكون فيه ،وقال لهم" :يا آلة الشيطان! ﻻ مرحبًا بكـم وﻻ أهـﻼً،

تنجم الفتنة حيث نجمت ،وأن يبتلى بها الخليفة بنجوة منه.

ـورا وأنــتم  -بعــد  -نشــاط .خســر ﷲ عبــد
قــد رجــع الشــيطان محسـ ً
الرحمن إن لم يؤدبكم … يا معشر من ﻻ أدري أعرب هم أم عجم،



فأرى الليل .تحـدق فـي عينـي فتـرى

العفية مشنقة ،وﻻ حاجز يمنعني من الـذهاب

النهـار .هــي الغيـاب وأنــا الحضــور،

إلــى مــا أريـ ده مــن جهــر بــالحق فــي وجــه

لكنــي أراهــا الحضــور وأنــا الغيــاب.

الباطل ،ودفع النور ليصـرع الظـﻼم .لكننـي

بيننا ﻻ حضور وﻻ غياب ،وﻻ غياب

ً
أحيانــا هـــو
أعلـــم أن رضـــاءك واندهاشـــك

وﻻ حضور .من ذا الـذي بوسـعه أن يعـرف

مصيدتي ،كما هو عتابك أو سؤالك.

الوقت بينما الجسـد ريشـة ،والـروح تنهمـر.

يا أيها التي كبرت في غيابي ،أنا حاضر

الحياة مفروشة فوق جثث الموت ،ممتدة إلى

اﻵن كي أشهد اكتمالـك ،وأنـت تنـزعين مـن

ســمراء كــالقمح ،شــهية كالنبيــذ ،عفيــة

مــا ﻻ نهايــة ،وتــدعونا للخلــود ،ﻻ بدايــة وﻻ

ً
قــادرا علــى
وعقــﻼ
فارعــا،
اﻷيــام جســدًا
ً
ً

كريح السماء ،حين تريد أن تراقص الشجر،

نهايــة .فــي المتاهــة نحــن نســير ،ﻻ نريــد

استيعاب ما يطلبه الزمن الجديد ،الـذي أقـ ف

شجية كتغريد طير عصره اﻷلم .حين تبتسـم

الخروج بينما النهار يفر والليل يتقـدم ً
واثقـا،

ً
عـاجزا ،وأيـامي تهـرب مـن
أنا على تخومه

تولد الشـمس ،ويهمـي المطـر ،فتتفـتح ورود

متوكئًا على سوقنا المجهدة.

بين أصابعي.

الدنيا .أقول لهـا :أنـا لـك ،فـأرى فـي عينيهـا

كيف لي يا صغيرتي أن أندهش لك كمـا

الفرح ،وكأني مشرف على اﻻحتضار .تقول

فعلــت أنــت فــي ســالف اﻷيــام ،حــين كنــت

لي :الحياة أنت .وأنا كهل يهتز علـى أجنحـة
الشفق ،هي تشرق الشمس مـن كفيهـا ،لكننـا
نتﻼقي عند أول المساء ،حين يفـرش الغـبش
ستار اﻷمان ،فﻼ يرانا أحد .أحدق في عينيها

آه يا صغيرتي الجميلة ،شاردة أنت على
مفارق اﻷيـام ،تخفـين شـقاوتك كـي تظهـري
أمامي جادة كأنك صخرة مع أن داخلك نهـر
دافق مـن المشـاعر التـي تفـيض فـي عينيـك
فتغرقني .لم تمدي من ضـفائرك المسترسـلة



تنصــتين إلــى كﻼمــي الغريــب ،وأفكــاري
الذاهبة عـن زمنـك ،وتتسـع حـدقتاك غربـة،
ﻷرى فيهما شفقة علـى أيـامي التـي راحـت،
كيــف مضــت علــى هــذا النحــو؟ وأي قــدرة

سرت في أوصالها؛ حتى وصلت إلى أيامـك

المفرودتين لتهش عنك وأخوتـك وأمـك هـذه

الجبــال ،فتنفجــر بــراكين مســتعرة ،فتغــور

التـــي تـــنعم بكـــل شـــيء ،اقتحـــام اﻵفـــاق،

المناقير الشرهة ،واﻷنياب الحادة.

الصخور ،ويبرز الطمي العفي في قلب النار

يــا صــغيرتي ﻻ تتركــي براءتــك علــى

ً
محمﻼ بالظنون .والظن أثقل على النفس من

قارعة الطـرق ،أو فـي حقائبـك الفارغـة ،أو

الصــخر الهائــل علــى الطــين .أنــت تجعلينــه

أتعجب لتعبيراتك ،وأسأل نفسي :في أي

حتى في تلك النظـرة الواصـلة بينـك وبينـي،

كذلك فتحملين وزر ظنونك ،التي تميـد منهـا

لحظة كنت شاردًا أهذي وكنت أنت تلتقطـين

حــين يــدفع الســؤال جفنيــك للتباعــد ،ﻷرى

الجبال.

الكلمات من فوق شفتي المقـددتين مـن فـرط

الحيــرة محفــورة فــي مقلتيــك ،فأمــد يــدي

عشقي أنا يعيش بين الصخر ،بذائقة نهر

اﻷســى .هــل ســمعتيها فــي صــحوي أم فــي

ﻷبـددها ،وأرش مكانهـا حبـات البهجـ ة ،كــي

ونســيم وفراشــات وورد ونحــل دائــب يجــد

منــامي أم فــي غشــاوة بــين هــذا وذاك ،فــي

تبقى ابتسامتك مشرقة إلى اﻷبد.

وراء القوت العابر كي يخرج لنا هذا العسـل

واﻻنتصار الدائم على الشدائد ،وتبدد ما كنت
ً
مجهوﻻ وأنا في مثل سنك.
أعتبره

حضور أم في غياب يا صغيرتي؟

المصفى ،الذي فيه شفاء للناس.

أعطيتـــك بعـــض مـــا يضـــنيني دون أن
أدري كيف لك أن تهديني ﻷيام أخاذة ذهبـت
عني بجسـدها ،لكـن روحهـا تسـكن روحـي.
دست علـى حـروف الكـﻼم؛ حتـى ذاب بـين
سا يجري إلى أذنيك ،وﻷنه
أسناني وصار سل ً
متدفق من أعماق نفسـي ،رشـق فـي نفسـك،
وتسلل إلى خﻼياك.
ً
أحيانـا ،فأنـا،
اغفري لـي ابتعـادي عنـك
وبعد كل هذه السنين ،ﻻ أبرح منطق الطير،

مـــا الـــذي تســـرب إلـــى نفســـك جعلـــك
تتوهمين بأن ما كان لك ليس كـذلك .غيرتـك
وحيرتك وشوقك العارم يأتي على ما ظننـت
أنه راسخ كطود عظيم ،وﻻ يزحزحـه شـيء
أبدًا .كيف لك أن تدعي الريح الخفيفة تهز ما
كنا نظن سويا أنه ثابت إلى اﻷبد؟
متى يدرك الرجل المتيم أن غيرة امـرأة
عليــه قــادرة وحــدها أن تطلــق مــا يزلــزل

الظنـــون حريـــق يـــا صـــديقتي ،مـــوت
ﻷصحاب النفوس المهيضة ،وبعـث للمحبـين
الواقفين هنـاك عنـد أقصـى اﻷرض هـازئين
بكـــل الـ ـ ذي جعلكـــم أيهـــا النـــاس تحزنـــون
وتيأسون؛ ﻷن هناك من وسوس في نفوسـكم
بأن الحب اﻷصيل بوسـعه أن يتزحـزح كمـا
يجري للصخر حين يتقادم عليه الزمن.
الصخر لي يا صديقتي ،رهـن إشـارتي؛
ﻷن نفسي أقوى منه .الصخر ﻻ يملك سـوى

صا ويعود بطا ًنا .أسعى وراء
الذي يغدو خما ً

أن يتهاوى حين أقرأ عليـه وردي وعزائمـي

رزقي المربوط بـأرزاق الـذين خرجـوا مـن

في العشق ،وكل ما تحمله رغبتي في هدايـة

ظهــري ودبــوا علــى اﻷرض .معــذور أنــا

الناس إلى المودة .والعشق عندي هو الذوبان

ً
أحيانـا أن هنـاك أيـاد
بعماي الذي يصور لي

في الذي خلق .أمنية هـي ،وسـتظل ،فمـن ذا

غليظة تمتـد لتمنـع عنـي مـا يمـدني بأسـباب

الذي بوسعه أن يذوب في كل ما كان ويكون

البقاء .اهتزاز عابر يا صغيرتي ﻻ يلبـث أن

وسيكون ،لكن بوسع كثيـرين منـا أن يـذوبوا

ي
ي الثـــابتتين ،وذراعـــ ﱠ
يخمـــد تحـــت قـــدم ﱠ

في معشوقهم الذي هو من لحم ودم.





الـــــداني المقـــــرئ )ت
٤٤٤ه( ،والقاضــي أبــو
الوليــــــد البــــــاجي )ت

لم تكـن منطقـة شـمال وغـرب أفريقيـا بمعـزل عـن التحـوﻻت

٤٧٤ه(.

الفكرية التي عرفتها الحضارة اﻹسﻼمية .وذلك ﻷن علمـاء اﻹسـﻼم

أمـــا فـــي المغـــرب

أنفسهم كانوا حريصين على أن تصل آراؤهم ومذاهبهم إلى مختلـف

اﻷقصــــى فقــــد احتــــاج

ربوع العالم اﻹسﻼمي .وكانت بوابة الغرب اﻹسﻼمي ومعبر اﻵراء

انتشار اﻷشعرية إلى مدة

والمذاهب إليه في تونس أو إفريقية بتعبير القدماء ،وخاصة حاضرة
القيــروان .بمناراتهــا العلميــ ة الرائــدة ،ومــن أوائــل الــذين نشــروا
اﻷشــعرية بــالقيروان أبــو إســحاق إبــراهيم بــن عبــد ﷲ الزبيــدي
المعروف بالقﻼنسي )ت ٣٥٩هـ( .وقد كان ابن أبي زيـد القيروانـي
على صلة علمية بأبي عبد ﷲ بن مجاهد البصري )ت ٣٧٠هـ( أحد
تﻼمذة اﻹمام أبي الحسن اﻷشعري ،حتى أن بعض المصادر جزمت
بتحــول ابــن أبــي زيــد إلــى المــذهب اﻷشــعري بعــد كتابتــه لرســالته

أطـــول نســـبيا ﻷســـباب







كثيرة؛ منها أن المغـرب
لــــم يعــــرف المــــذاهب
العقديــــة غيــــر الســــنية
كــاﻻعتزال والتشــيع إﻻ
فــي حــدود ضــيقة وفــي
منـــــاطق محصـــــورة؛

الشهيرة التي جاءت مقدمتها العقدية على مذهب السلف في تفـويض

ولـذلك لـ م تمـ س الحاجــة

معاني الصفات اﻹلهية وتجنب التشبيه والتأويـل معـا .وكـان لتﻼميـذ

عنــد العلمــاء إلــى تبنــي

اﻹمـام أبـي بكــر البـاقﻼني )ت ٤٠٣هـ ـ( -وهــو مـن أعـﻼم المالكيــة

اﻷشــعرية فــي بيئــة يقــل

واﻷشــعرية فــي اﻵن نفســه -دور بــالغ اﻷهميــة فــي نشــر اﻷشــعرية

فيهــا الخــﻼف العقــدي،

بتــونس .ومــنهم أبــو الحســن القابســي )ت ٤٠٣هـــ(؛ وأبــو عمــران

وكان يكفيهم موقف كبار

الفاسي )ت ٤٣٠هـ( الذي استقر بالقيروان بعد عودته من المشـرق.

العلماء من سلف اﻷمة.

وفي الفترة نفسها تقري ًبا كان العلمـاء الـذين عـادوا مـن الرحلـة إلـى

ومــن أبــرز العلمــاء

المشرق ينشرون اﻷشـعرية فـي أقصـى الغـرب اﻹسـﻼمي؛ أي فـي

الــذين نشــروا اﻷشــعرية

اﻷندلس .ومنهم اﻹمام أبو محمد عبـد ﷲ بـن إبـراهيم اﻷصـيلي )ت

فــي المغــرب أبــو بكــر

٣٩٢هـ( ،والمحدث أبو عمـر الطلمنكـي )ت ٤٢٩ه( ،وأ ـب و عمـرو

محمـــــد بـــــن الحســـــن



المرادي الحضرمي القيروانـي )ت ٤٨٩هـ ـ( صـاحب "التجريـد فـي

العلــــم ،إلــــى أن ألــــف

علم الكﻼم" ،وتلم ـي ذه أبـو الحجـاج يوسـف بـن موسـى الضـرير )ت

العﻼمة محمد بن يوسف

٥٢٠هـ( شيخ القاضي عياض وصاحب أرجـوزة وافيـة فـي العقيـدة.

السنوســي )ت ٨٩٥هـــ(

ومنهم أبو عبد ﷲ محمـد بـن خلـف اﻹلبيـري )ت ٥٣٧هـ ـ( صـاحب

ضمن ما ألف في العقيدة
رسالته "أم البراهين" أو

"اﻷصول إلى معرفة ﷲ والرسول" و"الرد على أبي الوليد ابن رشـد

"العقيــــدة الصــــغرى".

في مسألة اﻻستواء" .وظلـت اﻷشـعرية فـي عهـد المـ رابطين حبيسـة

فكتــــب لهــــا اﻻنتشــــار

اﻷوساط العلمية؛ ﻷنهم كانوا شـديدي الـتحفظ ممـا يمكـن أن يزعـزع

لصغر حجمهـا ،وبعـدها

الوحدة الدينية والمذهبية للمجتمع .وكانت نزعة المحافظة عند طائفـة

عــن التعقيــد .ظلــت "أم

من العلماء المقربين من أمراء المرابطين وحرص طائفة أخرى على

البـــــراهين" وشـــــروح

إرضائهم من أسباب هذا الوضع.

العلماء عليها مرجعًا في

ومع الموحدين “الذين وظفوا قضايا العقيدة في نـزع المشـروعية

علـــم العقيـــدة بالمنطقـــة

مــن المــرابطين واتهمــوهم بالتشــبيه والتجســيم -ســتعرف اﻷشــعرية

خاصــــــــة منطقتنــــــــا

بالمغرب مرحلة مد عام وكاسح لتكامل اﻷدوار ما بين سلطة العلمـاء

المغاربيــة ،فــي حلقــات

والسلطة السياسية .وباﻹضافة إلـى مـا لقيتـه "مرشـدة" ابـن تـومرت

الدرس إلى عهد قريـب.

وكتاباته في اﻻعتقاد من احتفـاء اتجـه العلمـاء إلـى دراسـة وتـدريس

وقــد أســهمت اﻷشــعرية

المصادر الحقيقية للمذهب اﻷشعري ككتاب "اﻹرشاد" ﻹمام الحرمين

رفقــة المــذهب المــالكي

أبي المعالي الجويني.

والتصــوف الســني فــي

ومــن أبــرز علمــاء هــذه الفتــرة أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد ﷲ

خلـــق انســـجام مـــذهبي

السﻼلجي )ت ٥٧٤هـ( الذي نبغ في علم العقيدة وكثر تﻼمذتـه الـذين

وعقـــدي فـــي منطقتنـــا

أخــذوا عنــه العقيــدة اﻷشــعرية؛ حتــى لقـ ب بـــــ"منقذ أهــل فــاس مــن

كثيرا مـن القﻼقـل
ج ﱠنبها
ً

انتشـارا
التجسيم .وقد عرفت رسالته المختصـرة "العقيـدة البرهانيـة"
ً

والفــتن التــي كانــت تقــع

ويدرسـونها .وإذا
واس ًعا في المغرب ،وأقبل عليها العلماء يشرحونها
ّ

في منـاطق مختلفـة مـن

كانــت اﻷشــعرية قــد التحمــت بالتــدريج بالفقــه المــالكي منــذ العصــر

العــالم اﻹســﻼمي بســبب

ضا كانوا يميلون إلـى المـذهب
الموحدي؛ فإن معظم أهل التصوف أي ً

الخﻼفــات العقديــة .ولــم

اﻷشعري .وهذا اﻹلتحام بين المكونات الثﻼثة للتدين في منطقتنـا هـو

تتحــول اﻷشــعرية إلــى

الذي سيلخصه ﻻحقًا الفقيه عبد الواحد بن عاشر وهـو يوضـح عمـدة

موضــوع نقــاش وأخــذ

منظومته التعليمية "المرشد المعين على الضروري من علوم الـدين"

ورد فــــــي المجتمــــــع

قائﻼً:

المغاربي عمو ًما إﻻ بعد

في عقد اﻷشعري وفقه مالك

أن تعرضــــت لهجــــوم
وفي طريقة الجنيد السـالك

ممــــنهج فــــي العقــــود

وبقيت "البرهانية" و"مرشدة" ابن تومرت مهيمنتان على مجالس

اﻷخيرة...






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٤ :عمات النبى :

 - ٣عاتكـــة بنـــت عبـــد المطلـــب 
)صاحبة الرؤيا فى بدر(:
نسبها:
هى عاتكة بنت عبد المطلـب بـن هاشـم،
كانــت زوج أبــى أميــة بــن المغيــرة ،والــد أم

وذكرهــــا ابــــن فتحــــون فــــى "ذيــــل

يونس بن بكير ،عنه قال :حدثنى حسـين بـن

ورزقت منه عبد ﷲ

اﻻستيعاب" واستدل على إسﻼمها بشـعر لهـا

عبد ﷲ بن عبيد ﷲ بن عباس ،عن عكرمـة،

تمدح فيه النبى  وتصفه بالنبوة.

عن ابن عباس ويزيد بـن رومـان بـن عـروة

سلمة زوج النبى 
وقريبة وغيرهما.
إسﻼمها:

قــال أبــو عمــر :اختلــف فــى إســﻼمها،

قال الدارقطنى فـى كتـاب "اﻹخـوة" لهـا
شعر تذكر فيه تصديقها ،وﻻ رواية لها.

قاﻻ :رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى
النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بخبر أبـى

واﻷكثــر يــأبون ذلــك ،وفــى ترجمــة أروى

رؤياها الشهيرة:

سفيان بثﻼث ليال ،قالت :رأيـت رجـﻼً أقبـل

ذكرها العقيلى فى "الصحابة" ،وكـذلك ذكـر

قال ابن منده بعـد ذكرهـا فـى الصـحابة:

على بعير له فوقف باﻷبطح ،فقال :انفروا يا

عاتكة ،وأما ابن إسحاق فذكر أنه لم يسلم من

روت عنهما أم كلثوم بنت عقبة ،ثم ساق من

آل بــدر لمصــارعكم فــى ثــﻼث  ...فــذكرت

عماته  إﻻ صفية.

طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد

المنام .وفيـه :ثـم أخـذ صـخرة فأرسـلها مـن

الرحمن بـن عـوف،

رأس الجبل ،فأقبلت تهوى حتى ترضضـت،

عــن الزهــرى ،عــن

فما بقيت دار وﻻ بنية إﻻ دخل فيها بعضـها،

حميــــد بــــن عبــــد

وفى هذه القصة إنكار أبى جهل على العباس

الرحمن بـن عـوف،

قولــه :متــى حــدثت فــيكم هــذه النبيــة! وإرادة

عــن أم كلثــوم بنــت

العباس أن يشاتمه ،واشتغال أبـى جهـل عنـه

عقبــة ،عــن عاتكـــة

ً
قريشـا
لمجـ يء ضمضــم بــن عمــرو يســتنفر

بنــت عبــد المطلــب

لصد المسلمين عن عيرهم التى كانت صحبة

قصـــة المنـــام الـــذى

أبــى ســفيان فتجهــزوا وخرجــوا إلــى بــدر

رأته فى واقعـة بـدر

فصدق ﷲ رؤيا عاتكة.

المفكر الصوفي
المستشار


مختصرا.
ً

وذكر الزبيـر بـن بكـار أنهـا شـقيقة أبـى

وقــد أورده ابــن

طالــب وعبــد ﷲ ،وقــال ابــن ســعد :أســلمت

إسحاق فـى "السـيرة

عاتكــة بمكــة وهــاجرت إلــى المدينــة ،وهــى

النبويــة" مــن روايــة

صاحبة الرؤيا المشهورة فى قصة بدر).(١



 -٥أبناء عمومة النبى :
 - ١اﻹمــام علـ ﻲ بــن أبــى طالــب :أخــو
الرســـول  وولـــى ومـــولى المـــؤمنين
:
إنه الصحابى الجليل علي بن أبى طالـب
 .ابن عم رسول ﷲ  .أبوه هو أبـو
طالــب عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب ،وأمــه
السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم .
ورث فرع المجد من آل هاشم
وجاء كري ًما من كرام أماثل

)(٢




وظل علي فى مكة ثﻼثة أيا ًما بعد هجرة
رســ ول ﷲ  إلــى المدينــة لكــى يـــرد


  


  


 


هـــاجر وجـــد النبـــى  قـــد آخـــى بـــين
المهاجرين واﻷنصار ،فقال :يـا رسـول ﷲ،
آخيت بين أصحابك ،ولـم تـؤاخ بينـى وبـين
أحد .فقال له رسـول ﷲ " :أنـت أخـى
فى الدنيا واﻵخرة" ]ابن عبد البر[.
وقد بشره رسول ﷲ بالجنة ،فكـان أحـد
العشرة المبشرين بها ،وقد زوجه رسول ﷲ
ي
 مــن ابنتــه فاطمــة  ،وقــدم علــ ﱞ

مولده:
ولــد علـ ي  قبــل بعثــة النبـ ي بعشــر
سنين وكان أصغر إخوته ،وتربـى فـى بيـت
النبى  ،ولما نزل الـوحى علـى رسـول
ﷲ ،دعا عليا إلى اﻹيمان با وحده ،فأسرع



الودائع ،كمـا أمـره رسـول ﷲ  ،ولمـا

بقبول الدعوة ودخل فى ديـن ﷲ ،فكـان

أول مـــن أســـلم  .وفـــى ذلـــك يقـــول الســـيد
الحميرى:
ولدته فى حـــــرم اﻹلـه وأمـنـه
والـــبيـت حيـث فنــاؤه والمسجد
بيضاء طاهرة الثيـــاب كريمـة
طــــابـت وطاب وليدها والمولـد
فى ليلة غابت نحـوس نجـومها
)(٣

وبدت مع القمر المنير اﻷسعد
وصية أبيه له:

ولما رآه أبو طالب يصلى مع رسول ﷲ
 قال له :أى بنـى ،مـا هـذا الـدين الـذى
أنت عليه؟ فقال على :يا أبى ،آمنت برسـول
ﷲ ،وصدقت بما جاء بـه ،وصـليت معـه
واتبعته ،فقال أبو طالب :أما إنه لم يدعك إﻻ
لخير ،فالزمه.
حب النبى  له:
كان رسول ﷲ يحب عليا ،ويثنى عليـه،

فكـــان يقـــول لـــه :أ ـن ـ ت منـــى وأنـــا منـــك

مهرا لسيدة نساء العالمين وريحانـة الرسـول
ً

]البخــارى[ .وكــان يقــول لــه" :ﻻ يحبــك إﻻ

 .وعاش علي 

مؤمن ،وﻻ يبغضك إﻻ منافق" ]مسلم[.

فــى أمــان ووفــاق ومحبــة ،ورزقــه ﷲ منهــا

مع زوجتـه فاطمـة

فداؤه للنبى  ومكانته:

الحسن والحسين ومحسن وزينـب وأم كلثـوم

عندما أراد الرسول الهجرة إلى المدينـة،

.

أمر على بن أبى طالب أن ينـام فـى فراشـه،

وذات يــوم ذهــب رســول ﷲ  إلــى

وفــى ليلــة الهجــرة فــى جــنح الظــﻼم ،تســلل

دار علي فلم يجده ،فسأل عنه زوجته فاطمـة

مجموعة من كفار مكة ،وفـى يـد كـل واحـد

الزهــراء" :أيــن ابــن عمــك؟" فقالــت :فــى

منهم سيف صارم حاد ،وقفوا أمام باب بيـت

المسجد ،فـذهب إليـه الرسـول 

هنـاك،

النبى  ينتظرون خروجه لصﻼة الفجر،

فوجــد رداءه قــد ســقط عــن ظهــره وأصــابه

ليضربونه ضربة رجل واحد ،فأخبر ﷲ نبيه

التراب فجعل الرسول 

بتلك المؤامرة ،وأمـره بـالخروج مـن بيـنهم،

عن ظهره ،ويقول له" :اجلس يا أبا تراب ..

فخـــرج النبـــى ،وقـــد أعمـــى ﷲ أبصـــار

اجلس يا أبا تراب" ]البخارى[.

المشركين ،فألقى النبـى 

يمسـح التـراب

التـراب علـى

رؤوسهم وهو يقرأ قول ﷲ تعالىَ  :و َجعَ ْل َنـا

) (١وت ـ ـ ر اﻹشـ ــارة إلـ ــى أن ـ ــاقى ع ـ ــات ال ـ ــى

سـ ـدا
سـ ـدا َو ِمـ ـ ْن خ َْلف ِِهـ ـ ْم َ
ِمــن َبـ ـ ْي ِن أ َ ْيـ ـدِي ِه ْم َ

ـ ــاء(.

ْص ُرونَ ] يس :آية .[٩
فَأ َ ْغ َ
ش ْينَاهُ ْم فَ ُه ْم ﻻَ يُب ِ
ولما طلعت الشمس؛ استيقظ المشركون،
وهجمـــوا علـــى البيـــت ،ورفعـــوا ســـيوفهم،
ليضربوا النائم ،فـإذا بهـم ﻻ يجـدون رسـول
ﷲ  ،وإنما هو ابن عمه علـى بـن أبـى
سـاخرا مـن
طالب ،الذى هب واقفًا فى جرأة
ً
ومحقرا لشأنهم.
المشركين،
ً



 ﻫـ ـ  :أم ـ ــة – ب ـ ـ ة – أم ح ـ ـ )ال
أما خاﻻت ال ى  فه ــا :ف
مات ا ق ل ال سالة ال
) ( مـ
٢
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كعــادتي ﻻ أدع مجــاﻻً لعينــي تطــالع
اﻷخبار التي تتناول النبــي اﻷكــرم ســيدنا
محمــ ًدا  بالســب ســواء فــي وســائل
اﻹعــﻼم الغربيــة أو عــن طريــق أقبــاط
المهجــر؛ ﻷن ذاكرتــي تعــي وتحفــظ مــا
وجـــده النبـــي الكـــريم  مـــن عنـــت
الكافرين ،وما لقيــه مــن أســاليب حاولـ ت
دونما فائدة أن تقوض دين ﷲ الحنيف أو
تنال من كرامته .وإذا كان الغرب يجتهــد
قلـــيﻼً فـــي صـــناعة أفـــﻼم ومقـــاﻻت
ودراســـات تســـعى ســـعي الحيـــة فـــي
جحرهــا ،فــإن المســلمين فــي شــتى بقــاع
فيلم ـا
اﻷرض كــل يــوم وليلــة يشــاهدون ً
روائيــا طــويﻼً يحكــي عــن حيــاة النبــي
 ،أو بعـــض التصـــريحات الفارغـــة
التــي تحكــي عــن اﻹســﻼم وعــن رســوله
الكريم.
هــذا مــا رصــدته وأنــا أطــالع بيــان
الكنيســـة اﻷرثوذكســـية بشـــ ﺄن الكـــاهن
المشلوح زكريا بطرس والذي يفيد تبــرأة
الكنيســــة وقياداتهــــا المحترمــــة مــــن
تصريحات الكاهن المعزول منــذ عقــدين
مــن الزمــان ،وهــي التصــريحات التــي
حملــت إســاءة واســتهزاء بــالنبي الكــريم
ً
حفاظ ـا علــى
محمــد  ،وجــاء البيــان
وحدة اﻷمة ونســيجها القــوي فــي الوقــت
الذي تنبري فيه وحدات موجهة ليس فقط
للنيل من اﻹسﻼم بــل مــن مصــر وقوتهــا
وشعبها المتماسك.
وأول هذه المشاهد هو تعرض النبــي
 للســخرية واﻻســتهزاء ،والغــرض
منهما تــوهين قــوى المســلمين المعنويــة،
وخــ ذل رســول ﷲ  فــي أصــحابه،
وليستحضــرني حــديث رســول ﷲ 
حين سﺄله سعد بن أبي وقاص ،فقــال :يــا



رســول ﷲ ،أي النــاس أشــد بــﻼء؟ قــال:
)اﻷنبياء ثم اﻷمثل فاﻷمثل ،يبتلى الرجــل
على حسب دينه ،فإن كان في دينه صــلبًا
اشتد بﻼؤه ،وإن كان في دينه رقــة ابتلــي
حسب دينه ،فما يبرح البﻼء بالعبد؛ حتى
يتركــه يمشــي علــى اﻷرض ومــا عليــه
خطيئة(.
والجانب المعنوي في هذا اﻷمــر هــو
أشد وأعنف من جانبه المادي؛ وما بـ الكم
بهؤﻻء السفهاء الذين تضاحكوا وسخروا
وطعنوا في أكرم مخلــوق علــى اﻷرض،
ومــا أقــوى رســول ﷲ  فــي الصــبر
علــى هــذا اﻹيــذاء المعنــوي .ولنــ ا فــي
رسول ﷲ  أسوة حســنة فــي الصــبر
علــى الضــراء ،وفــي البﺄســاء ،وحــين
البﺄس ،ومن حكمــة ﷲ )تبــارك وتعــالى(
أن جاء الحديث فــي القــرآن عــن الصــبر
على الحق واﻻستشهاد في ســبيل ﷲ بعــد
ذكــر جانــب اﻷســوة الحســنة ،يقــول ﷲ
تعالى في محكم التنزيل :لَقَـ ْد َكـانَ لَ ُكـ ْم
ســنَةٌ ل َِمــ ْن َكــانَ
ِفــي َر ُ
ســو ِل ﱠ ِ أ ُ ْســ َوة ٌ َح َ
ِيرا
يَ ْر ُجو ﱠ َ َو ْاليَ ْو َم اﻵخِ َر َوذَك ََر ﱠ َ َكث ً
)اﻷحزاب.(٢١ :
وكان الســفهاء مــن قــريش يســخرون
مـــن النبـــي  باتهامـــه بﺄنـــه رجـــل
مســحور ،وبﺄنــه شــاعر ،وبﺄنــه مجنــون،
وبﺄنه كاهن يﺄتيــه الشــيطان ،وأنــه ســاحر
كذاب ،ومفت ٍر متقول ،هذا باﻹضــافة إلــى
نظـــرة النقمـــة واﻻزدراء التـــي كـــانوا
ينظـ رون بهــا إليــه ،كمــا قــال ﷲ تعــالى:
َ و ِإ ْن َي َكـــا ُد ﱠالـــذِينَ ك ََفـــ ُروا َلي ُْز ِلقُ َ
ونـــكَ
سمِ عُوا ال ِذّ ْك َر َويَقُولُونَ إِنﱠـهُ
ار ِه ْم لَ ﱠما َ
بِﺄ َ ْب َ
ص ِ
لَ َم ْجنُو ٌن) القلم.(٥١ :
ويصف ﷲ تعـ الى فــي كتابــه العزيــز
كل افتـ راءات مشــركي مكــة لرســول ﷲ
ع ِجبُـوا أ َ ْن َجـا َءهُ ْم
 ،يقول تعالىَ  :و َ
س ـاحِ ٌر
ُم ْن ـذ ٌِر ِم ـ ْن ُه ْم َو َق ـا َل ْال َك ـاف ُِرونَ َه ـذَا َ
َكذﱠابٌ ) ص ،(٤ :وقوله تعالىَ  :وقَالُوا

علَ ْيــ ِه الــ ِذّ ْك ُر إِ ﱠنــكَ
َيــا أَي َﱡهــا ﱠالــذِي ُنــ ِ ّز َل َ
لَ َمجْنُ ـو ٌن) الحجـ ر .(٦ :ولقــد قــص ﷲ
علينــا فــي كتابــه هــؤﻻء الســفهاء الــذين
ســـخروا مـــن ســـيد الخلـــق  ،يقـــول
تعــالىِ  :إ ﱠن ﱠالــذِينَ أَ ْج َر ُمــوا َكــانُوا ِمــ ْن
ضـ َح ُكونَ * َوإِذَا َمـ ﱡروا بِ ِهـ ْم
الﱠذِينَ آ َمنُـوا يَ ْ
يَتَغَا َم ُزونَ * َوإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أ َ ْه ِل ِه ْم انقَلَبُوا
فَك ِِهــينَ * َو ِإذَا َرأَ ْو ُهــ ْم َقــالُوا ِإ ﱠن َهــؤُﻻءِ
علَـ ْي ِه ْم َحـافِظِ ينَ 
ضالﱡونَ * َو َما أ ُ ْر ِسلُوا َ
لَ َ
)المطففين.(٣٣ - ٢٩ :
ويقــول رب العــزة )تبــارك وتعــالى(
واص ـفًا هــؤﻻء المســتهزئين حينمــا بثــوا
دعاياتهم وافتراءاتهم الكاذبة عــن رســول
ﷲ  ،وحول ذاته وشخصــهَ  :و َقـا َل
عانَهُ
الﱠذِينَ َكف َُروا إِ ْن َهذَا إِﻻﱠ إِ ْفكٌ ا ْفت ََراهُ َوأ َ َ
علَ ْي ِه قَ ْو ٌم آخ َُرونَ َفقَ ْد َجا ُءوا ُ
ظ ْلما ً َو ُزوراً
َ
ي
س ـاطِ ُ
* َو َق ـالُوا أَ َ
ير اﻷ َ ﱠو ِل ـينَ ا ْكتَتَ َب َه ـا فَ ِه ـ َ
صيﻼً) الفرقــان،٤ :
علَ ْي ِه بُ ْك َرة ً َوأَ ِ
ت ُ ْملَى َ
.(٥
وﻷن طبيعــة العهــد المكــي اتســمت
بالجدليـــة المطلقـــة فـــي أحـــداثها ،وﻷن
الرسالة المحمدية جـ اءت لتحــرك الراكــد
والثابت اﻷسن ،فإن أهل مكــة ـ أنفســهم ـ
احتــاروا وهــم يحــاولون تشــويه صــورة
رســول ﷲ  وإيــذاءه بــالقول ،فنجــد
مثﻼً الوليد بن المغيرة وهــو مــن زعمــاء
قــريش يقــول عــن رســول ﷲ  قــوﻻً
نذكر منــه" :وﷲ إن لقولــه لحــﻼوة ،وإن
أصله لغدق ،وإن فرعه لجنـ ي ،فمــا أنــتم
بقــائلين شــيئًا مــن هــذا إﻻ عــرف أنــه
باطل".
ويذكر صــفي الــرحمن المبــاركفوري
في كتابــه "روضــة اﻷنــوار" أن عظمــاء
المســتهزئين والمعــذبين برســول ﷲ 
ومــن معــه خمســة :الوليــد بــن المغيــرة
المخزومــي ،واﻷســود بــن عبــد يغــوث
الزهــري ،وأبــو زمعــه اﻷســود بــن عبــد
المطلــب اﻷســدي ،والحــارث بــن قــيس

ســـنوات انتفاضـــة المؤسســـات الدينيـــة
غضبًا وحزنًا على الفــيلم المسـ يء للنبــي
الكريم  ،وهي تعد ســببًا فــي ضــعف
المعرفــــة الدينيــــة والــــوازع الــــديني
الجوهري لــدى الناشــئة وبعــض الكبــار؛
ﻷنها تخلت في برامجها عن القيام بتقــديم
سيرة المصطفى وحياته لهؤﻻء.
لقــــد تعــــددت وكثــــرت مطــــاعن
المتهوكين ضد الدين اﻹسﻼمي الحنيــف،
وكيف وجــه بعضــهم ســهامه إلــى صــدر
هذا الدين القوي باتهامات ظنا منهم بﺄنهــا
كفيلة بتقويض هــذا الــدين الــذي تعهـ د ﷲ
 بحفظه ،وفي السطور القادمة نعرض
الخزاعي ،والعاص بن وائل السهمي.
ولقد أخبر ﷲ  أنــه ســيكفي شــرهم
بقوله تعالى :إِنﱠا َكفَ ْينَاكَ ْال ُم ْسـتَ ْه ِزئِينَ .
ثم أنزل على كل رجل منهم ما فيه عبرة
وعظــة لمــن يفكــر فــي أن يعتــدي علــى
رسول ﷲ  بالقول أو بالفعل.
فهــا هــو الوليــد بــن المغيــرة ،أصــيب
بخــدش مــن ســهم ،وكــان خدشــه بســي ً
طا
حقيرا ،فلم يزل يؤلمه ويؤذيه حتى مات،
ً
وأما اﻷسود بن عبد يغوث فخرجــت مــن
رأسه قروح فمات منها ،واﻷسود بن عبد
المطلب لما تضايق رســول ﷲ  مــن
أذاه دعا عليه ،وقال) :اللهم أعم بصره(،
فرمــاه جبريــل بشــوك فــي وجهــه؛ حتــى
ذهب بصره .والحارث بــن قــيس أصــيب
بالماء اﻷصفر فــي بطنــه؛ حتــى خرجــت
فضﻼته من فيه ،فمات بها .والعاص بــن
وائــل دخلــت شــوكة فــي أســفل قدمــه،
وجرى سمها إلى رأسه؛ حتى مات.
وإذا كانت أقﻼمهم وأصواتهم وأفــﻼم
ذرياتهم سينالون بهــا اﻷوســكار والســعفة
وغيرهــا ،فــإن فيلمنــا الطويــل الشــريف
ســيقربنا مــن طاعــة ﷲ وشــفاعة النبــي
 .وكـــم هـــو غريـــب وعجيـــب منـــذ



باختصار جهودهم التي شرعوا فيها بعــد
فشــل خطــتهم التــي بــدأوها فــي منتصــف
القرن التاسع عشــر المــيﻼدي ،مــع تفنيــد
هــذه المطــاعن والشــبهات الكاذبــة .ولــم
يــﺄنف هــؤﻻء الحاقــدون علــى اﻹســﻼم
ورســـوله الكـــريم جهـــ ًدا فـــي حملـــتهم
المسعورة ضــد اﻹســﻼم والمســلمين ،بــل
ودفعهـــم غـــرورهم العلمـــي أن ينكـــروا
وجود ﷲ ،ولقد بذلوا جهو ًدا مضــنية فــي
الكيد والنيل من اﻹسﻼم والقــرآن الكــريم
بوصفه دستور المسلمين.
وعليك أن تكتــب كلمــة إســﻼم باللغــة
اﻹنجليزية  Islamفــي أي محــرك بحــث
إليكتروني باللغة اﻹنجليزية لتدرك حجــم
وقدر الهجمة الشرسة التي يوجهها أعداء
اﻹسﻼم لــه ،وإذا أراد الباحــث اﻹســﻼمي
أن يعــد دراســـة علميـــة حـــول حمـــﻼت
التشــكيك فــي الــدين اﻹســﻼمي فلســوف
ـرا عنــدما يجــد كمـا هــائﻼً مــن
يحتار كثيـ ً
الكتــب والدراســات والمراجــع والمواقــع
اﻹليكترونيــة التــي تكيــل الــتهم المتنوعــة
للعقيدة اﻹسﻼمية.


مــن المعلــوم ً
يقينــا أن أمــة اﻹســﻼم إذا
تمتعــت بعقــل ســليم ،وجســم قــوي ،وإرادة
متينــة ،وعزيمــة جبــارة ،وشــجاعة فائقــة،
ووعي كامل  ...فإنهـا سـتكون المبـرزة فـي
اﻹنتــاج ،والســباقة إلــى الحضــارة ،واﻵخــذة
بأســباب النصــر والمجـــد ،والعاملــة علـــى
تحقيــق العــزة الخالــدة لﻺســﻼم والمســلمين،
ص ُر
َ و َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح ال ُمؤْ مِ ُنونَ * ِب َنص ِْر ﱠ ِ َين ُ
َمن َيشَا ُء َوه َُو العَ ِز ُ
الـرحِ ي ُم) الـروم-٤ :
يز ﱠ
. (٥
فيــا أيهــا المربــون مــن آبــاء وأمهــات
ومعلمين:

عســى أن ينقــل جيلنــا اليــوم اﻷمــم مـ ن

أهـــــــــــم
أهـــــــــــم
اﻷﺳــــ باب
الوقائيـــــة
في تقليــل
الحــــوادث

)( ٢

ظلمات اﻹلحاد واﻻنحﻼل والجاهلية إلى نور
اﻹيمــــان ،ومكــــارم اﻷخــــﻼق ،وهدايــــة
اﻹسﻼم! ..وما ذلك على ﷲ بعزيز.


المقصــود بالتربيــة العقليــة تكــوين فكــر
الولد بكل ما هو نـافع مـن العلـوم الشـرعية،
والثقافة العلمية والعصرية ،والتوعية الفكرية
والحضـــارية؛ حتـــى ينضـــج الولـــد فكريـ ـا
ويتكون علميا وثقافيا.
وهذه المسؤولية ﻻ تقل خطـورة وأهميـة
عن المسؤوليات التي سبق ذكرها :اﻹيمانية،
والخلقيـــة ،والجســـمية .فالتربيـــة اﻹيمانـي ـ ة

هذا وحده طريق الحياة ......

تأسـيس ،والتربيـة الجســمية إعـداد وتكــوين،

هذا وحده طريق القوة ......

والتربية الخلقية تخليق وتعويـد ،أمـا التربيـة

هذا وحده طريق المجد .......

العقلية فإنها توعية وتثقيف وتعليم.

هذا وحده طريق الخلود ......
فما أحوج الجيل اليوم – الذي هو أمانـة

وهذه المسؤوليات اﻷربـع ،ومسـؤوليات

فـــي أيـــديكم – إلـــى تطبيـــق هـــذه التعـــاليم

غيرهــا ممــا ســنأتي علــى ذكــره ،متضــافرة

السامية ،والمبادئ الخالدة في إعداده جسميا،

مترابطة متساندة فـي تكـوين الولـد الشـامل،

وتكوينــه صــحيا ونفســيا؛ حتــى يســتطيع أن

وتربيته المتكاملـة ليكـون إنسـ ا ًنا سـويا يقـوم

يــنهض بأعبائــه ،ويضــطلع بمســؤولياته فــي

بواجب ،ويؤدي رسالة ،وينهض بمسـؤولية،

حمل الرسالة اﻹسﻼمية إلى الدنيا كما حملها

فما أحسن اﻹيمان حـين يـؤاخي الفكـر ،ومـا

من قبل جيل الصحابة ،وجيل التـابعين التـي

أجمل اﻷخـﻼق حـين تواكـب الصـحة!! ومـا

تلت من بعدهم.

أعظم الولد حين ينطلـق للحيـاة العمليـة وقـد



اعتنى به المربون من كل جانـب ،وأحـاطوا

 

بتوجيهه وتربيته وإعداده من كل ناحية!!

        

وإذا كان ﻻ بـد مـن بيـان المراحـل التـي
يجب أن يسلكها المربـون فـي كـل مسـؤولية
يقومون بها نحو الولد؛ فأرى أن مسـؤوليتهم
في التربية العقلية تتركز في اﻷمور التالية:
أ -الواجب التعليمي.
ب -التوعية الفكرية.
ج -الصحة العقلية.


واﻷحاديث النبوية التـي تحـض علـى العلـم،

ومن سلك طريقًا يلتمس فيه عل ًما س ﱠهل ﷲ له

وترفــع مــن منزلــة العلمــاء ،نجــدها كثيــرة

طريقًا إلى الجنة(.

ومستفيضــة يســتظهرها الصــغير والكبيــر،
ويرويها العالم والمتعلم.

رسول ﷲ  قال) :الدنيا ملعونـة ،ملعـون

فمن هذه اﻵيـات قولـه تعـالىُ  :قـلْ َهـلْ
َي ْسـتَ ِوي ﱠالـذِينَ َي ْعلَ ُمـونَ َو ﱠالـذِينَ َﻻ َي ْعلَ ُمـونَ ۗ
)الزمر(٩ :

ﻻ شك أن هذه المسؤولية بالغـة اﻷهميـة
والخطــورة فــي نظــر اﻹســﻼم؛ ﻷن اﻹســﻼم

 -وروى الترمــذي عــن أبــي هريــرة أن

مــا فيهــا إﻻ ذكــر ﷲ تعــالى ،ومــا واﻻه)،(١
وعال ًما أو متعل ًما(.
 -وروى الترمذي عن أبي أمامة  أن

 وقولهَ  :وقُل ﱠربّ ِ ِز ْدنِي ع ِْل ًما) طـه:.(١١٤

رســول ﷲ  قــال) :فضــل العــالم علــى
العابــد كفضــلى علــى أدنــاكم  .........إن ﷲ

حمـل اﻵبـاء والمـربين مسـؤولية كبـرى فــي

 -وقولــهَ  :ي ْر َف ـ ِع ﱠ ُ ﱠال ـذِينَ آ َم ُن ـوا ِم ـن ُك ْم

ومﻼئكتــه وأهــل الســماوات واﻷرض حتــى

تعليم اﻷوﻻد ،وتنشئتهم على اﻻغتـراف مـن

َو ﱠالــذِينَ أ ُ ُ
ت) المجادلــة:
وتــوا ْالع ِْلــ َم د ََر َجــا ٍ

النملة في جحرهـا ،وحتـى الحـوت ليصـلﱡون

معين الثقافـة والعلـم ،وتركيـز أذهـانهم علـى

.(١١

على معلمي الناس الخير(.

الفهـــم المســـتوعب ،والمعرفـــة المجـــردة،
والمحاكمــــة المتزنــــة ،واﻹدراك الناضــــج

 وقولــه :ن ۚ َو ْالقَ َلــ ِم َو َمــا َي ْســ ُط ُرونَ 
)القلم.(١ :

 وروى مسلم عن أبي هريرة  قـال:قال رسول ﷲ ) :إذا مات ابن آدم انقطع

الصــحيح ،وبهــذا تتفــتح المواهــب ،ويبــرز

ومن هذه اﻷحاديث:

عمله إﻻ من ثـﻼث :صـدقة جاريـة ،أو علـم

النبوغ ،وتنضج العقـ ول ،وتظهـر العبقريـة..

 -روى مســلم فــي صــحيحه عــن أبــي

ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له(.

ومن المعلوم تاريخيا أن أول آية نزلت علـى

هريــرة  أن رســول ﷲ  قــال.....) :

قلب الرسول اﻷعظم  هذه اﻵيات :ا ْق َرأْ
نسـانَ ِمـ ْن
اﻹ َ
ِباس ِْم َر ِّبـكَ ﱠالـذِي خ ََلـقَ * خ ََلـقَ ْ ِ
ع ﱠلـ َم ِبـ ْالقَلَ ِم
ق * ا ْق َرأْ َو َربﱡكَ ْاﻷ َ ْك َر ُم * الﱠذِي َ
َ
علَ ٍ
سانَ َما لَ ْم َي ْعلَ ْم) العلق(٥ – ١ :؟
* َ
اﻹن َ
علﱠ َم ْ ِ
وما ذاك إﻻ تمجيد لحقيقة القراءة والعلم،
وإيذان لرفع منار الفكر والعقل ،وفـتح لبـاب
الحضارة على مصراعيه.
وإذا أردنا أن نستعرض اﻵيـات القرآنيـة

ـي
قــال رســول ﷲ ) :إن مــن أحــبكم إلـ ﱠ
وأقربكم ِّ
سـا يـوم القيامـة أحاسـﻧكم
مﻧـي مﺟﻠ ً
أخﻼقًا(.
 -رواه الترمذي في سﻧﻧه ح- ٢٠١٨






ناقشت لجنة الثقافة واﻻعﻼم بمجلس النواب مشروعي قانون لحماية اللغة العربية
مقدمين من النائبة سﻼف درويش والنائبة منى عمر.
وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة واﻹعﻼم بمجلس النواب ،أنه
خﻼل تاريخ مصر الحديث تم عمل  ١٠مشروعات قوانين منذ ١٩٠٨م في عصر علي
مبارك ،ثم قوانين في عهد الملكية ،وقانون في عهد عباس حلمي ،ثم قانون سنة
١٩٦٩م ،وبعدها في ١٩٧٦م ،وكلها أوجبت اﻻلتزام بالعربية في الرسائل والمكاتبات.
كما أكدت الدكتورة درية شرف الدين أنه رغم القوانين العشرة لم تنج اللغة العربية
من الحال الذي وصلت إليه ،وأشارت إلى أن المشروعين المقدمين من النائبة منى عمر
والنائبة سﻼف درويش الهدف منهما هو اﻻرتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.
ونص مشروع القانون المقدم من النائبة سﻼف درويش على غرامة تصل إلى  ١٠آﻻف جنيه على المخالفين ،كما يلزم مشروع القانون المدارس
والمعلمين باﻻلتزام بها في تدريس المناهج ،كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية ،ويفرض على اﻷحياء استخدام اللغة العربية في أسماء
الشوارع واﻷحياء والمتنزهات ،وعدم اللجوء إلى اللغات
أكدت النائبة سﻼف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس في كلمتها بلجنة الثقافة على أهمية وجود عقوبات بالقانون ضما ًنا لتنفيذ وتطبيق
القانون ،موضحة أن الهدف من القانون هو حماية اللغة العربية من اﻻندثار؛ حتى ﻻ تتعرض للتشويه والتﻼشى نتيجة التأثير السلبي من العولمة
والغزو الثقافي الموجه.
ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل اﻹعﻼم الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل
برامجها ،وفي حال عدم اﻻلتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة ﻻ تقل عن سنة وﻻ تزيد عن سنتين ،وبغرامة ﻻ تقل عن عشرة آﻻف
جنيه وﻻ تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية ،ضيوف البرامج اﻹعﻼمية ،بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة ،وينص القانون على حماية اللغة
العربية من غزو اللغات اﻷجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات اﻹدارية والتربوية واﻹعﻼمية.
وأكدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة باﻷخطاء النحوية ،فضﻼً عن غلبة العامية عليها ،وﻻ تحظى اللغة العربية
باﻻهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم ،وكمعلم أساس من معالم الهوية اﻹسﻼمية ،وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى
أجنبية يجعل هناك تعددية فى اﻻنتماء ﻷبناء البلد الواحد.
وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية ،تدوي ًنا ولف ً
ظا والخالية من اﻷخطاء النحوية واللغوية ،وﻻ يجوز
استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات
والنوادي واﻷحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ضا لﻼفتات واﻻعﻼنات وحتى قوائم الطعام وضرورة أن تكون باللغة العربية ،وأن أي إعﻼن يبث أو ينشر أو يثبت على
ويتعرض القانون أي ً
الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام ،ﻻ بد أن يكون بالعربية ،ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية
أكبر حج ًما وأبرز مكا ًنا ،كما يجب أن تصاحب اﻷفﻼم والمسلسﻼت وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو
مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس ،مع عدم تعيين أي
معلم أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعﻼمية إﻻ إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.



أفادت وكالة "آماج نيوز" اﻷفغانية ،يوم  ١ديسمبر ،باندﻻع اشتباكات باﻷسلحة الثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين
مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود اﻹيراني.
وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور بالقرب من وﻻية "نيمروز" شمال أفغانستان ،حيث طلبت "طالبان" من السكان
المحليين مغادرة منازلهم.
وأضافت الوكالة أن الحركة تجر حاليًا عربات مصفحة ،بما في ذلك العربات التي تركتها القوات اﻷمريكية بأفغانستان ،بينما
يستخدم الجانبان أسلحة خفيفة وثقيلة ومنظومات مدفعية.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها ،أن مقاتلي طالبان سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود اﻹيراني ،كما نشرت مقاطع فيديو
قالت :إنها توثق اﻻشتباكات ،فيما لم يتم حتى اﻵن تحديد أسباب النزاع.
ومن جانبها وصفت وكالة أنباء تسنيم اﻹيرانية الحكومية ،الوضع بأنه سوء تفاهم ،وذكرت أن اشتباكات وقعت في منطقة "شغالك"
بالقرب من وﻻية "نيمروز" بسبب سوء فهم حدودي حدث بين حرس الحدود اﻹيراني وطالبان.
وقالت :إن بعض المزارعين اﻹيرانيين قاموا باجتياز الجدران التي أقيمت على الحدود اﻹيرانية اﻷفغانية ،وبسبب هذه الجدران
تصورت قوات طالبان أنه تم اﻻعتداء على حدودهم.
ووصفت الوكالة اﻹيرانية سقوط نقاط التفتيش الحدودية بأيدي طالبان بأنه كذبة ،مضيفة أن اﻻشتباك انتهى اﻵن.

وقﱠع المغرب وإسرائيل اتفاق  -إطار للتعاون اﻷمني غير مسبوق خﻼل زيارة لوزير الدفاع اﻹسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة،
في ظل توتر العﻼقات بين المغرب وجارته الجزائر.
يرسم اﻻتفاق ،الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ،التعاون اﻷمني بين البلدين
"بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة" ،بحسب الجانب اﻹسرائيلي.
وسيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة ،إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث
والتطوير .ويأتي بعد عام من تطبيع البلدين عﻼقاتهما بمقتضى اتفاق ثﻼثي تعترف بموجبه الوﻻيات المتحدة اﻷميركية بسيادة المغرب
على الصحراء الغربية ،المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ووصف غانتس اﻻتفاق بأنه "أمر مهم جدًا ،سيمكننا من تبادل اﻵراء وإطﻼق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات اﻹسرائيلية" إلى
المغرب ،وقبيل أن يستقبله نظيره المغربي توجه وزير الدفاع اﻹسرائيلي والوفد المرافق له إلى ضريح محمد الخامس بالرباط ،للترحم
على جد الملك محمد السادس ووالده الحسن الثاني .وكتب على الدفتر الذهبي للضريح "نرجو مباركتهما ونتطلع م ًعا إلى مستقبلنا
المشترك ،في وقت تتعمق فيه الروابط بين شعبينا وتتوحد أمتانا لرسم رؤية مشتركة للسﻼم".
يذكر أنه قبل إقﻼع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب تحدث غانتس عن "رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة
تاريخية ،كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد".








انخفضت قيمة الليرة التركية ،حيث كان الدوﻻر اﻷمريكي يساوي ٨٫٢٨
ليرة في أوائل سبتمبر ٢٠٢١م ،ثم ارتفع إلى  ١٤٫٧٧ليرة منتصف
ديسمبر ،أي عبر ثﻼثة أشهر ونصف ،وهو أدنى مستوى لليرة على
اﻹطﻼق في نهاية سلسلة خسائر استمرت عدة أسابيع.

ما بﲔ السطور

كيف وصلت تركيا ﻷزمة سقوط الليرة التركية ؟
منذ اﻷزمة المالية لعام ٢٠٠٨م ،أبقى اﻻحتياطي الفيدرالي اﻷمريكي
أسعار الفائدة منخفضة ،على أمل تحفيز اﻻنتعاش اﻻقتصادي في الوﻻيات
صا لكل من
المتحدة ،وكان لهذا أثر جانبي جعل اقتراض الدوﻻر رخي ً
اﻷمريكيين وأي شخص آخر يبحث عن اﻻئتمان ،فاستغلت البنوك التركية
الوضع وانغمست في القروض الدوﻻرية الرخيصة.
بعد أن أصبحت البنوك التركية تمتلك الكثير من الدوﻻرات .ما العمل؟
أوﻻً ،أقرضوا الدوﻻرات للشركات التركية ،في صناعات مثل السياحة
والطاقة والبنية التحتية والعقارات ،التي فضلت القروض بالدوﻻر على
الليرة بسبب أسعار الفائدة الرخيصة المعروضة ،لكن هذه الشركات تتعامل
مع اﻷتراك بالليرة ،في حين أن سداد قروضهم بالدوﻻر.
كمنت المشكلة في أنه إذا انخفضت الليرة مقابل الدوﻻر فيصبح من
الصعب على الشركات التركية سداد قروضها بالدوﻻر ،وهذا بدوره قد
يؤدي إلى أزمة مصرفية.
لم تُمنح جميع الدوﻻرات التي اقترضتها البنوك التركية من الخارج إلى
الشركات التركية ،بل قام معظم اﻷتراك باﻻقتراض لشراء منازل أو
سيارات بالليرة وليس بالدوﻻر ،لذلك احتاجت البنوك التركية إلى الليرة
ﻹقراضهم ،أخذت البنوك الدوﻻرات التي تراكمت لديها واستبدلت بالليرة
في اﻷسواق المالية ،ودفعت رسو ًما مرتبطة بسعر الفائدة بالليرة الذي حدده
البنك المركزي التركي.
ثانيًا :خلق هذا مخاطرة توغلت في أعماق النظام المصرفي في البﻼد:
إذا ارتفعت أسعار الفائدة ،فإن تكلفة اقتراض البنوك بالليرة سترتفع ،مما
يقلل من أرباح البنوك.
مع تأثير أزمة كورونا على اﻻقتصاد العالمي ،تضررت اﻷسواق الناشئة
كبيرا من قيمتها؛ مما أدى ارتفاع
مثل تركيا بشدة ،وخسرت الليرة جز ًءا
ً
سعر السلع المستوردة ،وانخفاض مستويات معيشة اﻷتراك.
من المسؤول في أزمة سقوط الليرة التركية ؟
يلقي خبراء اﻻقتصاد بمعظم اللوم على الرئيس التركي أردوغان،
صا أن إعادة انتخابه في ٢٠١٨م أدت إلى تعديﻼت دستورية ركزت
وخصو ً
على أن جميع السلطات التنفيذية تقريبًا في يديه ،وفي غضون ساعات من
أداء اليمين ،أشار إلى نيته في السيطرة على السياسة اﻻقتصادية من خﻼل
وزيرا للمالية ،وتغيير محافظين البنك المركزي
تعيين صهره بيرات البيرق
ً
واحدًا تلو اﻵخر ،من أجل دفع البنك المركزي لﻺبقاء على أسعار الفائدة
منخفضة ،على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.
بعد ذلك ،قررت الحكومة التركية منع الليرة من اﻻنخفاض أكثر،
فاستخدمت تكتي ًكا قياسيا ،وهو بيع الدوﻻرات لشراء الليرة في السوق
المفتوحة ،مما يعزز قيمة العملة التركية ،فنجحت هذه الحيلة في حماية
الليرة جزئيًا خﻼل الصيف الماضي.
أنفق البنك المركزي  ٦٥مليون دوﻻر من احتياطياته من العمﻼت
اﻷجنبية في النصف اﻷول من ٢٠٢٠م ،وفقًا لتقدير بنك جولدمان ساكس.
وفي يوليو نفدت اﻻحتياطيات تقريبًا؛ مما أدى إلى هبوط الليرة.
يدين البنك المركزي بـ  ٥٤مليار دوﻻر للبنوك التركية ،لذلك وفقًا
ﻷحدث البيانات الصادرة عن الحكومة التركية ،يواجه البنك المركزي بنحو
 ٢٥مليار دوﻻر ،بمجرد سحب اﻷموال التي يحتفظ بها من الذهب وال﷼

القطري.
أجبر نظام أردوغان البنوك على زيادة اﻻئتمان كوسيلة لمساعدة النشاط
اﻻقتصادي ،والبنك المركزي كان يزيد المعروض من الليرات ،فأدى هذان
اﻷمران دائ ًما إلى استخدام اﻷشخاص للكم من المعروض من الليرة لشراء
العمﻼت اﻷجنبية ،ثم استخدم البنك المركزي احتياطياته للتدخل من خﻼل
بنوك الدولة.
أضافت أسعار الفائدة المنخفضة وقودًا إضافيا إلى طفرة اﻻئتمان التي
بدأت قبل عقد من الزمان ،وهي طفرة انتقلت من الدولة إلى الشركات
والمستهلكين لكنها لم تحفز سوى القليل في طريق التحديث الصناعي.
هل هناك أي حلول من شأنها وقف تداعيات سقوط الليرة التركية ؟
أمام تركيا خيارات قليلة ﻹنقاذ نفسها .استبعد أردوغان الذهاب إلى
صندوق النقد الدولي ،مدر ًكا أنه سيفرض شرو ً
طا صارمة على الشفافية
واﻹصﻼحات مقابل ضخ نقود.
تقول فورين بوليس :إنه على أردوغان إما أن يترك الليرة تنخفض،
ووقتها ستكافح الشركات التركية ذات الديون الدوﻻرية لدفعها بالبنوك .لكن
ذلك قد يؤدي اﻻنخفاض الحاد في الليرة إلى إفﻼس البنوك التركية.
أو أن يرفع سعر الفائدة ﻻستقرار العملة ،لكن اﻻنكماش اﻻئتماني
الﻼحق سينقل اﻻقتصاد إلى ركود أعمق؛ مما يؤدي إلى ضعف شعبية
أردوغان.
في حالة زيادة أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم ،فإن ذلك
سيؤدي إلى مزيد من عمليات تخلف اﻷتراك عن سداد قروضهم.
تقول فورين بوليس :إن كﻼ الخيارين خطير .لكن عدم القيام بأي شيء
ربما يكون أسوأ :ستنخفض الليرة على أي حال ،وسيغرق اﻻقتصاد أيضًا
في ركود طويل اﻷمد .كانت تجربة أردوغان اﻻقتصادية مثيرة لﻼهتمام
أثناء استمرارها ،وولّدت إحساسًا زائفًا باﻻستقرار .لكن إخفاء المشاكل
اﻻقتصادية للبﻼد في أعماق النظام المصرفي لم يكن أكثر من تغطية مؤقتة.
بعد وصوله إلى السلطة في مطلع اﻷلفية بفضل أزمة عملة سابقة ،يعرف
أردوغان مدى خطورة العواقب السياسية لذلك اﻷمر عليه.
يعرف اﻻقتصاديون في الداخل والخارج منذ فترة طويلة أن احتياطيات
البنك المركزي كانت تنفد ،لكن مرة واحدة سقطت الليرة مثل الحجر.
وما الذي ينتظر تركيا بعد هذه السياسيات الفاشلة؟
فقدت الليرة اﻵن ما يقرب من  ٪٤٠من قيمتها منذ بداية العام ،ويعد هذا
انخفاضًا هائﻼً لقيمة اﻻقتصاد التركي ،وسيظهر انخفاض الليرة قريبًا في
ارتفاع التضخم ،الذي يحوم حول  % ٢٠حسب الحسابات الرسمية.
تشير التقديرات الحالية إلى أن انخفاض قيمة الليرة بنسبة  ٪١٠مقابل
الدوﻻر اﻷمريكي ينتج عنه ارتفاع بنسبة نقطتين مئويتين في التضخم.
حوالي  % ٧٠من واردات تركيا من المواد الخام والسلع المستخدمة في
التصنيع ،لذلك ستظهر الكثير من اﻵثار قريبًا.
كما أن نسبة كبيرة من ديون تركيا بالعمﻼت اﻷجنبية – بالدوﻻر
اﻷمريكي واليورو بشكل أساسي ،-وضعف الليرة يجعل خدمة هذه الديون
أكثر صعوبة ،ومن المقرر أن تدفع تركيا  ١٦٨مليار دوﻻر من ديونها
الخارجية في اﻷشهر الـ  ١٢المقبلة.
وهل يحل رفع سعر الفائدة اﻷوضاع اﻻقتصادية المتدهورة؟
رغم أن رفع أسعار الفائدة ضروري لتركيا ،لكنه لن يفعل الكثير لحل
اﻻختﻼﻻت الكبيرة في اﻻقتصاد التي تراكمت على مدى فترة طويلة.
ما تحتاجه تركيا هو برنامج استقرار مصمم بعناية وشامل يحظى بدعم
قطاعات كبيرة من المجتمع ،ويتم تدعميه باستقﻼلية البنك المركزي.
يرى موقع ذا كونفرزيشن أنه من غير المرجح أن يحدث هذا في ظل
وجود النظام الرئاسي الحالي ،لذلك فإن تغيير الوضع اﻻقتصادي سيكون
مرهونًا بحدوث تغيير في السلطة.




ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

لم يأكل سـيدنا يوسـف  ،فقـال :إذن فهـذا اسـم الـذئب
الذي لم يأكل سيدنا يوسف .



 ﻻ يكاد يصح رؤيا الكذاب؛ ﻷنه يخبر في اليقظة بمـالم يكن ،فأحر به أن يرى في المنام ما ﻻ يكون.
 -يفسدك الظن ﻋﻠﻰ صديق قد أصﻠحك اليقين له.

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:

 -ﻻ تكاد الظنون تزدحم ﻋﻠﻰ أمر مستور؛ إﻻ كشفته.

ت ا ْل َوسِيﻠَةُ.
س ُهﻠَ ِ
 َمت َٰي ُﻋﻠ َِم ا ْل َم ْق ِ
ص ُد؛ َ

 -المشورة راحة لك ،وتعب ﻋﻠﻰ غيرك.

س ِبي ِﻠ ِه
ف ِل َم ْوﻻَكَ ِبا ْلعَ ْهدَِ ،وأ َ ْف ِر ْدهُ ِبا ْلقَ ْ
 َو ّ ِصدَِ ،وأ َ ْبذُلْ فِي َ

 -حــق كــل ســر أن يصــان ،وأحـ ق اﻷســرار بالصــيانة

ا ْل َج ْه َد؛ تَ ْش َه ْدهُ َجﻠِيا َوت ََراهُ َولِيا.
ص ِد ا ْلف َْر ُد َب ْع َد َب ْذ ِل ا ْل َج ْهدَِ ،وإِ ﱠن َما
 -إِ ﱠن َما يُ ْف ِر ُد َمحْ بُو َبهُ ِبا ْلقَ ْ

سرك مع موﻻك ،وسره معك ،واﻋﻠم أن من فضـح فضـح،

س َب َينــكَ َو َبــ ْينَ
ت ا ْل ُم َج َ
ك ََان ـ ِ
اهــ َدة ُ؛ ِلتَ ْف ِري ـ ِد ا ْلقَ ْ
ص ـدَِ ،وإِﻻﱠ فَﻠَ ـ ْي َ

ومن باح فﻠدمه أباح.


قال لؤي بن غالب "جد النبي  "ﻻمرأته :أي بنيك
أحب إليك؟ قال :الذي اجتمعت فيـه ثمـان خـﻼل :ﻻ يخـامر
ي ،وﻻ
ﻋقﻠه جهل ،وﻻ يخالط حﻠمه سفه ،وﻻ يﻠوي لسانه ﻋ ﱞ
يفسد يقينه ظن ،وﻻ يغيره ﻋقوق ،وﻻ يقبض يده بخـل ،وﻻ

صـودِكَ اﻷ َ ْﻋ َ
اهـ َدةِ إِ َلـ ٰﻰ َم ْحـ ِو ِه قَـا َل
ظـ ِم َبـ ْي ٌن تَحْ تـَ ا ُج ِبا ْل ُم َج َ
َم ْق ُ
الصـا ِب ِرينَ
تَعَالَ ٰﻰَ  :و َل َن ْبﻠُ َو ﱠن ُك ْم َحتﱠﻰ َن ْعﻠَ َم ْال ُم َج ِ
اهـدِينَ ِمـن ُك ْم َو ﱠ
ار ُك ْم) محمد.(٣١ :
َو َن ْبﻠُ َو أ َ ْخ َب َ
صو ُد تَتَف ََاوتُ فَ َم ْن َ
ب
ص ُد ا ْل ُم َرادُ؟ القُ ُ
طﻠَ َ
ف يُنَا ُل ا ْل َم ْق ِ
 َك ْي َﱠ َ؛ فَ ﱠر مِ ﱠما س َِواهَُ ،و َم ْن َ
ب اﻵخِ َرة َ؛ زَ ِه َد فِي ال ﱡد ْن َياَ ،وفِي
طﻠَ َ
ص ِد.
ﻋﻠَﻰ ا ْلقَ ْ
ُك ِّل ٰ َه ِذ ِه القُ ُ
صو ِد َي ِجبْ أَ ْن تَتﱠحِ َد ا ْل َج َو ِار ُح َ

يكدر صنعه ﱞ
من ،وﻻ يرد إقدامه جبن.

ف:
ﻋ َج ًبــا ل َِمــ ْن َر ِآنــي دُونَ ُمك ﱠَو َنــا ِتي! َقــا َل ا ْل َعــا ِر ُ
َ -

قال :ومن هو؟ قالت :ولدك كعب.

س ْب َحانَكَ تَن ﱠَز ْهتَ  ،قَا َلَ :م ْن َجعَ َﻠنِي َو ِسـيﻠَةً إِ َلـ ٰﻰ َج ﱠنـاتِي ،فَ َقـ ْد
ُ



َرآنِي دُونَ ُمك ﱠَونَاتِي.
َ -ج ِه َل قَ ْد ِرى؛ َم ْن َجعَﻠَنِي َوسِيﻠَةً ِلغَ ْي ِري.

صـاص :كـان
قال دحية القاضي ،وكان مـن مجـانين القُ ﱠ

اسم الذئب الذي أكل يوسف 

 إِ ْن كَانَ ثَ ﱠم َطﻠَبٌ ل ِْﻠ َج َما ِل؛ فَ ْﻠ َي ُك ْن َوسِيﻠَةً إِلَﻰ ا ْل َجمِ ي ِل.

كذا ،فقالوا له :إن الذئب



ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ



ســماحة موﻻنــا اﻹمــام المجــدد ُح ﱠج ـةَ اﻹســﻼم

يا بني ،العلوم أربعة:

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو

 -١علم القلوب.

سـركم ،ونفعنـا ﷲ بكـم ،وجعلكـم
العزائم -قـدﱠس ﷲ ﱠ

 -٢علم اﻷجسام.

وليا مرشدًا لطﻼب العلم النافع  -نـود مـن سـماحتكم

 -٣علم النفاق.

التكرم بتعريـف العـالم وأنـواع العلمـاء ورتـبهم ،ثـم

 -٤علم الحكم.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

تعريــ ف العلــم وأنــواع العلــوم ومصــادرها ورتبهــ ا
وطـــرق نوالهـــا ،وتعريـــف الرســـوخ فـــ ي العلـــم،
والراسخين في العلم ،واﻹمام العالم الرباني.

العلــم مــن حيـ ث الكيفيــة :ضــربان :تصــور،
وتصديق.
 -١التصــور :هــو أن يعــرف اﻹنســان معنــى
الشيء ،صح عنده ذلك بدﻻلة أم لم يصـح) .كمـن
عـرف الصــﻼة وشـرائعها وإن لــم يثبـ ت صــحتها
عنده بدﻻلة(.
 -٢التصديق :هو أن يتصور الشيء ،ويثبـت
عنده بدﻻلة تقتضي صحته .والتصديق على ثﻼثة
أضرب:
أوﻻً :بغلبــة الظـــن :وهـــو أن يكـــون عليهـــا
دﻻلة ،وقـد يعترضـها شـبهة توهنهـا ،أو تبطلهـا،
س ُه ْم َ
ف ِّمـنَ
قال تعالى :إِنﱠ الﱠذِي َن اتﱠقَواْ إِذَا َم ﱠ
طـائِ ٌ

ال ﱠش ْي َط ِان تَذَ ﱠك ُرواْ فَإِذَا هُم ﱡمب ِْص ُرونَ 

)اﻷعـراف:

.(٢٠١
ثانيًا :بعلم يقين :وهو أن يصير بحيث يعلـم،
ويعلم أنه يعلـم ،وﻻ تعترضـه شـبهة توهنـه ،قـال
سـو ِل ِه
تعالىِ  :إنﱠ َما ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ الﱠذِينَ آ َمنُوا ِبـا ﱠ ِ َو َر ُ
ث ُ ﱠم لَ ْم يَرْ تَابُوا) الحجرات.(١٥ :
ً
ثالثــا :بعــين اليقــين :وهــو أن يــرى بعقلــه
الشيء ،ويعاينه ببصيرته في حال اليقظة والنوم.

ﻃﺮﻕ ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ
العلم ينال بثﻼثة طرق:
 -١الحس الصحيح.
 -٢العقل السليم.



 -٣الخبــر الصــادق  -الخبــر الصــادق فــوق

له بائقـة ،وﻻ يخـاف مـن غائلـة ،النـاس منـ ه فـي

العلوم فتراكمت عليه الفهوم ،واستحيى من الحـي

الحس الصحيح والعقـل السـليم ،والخبـر الصـادق

راحــة ،ونفســه منــه فــي جهــد ،ومــن كانـ ت هــذه

القيوم ،شغله با في جميع أحواله متصـل ،وعـن

هـــو رســـول ﷲ  ،وخبـــر الصـــادق عنـــد

صــفاته وأخﻼقــه وســيرته ،جعلــه ﷲ وارث علــم

غيره منفصل.

الممنوح ،كرفع الحجاب عند أهل اليقين.

اﻷولياء ،وقـرة عين اﻷتقياء ،وطبيبًا لقلـوب أهـل

ﺍﻟﺮﺳﻮﺥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
الرسوخ في العلم :هو المسارعة إلى الجهـاد

يكون أوتي عل ًما ينفعه؛ ﻷن ﷲ  نعت العلماء

الحياء.
العالم الرباني:

اﻷكبر في ذات ﷲ تعالى؛ حتى يـزول البـين مـن

من يأمن شره من خالطه ،ويأمـل خيـره مـن

البـين ،وينمحـي مـن علــى جـوهر الـنفس ســحاب

صــاحبه ،ﻻ يؤاخــذ بــالعثرات ،وﻻ يشــيع الســوء

الرين ،فتقع العين على العين.

عن غيره ،وﻻ يسيء الظن بمن حوله ،وﻻ يقطـع

والرسوخ في العلم :جماع أربع صفات هي:

باﻹشــاعات والمفتريــ ات ،يعفــو ويصــفح عمــن

 -١بر القسم.

عاداه ،فﻼ يفشي سره ،وﻻ ينتصر منه وﻻ ينتقم.

 -٢صدق الحديث.
 -٣عفة البطن والفرج.

فقال تعالىِ  :إنﱠ ﱠالـذِينَ أ ُ ُ
وتـواْ ْالع ِْلـ َم ِمـن قَب ِْلـ ِه ِإذَا
س ـ ﱠجدًا * َويَقُولُ ـونَ
ان ُ
يُتْ َل ـى َ
ع َل ـ ْي ِه ْم يَ ِخ ـ ﱡرونَ ِلﻸ َ ْذ َق ـ ِ
سـ ـ ْب َحانَ َربِّ َنـ ـا إِن َكـ ـانَ َو ْعـ ـ ُد َربِّ َنـ ـا لَ َم ْف ُعـ ـوﻻً *
ُ

َويَ ِخــ ﱡرونَ ِلﻸَ ْذ َقــ ِان يَب ُْكــونَ َويَ ِزيــ ُدهُ ْم ُخ ُشــوعًا
)اﻹســـراء ،(١٠٩ – ١٠٧ :وهكـــذا وصـــف ﷲ
العلمــاء بالبكــاء والخشــية والطاعــة والتــذلل فيمــا

العالم الرباني:
من يكون

ومن أوتي مـن العلـم مـا ﻻ يبكيـه فخليـق أﻻ

ذاكـرا ،دائـم الـذكر
شاكرا ،وله
ً
ً

بينهم وبينه.

 -٤الوفاء بالعهد.

لحﻼوة حب المـذكور  ،مـنعم القلـب بمناجـاة

العالم الرباني:

والراســخون فــي العلــم هــم اﻷوتــاد :أهــل

الرحمن ،يُ ِع ﱡد نفسه مع شدة اجتهاده مخطئًا مـذنبًا،

نجاة العـالَم ،فـإذا نـزع ﷲ الرحمـة مـن قلبـه

مقصـرا ..لجـأ
ومع الدءوب على أحسن اﻷعمـال
ً

نزع معها النفع بالعلم ،وصار العلم من الـنقم بعـد

إلى ﷲ فقوى ظهره ،ووثق با فلم يخـف غيـره،

أن كان أعظـم الـنعم ،وقـد كـان إبلـيس مـن كبـار

العالم الرباني:

استغنى با عن كـل شـيء ،وافتقـر إليـه سـبحانه

العلماء فأهلكه علمه ،قال سيدنا عمر بن الخطـاب

عزيز على الباطل ،ذليل للحق ،كـاظم للغـيظ

في كل شيء ..أنسـه بـا وحـده ،ووحشـته ممـن

) :تعلمـــوا العلـــم ،وتعلمـــوا للعلـــم الســـكينة

عمــن آذاه ،شــديد الــبغض لمــن عصــى مــوﻻه،

علمــا خــاف توكيــد
يشــغله عــن ربــه ..إن ازداد ً

والحلم ،وتواضـعوا لمـن تتعلمـون منـه ليتواضـع

يجيب السفيه بالصمت عنه ،والعالم بـالقبول منـه،

الحجة ،وأشفق على مـا مضـى مـن صـالح عملـه

ﻻ مداهن ،ﻻ مشاحن ،وﻻ طعـان ،وﻻ لعـان ،وﻻ

أﻻ يقبل منه ،همه فـي تـ ﻼوة كـﻼم ﷲ الفهـم عـن

مغتاب ،وﻻ سفيه ،وﻻ جاف ،وﻻ فظ ،وﻻ غليظ،

مــوﻻه ،وفــي ســنن رســول ﷲ  الفقــه لــئﻼ

وﻻ ســباب ،يخــالط مــن اﻹخــوان المعــوان علــى

يضيع مـا أمـر بـه ..متـأدب بـالقرآن والسـنة ..ﻻ

طاعة ﷲ ،ومن ينهاه عما يكـره مـوﻻه ،ويخـ ـالق

ينافس أهل الدنيا في عزها ،وﻻ يجزع من ذلهـا..

بالجميل من ﻻ يأمن شره إبقـاء علـى دينـه ،سـليم

يمشي على اﻷرض هونًا بالسكينة والوقار ،وقلبه

القلب للعباد مـن الغـل والحسـد ،يغلـب علـى قلبـه

مشتغل بالفهم والعبرة ،ﻻ يفرغ قلبه عن ذكـر ﷲ

حسن الظن بـالمؤمنين فيمـا أمكـن فيـه العـذر ،ﻻ

أبدًا ،وإن فـرغ فمصـيبته عظيمـة ،وإن أطـاع ﷲ

يحب زوال النعم عن أحد من العباد ،يداوي جهل

بغير حضور قلـب فهـو عنـده الخسـران المبـين..

الجهل ،بل يكون الجهـل أقـرب إلـى الخيـر منـه؛

من عامله برفق ،إذا تعجب من جهـل غيـره ذكـر

يذكر ﷲ مع الـذاكرين ،ويعتبـر بلسـان الغـافلين..

ﻷن الجاهل يسعى ليـتعلم ،ولكـن اﻵخـر قـد ملكـه

أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربـه  ،ﻻ يتوقـع

عالم بداء نفسه ،ومتهم لها في كل حال ،اتسع فـي

الغرور ،فباعد بينه وبين التواضع.

الحفظ ،والسكينة ،واليقين الحق.

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻲ



لكم من تعلمونه ،وﻻ تكـونوا مـن جبـابرة العلمـاء
فﻼ يقوم علمكـم جهلكـم( .قـال تعـالى :يَ ْعلَ ُمـونَ
َ
اﻵخ ـ َر ِة ُه ـ ْم
ظ ـاه ًِرا ِ ّم ـنَ ا ْل َح َي ـا ِة ال ـ ﱡد ْن َيا َو ُه ـ ْم َع ـ ِن ِ
َغــافِلُونَ ) الــروم ،(٧ :فمــن ادعــى العلــم ولــم
يتواضــع فهــو عــالم بعلــوم إبلــيس ،قــال تعــالى:
ضـلﱠهُ ﷲُ َع َلـى
أَفَ َرأَ ْيـتَ َمـ ِن ات ﱠ َخـذَ ِإلَ َهـهُ َهـ َواهُ َوأَ َ
ِع ْل ٍم) الجاثية ،(٢٣ :أعوذ با من علم هو عين


ابني مستقبل اﻷمة :فرض ﷲ الحج فكان آخر فروضه؛ ﻷنه يجمع عمﻼً على بدن وحقا فـﻲ
مال ،فجعل فرضه بعد استمرار فروض اﻷبدان وفروض اﻷموال؛ ليكون استئناسـهم بكـل واحـد
من النوعين ذريعة إلى تسهيل ما جمع بين النوعين.
عزيزي مستقبل اﻷمـة :فﻲ إيجاب الحج تذكير ليوم الحشر بمفارقة المال واﻷهـل ،وخضـوع
العزيز والذليل فﻲ الوقوف بين يديه ،واجتماع المطيع والعاصﻲ فـﻲ الرهبـة منـه والرغبـة إليـه،
وإقﻼع أهل المعاصﻲ عما اجترحوه ،وندم المذنبين على ما أسلفوه ،فق ﱠل من حج إﻻ وأحدث توبة
عا من معصية ،ولذلك قـ ال النبـﻲ ) :مـن عﻼمـة الحجـة المبـرورة أن يكـون
من ذنب وإقﻼ ً
خيرا منه قبلها(.
صاحبها بعدها ً
وهذا صحيح؛ ﻷن الندم على الذنوب مانع من اﻹقدام عليها ،والتوبـة مكفـرة لمـا سـلف منهـا،
فإذا كف عما كان يقدم عليه أنبأ عن صحة توبته ،وصحة التوبة تقتضﻲ قبول حجته.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص .[٧٤ - ٧٣

الحسن والحسين وسارة محمد عبدالحميد عابدين
الحـــامــــول

الحسن والحسين السيد علي
سيدي غازي -كفر الشيخ

سارة عادل فرج
سيدي سالم – كفر الشيخ

تاليا وأحمد خالد منير سﻼم
كوم حمادة -البحيرة









والمبينة لتواتره وصحته.




مع أن الحديث قال بحسنه ولو في بعض
طرقه الكثير من اﻷعﻼم من أمثال الترمـذي
– علــﻰ مــا نقــل عنــه الــدهلوي فــي شــرح
المشــكاة – والعﻼئــي ،والزركشــي ،والمجــد

قال القاضي :وعيت هذا ..فهـات المثـال
الثاني.

والســــخاوي ،والســــيوطي ،والســــمهودي،

قال الميﻼني :المثال الثاني تكذيبـه لقولـه





الشــــيرازي ،وابــــن حجــــر العســــقﻼني،
والصالحي الشامي ،وابن عراق ،وابن حجر

ي بابهـا( ،والـذي
) :أنا مدينة العلم وعل ﱞ

المكـــــي ،وعلـــــﻰ القـــــاري ،والمنـــــاوي،

قال فيه) :وحديث» :أنـا مدينـة العلـم وعلـي

والعزيـــــزي ،والزرقـــــاني ،والشـــــوكاني،

بابها« أضعف وأوهﻰ ،ولهـذا إنمـا يعـد فـي

وغيرهم.

الموضــوعات ،وإن رواه الترمــذي ،وذكــره

بل إن إمـام الجـرح والتعـديل يحيـﻰ بـن

ابـــن الجـــوزي ،وبـــين أن ســـائر طرقــــه

معين لم يكتف بتحسينه ،بل ذهب إلﻰ القـول

موضوعة ،والكذب يعـرف مـن نفـس متنـه،

بصحته).(٢

فــإن النبــي  إذا كــان مدينــة العلــم ،ولــم
يكن لها إﻻ باب واحد ،ولم يبلغ عنه العلم إﻻ
واحـــد ،فســـد أمـــر اﻹســـﻼم ،ولهـــذا اتفـــق
المسلمون علﻰ أنه ﻻ يجوز أن يكـون المبلـغ
عنه العلم واح ًدا ،بل يجب أن يكون المبلغون
أهــل التــواتر الــذين يحصــل العلــم بخبــرهم

قال القاضي :وعيت هذا ..فهات الشـاهد
الرابع.
قــال الميﻼنــي :الشــاهد الرابــع ـ ســ يدي
القاضــي ـ هــو أن ابــن تيميــة ومدرســته مــن
بعــده لــم يكتفــوا بكــل مــا ســبق ،بــل راحــوا

للغائب().(١
وهذه جرأة عظيمة علﻰ هذا الحديث ،بل

يســتعملون كــل مــا أوتــوا مــن مكــر وحيلــة

وتعقيب علﻰ رسـول ﷲ  فـي قولـه لـه

لﻼستنقاص من العترة الطـاهرة مـع مـا ورد

في حق اﻹمام علي ،ولـو أنـه قالـه فـي حـق

في فضلها من نصوص.

غيــره ،لكتــب فيــه الرســائل المدافعــة عنــه،



قال القاضـي :مـع مـا يقينـي بمـا ذكـرت

بسبب ما طرحته من آرائـه فـي هـذا ،إﻻ أن
وظيفتي تتطلب مني أﻻ أقبل منك قوﻻً عار ًيا
عن البينة ..فما البينة علﻰ ما تقول؟



قال الميﻼني :البينـات علـﻰ ذلـك سـيدي



أكثــر مــن أن تحصــﻰ أو تستقصــﻰ ..ولهــذا
سأكتفي لك بأربعة أمثلة شـافية كافيـة تتعلـق

أبي بكر للنبي كانت أكمل وأنفع مـن صـحبة

وإذا قيـ ل عـ ن الرجــال :إنهــم كــانوا يعبــدون

بموقفه من اﻹمام علي ،والذي لم يدع مناسبة

علـــي ونحـــوه() ،(٦فيـــردد اﻷمـــر – مـــع

اﻷصنام .فالصبيان كذلك ،علي وغيره ،وإن

للتحقير من شأنه إﻻ استغلها).(٣

التصريح بدعوى كون إسﻼمه بعد خديجة –

قيل :كفر الصبي ليس مثل كفر البـالغ .قيـل:

ثم يفضل إسﻼم أبي بكر علﻰ كل تقدير.

وﻻ إيمان الصبي مثل إيمـان البـالغ .فأولئـك

قال القاضي :فهات المثال اﻷول.

وفــي موضــع ثالــث ينســب القــول بتقــدم

يثبت لهم حكم اﻹيمان والكفـر وهـم بـالغون،

قـــال الميﻼنـــي :المثـــال اﻷول ســـيدي

إسﻼم أبي بكر إلﻰ أكثر الناس ،فيقول) :قول

وعلي يثبت له حكم الكفر واﻹيمان وهو دون

القاضي يتعلق بموقفه من إسﻼم اﻹمام علـي

القائــل :علــي أول مــن صــلﻰ مــع النبــي،

البلوغ .والصبي المولود ـب ين أبـوين كـافرين

وما ورد من النصوص الدالـة علـﻰ صـﻼته

ممنوع ،بل أكثـر النـاس علـﻰ خـﻼف ذلـك،

يجــري عليــه حكــم الكفــر فــي الــدنيا باتفــاق

قبل الناس ..فمع أن النصـوص الكثيـرة تـدل

وأن أبا بكر صلﻰ قبله().(٧

المسلمين ،وإذا أسلم قبل البلوغ فهـل يجـري

علﻰ أن عليا هو أول مـن أسـلم ،لكونـه كـان

بل إنه باﻹضـافة لكـل هـذا اﻻضـطراب

عليه حكم اﻹسﻼم قبـل البلـوغ؟ علـﻰ قـولين

في بيت رسول ﷲ  ..وكان رسـول ﷲ

يشكك في أصـل قبـول إسـﻼمه ،فيقـول..) :

للعلمــاء .بخــﻼف البــالغ فإنــه يصــير مســل ًما

 هو كافله ومربيه من صـغره البـاكر..

وهذه الفضيلة لم تثبـت لغيـره مـن الصـحابة

مخرجـا
باتفاق المسلمين .فكان إسﻼم الثﻼثة
ً

ومع كون هذا ممـا اعتـرف بـه كبـار اﻷئمـة

ممنوع ،فإن النـاس متنـازعون فـي أول مـن

لهم من الكفر باتفـاق المسـلمين .وأمـا إسـﻼم

)(٤

أسلم ،فقيل :أبو بكر أول من أسلم ،فهو أسبق

علي فهل يكون مخر ًجا له مـن الكفـر؟ علـﻰ

إﻻ أن ابن تيمية يجتهد بكل ما أوتي من حيلة

إسﻼما من علي ،وقيـل :إن عليـا أسـلم قبلـه،

قولين مشهورين ،ومذهب الشافعي أن إسﻼم

لينكر هذه الفضيلة العظيمة ،ويضطرب فـي

صـغيرا وإسـﻼم الصـبي فيـه
لكن علي كـان
ً

الصبي غير مخرج له من الكفر().(٩

ذلك اضطرا ًبا شدي ًدا..

نزاع بـين العلمـاء ،وﻻ نـزاع فـي أن إسـﻼم



المتقدمين علﻰ ابن تيمية والمتأخرين عنـه

ً
تعليقـا علـﻰ قـول اﻹمـام علـي:
فقد قـال

أبي بكر أكمل وأنفع ،فيكون هـو أكمـل سـبقًا

)صليت ستة أشهر قبـل النـاس() :فهـذا ممـا

باﻻتفاق ،وأسبق علـﻰ اﻹطـﻼق علـﻰ القـول

يعلــم بطﻼنــه بالضــرورة ،فــإن بــين إســﻼمه

اﻵخر ،فكيف يقال :علي أسبق منه بﻼ حجـة

يومــا أو
وإســﻼم زيــد وأبــي بكــر وخديجــة ً

تدل علﻰ ذلك().(٨

نحـــوه ،فكيـــف يصـــلي قبـــل النـــاس بســـتة

وﻻ يكتفــي ابــن تيميــة بكــل بهــذا ،بــل

أشــهر() ،(٥فهــو فــي هــذا الــنص يعتــرف

يستعمل كل ما أوتـي مـن حيلـة ﻹثبـات كفـر

بإسﻼمه قبل أبـي بكـر ،وﻻ ينقـل قـوﻻً علـﻰ

اﻹمــام علــ ي قبــل إســﻼمه ،والتشــكيك فــي

الخﻼف.

إسﻼمه قبل بلوغـه ،غـافﻼً عـن كـون اﻹمـام

وفي موضع آخر يشكك في ذلك ويقول:

علي ربي فـي حجـر رسـول ﷲ  ،وأن

)وتنازعوا فـي أول مـن نطـق باﻹسـﻼم بعـد

كل إسـاءة لـه هـي إسـاءة لتربيـة رسـول ﷲ

خديجة ،فإن كان أبو بكر أسلم قبل علي ،فقد

 نفســـها ،فيقـــول) :قبـــل أن يبعـــث ﷲ

ً
إيمانـا،
ثبت أنه أسبق صحبة كما كان أسـبق

محم ًدا لم يكن أحد مؤم ًنا من قريش ،ﻻ رجل

وإن كان علي أسلم قبله فﻼ ريب أن صـحبة

وﻻ صبي وﻻ امـرأة ،وﻻ الثﻼثـة وﻻ علـي!













يتساءل الكثير من أعداء أهل البيت عن اهتمامنا باﻹمام
الحسين ،البعض يقول :لماذا تتعدد اﻻحتفاﻻت باﻹمام الحسين،
تحتفلون بمولده في شعبان ،وفي ذكرى استقرار رأسه
بالقاهرة في ربيع آخر ،وتكون أغلب دروسكم طوال شهر
محرم عنه ،وتدعون لليالي أهل البيت باسمه.
لكن بعض أعداء أهل البيت يقولون :إنكم تحتفلون باﻹمام
الحسين أكثر من اﻹمام الحسن؛ ﻷن زوجته فارسية ،وأنتم
تجاملون الفرس!!.
هؤﻻء لم يقرأوا في التاريخ شيئ ًا ولم يدركوا كيف تزوج اﻹمام
الحسين من ابنة كسرى ،وما مﻼبسات اﻷمر.
القصة ذكرناها كاملة بﺄسانيدها في الجزء الثالث من موسوعة
مختصرا:
ليالي أهل البيت ،ولكن سنعرض ذكرها
ً
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أبي بكر وذريته ،وعبد ﷲ بن عمر وذريته؟



يزيـــد وخلفـــاء يزيـــد الواحـــد بعـــد اﻵخـــر،
وانهارت دولة اﻷﻣويّين بعـد ﻣصـرع اﻹﻣـام
الحسين بثﻣان وستين سنة ،وظـ ّل الﻣسـلﻣون
يلعنون يزيد ويحتفلون بذكرى اﻹﻣام ّ
الشـهيد
يوم قتله ويوم ﻣولده ﻣن ك ّل عام .

سنحاول اﻹجابة في نقاط ﻣحددة:
إن واقعة الطف كانـت وﻣـا زالـت أبـرز
وأظهر ﻣأساة عرفها التاريخ على اﻹطـﻼق،
حربــا وقتــاﻻً بــالﻣعنى الﻣعــروف
فلــم تكــن
ً
للحرب والقتال ،وإنﻣـا كانـت ﻣجـزرة داﻣيـة
وصـغارا ،فلقـد أحاطـت
كبارا
ﻵل الرسول،
ً
ً
بهــم كثــرة غاشــﻣة باغيــة ﻣــن كـ ّل جانــب،
وﻣنعوا عنهم الطعام وال ّ
أياﻣـا ،وحـين
شراب ً
أشرف آل الرسول على الهـﻼك ﻣـن الجـوع
والعطش ،انهالوا عليهم رﻣ ًيا بالسهام ورشـ قًا
بالرﻣـاح،
بالحجارة وضر ًبا بالسيوف وطع ًنا ّ
ولﻣا سقط الجﻣيع صرعى ،قطعوا الرؤوس،
ووطـــأوا الجثـــث بحـــوافر الخيـــل ﻣقبلـــين
وﻣدبرين ،وبقروا بطون اﻷطفال ،وأضرﻣوا
النار في اﻷخبية على النساء ،وأخذوا النساء
سبايا إلى الكوفة ثم دﻣشـق ،ووضـعوهم فـي
خربة بدﻣشق.
فجــدير بﻣــن والــى النبــي وأهــل بيتــه أن
يحزن لحزنهم ،وأن ينسى ك ّل ﻣصيبة إﻻ ﻣـا
ح ّل بهم ﻣن ﻣصيبة ،ﻣع ّد ًدا ﻣناقبهم وﻣسـاوئ
أعدائهم ﻣادام حيا.
ﻷن ﷲ تعــالى قــد شــاء وق ـدّر أن تكــون
حادثة كـربﻼء أعظـم وأخلـد ﻣـن كـ ّل حادثـة
عرفها التاريخ ،كﻣا أنها أفجع وأوجع ﻣأسـاة
وتﻣر علـى وجـه اﻷرض؛ لﻣـا انتهـك
ﻣرت
ّ
ّ
ﻣن حرﻣة رسول ﷲ .
إن اﻹﻣام الحسين عند ﻣحبيـه والعـارفين
بﻣقاصـــده وأهدافـــه ،لـــيس اسـ ـ ًﻣا لشـــخص
فحسب ،وإنﻣا هو رﻣز عﻣيق الدﻻلـة ،رﻣـز
للبطولة واﻹنسـانية واﻷﻣـل ،وعنـوان للـدّين
ّ
الحق
والشريعة ،وللفداء والتضحية في سبيل
والعدالة ،كﻣا ّ
أن يزيد رﻣز للفساد واﻻستبداد
والتهتك والرذيلة ،فحيثﻣا كان ويكون الفسـاد
والفوضى وانتهاك الحرﻣـات وإراقـة الـدﻣاء
البريئة والخﻼعـ ة والفجـور وسـلب الحقـوق
والطغيــان ،فــث ّم اســم يزيــد وأعﻣــال يزيــد،
وحيثﻣــا كــان ويكـــون الثبــات واﻹخـــﻼص
والبســـالة والفضـــيلة والشـــرف ،فـــث ّم اســـم
الحسين وﻣبادئ الحسين.
فإحيــاء بطولــة اﻹﻣــام الحســين وجهــاده

وﻣبدئـــه ،إحيــ اء للحـــق والخيـــر والحريـــة،
والتضـــحية ﻣـــن أجلهـــا بـــال ّنفس واﻷهـــل
واﻷصحاب ،واحتجاج صـارخ علـى الحـاكم
الظــالم وأعوانــه ،وعلــى كـ ّل ﻣســرف يعبـ ث
بﻣقدّرات الشعوب ،ويغرق في لهوه وﻣلذّاته،
وينطلق ﻣع شهواته وﻣآثﻣه ،كيزيـد وأعـوان
يزيد.
أراد ابن ﻣعاوية ﻣن التنكيل بأهـل البيـت
أن يطفـئ نـور ﷲ ،وأن تكـون الكلﻣـة العليـا
ّ
وظن أنـه انتصـر ،وتـ ّم لـه ﻣـا
للشر والظلم،
ّ
أراد بقتلــه الحســين ،ولكــن انتصــاره كــان
زائفًا ،وإلـى أﻣـد ،فسـرعان ﻣـا زالـت دولـة
اﻷﻣويّين ،وظلـت ذكريـات كـربﻼء وﻣبـادئ
الحسين ح ّيةً إلـى يـوم يبعثـون ،وقـد جابهـت
السيّدة زينب يزيد بهذه الحقيقـة ،حيـث قالـت
كﻼم تخاطبه فيه:
ﻣن ٍ
» أظننــت يــا يزيــد حيــث أخــذت علينــا
أقطار اﻷرض وآفاق السّﻣاء ،فأصبحنا نساق
ً
هوانـا،
كﻣا تسـاق اﻷسـارى أن بنـا علـى ﷲ
وبك عليه كراﻣة؟! ...فﻣهﻼً ﻣهﻼً ...فوﷲ ﻣا
فريــت إﻻ جلــدك ،وﻣــا حــززت إﻻ لحﻣــك.
ي الـدواهي ﻣخاطبتـك ،إ ـن ي
ولـئن ّ
جـرت علـ ّ
ﻷستصــــغر قــــدرك ،وأســــتعظم تقريعــــك،
وأستكثر توبيخك ،ولئن اتخذتنا ﻣغن ًﻣا لتجـد ّنا
وشي ًكا ﻣغر ًﻣا ،حين ﻻ تجد إﻻ ﻣا قدّﻣت يداك
 ..ف ِكد كيدك ،واسع سعيك ،وناصب جهـدك،
فوﷲ ﻻ تﻣحو ذكرنا ،وﻻ تﻣيـت وحينـا ،وﻻ
يرحض عنـك عارهـا ،وهـل رأيـك إﻻ فنـد،
وأياﻣك إﻻ عدد ،وجﻣعك إﻻ بدد؟«.
وصدقت نبوءة السيّدة العظيﻣة ،فقد سقط



قاد اﻹﻣـام الحسـين عليـه السـﻼم نهضـة
فعليــة وليســت انفعاليــة ،ل ﱠخصــها فــي بيــان
نهضـته اﻷولِّ ) :إنـي لَـ ْم ْ
أشـ ًرا) (٥وﻻ
أخـ ُر ْج ِ
َبطِ ًرا) (٦وﻻ ُﻣ ْف ِسدًا وﻻ َ
ظا ِل ًﻣا ،وإ ﱠن َﻣا خ ََر ْجـتُ
ل َ
ح في أ ُ ﱠﻣ ِة َج ّدِي  ،أ ُ ِري ُد ْ
أن
ب اﻹ ْ
طلَ ِ
صﻼَ ِ
ير
عـ ِن ال ُﻣ ْن َكـ ِرِ ،
آ ُﻣ َر بال َﻣ ْع ُروفِ  ،وأ ْن َهى َ
وأسـ َ
َ
فﻣـنْ
بن أ ِبي ط ِالـ ٍ
يرةِ َج ّدِي وأ ِبي َ
ب ِس َ
بَ ،
يِ ِ
ع ِل ّ
ق فا ُ ْأولَى بال َح ِّ
َق ِب َلنِي بقَبُو ِل ال َح ِّ
ق ،و َﻣ ْن َر ﱠد
وبـيْنَ
ي هذا أ ْ
ي ﷲُ َبيْنـِ ي َ
ص ِب ْر؛ حتﱠى َي ْق ِ
َ
علَ ﱠ
ض َ
)(٧
القَ ْو ِم ،وه َُو َخي ُْر ال َحاكِﻣِ ينَ ( .
لــذا نجــد الﻣفكــرين واﻷحــرار يعظﻣــون
النهج اﻻنساني لﻺﻣام الحسين ،فهـذا أنطـوان
بــارا ،الكاتــب الﻣســيحي يقــول) :لــو َكــانَ
ض َر َايـةً،
أر ٍ
سيْنُ ﻣِ ﱠنا ل َنش َْرنَا لـهُ فـي ُكـ ِّل ْ
ال ُح َ
ض ﻣِ ْن َبـ ًرا ،ول ـ َد َع ْو َنا
أر ٍ
وﻷقَ ْﻣ َنـا َل ـهُ فــي ُك ـ ِّل ْ
سي ِْن(.
اس إلى ال َﻣسِيحِ ﱠي ِة باس ِْم ال ُح َ
ال ﱠن َ
ﱠ
وقا َل غَا ْندِي ُﻣ َح ِ ّر ُر ال ِه ْنـدِ) :تَعَل ْﻣـتُ ِﻣـنَ
ْف أ ُكونُ َﻣ ْ
َص ْر().(٨
ظلُو ًﻣا فَأ ْنت ِ
ال ُح َسي ِْن َكي َ
أﻣـا آنَ اﻷ َوا ُن ْ
أن نـَ ْدع َُو
ف َيا أ ُ ﱠﻣةَ اﻹ ْس ِ
ﻼمَ :
ﱠ
اﻹﻣ ـ ِام ال ُح َســي ِْنْ ،
وأن
اس
ﻼم ِب ْ
ْ
لﻺســ ِ
النــ َ
اســ ِم َ
ُ
ْ
ﱡ
ْ
سـي ِْن،
ن َْرفَ َع الظل َم َ
ع ِن اﻷ ﱠﻣ ِة اق ِتدَا ًء باﻹ َﻣ ِام ال ُح َ
ســي ِْن ،ونُ ْك ِثــ َر
ح
ال
ام
اﻹﻣــ
ت
ا
ايــ
ِ
وأ ْن ن َْر َفــ َع َر َ
َ ِ ُ َ
ال َﻣنَا ِب َر التي تتَ َحد ُ
سا ِنهِ؟.
ﱠث ب ِل َ
اﻹﻣام الحسين ﻣنعطف تاريخي ﻣهم فـي
تاريخ اﻹنسانية ،ونقطة يقف عنـدها التـاريخ
ليأخذ استراحة ،وذلك لسببين:
أولهﻣـــا :أنـــه قربـــان اﻷولـــين ،يـــذكرنا
بأياﻣهم وﻣآسيهم.
وثانيهﻣــ ا :أن ﻣنـــه صـــورة الﻣصـــطفى
الباقية في اﻵخرين.
يقول اﻹﻣام أبو العزائم :(٩)
سي ٍْن( تَ ْﻣ ِثيلُهُ فِي ُﻣثُو ٍل
)ﻣِ ْن ُح َ
َبلْ ) ُح َسينٌ ﻣِ ْنهُ( َبدَا ٱلتﱠ ْﻣ ِكينُ
ٱلر ْس ُل ْٱلك َِرا ُم ٱ ْب ِتدَا ًء
َﻣثﱠلَ ْتهُ ﱡ
ش ﱠب َه ْتهُ ٱﻷ َ ْبنَا ُء َر ِّبي ُﻣ ِعينُ
َ

س َ
طتْ السيدة
عندﻣا قتل اﻹﻣام الحسينَ ،ب َ
ْ
ورفَعَتـهُ ن َْحـ َو
زينب َي َد ْي َها تَحْ تَ َب َد ِن ِه ال ُﻣقَد ِﱠس َ
السـ ـ َﻣاءِ  ،وقَ َالـ ـتْ ) :اللﱠ ُهـ ـ ﱠم تَقَ ﱠبـ ـلْ ﻣِ ﱠنـ ـا هـ ـذَا
ﱠ
القُ ْر َبانَ ().(١٠
س ِّي َدنَا
هذا القُ ْر َبانَ َﻣ ْوعُو ٌد لَ ﱠﻣا أ َﻣ َر ﷲُ َ 
ِيم ال َخ ِلي َل بذَبْحِ َولَ ِد ِه إ ْس َﻣاعِيلَُ ،ثـ ﱠم َر َفـ َع
إ ْب َراه َ
ﱠ
ي َ
وفـدَاهُ َ
بكـ ْب ٍش ،فـي ُﻣقَ ِابـ ِل
ز
ﻣ
الر
ح
ب
ْ
ذ
َع ْنهُ ال َ ﱠ ْ ِ ﱠ
ْ
ان َﻣ ْوعُو ٍد لَ ﱠﻣا َيأتِي َو ْقتُهُ َب ْعدُ.
قُ ْر َب ٍ
أﻣـ َر
ي ِّ
ضـا  :ﱠ
الر َ
قا َل اﻹ َﻣا ُم َ
)لﻣـا َ
ع ِل ﱞ
ْ
َ
ْ
ِيم  أن َيــذ َب َح
ﷲُ َتبــ َ
اركَ َ
وتعــالى ْإبــ َراه َ
َ
ْش الذي أ ْنزَ لَهُ علَ ْيـهِ،
ب
ك
ال
ل
ِي
ع
ا
ﻣ
س
إ
ه
َﻣكَانَ ا ْب ِن
ْ
َ
ِ
َ
َ
ت َﻣ ﱠنى إب َْراهِي ُم ْ
إسـ َﻣاعِي َل
أن َي ُكـونَ َيـ ْذ َب ُح ابْنـَ هُ ْ
َ
ِب َي ـ ِدهِ ،ﱠ
وأن ـهُ لَ ـ ْم ُيــؤْ َﻣ ْر ب ـذبْحِ َ
الك ـب ِْش َﻣك ََان ـهُ،
ل َي ْر ِج َع إلى قَ ْل ِب ِه ﻣـا َي ْر ِجـ ُع قَ ْلـبُ ال َو ِالـ ِد الـذي
أر َف ـ َع
أع ـ ﱠز َو َل ـ ِد ِه َبي ـ ِد ِه ف َي ْس ـتَحِ ﱠق ب ـذَلِكَ ْ
َي ـ ْذ َب ُح َ
ﱠ
ب.
د ََر َجا ِ
صا ِئ ِ
ت أ ْه ِل الث َوا ِ
ب علَى ال َﻣ َ
َ
ْ
أحـبﱡ
ْ
فأو َحى ﷲُ  إل ْيهِ :يا إب َْراهِي ُم َﻣن َ
خ َْلقِي إلَيْكَ ؟
ي
فقالَ :يا َربّ ِ ﻣا َخلَ ْقتَ خ َْلقًا هو أ َحبﱡ إل ﱠ
ﻣِ ْن َح ِبي ِبكَ ُﻣ َح ﱠﻣ ٍد .
َ
فأو َحى ﷲُ  إل ْيهِ :يا إب َْراهِي ُم أف ُه َو أ َحبﱡ
ْ
ْ
لْ
ي ِﻣـ ْن
إلـ
أحـ
هـو
ب
َ:
ل
قا
؟،
س
ف
ن
َ
أو
بﱡ
ُكَ
َ
إلَيْكَ ْ
َ
ﱠ
َن ْفسِي.
َ
َ
َ
فول ُدهُ أ َحبﱡ إليْكَ ْأو َولدُكَ ؟ ،قالََ :بلْ
قالََ :
َولَ ُدهُ.
قالَ :فذَ ْب ُح َولَ ِد ِه ُ
ظ ْل ًﻣا َ
علـى ْأيـدِي أ ْعد َِائـ ِه
ْأو َجـ ـ ُع لقَ ْل ِبـ ـكَ ْ ،أو ذَ ْبـ ـ ُح َو َلـ ـدِكَ َبيـ ـدِكَ فـــي
َ
طا َعتِي؟.
قالَ :يا َربّ ِ َبلْ ذَ ْب ُحهُ علَى ْأيـدِي أ ْعد َِائـ ِه
ْأو َج ُع لقَ ْل ِبي.
فـإن َ
قالَ :يا ْإبـ َراهِي ُم! ﱠ
ع ُم أ ﱠن َهـا
طا ِئفـَ ةً تـَ ْز ُ
ﻣِ ْن أ ُ ﱠﻣ ِة َح ِبي ِبي ُﻣ َح ﱠﻣ ٍد ستَ ْقت ُ ُل ال ُح َسيْنَ ا ْب َنهُ ِﻣـ ْن
َب ْعـ ـ ِد ِه ُ
كﻣـ ـا ُيـ ـ ْذ َب ُح َ
ْش،
ظ ْل ًﻣـ ـا ُ
الكـ ـب ُ
وعـ ـ ْد َوا ًنا َ
سخَطِ ي.
ف َي ْست َْو ِجبُونَ بذَلِكَ َ
ْ
َ
َ
وتو ﱠجـ َع قلبـُ هُ،
ف َج ِز َ
ع إب َْراهِي ُم  لذلِكَ َ ،
ﷲ  إلَ ْيهِ:
ى
ح
فأو
ِي،
وأ ْق َب َل َي ْبك
ْ َ
ُ
عكَ علـى اب ِْنـكَ
]يا إب َْراهِي ُم ،قد فَ َديْتُ َجزَ َ
َ
إس ـ َﻣاعِي َل لــو َذ َب ْحت َ ـهُ ِب َيــدِكَ  ،ب َجزَ ِعــكَ علــى
ْ
ْ
َ
َ
تُ
ت
أرفـ َع د ََر َجـا ِ
وأو َج ْبـ لـكَ ْ
ال ُح َسي ِْن وقت ِلـهِْ ،
ب َ
ب ،فـذَلِكَ َقـ ْو ُل ﷲِ
ﻣ
ال
صـا ِئ ِ
أ ْه ِل الثﱠ َوا ِ
علـى َ َ
ْح َع ِظ ـ ٍيم) الصــافات:
تعــالَىَ  :و َف ـ َد ْينَاهُ ِب ـ ِذب ٍ
.(١١)((١٠٧
الســ ِّي ْد ُﻣ َح ﱠﻣــ ْد
اﻹﻣــا ُم ال ُﻣ َجــ ِ ّد ُد ﱠ
ويضــيف َ

الع ـزَ ائ ِِم بُع ـ ًدا آخــر عــن اﻹﻣــام
َﻣ ِ
اض ـي ُأب ـو َ
َ
الحســين؛ فيقــول] :هــذا ثــانِي ال َﻣ ِســي َحي ِْن!!
يٍ ،أ ْن َف ـذَ فِي ـ ِه ال ُﻣ ْس ـ ِل ُﻣونَ ﻣــا
س ـيْنُ بــنُ َ
ال ُح َ
ع ِل ـ ّ
) (١٢
ابن َﻣ ْر َي َم[ .
َح َاو َل ال َي ُهو ُد ﻣِ ْن عِي َسى ِ
) (١٣
وقال اﻹﻣام أبو العزائم نظ ًﻣا :
س ِّي ِد ٱﻷ َ ْن ِب َياءِ
أ َ ْنتَ نُـــ ٌ
ور ﻣِ ْن َ
ص ِف َياءِ
أَ ْنتَ فَ ْرعُ ٱ ْل َبتُو ِل َوٱﻷ َ ْ
ي
س ْي ُن َو ِ
أ َ ْنتَ َيا َس ِّيدِي ْٱل ُح َ
ص ﱞ
صفَاءِ
ي ٍ ﻣِ ْن د ﱠُرةٍ فِي ٱل ﱠ
ﻣِ ْن َو ِ
ص ّ
ب َب ْد ًءا َو َخ ْت ًﻣا
ُو
ي
قَ ْد َ
ش ِه ْدتُ ْٱلغُ َ
يرةِ ٱل ﱡ
فَ َ
ش َهدَاءِ
ش ِهي ٌد ﻣِ ــــــــ ْن خِ َ
ْ
ث
ﻣِ ْن َج َﻣا ِل ٱل ُﻣ ْخت َِار نَصﱡ َحدِي ٍ
َ
ْ
ار فِي ٱﻷن َبــاءِ
َبلْ َوﻣِ ْنكَ ْٱل ُﻣ ْختَ ُ
صاغَكَ ٱ ﱠ ُ ﻣِ ْن َج َﻣا ٍل َوتَ ْق ًوى
َ
َ
ْ
ﱠ
ِي
ف
د
ُ
ي
ه
ش
ٱل
ى
س
ِي
ع
ن
أ
تَ
ٱﻹ ْق ِتدَاءِ
َ
ِ
ِ
وقد بينت لكم في في الﻣجلد الخاﻣس ﻣن
ﻣوسوعة سيرة أهل البيـت ْأو ُجـهَ ﱠ
الشـ َب ِه َبـيْنَ
اﻷو ِل َ
وثــانِي ال َﻣ ِســي َحي ِْن فــي تســع
ال َﻣ ِســيحِ ﱠ
نقاط.
ْ
سي ِْن ِلعَ ْب ِد ﷲِ ب ِْن ع َُﻣـ َر
وقد قال اﻹﻣام ال ُح َ
اب ِْن ْالخ ﱠ
ب لَ ﱠﻣـا َ
ِينـةِ،
ب ﻣِ ْنـهُ ْال َب َقـا َء ِب ْال َﻣد َ
َطا ِ
ط َلـ َ
ْ
َ
ع ْب َد ﷲِ إِ ﱠن ﻣِ نْ
فَأ َ َبى اﻹ َﻣا ُم ال ُح َسيْنُ َوقالََ ) :يا َ
س َيحْ َيــى ْبــ ِن
ان الــ ﱡد ْن َيا َع َلــى ﷲِ أ َ ﱠن َرأْ َ
َهــ َو ِ
َ
ْ
ي ٍ ﻣِ ن َبغَا َيا َبنِي إس َْرائِيلَ،
زَ َك ِريﱠا يُ ْهدَى إِلى َب ِغ ّ
َو ﱠ
ي ٍ ِﻣـ ْن َبغ ََايـا َب ِنـي
ـ
غ
ب
ى
ـ
أن َرأْ ِسـي ي ُْهـدَى ِإ َل
ِ
َ
ّ
َ
أ ُ َﻣ ﱠية(.
وقد بينـت لكـم فـي الﻣجلـد السـادس ﻣـن
ﻣوسوعة سيرة أهل البيـت ْأو ُجـهَ ﱠ
الشـ َب ِه بـين
سيدنا يحيى واﻹﻣام الحسين في ست نقاط.

ب
ب ال ُﻣ ْف َر ِد فى َبا ِ
ى فى اﻷ َ َد ِ
َر َوى البُخ ِ
َار ﱡ
َ
واﻹ َﻣ ـا ُم أحْ َﻣـ ُد فــى ُﻣ ْس ـ َن ِدهِ،
ُﻣعَان ََقـ ِة ﱠ
ىِ ،
الص ـ ِب ِ ّ
ﱠ
ْ
ى فى
د
ن
ه
ال
ِى
ق
ت
ﻣ
وال
ِ،
ه
ص
ِى
ف
ِ
وابْنُ حِ بﱠانَ
يحِ
حِ
ُ
َ
ِ ﱡ
ّ
ب
ى فى ُ
سـ َن ِن ِه فـى َﻣن َِاقـ ِ
َك ْن ِز العُ ﱠﻣا ِل ،والت ِْرﻣِ ِذ ﱡ
سـ َن ِن ِه
سي ِْن  ،وابنُ َﻣا َجةَ فى ُ
س ِن وال ُح َ
ال َح َ
َ
سـو ِل ﷲِ ،
ضـا ِئ ِل أ ْ
ب َر ُ
صـ َحا ِ
فى َبـا ِ
ب فَ َ
سـيْنٌ ﻣِ ِّنـى وأ َ َنـا ﻣـن
ح
)
:

ﷲ
رسول
قال
ُ
َ
َ
َ
سـ ْي ٌن
سـ ْي ًناُ ،ح َ
سـي ٍْن ،أ َحـبﱠ ﷲَ َﻣـ ْن أ َحـبﱠ ُح َ
ُح َ
ِسب ٌ
ْط ﻣن اﻷ َ ْس َباطِ (.
وقد شرحنا هذا الحديث كاﻣﻼً فـي الليلـة
الرابعة والعشرين ﻣن ليالي أهل البيت ،لكننا
سنركز هنـا علـى بعـض ﻣعـاني) :وأنـا ﻣـن
حسين( ،فنقول:
ُ
الحــــدِيث َدلِيــــ ٌل علــــى
أوﻻً :إن هــــذا َ



سـي ِْن ،فِ ْكريـا
واﻹ َﻣ ِام ال ُح َ
ى ِ
َوحْ َد ِت ِه َﻣا ،أى :ال ﱠن ِب ِّ
ّ
الهــدَفِ
ُ
وروحِ يــا ِ
وج ْســﻣِ يا ،وا ِتفَاقِ ِه َﻣــا فــى َ
َ
َ
ِ
ُ
اﻹ َﻣـ ِام
نهضة
ر
ب
ت
ع
ا
د
ق
ﷲ
ل
و
س
فر
،
ار
س
ﻣ
وال
ْ
ِ
َ َ ِ َ ُ
ََ
ِ
لر َســا َل ِتهِ ،وأ َ ﱠكــ َد أَ ﱠن أ َ ْعــدَا َء
ًا
د
َا
د
ســي ِْن ا ْﻣ ِتــ
ال ُح َ
ِ
ﱠ
َ
سي ِْن الذينَ لَط ُخوا أ ْيـ ِد َي ُه ْم ِبد َِﻣـهِِ ،إ ﱠن َﻣـا ُهـ ْم
ال ُح َ
َ
ْ
ُ
َ
صـ ـيا ،وذلـــك ﻷَنﱠ
أ َ ْعـ ـدَا ُؤهُ وقتَلتـ ـهُ هـــو شَخ ِ
َاص ـ َرةَ
َ
وح ـ ْر َ
ور َ
ضـ َ
غ َ
ب َ
ض ـاَ ،
وس ـ ْل َم ،و ُﻣن َ
ب ِ
ب
َضـ ِ
سـي ِْن ،هـ ى نَظِ ُ
يـر غ َ
اﻹ َﻣـ ِام ال ُح َ
و ُﻣعَادَاة َ ِ
ْ
َاصـ َرةِ و ُﻣ َعـادَاةِ
وحـ ْر ِ
ور َ
ب َ
ضـاَ ،
وسـل ِم ،و ُﻣن َ
ِ
احـــ َدة ٌ فــــى
و
ح
و
ر
ا
ـ
ﻣــ
ه
ف
..

ل
و
ـ
ســ
الر
ُ ٌ َ ِ
ﱠ ُ
ِ
َُ
احــدٌ ،فــى
وﻣ ـ َرا ٌم َو ِ
ســ َد ْي ِن ،وف ِْك ـ ٌر َو ِ
احــدٌُ ،
َج َ
زَ َﻣ َني ِْن ُﻣتَفَا ِوتَي ِْن.
س
والتﱠص ِْري ُح بهذا ْ
ق َي ْع ِكـ ُ
الوثِيـ ِ
اﻻرت َِبـاطِ َ
الخ ﱠ
َط الصﱠحِ ي َح لل َح َر َك ِة ال ّدِي ِن ﱠي ِة واﻻجْ ِت َﻣاع ﱠِيـةِ،
يخ..
والج َهاد ﱠِيـ ِة وال ِ ّ
س َي ِ
ِ
اس ـ ﱠي ِة علــى َﻣ ـدَى التﱠـ ِ
ار ِ
ُ
ْ
َ
َصـ ـ ُر علـــى ُﻣ َجـ ـ ﱠر ِد
ِّ
والصـ ـلة َب ْي َن ُه َﻣـــا ﻻ تَقت ِ
ﱠ
نُ
سـي ِْن ﻣـن
ْ
اﻹ َﻣـ ِام ال ُح َ
اﻻر ِت َباطِ الن َ
ى ،وك َْو ِ
س ِب ِّ
ﱠ
َار ُهـ َو ا ِتّ َحا ُده َُﻣـا
د
الﻣـ
ن
إ
بـل
،
ل
و
سـ
الر
ة
ي
ذُ ِ ّر ﱠ
ِ
ُ
ﱠ
ِ
َ َ
ِ
َطّ.
ار والخ ِ
فى ال َﻣ َ
س ِ
َ
ُ
ى
اضى ِع َي ٌ
ذَك ََر القَ ِ
اض فى تحْ فَ ِة اﻷ ْحـ َو ِذ ِ ّ
ىَ ) :كأ َ ﱠن ـهُ 
َ
ى لل ُﻣ َب ـ ْ
ار َكفُ ِ
ور ِ ّ
بش ـ ْرحِ التّ ِْر ِﻣ ـ ِذ ِ ّ
الوحْ ِى َﻣا َس َيحْ د ُ
ُث َب ْي َنهُ و َبيْنَ القَ ْو ِم،
َ
عل َِم بنُ ِ
ور َ
َ
ّ
وبـيﱠنَ أ ﱠن ُه َﻣـا َك ﱠ
احـ ِد
الو ِ
ف َخ ﱠ
صهُ بال ِذ ْك ِرَ ،
الشـ ْىءِ َ
ﱠ
ض
ب ال َﻣ َح ﱠبـ ـةِ ،و ُح ْر َﻣـ ـ ِة الت َعـ ـ ﱡر ِ
فـــى ُو ُجـ ـو ِ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ﷲ َﻣـ ْن
حـ
أ
]
ِ:
ه
لـ
و
ق
ب
ل
ذ
د
ك
أ
ار َبةِ ،و
بﱠ
ِكَ
ِ
َ
ْ
َ
وال ُﻣ َح َ
َ
س ـ ْي ًنا[ ،فـ ﱠ
سـو ِل،
لر ُ
ـإن َﻣ َحبﱠتـَـ هُ ﻣ َح ﱠبـةُ ا ﱠ
أ َ َحـبﱠ ُح َ
سو ِل َﻣ َح ﱠبةُ ﷲِ()..(١٤
الر ُ
و َﻣ َح ﱠبةُ ﱠ
) (١٥
اﻹ َﻣا ُم أبو ال َعزَ ائ ِِم : 
قَا َل ِ
طف َٰى َ
ص َ
ظاه ًِرا َلنَا
َ
ش ِه ْدنَا َج َﻣا َل ْٱل ُﻣ ْ
ْ
ْ
ِب ُروحِ ٱ ْب ِن ِه ٱلفــــ َ ْر ِد ٱل ُح َسي ِْن إِ َﻣاﻣِ ي
س َﻣاءِ ﻷ َ ﱠننَا
كَأ َ ﱠنا ِب َﻣلَ ُكــــــــــــو ِ
ت ٱل ﱠ
ٱﻹ ْع َ
ظا ِم
َرأ َ ْينَا ْٱل ُح َ
س ْيـــــنَ ِبأ َ ْعيُــ ِن ِ
ت ََرا َء ٰى لَنَا َ
ط ٰــــــــ ٰهَ ِبنُو ِر َج َﻣا ِل ِه
صــ ﱠح فِي ِه ُه َياﻣِ ي
ِب َﻣـــ ْن ه َُو ﻣِ ْنهُ َ
ْ
س ـي ٍْن( :أنﱠ
ثَا ًني ـا :ﱠ
)وأ َ َن ـا ِﻣ ـن ُح َ
إن َﻣ ْع َن ـى َ
اﻣـةِ،
َبقَا َء دِينِى ،وآَثَ ِ
ار ش َِري َعتِى إلـى َيـ ْو ِم ال ِق َي َ
سـي ِْن
إِ ﱠن َﻣا هو ب َس َب ِ
ب ال ُح َسي ِْن ،فلَ ْوﻻ َش َها َدة ُ ال ُح َ
َ
َ
ِين أث ـ ٌر؛ ﱠ
ـن
ﻷن َح ـ ِ
ار َ
س دِيـ ِ
ى ﻣــن ال ـ ّد ِ
لَ َﻣ ـا َب ِق ـ َ
ص َ
سـ ْي ُن ال ﱠشـ ِهيدُ ،لـذلك
ال ُﻣ ْ
اﻹ َﻣا ُم ال ُح َ
طفَى هو ِ
ى
الو ُجودَِ ،و ُح َ
ى ُ
ْﻼم ُﻣ َح ﱠﻣ ِد ﱡ
قِيلَِ ) :إ ﱠن ِ
سـ ْي ِن ﱡ
اﻹس َ
ال َبقَاءِ (.
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َوﻣِ ن ث ﱠم ل ْم َي ِج ْد أ ِئ ﱠﻣة ال ُهدَى َو ِسـيلة لنَشـ ِر
ْﻼح ،ونُفُو ِذ َك ِل َﻣ ِت ِه ْم فى ِإحْ َياءِ
أ َ ْﻣ ِر ِه ْم فى ِ
اﻹص ِ
ع َج ِ ّد ِه ُم اﻷ َ ْقـد َِس  ،إﻻﱠ لَ ْفـتَ اﻷ َ ْن َ
ار
ظـ ِ
ش َْر ِ

س ـ ْي ِن ﱠي ِة ،كــان اﻹﻣــام جعفــر
إلــى ال ﱠن ْه َ
ض ـ ِة ال ُح َ
الصــادق إذا أراد جﻣــع النــاس ذكــر اﻹﻣــام
الحسين .
الحـ ﱠق ُك ﱠلـهُ
ف السﱠاﻣِ ُع هـذاَ ،
وإذا َ
ع ِلـ َم َ
ع َر َ
َ
سي ِْن و َﻣ ْن َخلَفَهُ ﻣن أئ ﱠِﻣـ ِة
فى َجا ِن ِ
اﻹ َﻣ ِام ال ُح َ
ب ِ
ﱠ
ْ
َ
ُ
ْ
السـي َْر َﻣعَ ُهـ ْم،
عق ِل ﱠيتـهُ إﻻ ﱠ
ِينَ ،فلـ ْم تـَ دعُ لـهُ َ
ال ّد ِ
ُ
ُ
ﱠ
ْ
َ
َ
َ
َ
س
س
أ
أ
ط
َو
ت
ت
وبذلك
ى،
ل
ث
ﻣ
ال
م
ه
ت
ق
ي
ر
ط
َاقَ
ن
ت
وا ْع
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ ُِ ُ
َ
ﱠﻼم وال ِوئ َِام.
الس ِ
اﻹ َﻣــا ُم أبــو
وإلــى هــذه ال َﻣ َعــانِى ي ُِشــ ُ
ير ِ
ال َعزَ ائ ِِم  بقَ ْو ِل ِه):(١٦
ين
ِن ْس َبةُ ﱡ
وح ِن ْس َبـــــــةُ ٱلتﱠ ْع ِي ِ
ٱلر ِ
ّ
ين
َيا َح ِبي ِبي َو ِن ْس َبتِي فِـــــي ِ
ٱلط ِ
ش ِهي َد ْٱل ِج َها ِد فِـــــي ٱ ِ َنص ًْرا
َيا َ
ْ
ﱠ
ِين
ك
ﻣ
ت
ٱل
ب
د
ُو
ب
ـ
ع
ﻣ
ٱل
ل
ي
ب
س
ي
ـــــ
ف
ِ
ِ
َِ ِ َ ْ
ِ ْ ِ
ضا َءتْ
ام ٱﻷ َ ْبدَا ِل ﻣِ ْ
صـ ُر أ َ َ
َيا ِإ َﻣ َ
ْ
َ
َ
ين
ﻣِ ْن ِ
ض َياءِ ٱل ُﻣ ْخـت َِار ط ٰـهَ ٱﻷﻣِ ِ
َ
ْ
ض َل ِسبْطٍ
ارفُــــــــونَ أف َ
قَلﱠ َد ْٱلعَ ِ
ِين
قَد َﱠم ﱡ
ٱلرو َح فِـــــــي َ
س ِبي ِل ْٱل َيق ِ
ام ٱﻷ َ ْس َباطِ َجا َهــــ ْدتَ َحتﱠ ٰى
َيا إِ َﻣ َ
ﱠ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ين
قل َدتكَ ٱﻷف َرا ُد فِـــــــي ك ِّل حِ ِ
ِير
س ِّيدِي ِســـــــــ َرا ٌج ُﻣن ٌ
أ َ ْنتَ َيا َ
ِين
فِي ُر َب ٰى ﻣِ ص َْر َبيْنَ أ َ ْه ِل ٱل ّد ِ
ـور ل ِْل ُﻣـ ْسلِﻣِ ــــــينَ َجﻣِ يعًا
أَنـْتَ نُ ٌ
ين
فِـي ٱ ْف ِتتَـاحِ ْٱل ُو ُجـو ِد فِي ٱلتﱠ ْع ِي ِ
سي ٍْن( ،أى :ﱠ
ار
إن ْ
ثالثًا) :أَنَا ﻣِ ْن ُح َ
اسـ ِت ْﻣ َر َ
سي ِْن
َن ْس ِلي وا ْﻣ ِتدَا ِدي في ال ﱠن ْس ِل ال ُﻣ ْﻣتَ ِ ّد ﻣن ال ُح َ
 ،وهذا ﻣن ال َﻣعَا ِني ﱠ
الظاه ِِريـﱠ ةِ ،ولت ََحـ ِ ّري
إن َبق ـا َء ن َْسـ ِل ِه َ ي ْ
ال ّد ﱠِقـ ِة نقُـولُ :ﱠ
ظ َه ـ ُر فــى
س ـي ِْن ؛
بس ـ َب ِ
اﻹ َﻣ ـ ِام ال ُح َ
الو َرث َـ ِة َ
ب ِ
اﻷَئ ﱠِﻣ ـ ِة َ
َ
ﻷ َ ﱠنـهُ أبــو اﻷئ ﱠِﻣـ ِة التّ ِْسـعَ ِة عنــد ِ ّ
الشـيعَةِ ،وأبــو
س ﱠنةِ ،وهم
عش ََر ال ُﻣ َج ِ ّددِينَ عند ال ﱡ
اﻷ َ ِئ ﱠﻣ ِة اﻷ َ َح َد َ
س ـ َن ٍة
الــذين َيب َْع ـث ُ ُه ُم ﷲُ علــى َرأْ ِس ُك ـ ِّل َﻣائَـ ِة َ
ي َُجــ ِ ّددُونَ لﻸ ُ ﱠﻣــ ِة أ َ ْﻣــ َر دِين َِهــا )ك ََﻣــا َو َر َد فــى
َاو َد و َغي ِْرهِ()..(١٧
ال َحدِي ِ
يح عند أ َ ِبى د ُ
ث الصﱠحِ ِ
ُ
َ
َ
صـطفَى
ب ال ُﻣ ْ
ف َهؤُﻻءِ اﻷ ِئ ﱠﻣة هم ُ
صـ َو ُر ال َح ِبيـ ِ
ُ
ُ
ُ
اﻹ َﻣــا ُم
ل
و
ـ
قـ
ي
ِ،
ة
ـ
ﻣـ
اﻷ
ـى
ونــهُ فــ
 ،ويُ َﻣ ِثّلُ َ
َ
ﱠ
ِ
العــزَ ا ِئ ِم
ال ُﻣ َجــ ِ ّد ُد ﱠ
الســ ِّي ُد ُﻣ َح ﱠﻣــ ُد َﻣا ِ
ضــى أبــو َ
:(١٨)
ب ُﻣ َح ﱠﻣ ٍد ُﻣثُ ٌل لَهُ
ُ
ص َو ُر ْال َح ِبي ِ
ْ
ﱠ
ُ
ى ِباﻻحْ ت َِرا ْم
ب
ن
ِل
ل
ِى
ئ
ا
ر
ﻣ
ال
م
ه
و
ِ
َ ُ َ َ
ِّ
ض َيا
أ َ ْه ُل ْالعَزَ ائ ِِم أ َ ْن ُج ٌم ت ٌ ْبدِى ال ِ ّ
ور ِه ْم ي ُْﻣ َحى ﱠ
الظﻼَ ْم
لِلسﱠا ِلكِينَ ِبنُ ِ
وهؤﻻء اﻷ َ ِئ ﱠﻣةُ يكونُ ش ََرابُ ُه ْم ﻣـن َجـ ِ ّد ِه ْم
ِ بﻼَ َوا ِس َ
طةً ،و ُح ﱠجت ُ ُه ْم فى ذلك هو قَ ْو ُلـهُ

سـي ٍْن( ،وهـذا ال َﻣ ْع َنـى أ َ ﱠكـ َدهُ
)وأَنَا ﻣِ ْن ُح َ
َ :
ُ
ْﻼم وال ُﻣ ْسلِﻣِ ينَ فى هذا
اﻹس ِ
ُ
بوضُوحٍ تَا ٍ ّم ُح ﱠجة ِ
ﱠ
ّ
اضى أبو
ﻣ
د
ُ
ﻣ
ح
ﻣ
د
ُ
ي
س
ال
د
ُ
د
ج
ﻣ
ال
م
ا
ﻣ
اﻹ
ان
ﻣ
الز
ّ
ِ
ﱠ
ِ ُ َﱠ َ ِ
َ ِ ِ َ ُ ُ َ
ال َعزَ ائ ِِم بقَ ْو ِل ِه):(١٩
اري
ع ّنِي َحالَةَ ٱ ْستِحْ َ
لَقَ ْد ِغبْتُ َ
ض ِ
َ
َ
ْ
ْ
فَشَا َهدْتُ ﻣِ ن َج ّدِي لـــ َواﻣِ َع أن َو ِار
ش َرابُ ُﻣ َ
َار ٱل ﱠ
ط ﱠه ًرا
َسك ِْرتُ َوقَ ْد د َ
فَعَا َي ْنتُ َﻣ ْعنَاهُ ِبغَ ْيـــــــــــــ ِر ِست َِار
ض َيا
تُشَا ِه ُد ُروحِ ي َحا َل تَجْ ِري ِدهَا ِ
َاري
خ
)أَنَا ﻣِ ْن ُح َسي ٍْن( ُح ﱠجتِي َوفَ ِ
َن َع ْم )أَ ْنتَ ﻣِ ْنهُ( َو ْه َو ﻣِ ْنكَ َفن ْ
َظ َرة ً
َار
صغ ِ
ع أَتَـــــــــ ٰى فِي لَ ْهفَ ٍة َو َ
ِلف َْر ٍ
َح ِبي ِبـي لَقَـ ْد أ َ ْولَ ْيتَنِـي ﻣِ ْنـكَ ﻣِ ْن َحةً
ْـر ِار
ٱﻹ ْق َبا ِل َوٱﻷ َس َ
تَدُو ُم ﻣِ ــــــــنَ ِ
ـاص ٍد
ســـﻼَ ُم ٱ ِ َيا َك ْنـزَ قَ ِ
َ
علَيْـكَ َ
ْ
َ
َ
ار
أنَـا ُل ِبـــــــــ ِه ٱل ﱡزلفَ ٰى َﻣ َع ٱﻷ ْخ َي ِ
لذلك نرى أنه في ﻣصر تحتشـد الحشـود
وتنصب السرادقات ،وترتفـع دقـات الـدفوف
وإيقاع الطبول ،وتﻣتلء الﻣحروسـة بالبهجـة
بأصـــوات الﻣطـــربين والﻣنشـــدين احتفـــاﻻً
باســـتقرار رأس اﻹﻣـــام الحســـين بالقـــاهرة،
ونجد في العراق والشام ﻣن يبكون ويقيﻣـون
الﻣآتم وﻣجالس العزاء في ذكرى استشـهاده،
وتﻣتلء الدروس الدينيـة بسـيرته العتـرة فـي
ﻣحرم وربيع ثان وشعبان ﻣن كل عام.
إننا باﻻحتفاء باﻹﻣام الحسين ،نحتفي بـه
ّ
بصــفته الباعــث اﻷكبــر ّ
والﻣعلــم
للثــورات،
اﻷول للثــائرين ﻣــن أجــل الحـ ّ
ـق والﻣســاواة،
ّ
وصورة اﻷولين واﻵخـرين ،فـذكراه احتفـ ال
بالﻣبادئ ،التي هو تجسيد لها جﻣيعًا.
اﻹﻣام الحسين يﻣثّل ﻣبادئ جدّه الرسـول
خيــر تﻣثيــل ،وﻣــن أجلــه ،قتــل هــو وأهلــه
وأصحابه وسبيت نساؤه وأطفاله.
فليفـــرح ﻣـــن يفـــرح باســـتقرار رأســـه
بﻣصر ،وليحزن ﻣـن يحـزن باستشـهاده فـي
عاشــوراء ،فطبيعــة عﻼقــة اﻹﻣــام الحســ ين
ﻣتغيـــرة ﻣـــع الشـــعوب ،تـــرى العـــراقيين
يشــعرون بالــذنب لكــون آبــائهم شــاركوا فــي
قتله ،وترى الشوام يشعرون بـالعجز وخيبـة
اﻷﻣــل؛ ﻷنهـ م لــم يــدافعوا عنــه فيلهــب فــيهم
الثورة حتى اﻵن ،وترى الﻣصريين يفرحون
بقدوم رأسه إليهم؛ ﻷن الشـعب الﻣصـري لـم
يشارك في قتل أهل البيت ولم يتآﻣر علـيهم،
فيحتفل باختيارهم ﻣصر ﻣقرا لهم ،وﻣسـتقرا



ﻷبنائهم.
يفــرح أولئــك بالﻣولــد ،ويحــزن هــؤﻻء
للﻣقتـل ،وهــدف الجﻣيــع واحـد ،هــو الطاعــة
تقرب إلى ﷲ وخاتم اﻷنبياء بذكر
والوﻻء وال ّ
ً
اﻹﻣام الحسين ،وكﻼ وعد ﷲ الحسنى.
وقــد بشــر اﻹﻣــام أبــو العــزائم الجﻣيــع
بقوله):(٢٠
عصبة القرآن صبــــــ ًرا فإنﻣا
يا ُ
يلوح الضيا بالصبر في اﻷﻣصار
ويا شيعة الﻣولى الوصي وحزبه
أﻻ أبشـــــــروا بعنايـــــــة الستار
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.

الدكتور



ً
مغلوطـــا
فهمـــا
شـــاع بـــ ين النـــاس ً
ـورا خاطئً ـا ﻋـ ن أثــر ﻋبــادات فـ ﻲ
وتصـ ً
تكفير المﻌاصﻲ كلها لنصوص صــحيحة
الورود غالبًا:
قولـــه ) :مـــا مـــن ﻋبـــد يـ ـ ؤدي
الصـــلوات الخمـــس ،وصـــوم رمضـــان
وتجنب الكبائر السبع إﻻ فتحت له ثمانيــة
أبواب الجنة؛ حتى أنها لتصفق()) ،(١مــن
توضأ نحــو وضــوئﻲ هــذا ثــم قــام فركـ ع
ركﻌتين ﻻ يحدث فيهما نفسه إﻻ غفــر لــه
ما تقدم من ذنبه()) ،(٢الصلوات الخمس،
والجمﻌــة إلــى الجمﻌــة ،ورمضــان إلــى
رمضان ،مكفرات لما بيــنهن إذا اجتنبــت
الكبائر())) ،(٣الﻌمرة إلــى الﻌمــرة كفــارة
لما بينهما ،والحج المبرور ليس له جزاء
إﻻ الجنة().(٤
هذا كله فﻲ الــذنوب المتﻌلقــة بحقــوق
ﷲ تﻌالى ،وأما المتﻌلقة بحقوق اﻵدميــين
فﻼ بد فيها من المقاصة).(٥
أوﻻً :مفهوم المﻌصــية فـ ﻲ اصــطﻼح
الفقهاء :المﻌصية اسم لفﻌل حرام مقصود
بﻌينه).(٦
ﺛﺎﻧ ًي ـﺎ :أقســﺎمهﺎ :باﻋتبــار مــا يترتــب

ﻋليها من ﻋقوبة:
ذهــــب جمهــــور الﻌلمــــاء إلــــى أن
المﻌاصــﻲ تنقسـ م إلــى صـ غائر وكبــائر؛
لقولـــه تﻌـــالىَ  :و َكـــ ﱠر َه ِإ َلـــ ْي ُك ُم ال ُك ْفـــ َر
صيَانَ ) الحجرات.(٧ :
َو ْالفُسُوقَ َو ْال ِﻌ ْ
جﻌل ﷲ تﻌالى المﻌاصﻲ رتبًا ثﻼثــة،
وســـمى بﻌـــض المﻌاصـ ـ ﻲ فســـوقًا دون
بﻌــض ،وقولــه تﻌــالى :الﱠـذِينَ يَ ْجتَنِبُـونَ
ش ِإﻻﱠ اللﱠ َم َم) النجم:
اﻹثْ ِم َو ْالف ََواحِ َ
َكبَائ َِر ِ
.(٣٢
وقولــه  :إِن ت َ ْجتَنِبُ ـوا ك ََب ـائ َِر َم ـا
ت ُ ْن َهـــ ْونَ َﻋ ْنـــهُ نُك َِّفـــ ْر َﻋـــن ُك ْم َســـ ِيّئَاتِ ُك ْم
)النساء.(٣١ :
ومــا ﻋــدا الكبــائر المنصــوص ﻋليهــا
شرﻋًا تسمى صغائر).(٧
ﺛﺎلﺛًﺎ :آﺛﺎر المعﺎصي :أوجب الشــارع
الحكيم ﻋلــى مرتكــب المﻌصـ ية ﻋقوبــات
دنيويـ ة وأخرويـ ة ،فأمــا اﻷخرويــة مثــل
قولــه َ  :و َمــن يَ ْق ُتــ ْل ُمؤْ مِ نــا ً ﱡمتَ َﻌ ِ ّمــداً
فَ َجــزَ ا ُؤهُ َج َهــنﱠ ُم خ ِ
َضــ َ
ِيهــا َوغ ِ
ب ﱠُ
َال ـدا ً ف َ
َﻋلَ ْي ـ ِه َو َل َﻌ َنــهُ َوأَ َﻋــ ﱠد َلــهُ َﻋــذَابا ً َﻋظِ يمــا ً
)النساء.(٩٣ :
وأمــا الدنيويـ ة منهــا مــا هــو حســﻲ،
ومنها ما هو مﻌنــوي ،وﻻ يتســع المجــال
لﻺطالة).(٨



راب ًعﺎ :ترك المعصيﺔ أفضل مــن فعــل
سنَ ِة
الطﺎعﺔ ،لقوله تﻌالىَ  :من َجا َء بِ ْال َح َ
ﻋ ْشــ ُر أ َ ْمثَال َِهــا) اﻷنﻌـــام،(١٦٠ :
فَ َلــهُ َ
س
ام َر ِّبـ ِه َون ََهـى الـنﱠ ْف َ
َ وأَ ﱠما َم ْن خ َ
َاف َمقَ َ
المـأْ َوى
َ
ﻲ َ
ﻋ ِن َ
الهـ َوى * َفـإِ ﱠن ال َج ﱠنـةَ ِهـ َ
)النازﻋات.(٤١ ،٤٠ :
أن ﷲ تﻌالى قــد اشــترط فــﻲ الحســنة
المجــﻲء بهــا إلــى اﻵخــرة وفــﻲ تــرك
الذنوب لم يشترط شيئًا سوى الترك).(٩
سﺎ :التوبــﺔ عــن المعﺎصـ ي :مــن
خﺎم ً
وإجماﻋـا أن التوبــة
ﻋا نصـا
ً
المقــرر شــر ً
ﻋن المﻌصية فريضة ﻋلى الفور صغيرة
كانــت أو كبيــرة ،قــال ﷲ َ  :وت ُوبُـوا
إِ َلــى ﱠ ِ َجمِ يﻌـ ـا ً أَي َﱡهــا ال ُمؤْ مِ ُنـ ـونَ لَ َﻌلﱠ ُكـ ـ ْم
ت ُ ْف ِل ُحونَ ) النور.(٣١ :
أن التوبة من أصول اﻹسﻼم المهمة،
وأول منازل السالكين) ،(١٠ووجوبها ﻋلى
الفور فﻼ يســتراب منــه ،إذ مﻌرفــة كــون
المﻌاصــﻲ مهلكــات مــن نفــس اﻹيمــان،
وهو واجب ﻋلى الفور).(١١
وتوجــد قضــايا أخــرى ذات صــﻼت
بالمﻌاصﻲ ﻋافانــا ﷲ تﻌــالى منهــا تطلــب
من محالها.

سﺎ :حق ﷲ تعــﺎلى وحــق العبــد:
سﺎد ً
لﻌلماء اﻷصول والفقهاء كــﻼم مســتفيض
ﻋن الحقوق).(١٢
وأورد مـــــا لـــــه صـــــلة وﻋﻼقـــــة
بموضوﻋنا:
حقوق ﷲ تعــﺎلى :فــﻲ الجملــة – إمــا
ﻋبادات محصنة مالية كالزكــاة ،أو بدنيــة
كالصـــﻼة والصـــيام ،أو جامﻌـــة للبـــدن
والمــال كــالحج والﻌمــرة ،وإمــا ﻋقوبــات
كالحدود السبﻌة) ،(١٣وإما كفــارات وهـ ﻲ
مترددة بين الﻌقوبة والﻌبادة ،وحقــوق ﷲ
تﻌالى ﻻ تقبل اﻹســقاط مــن جهــة الﻌبــاد،
فإنهــا تقبــل اﻹســقاط مــن قبــل صــاحب
الشرع ،ولــذلك يقـ ول الفقهــاء :إن حقــوق
ﷲ مبنية ﻋلى المسامحة).(١٤
وعليه :فالتوبة له سبحانه والطاﻋات
والقربات بفضله وكرمه مؤثرة فﻲ تكفير
الـــذنوب المتصـــلة بهـــذه الحقـــوق دون
خﻼف يُﻌلم.
راجﻌ ـا إلــى
حقــوق العبــﺎد :مــا كــان
ً
مصالحهم فــﻲ الــدنيا ،ولــذا قــالوا :أصــل
الﻌــادات راجﻌــة إلــى حقــوق الﻌبــاد)،(١٥
مثل :حق الدية ،حق استيفاء الــدين ،حــق
استرداد المغصوب إن كــان موجــو ًدا ،أو
حـــق اســـترداد مثلـــه أو قيمتـــه إذا كـــان
المغصوب هال ًكا ،وحد القــذف بﻌــد تبليــغ
المقــ ذوف وثبــوت الحــد ﻋلــى القــاذف،
والقصاص فﻲ من القاتل ﻋمدًا ﻋدوانًا –
واﻷخيــر إن حــق الﻌبــد غالــب و فيــه
حق ،ومن حقوق الﻌباد مــا لــه فــﻲ الــذمم
والمظالم).(١٦
ويراعى :استيفاء الحقوق ﻷصحابها،
أو المسامحة.
واﻷصــل فيــه :قولــه ) :وإنــﻲ
ﻷرجــو أن ألقــى ربــﻲ ولــيس أحــد مــنكم
يطلبنــﻲ بمظلمــة فــﻲ دم وﻻ مــال()،(١٧
َصــدﱠقَ ِبــ ِه فَ ُهــ َو ك ﱠَفــ َارة ٌ ﱠلــهُ
فَ َمــن ت َ
)المائــدة ،(٤٥ :وحــديث أنــس " :مــا
رأيـ ت النبــﻲ  رفــع إليــه شــﻲء فــﻲ

قصاص إﻻ أمر فيــه بــالﻌفو() ،(١٨وقولــه
) :أيﻌجز أحدكم أن يكون مثـ ل أبـ ﻲ
ضمضم كــان إذا أصــبح يقــول :تصــدقت
بﻌرضﻲ() ،(١٩وقال ) :أَتَد ُْرونَ مـ ن
ِس فِينا َمن ﻻ د ِْر َهـ َم
ِس؟( قالوا :ال ُم ْفل ُ
ال ُم ْفل ُ
ع ،فقالَ ) :ﱠ
ِس مِ ن أ ُ ﱠمتــﻲ
له وﻻ َمتا َ
إن ال ُم ْفل َ
يام ،وزَ كاةٍ،
وص ٍ
صﻼةٍِ ،
وم القِيا َم ِة ب َ
يَأْتﻲ َي َ
ف هذا ،وأَ َك َل ما َل
ويَأْتﻲ ق ْد َ
شت ََم هذا ،وقَذَ َ
ب هـــذا،
وسـ ـفَكَ َد َم هـــذا،
وضـ ـ َر َ
َ
هـــذاَ ،
فيُ ْﻌ َ
ســناتِهِ ،وهــذا ِمــن
طــى هــذا ِمــن َح َ
سناتُهُ قَ ْب َل ْ
سناتِهِْ ،
فإن َفنِيَ ْ
ضى
أن يُ ْق َ
ت َح َ
َح َ
ُ
ما ﻋليه أخِ ذَ مِ ن خَطاياهُ ْم فَ ُ
ط ِر َح ْ
ت ﻋليه،
ث ُ ﱠم ُ
ار().(٢٠
ط ِر َح فﻲ النﱠ ِ
وهذا الحديث ﻋمدة فﻲ الباب.
ـرا
ومما ينوه بــه وينبــه ﻋليــه :إن كثيـ ً
من الحجيج والمﻌتمرين يظنون أن الحــج
والﻌمرة مغفرة للذنوب كلها ،دون اﻋتداد
بمـ ا هــو مــن حقــوق ﷲ تﻌــالى ومــا هــو
حقوق الﻌباد ،وهذا ظــن باطـ ل؛ ﻷن ممــا
تقرر شرﻋًا أن من آداب اﻻستﻌداد للحج:
أ -يخرج من مظالم الخلق.
ب -يقضﻲ ما أمكنه من ديونه.
ج -يرد الودائع – إن كانت ﻋنده .-
د -يســتحل كــل مــا بينــه مﻌاملــة فــﻲ
شﻲء أو مصاحبة).(٢١
وجــــ اء فــــﻲ الموســــوﻋة الفقهيــــة
الكويتية) (٢٢ما نصه:



وﻻ يتــوهم أحــد اﻹفــﻼت مــن حقــوق
الناس بﻌبادتــه ،مــا لــم يــؤد الحقــوق إلــى
أهلهـــا ،قـــال رســـول ﷲ ) :يغفـــر
للشهيد كل شﻲء إﻻ ال ﱠدين().(٢٣

) (١أخرجـــه البيهقـــﻲ فـــﻲ ســـننه  ،١٨٧/١٠ط.
دائرة المﻌارف الﻌثمانية ،وفﻲ إسناده أحـد جهالـة
رواته وهـو صـهيب الﻌتـواري :الميـزان للـذهبﻲ
 ،٣٢١/٢ط .الحلبﻲ.
) (٢أخرجــه البخــاري :فــتح البــاري  ،٢٥٩/١ط.
السلفية ،ومسلم  ،٢٠٥/١ط .الحلبﻲ.
) (٣أخرجه مسلم  ،٢٠٩/١ط .الحلبﻲ.
) (٤أخرجــه البخــاري :فــتح البــ اري – ٥٩٧/٣
مرجع سابق ،ومسلم  - ٩٨٣/٢مرجع سابق.
) (٥شرح جوهرة التوحيد ص ١٧٤وما بﻌدها.
) (٦كشـــف اﻷســـرار ﻋـــ ن أصـــول النبـــرودي
 ،٢٠٠/٣وقواﻋد الفقه للركنﻲ.
) (٧البحر المحيط للزركشﻲ  ،٢٧٦/٤والزواجـر
ﻋن اقتراف الكبائر  ،٤/١ط .دار المﻌرفة.
) (٨لمزيد من التوسـع :الـداء والـدواء ﻻبـن القـ يم
ص ،٧٣ط .المــــدنﻲ ،ورســـــالة المسترشـــــدين
للمحاسبﻲ ص ،٨٢وأدب الدنيا والدين للمـاوردي
ص ١٥١وما بﻌدها.
) (٩تنبيــه الغــافلين للســ مرقندي  ،٤٠٥/١د .دار
الشرق.
) (١٠روضة الطالبين .٢٤٩/١١
) (١١إحياء ﻋلوم الدين .٧/٤
) (١٢لمزيـ ـ د مـــن التوســـع ،الموافقـــات ،٣١٧/٢
والفروق  ١٤٠/١وما بﻌدها.
) (١٣الحــدود الســبﻌة :الزنــا ،القــذف ،الســرقة،
الحرابة ،تﻌاطﻲ المسكرات ،البغﻲ ،الردة.
) (١٤المنثـــور  ،٢٢٥ ،٥٩/٢وبـــدائع الصـــ نائع
 ،٦١/٧والفروق للقرافﻲ .١٧٢/٤
) (١٥الموافقات للشاطبﻲ  ٣١٧/٢وما بﻌـدها ،ط.
المكتبة التجارية ونشر دار المﻌرفة.
) (١٦اﻷحكـــام الســـلطانية للمـــاوردي ص،٢٤٣
وﻷبﻲ يﻌلى ص.٢٨٧
) (١٧أخرجه الترمذي .٥٩٧/٣
) (١٨أخرجـ ـ ه أبـــو داود  ،٦٣٧/٤وانظـــر :نيـــل
اﻷوطار للشوكانﻲ .١٧٨/٧
) (١٩أخرجــه أبــو داود  ،١٩٩/٥وأﻋلــه الــذهبﻲ
بتضﻌيف أحد رواته :الميزان .٢٧٥/٢
) (٢٠أخرجه مسلم ح.٢٥٨١
) (٢١اﻹيضاح ص ٢٣وما بﻌدها.
) (٢٢مجلد  ،١٧ص.٨١
) (٢٣أخرجه مسلم .١٥٠٢/٣

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





وأحق الناس بها ،ونحو ذلك من اﻷحوال إﻻ



ما يتعلـق بالزمـان؛ فقـد ذكـره ﷲ  -تعـالﻰ -

فقراءهــا ،ويقــوم فيهــا القــادرون بالمصــالح
العامة ،وفي آداب النفقة ،وفي المسـتحق لهـا

فــي قولــه  :ﱠالــذِينَ يُ ْنف ُِقــونَ أ َ ْمــ َوالَ ُه ْم ِباللﱠ ْيــ ِل


عﻼَن َِي ـةً وفيــه بيــان عمــوم
ار ِس ـرا َو َ
َوال ﱠن َه ـ ِ

كل ما تقدم من اﻵيات فـي اﻹنفـاق كـان

اﻷوقــات مــع عمــوم اﻷحــوال مــن اﻹظهــار

فــي الترغيــب فيــه وبيــان فوائــده فــي أنفــس

واﻹخفاء ،وفي تقديم الليل علﻰ النهار والسر

المنفقين وفي المنفق عليهم ،وفي اﻷمـة التـي

علـﻰ العﻼنيــة إيـذان بتفضــيل صـدقة الســر،

يكفــــل أقوياؤهــــا ضــــعفاءها ،وأغنياؤهــــا

ولكن الجمع بين السـر والعﻼنيـة يقتضـي أن
لكل منهما موضـ ًعا تقتضـيه الحـال وتفضـله
المصلحة ﻻ يحـل غيـره محلـه ،وتقـدم وجـه
كل فـي تفسـير إن تبـدوا الصـدقات )البقـرة:
 (٢٧١وهؤﻻء الذين ينفقون أموالهم فـي كـل
وقت وكل حال ،ﻻ يقبضون أيديهم مهما ﻻح
لهـم طريـق لﻺنفــاق ،هـم الــذين بلغـوا نهايــة
الكمال في الجود والسخاء وطلب مرضاة ﷲ
 تعــالﻰ  ،-وقــد ورد أن اﻵيــة نزلــت فــيالصديق اﻷكبر  -عليـه الرضـوان  -إذ أنفـق
أربعين ألف دينار .قيل :اتفق أن كان عشـرة
منها بالليل ،وعشرة بالنهار ،وعشرة بالسـر،



نزول هذه اﻵية:

وعشـــرة بالعﻼنيـــة ،ونقـــل اﻷلوســـي عـــن
السيوطي أن خبر تصدقه بـﺄربعين ً
ألفـا رواه

أبو بكر وعلي وعﺛمان بـن عفـان وعبـد

ابن عساكر فـي تاريخـه عـن عائشـة ،ولكـن

الرحمن بن عوف ،فإن أبا بكر أنفق أربعـين

ليس فيه أن اﻵية نزلت في ذلك.

ألــف دينــار عشــرة بالليــل وعشــرة بالنهــار

وأخـــرج عبـــد الـــرازق وابـــن جريـــر

يٍ
وعشرة سرا وعشرة عﻼنية ،وكان عند عل ّ

وغيرهما بسند ضعيف عن ابن عباس 

ودرهمـا
درهمـا بالليــل
أربعــة دراهــم فــﺄنفق
ً
ً

أنها نزلت في اﻹمام علي  -كرم ﷲ وجهه -

همـا عﻼنيـة ،وكـذا
بالنهار ودره ًما سرا ودر ً

درهمـا،
كانت له أربعة دراهـم فـﺄنفق بالليـل
ً

فعــل عﺛمــان بــن عفــان ،وعبــد الــرحمن بــن
عوف .وقد قدم ﷲ الليل علﻰ النهـار والسـر

رهمــا ،وعﻼنيــة
وبالنهــار
درهمــا ،وســرا د ً
ً

علﻰ الجهر بيا ًنا لفضل صدقة الليل وصـدقة

دره ًما .وفي رواية الكلبـي :فقـال لـه رسـول

السر ،علـﻰ صـدقة النهـار وصـدقة الجهـر،

ﷲ  :ما حملك علﻰ هذا؟ قـال :حملنـي
أن أســتوجب علــﻰ ﷲ الــذي وعــدني ،فقــال
رسول ﷲ  :أﻻ إن ذلك لـك .والعبـارة

وجاء فـي تفسـير أسـرار القـرآن لﻺمـام
المجدد السيد محمد ماضي أبﻰ العزائم

النفقة؛ ﻷن ﷲ تعالﻰ ب ﱠين فيهـا مـا يحبـه مـن

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب

ف
المنفقين﴿ :فَلَ ُه ْم أَجْ ُرهُ ْم عِن َد َر ِّب ِهـ ْم َوﻻَ َخـ ْو ٌ
ع َل ـ ْي ِه ْم َوﻻَ ُه ـ ْم َيحْ زَ ُن ـونَ ﴾ الفــاء هنــا رابطــة
َ

أنها نزلت في عﺛمان بن عفان وعبد الرحمن

الطبرانــي وابــن أبــﻰ حــاتم :أنهــا نزلــت فــي
أصــحاب الخيــل ،وفــي إســناد هــذه الروايــة
مجهوﻻن فلم يصح في سبب نزولهـا شـيء.
ومعناها عام :أي الـذين ينفقـون أمـوالهم فـي
كل وقت وكـل حـال ،ﻻ يحصـرون الصـدقة
فــي اﻷيــام الفاضــلة أو رءوس اﻷعــوام وﻻ
يمتنعون عن الصدقة في العﻼنية إذا اقتضت
الحــال العﻼنيــة ،وإنمــا يجعلــون لكــل وقــت
حكمـــة ولكـــل حـــال حكمهـــا; إذ اﻷوقـــات
واﻷحــوال ﻻ تقصــد لــذاتها ،وقولــه :فلهــم
أجرهم عند ربهم يشعر أن هذا اﻷجر عظيم،
وفي إضافتهم إلﻰ الرب ما فيها من التكريم،
وﻻ خـــوف علـــيهم يـــوم يخـــ اف الـــبخﻼء
الممسكون من تبعـة بخلهـم وﻻ هـم يحزنـون
وقد تقدم تفسير مﺛل هذا الوعد الكريم.

أﺛنﻰ ﷲ عليهـا وذكـر أنهـا فـ ي الليـل والسـر
كانت من نوافل البر .هـذه اﻵيـة ختـام آيـات

تدل علﻰ أنه أنفق ذلك بعد نزول اﻵية.

ابن عوف إذ أنفقا في جيش العسرة .وأخرج

وفﻰ ذلـك يظهـ ر أن تلـك النفقـة ال ـت ي قـدمها

ﺛناء مـن ﷲ تعـالﻰ ،والﺛنـاء مـن ﷲ هـو

لجواب الشرط الذي أشار إليـه قولـه تعـالﻰ:

الﺛناء حقـا .يقـول ﷲ تعـالﻰ :ﱠ
﴿الـذِينَ يُنف ُِقـونَ

﴿الﱠ ـذِينَ يُنفِقُ ـونَ ﴾ فــإن الــذين هنــا فيهــا معنــﻰ

ع َ
ﻼ ِن َيةً﴾ وسـ بب
ار س ِّرا ً َو َ
أ َ ْم َوالَ ُهم ِباللﱠ ْي ِل َوال ﱠن َه ِ

الشرط؛ ﻷن قوله تعالﻰ:


    





   









﴿فَلَ ُه ْم أَجْ ُرهُ ْم عِن َد َر ِّب ِه ْم﴾ جـزاء علـﻰ مـا
وفقهـم ﷲ لـه مــن النفقـة لــيﻼً
ونهـارا وســرا
ً
وجهرا ...وفﻰ قوله﴿ :عِن َد َر ِّب ِه ْم﴾ دليـل علـﻰ
ً
مــا فضــلهم ﷲ بــه مــن الخصوصــية التــ ي
جعلــتهم عنــد ربهــم بخــﻼف مــالو قــال لهــم
ســبحانه) :لهـ م أجــرهم( فقــد يفهــم منهــا فـ ي
الجنــة أو فـ ي الفــردوس ،فلمــا قــال ســبحانه:
﴿عِن َد َر ِّب ِه ْم﴾ علم أن لهـم المقـام اﻷعلـﻰ عنـد
عـ ـ ْن ِع َباد َِتـ ـ ِه﴾ وقـــال
ربـــك ﴿ﻻَ َي ْسـ ـتَ ْك ِب ُرونَ َ
سبحانه﴿ :لَ ُهم ﱠما َيشَا ُءونَ ِعن َد َر ِّب ِه ْم﴾.
وقال تعالﻰ :فَالﱠذِينَ عِن َد َر ِّبكَ ي َُسـ ِّبحُونَ
َلهُ ِب ﱠ
ار َوهُ ْم ﻻَ َيسْﺄ َ ُمونَ ) فصلت:
الل ْي ِل َوال ﱠن َه ِ
ع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ ﴾
﴿وﻻَ َخــ ْو ٌ
ف َ
َ (٣٨
تقدم تﺄويل هذه اﻵية.

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.




ﻓـــﻲ البدايـــة يظهـــر للمريـــد بعـــض
الكشــف بالبصــيرة ،مثــل تﺣقيــق رؤيــاه،
يهتـــدى إلـــى بعـــض المعـــالم والمعـــانﻲ


بقية :الطريق الموصل إلى الكشف:

الجديــدة عليــه ،وتــدريجيا يرتقــى ﺣتــى
يغيب عما يــرى؛ ﻷنــه يبﺣــث عمــن أراه

 -٥الغيبة:
المصــدر اﻹلهــامﻲ والوجــدانﻲ عنــد
اﻹمام  يتجلى ﻓﻲ تلــك القصــائد التــﻲ
تشــعر عنــدما تطالعهــا أنــك أمــام روح
شـــفاف عـــذب ،تشـــعر بغيـــاب عنصـــر
التأليف تما ًما وإنمــا هــﻲ انهمــار تلقــائﻲ،
وتـ ـ دﻓق عـــاطفﻲ مباشـــر ،نتيجـــة كثـــرة
الــذكر ،ومداومــة العبــادة ،تشــعر ﻓيهــا
بالتجليــات الربانيــة الخالصــة مثــل قــول
اﻹمام:
سوى
عن كونه قد غاب عنه وعن ً
ﺣـــــتى رأى غيـــبًا بعـيـــن عيان
يخبــر اﻹمــام عــن مقــام الغيبــة وهــو:
"الغيبة عن اﻷكوان واﻹمكان لشهود نور
اﻷزل بالعيان").(١
ويبدأ هذا المقــام مــن" :غيبــة الســالك
عن رسوم العلم لقوة نور الكشف").(٢



تلــك الــرؤى ،وﺣينئــذ يﺣــدث الﺣضــور،
والمشـــاهدة ،والمراقبـــة ،والبقـــاء ،بعـــد
الغيبة والفناء.
يقول اﻹمام الفخر الرازي:
أمــــا )أنــــت(  -الﺣضــــور  -ﻓهــــو
للﺣاضـــرين ﻓـــ ﻲ مقامـــات المكاشـــفات
والمشـــاهدات ،لمـــن ﻓنـــى عـــن جميـــع
الﺣظــوظ البشــرية ،علــى مــا أخبــر ﷲ
تعالى عن يــونس  أنــه بعــد أن ﻓنــى
عــن ظلمــات عـ الم الﺣــدوث وعــن آثــار
الﺣدوث ،وصل إلــى مقــام الشــهود ﻓقــال
تعالى  -علــى لســان ســيدنا يــونس :
سـ ْب َﺣانَكَ ) اﻷنبيــاء:
أَ ْن َﻻ ِإلَ َه ِإ ﱠﻻ أ َ ْنـتَ ُ
.(٣)(٨٧
وهــذا ينبهــك علــى أنــه ﻻ ســبيل إلــى
الوصول إلى مقــام المشــاهدة والمخاطبــة

على مزلة قــدم الســاق؛ ذلــك ﻷن الســالك

إﻻ بالغيبة عن كل ما سواه.
ثم استدل الفخر الرازي بقول رســول

عندئذ يكــون مــن أهــل اﻹطــﻼق ،وﻷهــل

ﷲ ) :ﻻ أﺣصﻲ ثنا ًء عليك أنت كما

اﻹطــﻼق مــن المشــاهد العليــة واﻷنــوار

أثنيت على نفسك(.

البهية ما ﻻ يمكــن التعبيــر عنــه بعبــارة..
وﻻ التلمــيﺢ عنــه بإشــارة ،ولكنــه يــدرك

ﻓإذا قرأنا قول اﻹمام:

بالذوق).(٥

سوى
عن كونه قد غاب عنه وعن ً
ﺣـــــتى رأى غيـــبًا بعـيـــن عيان

وﻻ يؤيد اﻹمام أبو العزائم مـ ا يدعيــه

إذا قرأنا هذا البيت مرة أخرى نرى:

البعض من اعتمادهم على الذوق لمخالفة

 -١أن اﻹمام قارن بــين ترقـ ﻲ القلــب

الشرع والعقل ،ﻓمن ظن أن أهل الطريق

والــروح ،ﻓجعـــل منتهـــى ترقــ ﻲ القلـــب

يﺣكمــون الــذوق والﺣــال والوجــد ولــو

مكاشفته بأنوار القرب ،أمــا الــروح ﻓهـ ﻲ
تعلوه بمعايشة عالم الملكــوت؛ ﻷنهــا مــن
جنس العالم اﻷعلى.
 -٢إذا ﻓنﻲ العبــد وغــاب عمــا ســوى
مـــوﻻه ،نظـــر ﻓـــ ﻲ مقـــام الﺣضـــور،
والمكاشفة ،والمراقبة يقول :(٤)
ســر المــزيد تـــﻸلـؤ اﻷنـــوار
ﻓﻲ أﻓق قلب مخلص أو سـاري
ﻓــضــل عـظيم من ولى منعــم
والفـتـﺢ بالتـسـلـيـم ﻻ اﻹنكــــار
يرقى بمشهده إلى اﻷﻓق العلـى
لمقام أعــلى مشـهـــد اﻷنــــوار
تجلى لـــه اﻵيـــات ﻓـﻲ آﻓاقـــه
كالشمس تشرق ﻓﻲ صفاء نهار
إلى أن قال:
كشف به الغيب المصون معالم
للواصلين إلى العلى البـــاري
ﻓيه اليقين هو اليقين مﺣصــن
بالـﺣـــق ﻻ بدﻻئـــــل اﻷدوار

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

خــالفوا ﻓــﻲ ذلــك الشــريعة ،ﻓقــد جهــل
مبادئهم؛ ﻷن الذوق قبس من نــور اليقــين

 -٦التمسك بالشريعة:

الذي ﻓــوق العلــم ،والﺣــال ظهــور أنــوار

يرى اﻹمام أبــو العــزائم ضــرورة أن
يتقيــد الســالك أوﻻً بعلــم الواجــب عليــه
عا؛ ﺣتى تتفتﺢ له اﻷبــواب التــﻲ يلــج
شر ً
منها إلى سبيل الﺣق .ولقــد وضــع اﻹمــام
شــرو ً
طا لمــن ســلك طريــق الكشــف أو
صا على آداب الشرع ،وخوﻓًا
الذوق ،ﺣر ً

اليقين على السالك المخلص؛ ﺣتى يكــون
تجمﻼً بجمال أهل الخشــية والخــوف مــن
ﷲ تعالى ،والرغبــة ﻓيمــا عنــده ســبﺣانه،
والوجد ﺣضور بالقلب والسر مــع الــرب
 ،وﻻ يمن ﷲ بتلك المعانﻲ علــى مــن
خالفوا ﺣكمه.
ولــذلك يوصــى اﻹمــام أبــو العــزائم



    
  
  
  




  






أتباعه :بأنهم إذا كوشفوا بمشــاهد يرونهــا
عليـ ة ،وخالفــت الســنة ،أن يضــربوا بهــا
ظهر الﺣائط أدبًا مع رسول ﷲ).(٦





فيها من يسلك طريق العبادة والزهـد ممـا

قــال ابــن تيميــة" :وأمــا أئمــة الصــوفية

له فيـه اجتهـاد كمـا كـان فـي الكوفـة مـن

والمﺷــايخ المﺷــهورون مــن القــدماء ،مثــل

يسلك من طريق الفقـه والعلـم مـا لـه فيـه

الجنيد بن محمد وأتباعه ،ومثـل الﺷـيخ عبـد

اجتهاد وهؤﻻء نسبوا إلى اللبسة الظـاهرة

القــادر وأمثالــه ،فهــؤﻻء مــن أعظــم النــاس

وهــي لبــاس الصــوف .فقيــل فــي أحــدهم:

لزو ًما لﻸمر والنهي ،وتوصية باتبـاع ذلـك،

"صــوفي" ولــيس طــريقهم مقيــ ًدا بلبــاس

ـذيرا مــن المﺷــي مــع القــدر كمــا مﺷــى
وتحـ ً

الصـوف وﻻ هـم أوجبـوا ذلـك وﻻ علقــوا

أصحابهم أولئك.

اﻷمر به ،لكن أضيفوا إليـه لكونـه ظـاهر



والﺷيخ عبد القادر كﻼمه كله يدور على

ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال

اتباع المﺄمور وترك المحظور والصبر على
ً
طريقــا تخـــالف ذلـــك
المقـــدور ،وﻻ يثبـــت

معروفــة قــد تكلمــوا فــي حــدوده وســيرته

أصﻼً ،ﻻ هـو وﻻ عامـة المﺷـايخ المقبـولين

وأخﻼقه كقـول بعضـهم" :الصـوفي" مـن

عنــد المســلمين ويُحــذر عــن مﻼحظــة القــدر

صفا من الكدر وامتﻸ من الفكر واسـتوى

بدون إتباع اﻷمر والنهي.

الحال.

عنده الـذهب والحجـر .التصـوف :كتمـان




المعــاني وتــرك الــدعاوى .وأﺷــباه ذلــك.

قــال ابــن تيميــة :أمــا المســتقيمون مــن

وهـــم يسـ ـ يرون بالصـــوفي إلـــى معنـــى

الســالكين كجمهــور مﺷــايخ الســلف :مثــل

الصـــديق وأفضـــل الخلـــق بعـــد اﻷنبيـــاء
الصديقون .كما قـال ﷲ تعـالى :فَﺄ ُ ْو َل ِئـكَ

الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهـم وأبـي
سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري

ع َلــ ْي ِهم ِ ّمــنَ ال ﱠن ِب ِّيــينَ
َمــ َع ﱠالــذِينَ أ َ ْن َعــ َم ﱠ ُ َ
ص ّدِيقِينَ َوال ﱡ
سـنَ
الصـالِحِ ينَ َو َح ُ
ﺷ َهدَاءِ َو ﱠ
َوال ِ ّ
أ ُ ْولَئِكَ َرفِيقا ً) النساء ،(٦٩ :ولهـذا لـيس

حمــاد والﺷــيخ أبــي البيــان وغيــرهم مــن

عندهم بعد اﻷنبياء أفضـل مـن الصـوفي،

المتــﺄخرين ،فهــم ﻻ يســوغون للســالك ولــو

لكن هو في الحقيقة نوع من الصديقين.

طــار فــي الهــواء أو مﺷــى علــى المــاء أن

الســقطي والجنيــد ابــن محمــد وغيــرهم مــن
المتقدمين ،ومثل الﺷيخ عبـد القـادر والﺷـيخ

هنـــاك أفعـــال وتصـ ـ رفات لـــبعض

يخــرج عــن اﻷمــر والنهــي الﺷــرعيين ،بــل

المنتســـبين للتصـــوف تﺷـ ـ وه التصـــوف

عليه أن يفعل المﺄمور ويـدع المحظـور إلـى

وتسيء إلى اﻷئمة الكرام الـذين انتسـبوا
عرفوا بالتصوف؛ الذي أساسه الكتـاب
و ُ
والسنة ،والذين رفضوا وتبرأوا من هـذه
اﻷفعــ ال والمخالفــات لﺷــ ريعة وحــذروا
منها ..والتي وقع فيها مدعو التصوف.
وإلـــيكم مـــا قالـــه ابـــن تيميـــة عـــن
التصوف:

قال ابن تيمية :وإذا عـرف أن منﺷـﺄ
التصوف كـان مـن البصـرة ،وأنـه كـان

يتضح جليا للذي يطلع على كتب ابـن

أن يمــوت ،وهــذا هــو الحــق الــذي د ﱠل عليــه
الكتاب والسنة وإجماع السلف.

تيمية وخاصة) :مجموع الف ـت اوى( تقـديره
واحترامه ﻷئمة التصوف ،وقـد ﺷـهد لهـم
في مواضع مختلفة باﻻستقامة ،وبﺄنهم من

وأضاف ابن تيمية قائﻼً:
أمــر الﺷــيخ عبــد القــادر وﺷــيخه حمــاد

أئمــة الســلف ،وبــرأ ســاحتهم مــن البــدع
وظلمـا،
والخرافات التي أُلصقت بهم كذبًا
ً

 :بﺄنه ﻻ يريد السالك مرا ًدا قط ،وأنـه ﻻ

وخاصة اﻹمام عبد القادر الجيﻼني ،حيث

يريد مع إرادة ﷲ  سواها بل يجري فعله

كرر عبارات عند ذكـره لـه مثـل" :قـدس

فيه فيكون هو مراد الحـق .إنمـا قصـدوا بـه

ﷲ روحه" ،وهو دعاء بالتنزيه واﻹكرام،

فيما لم يعلم العبد أمر ﷲ ورسوله فيه ،فﺄمـا

و"رضي ﷲ عنه" ،بل ﺷـرح أجـزاء مـن

ما علم أن ﷲ أمر به فعليه أن يريده ويعمـل

كتابه" :فتوح الغيب".

به ،وقد صرحوا بذلك في غير موضع.

..



الدباس وغيرهما من المﺷايخ أهل اﻻستقامة


انعدام اﻷخﻼق؛ وأكد أن اﻷمة في وقت لـيس فيـه مكـارم أخـﻼق وﻻ حتـى

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:

أخﻼق ،ومهمة الصوفية اليوم هي إعادة اﻷخﻼق ثم مكارم اﻷخﻼق.
وأشار سماحته إلـى أن هنـاك فر ًقـا بـين جـوهر الـدين ومظهـره ،وأن
غالبية المتدينين هذه اﻷيام يهتمون فقط بالمظهر ،وأضاعوا الجوهر.
وطالــب سـ ماحته الــدول اﻹســﻼمية باﻻقتـ داء بــالزعيم الليبـ ي الراحــل
معمر القذافي الذي أجبر إيطاليا على دفع ثمن احتﻼل ليبيا.
وشدد سـماحته علـى أهميـة دعـم القيـادة السياسـية المصـرية ،وطالـب

فـى يــوم الثﻼثـاء  ٣

جميع المصريين بأن يعملوا كفريق واحد خلف قيادتهم؛ ﻷن العمل الفـردي
١٤٤٣ه ،الموافــق ٢٠٢١/١٢/٧م أقيمـ ت

ليلة أهل البيت الستون بعد الماﺋة بقاعة اﻹمام المجدد السيـ ـد محمـد ماضـى
أبى العزاﺋم ،حيث حضرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن مختلـف
المحافظات.
وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة
بالحديث عن ازديـاد الجـ راﺋم فـي مصـر ،والتـي أرجعهـا الـبعض ﻻنتشـار
الفقر ،لكنه رفض هذا الطرح؛ ﻷن الفقر موجود في كل بﻼد العالم.
وبين سماحته أن هذه الجراﺋم ليست موجودة بسبب قلة التدين ،فـ الكثير
من الناس تصلي وتصوم ،لكنهم يـؤدون فـرض الوقـت وﻻ يـؤدون واجـ ب
أجرا؛ لذلك فـإن انتشـار مثـل هـذه الجـراﺋم سـبﱠب
الوقت إﻻ إذا أخذوا عليه ً

ﻻ يأتي بثمرة أبدًا.
وحذر سماحته المسلمين من إفساد التيار اﻷموي للعقيـدة ،حيـث أدخـل
ابن تيمية التثليـث فـي اﻹسـﻼم وسـار علـى نهجـه محمـد بـن عبـدالوهاب،
ويحاول السلفية اﻵن نشر هذه العقاﺋد المنحرفة.
وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول سـيرة أهـل
البيــت  ،بالحــديث عــن بنــاء اﻹمــام الكــاظم للمجــال العلمــي والفكــري
للجماعة الصالحة من خﻼل شرحه لرسالة العقل عن اﻹمام الكاظم .
وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامت
بها الفرقة العزمية بقيادة الشيخ محمد حسنين واﻷسـتاذ أحمـد مخلـوف ،ثـم
أ ُخذت البيعة

ورسوله من الحاضرين في الليلة.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ً
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﻼﻝ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ

ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ
ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

حﺿاريا وتطوره علميا ،هكذا يتوهمون.
فلــيس لوجــود اﻹنســان الــدنيوي حــدود
يختلــف مفهــوم الفاعليــة اﻹنســانية عنــد

عندهم ،حيث ﻻ يؤمن الكافرون بالساعة وﻻ

الناس باختﻼف عقائدهم وأد ـي انهم ،ذلـك مـن

بــاليوم اﻵخــر ،ومــن ثــم فهــم يقولــون بتقــدم

حيث طبيعة الفاعلية وأهدافها وحدودها.

ورا
اﻹنسانية إلى ما ﻻ نهاية ،وتطورهـا تطـ ً

فالمﻼحدة أو الكافرون الـذين ﻻ يؤمنـون

مطلقًا وبنمو فاعلية اﻹنسان نموا مطر ًدا بـﻼ

با  ،وﻻ باليوم اﻵخر ،أو الدهريون الذين ﻻ

حــدود؛ حتــى أن اﻹنســان – عنـ دهم – ومــع

يؤمنون بـاليوم اﻵخـر ،يقولـون :إن اﻹنسـان

ـادرا علــى كــل
التطــور اﻷبــدي ،سيصــبح قـ ً

يقف وحده في هذا العالم ،ومن ثم فهو خـالق

شيء ،فـاعﻼً لكـل مـا يخطـر لـه علـى بـال،

أفعالــه ،ويجــب عليــه أن يســود الكــون كلــه،

ويجول في خيال.

أمـــا عنـــد المشـــركين بـــا  ،فيختلـــف
مفهومهم للفاعليـة اﻹنسـانية :طبيعـة وأهـدافًا
وحدودًا عن مفهوم الكافرين السابق ذكره.
غالب ـا مــا تقــوم عقائــد
وبيــان ذلــك :أنــه ً
الشــرك علــى أفكــار أســطورية ،ومــزاعم
خرافية ،وأقوال غير منطقية ،وبالتـالي فهـي
تقدم للناس تفسيرات أسطورية لنظام الكون،
ونــواميس الحيــاة ،ووجــود اﻹنســان .بــل إن
أمعــن اﻷفكـ ار فــي الخرافــة ،وأشــدها أخ ـذًا
باﻷسطورة ،تلك التي تنسـب



شـري ًكا

أو شركاء أو تصفه بما ﻻ يليق بألوهيته ،بأن
تنسب له ولد أو تزعم قبوله الشفاعة من وثن
أو حيوان أو كوكب أو صنم.
هــذه العقائــد هــ ي الســبب الــرئيس فــ ي

باعتباره فـي نظـ رهم الكـائن اﻷعلـى ،فلـ يس

وهدف الفاعلية اﻹنسـانية عنـد الكـافر –

لفاعليته حدود عندهم ،فهـو – فـي النهاـي ة –

في ظل عقيدته – هو التطور المطلـق الـذي

قادر على فعل أي شيء ،فما ﻻ يستطيع فعله

ﻻ يقف عند هدف محدد أو غاية معينة.

اﻵن ،ســـيفعله فـــي المســـ تقبل مـــع تقدمـــه

وأهدافها وحدودها عند الكافرين.

هـــذه هـــي طبيعـــة الفاعل ـي ـ ة اﻹنســـانية



تحريــ ف فكــر اﻹنســان واعوجــاج منطقــ ه،
فتصيﻎ أفعاله وسلوكه بصـ يغة مخالفـة للعلـم
الصحيح والمعرفة الحقة ،فﻼ يتجه المشـرك
– حيـال تفسـ ير الكـون والطبيعـة والحيــاة –

إلـى اﻻتجــاه الصــحيح ،بــل يلجــأ إلــى الــوهم

حدود وبﻼ غاية وبﻼ هدف محدد.

بأن ﷲ  قـد وهبـه هـذه الفاعليـة لحكمـة،

والخرافـــة واﻷســـطورة لتفســـر الظـــواهر

غالبــا مــا تتكبــل
بينمــا المشــرك ،فإنــه ً

وحدد لﻺنسـان غاـي ة مـن أفعالـه ،وجعـل لـه

الطبيعية ،واﻷنظمة والنواميس الكونية ،ومن

فاعليته ،فيتجمد حﺿاريا ،وإن كان يتفق مـع

أهدافًا عليه أن يتوجه نحوها ،وﻻ يحـاول أن

ثم يفقد المنهج الصحيح الموصل إلى التعليـل

الكافر في فقد الغاية والهدف من وجوده.

يتعدى هذه اﻷهداف أو ينحـرف عنهـا؛ ﻷ ـن ه
حينئذ سيﺿيع عمره وجهده هباء.

الحقيقي للظواهر واﻷحياء واﻷشياء ،ويـنهج

وثمة موقف ثالث بين هذين الموقفين هو

ً
خاطئـا ﻻ يصـل بـه إﻻ إلـى نظريـات
منه ًجا

موقف الموحد ،نعني به الموقف اﻹسـﻼمي،

خاطئة ،وأباطيل يظنها حقائق ،ومن ثم يفقـد

فالتوحيـد اﻹســﻼم – وهــو التوح ـي د الحــق

واستطاعة ومعرفـة ،وذلـك – حسـب عقيـدة

المعرفة الحقة الهادية لﻺنسـان فـ ي اختيـاره،

رب العــالمين – هــو الســبيل الوحيــد الــذي

اﻹسﻼم – لكي يبتليه في الحياة الـدنيا ،ومـن

واﻷخرى الموجهة له في اكتسابه الفعل.

يتوصــل بــه اﻹنســان إلــى المفهــوم الصــحيح

ثــم طلــب منــه أن يســتخدم فاعليتــه حســب

فيلتمس معرفة الحﻼل والحرام من غـي ر

للفاعليـــــة اﻹنســـــانية ،والســـ ـ بيل القـــــويم

ونفعـا،
شــريعة ﷲ؛ حتــى يكــون فعلــه خ ـي ًرا
ً

مصـــدره الحقيقـــي ،وهـــو الـــوحي ،فيﺿـــل

ﻻستخدامها ،حيث يحتل هذا المفهوم الوسـط

وحتى يكون لـه بمثابـة الحـرث النـافع الـذي

ويركن لمعرفة اﻷسباب والعلـل علـى الـوهم

الــدقيق بــين الفاعليـ ة المطلقــة للكــافر ،وبــين

يجنــ ي منــه الخيــر فــي الــدنيا والجنــة فــ ي

والخرافـــــة واﻷســـــطورة أو النظريـــــات

الفاعلية المجمدة أو المكبلة للمشرك.

اﻵخرة.

لقد وهب ﷲ  لﻺنسان إرادة مختـارة

وفي هذا كله نجاة للفاعلية اﻹنسانية مـن

والفــروض الخاطئــة فيفســد عيشــه ويعقـــم

فالمسلم يؤمن أنه مخلوق – ككـل شـ يء

حﺿـــاريا ،ومثـــال ذلـــك لجـــوؤه للســـ حر

 وخاﺿع له.

المعوقات التي يقع فيها المشرك مـن ناحيـة،

والشــعوذة لﻼستشــفاء ،واستقسـ امه بـ اﻷزﻻم

ويـ ؤمن أن ﷲ  خــالق لــه وﻷفعالــه،

ومــن الغــرور واﻻنفــﻼت والﺿــياع الــذي

ﻻتخـــاذ قـــرار الحـــرب أو الســ لم ،وتبركـــه

ففاعلية اﻹنسـان مخلوقـة

ككـل شـيء فـي

بصخرة لتسمين ماشـ يته وزيادتهـا ،وتوجهـه

الكــون المخلــوق ،ومــن ثــم فهـ ي فــي عقيــدة

لقـــــد وهـــــب ﷲ  لﻺنســـــان إرادة

دفعـا
إلى حيوان أو شجرة اسـتجﻼبًا لنفـع أو ً

المسلم محدودة وليست مطلقة ،كما أنه يؤمن

مختارة ،ولكنها مع هذا ،خاﺿعة ككل شـ يء

في الكون –

يصاب به الكافر من ناحية أخرى.

في الوجود لمشيئة ﷲ .

لشر ،وكـل هـذا مبـدد لفاعليتـه ومكبـل لهـا،

ووهبه استطاعة مكتسـبة للفعـل ،ولكنهـا

وذلـــك ﻷنـــه ﻻ يأخـــذ باﻷســـباب والعلـــل

قائمة في اﻹنسان بحول ﷲ وقوته ،وقدرتـه،

الصحيحة الموصلة للنتائج المرادة.

ووهبه 

بــل – وأكثــر مــن ذلــك – فإنــه ،بســبب

عل ًما ،ولكنه قـدر قليـل مـن علـم

ﷲ الذي ﻻ يتناهى.

شركه ،يفقد الهدف الصـحيح الـذي يجـ ب أن

وسنتحدث في المقالة القادمة عن العﻼقة

ً
متخبطـا فـي أفعالـه
يسعى إليه كإنسان فيظل

بين الفاعلية اﻹلهية والفاعلية اﻹنسـانية ،مـن

بﻼ هدف سام ،أو غاية تليق بإنسانيته.

خﻼل الحديث عن العﻼقة بين إرادة اﻹنسـان

وهكذا يتﺿح لنا أن الكافر – إذا توصـل

ومشيئة ﷲ ،ومعرفة اﻹنسان والعلم اﻹلهـ ي،

للمنهج الصـحيح للعلـم – أطلـق فاعليتـه بـﻼ

وكذا استطاعة اﻹنسان والقدرة اﻹلهية.



ـرا
فغضــب ثــم قــال) :وﷲ مــا أبــدلنى ﷲ خيـ ً
منها ،آمنت بﻲ إذ كفر بى الناس ،وصـدقتنﻲ



إذ كذبنى الناس ،وواستنى بمالهـا إذ حرمنـى

 لمــا أســر المســلمون فــى غــزوة بــدرـيرا ،قــال رســول ﷲ ) :لــو
ســبعين أسـ ً
كان المطعم بن عدى حيا؛ لتركت له هـؤﻻء
اﻷسرى( رواه البخارى.
وذلــك وفــاء لجميلــه فــى

جــوار وحمايــة النبــ ى 
عنـد دخــول مكــة بعــد عودتــه
مـــن الطـــائف ســـنة  ١٠مـــن
البعثـــــة النبويـــــة ،وكـــــذلك
مشاركته فى تمزيق صحيفة مقاطعة قـريش
لبنى هاشم.
وعندما مات مشر ًكا بعـد الهجـرة وقبـل
غزوة بدر ،رثـاه حسـان بـن ثابـت  فـى
قصيدة طويلة بعد استئذان النبى .

ضا نهى 
 -وفى غزوة بدر أي ً

الناس ،ورزقنى ﷲ منها الولد دون غيرها(.
قالت عائشة :فقلت فى نفسى :ﻻ أذكرهـا
بعدها بسبة أب ًدا " رواه أحمد.
 عن عائشة  " :جاءت عجوز إلـىالنبــى  وهــو عنــدى ،فقــال لهــا) :مــن
أنت؟( فقالت :أنا جثامة المزنية ،قال :
)بل أنت حسانة المزنيـة ،كيـف أنـت؟ كيـف
حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟( قالـت :بخيـر بـأبى
أنت وأمى يا رسول ﷲ.
فلما خرجـت قلـت :يـا رسـول ﷲ ،تقبـل
على هذه العجـوز هـذا اﻹقبـال؟ فقـال) :إنهـا
كانت تأتينا زمـن خديجـة ،وإن حسـن العهـد
من اﻹيمان( رواه الحاكم وأقره الذهبﻲ.
 -عــــن ابــــن عبــــاس  " :أن زوج

عـن

بريرة كان عب ًدا يقال له :مغيث ،كأنﻲ أنظـر

قتل أبى البخترى بن هشـام قـائﻼً) :مـن لقـى

إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسـيل علـى

أبا البخترى بن هشام فﻼ يقتله( رواه البيهقى

لحيته!! فقال النبﻲ 

فى دﻻئل النبوة.

أﻻ تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض

وذلك وفاء لجميله ﻻشتراكه فـى تمزيـق

لعباس) :يـا عبـاس

بريرة مغيثًا!!(.

صــحيفة مقاطعــة قــريش الشــهيرة ضــد بنــى

فقال لها النبى ) :لو راجعته(.

هاشم.

قالت :يا رسول ﷲ تأمرنﻲ؟ قال) :إنمـا

 عن عائشة  ،قالت" :كـان رسـولﷲ  ،ﻻ يكــاد يخــرج مــن البيــت؛ حتــى
يذكر خديجـة فيحسـن الثنـاء عليهـا ،فـذكرها

أنا أشفع(.
قالــــت :ﻻ حاجــــة لــــ ﻲ فيــــه" .رواه
البخارى".

يو ًما من اﻷيام ،فأخذتنى الغيـرة ،فقلـت :هـل

فهذه الجارية " بريـرة " اسـتطاعت بعـد

ً
خيـرا منهـا.
عجوزا وقد أبـدلك ﷲ
كانت إﻻ
ً

مكاتبة سـيدها مـن اﻷنصـار الحصـول علـى



الحرية ،واﻹسﻼم يعطيها الحق فﻲ فسخ عقد

اســتنا ًدا ﻷحاديــث ضــعيفة وأقــوال ســقيمة،

زواجها الحالى حيث ما زال زوجها " مغيث

تاركين اﻷحاديـث الصـحيحة وأقـوال اﻷئمـة

عب ًدا " ،فاختارت فسخ العقد.

العدول.

ً
مغيثـا يحبهـا حبـا جمـا ملـك عليـه
ولكن
حياتــه ،لدرجــة أنــه كــان يطــوف خلفهــا فـ ﻲ

 -عن عبد الرحمن بـن أبـى ليلـى ،قـال:

شوارع المدينة ودموعه تسيل على وجنتيه.

كان سهل بن حنيف وقيس بـن سـعد قاعـدين

حتـــى تـــدخل النبــ ﻲ  – بنفســـه –

بالقادسية ،فمروا عليهما بجنازة ،فقاما ،فقيـل

ليثنيهــا عــن قرارهــا ،رأفــة بمغيــث وحبــه

غــزوة أحــد ،وعنــدما مــر علــى نســاء عبــد

الشديد لها.

اﻷشهل يبكين شهداءهن يوم أحد؛ قال) :لكن

لــو كــان أحــد أدعيــاء الســلفية الجهاديــة
مكان النبى  ،لكان جلد " مغيثًا " ونكل
به فى طرقات المدينة!!!

حمزة ﻻ بواكﻲ له!!!(.
فسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع إلى نساء

لماذا؟!

ﷲ  فبكــين علــى حمــزة ،فســمع ذلــك

ﻷن اﻹســﻼم الــذى تعلمــه مــن علمائــه

رسول ﷲ فدعا لهن وردهن ،فلم تبـك امـرأة

كما يقول إرهابى الواحات.

 -عن أنس بن مالك 

من اﻷنصار بعد ذلك إلى اليـوم علـى ميـت،
إﻻ بدأت بالبكـاء علـى حمـزة ثـم بكـت علـى
ميتها").(١

قال :دخلنا مـع

رســول ﷲ  ....فأخــذ إبــراهيم "ابنــه"
فق ﱠبله وش ﱠمه.

بنفســه "يحتضــر" فجعلــت عينــا رســول ﷲ
 تــذرفان .فقــال لــه عبــد الـ رحمن بــن
عوف :وأنت يا رسول ﷲ!! ،فقال له) :يا بن
عوف إنها رحمـة( ثـم أتبعهـا بـأخرى ،فقـال
) :إن العــين تــدمع والقلــب يحــزن وﻻ
نقــول إﻻ مــا يرضــى ربنــا ،وإنــا لفراقــك يــا
إبراهيم لمحزونون( رواه البخارى.
 -ولقــد بكــى النبــى  بكــا ًء شــدي ًدا؛

حتى شهق عنـد مقتـل عمـه حمـزة 

فـى

سا؟!( رواه البخارى ومسلم.
فقال) :أليست نف ً
وبعد.....
فاﻹســﻼم ديــن إنســانى النزعــة يــدعو
لمكارم اﻷخﻼق ،ورسوله الكريم يقول:
 )إنمــا بعثــت ﻷتمــم مكــارم اﻷخــﻼق(رواه أحمد.
) -البر حسن الخلق( رواه مسلم.

أين هذا مما يحدث اﻵن؟!
فعندما يموت إنسـان وتبكيـه الزوجـة أو
اﻷخـــت أو اﻻبنـــة ،نجـــد دعـــاة " الســـلفية

ثم دخلنا عليه بعـد ذلـك وإبـراهيم يجـود

مســلمة" ،فقــاﻻ :إن النبـ ﻲ  ،مــرت بــه
جنازة ،فقام .فقيـل لـه :إنهـا جنـازة يهـودى،

بنى عبد اﻷشهل وأحضرهن إلى باب رسول

وأمرائه ﻻ يعترف بالعاطفة أو اﻹنسانية!!!

لهمـــا :إنهـــا مـــن أهـــل اﻷرض "أى غيـــر

الوهابية " ينهرونها ،مدعين أن الميت يعذب
بهــذا البكــاء ،وتــرجم العامــة هــذه اﻷكذوبــة
قـائلين" :الدمعـة الواحــدة تنـزل علـى الميــت
تحرقه"!!!

ً
أخﻼقــــا( رواه
 )خيــــاركم أحاســــنكمالترمذى.
وأهم أخﻼق اﻹنسـان الـذى نفـخ ﷲ فيـه
مـــن روحـــه وجعلـــه خليفـــة فـــى اﻷرض:
"الرحمة ،الحب ،الوفـاء ،الصـدق ،اﻷمانـة،
التواضـــع ،العفـــة ،العفـــو عنـــد المقـــدرة،
المروءة ،الحلم ،الكرم ،الشهامة ،العدل ".

إن الشرع والعقل والقلب يؤكدون أن من
ً
عزيزا وﻻ يبكى عليه ،يكون إنسا ًنا غير
يفقد
ســـوي ،ومـــن العـــار اﻻدعـــاء بـــأن الـــدين
اﻹسﻼمى يدعو لذلك.
بل وصلت قسوة القلب بهم بمنـع اﻷم أو
اﻷخت أو الزوجـة مـن زيـارة قبـر المتـوفى



ولذلك من الجهل والعـار أن يـأتى دعـاة
التكفيـــر والتـــدمير ويـــدعون أن اﻹســـﻼم ﻻ
يعترف بالعاطفة وﻻ اﻹنسانية.

من نصـائح التربيـة عنـد اﻹمـام المجـدد
الســيد محمــد ماﺿــﻲ أبــى العــزائم قــدس ﷲ
سره ،ما يقوله للمريد :إذا لم تطـع ربـك فـﻼ
تأكل رزقه ،وإذا لم تجتنب نهيه فـاخرج مـن

اﻷس اذ
س ـح م

مملكته ،وإذا لم تـرض بقﺿـائه فاطلـب ربـا

د ق ـ يل

ســواه ،وإذا عصــيته فــاخرج إلــى مكــان ﻻ
يــراك فيـــه ،ثـــم يعلمـــه أن ﷲ نســـب إليـــك
اﻷعمـــال عنـــدما شـــهدت نفســـك فـــﻲ أوج
اﻻنكســار ،وقيــدك بالتكــاليف ،لــتعلم أن هــذا
الشهود مخيف ،ثم ينصـحه بقولـه :أطـع مـن

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

فوقك يطيعك من دونك.
والطاعة عمل كريم يحبه ﷲ  ،ومـن
أحب الحق سخر له الخلـق ،ومـن أطـاع ﷲ
أطاعـه كــل شــﻲء ،ومــن تجمــل

بالطاعــة

جمله ﷲ بالعناية ،ومن أراد أن يعـرف عنـد
ﷲ مقامــه ،فلينظــر فيمــا أقامــه ،ويتعجــب
العارف با ويتساءل :عج ًبا لﺿـعيف كيـف
يعصى قويا؟ وإنما عليه أن يناجى ربه قائﻼً:
معصية تفقرنﻲ إليك خير من طاعـة توجـب
الفخــر عليــك ،ويــدعو ربــه قــائﻼً :اللهــم ﻻ
تفتقدنﻲ حيث تحـب أن ترا ـن ﻲ ،وﻻ توجـ دنﻲ
حيث أحب أن أوجد.
س ـولَهُ
قــال ﷲ َ  :و َم ـن ي ُِط ـ ِع ﱠ َ َو َر ُ
ار ۖ َو َمـن
يُ ْدخِ ْلهُ َج ﱠنا ٍ
ت تَجْ ِري مِ ن تَحْ ِت َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
عذَابًا أَلِي ًما) الفتح ،(١٧ :طاعة
َيت ََو ﱠل يُعَ ِذّ ْبهُ َ
ﷲ  هـــﻲ اﻻلتـــزام بـــأوامره وتطبيقهـــا،
واﻻهتمام بشرع ﷲ؛ واﻹيمان بـا ﻻ يصـح



ّإﻻ بطاعتــه ،وتقتــرن الطاعــة بــالنهﻲ عــن

ﱠ
إن للمحافظــة علــى ديمومــة طاعــة ﷲ

الكفــر بعــد اﻹيمــ ان ،واﻹجابــة ﻷوامــر ﷲ

فوائـد عظيمـة ،فهــﻲ للفـرد راحـة وطمأنينــة

ورسوله ،وهذا ما حثّت عليه اﻵية الكريمـة:

وســعادة ،ونجــاح فــﻲ الحيــاة ،وهــﻲ بالنســبة

قلوبهم ع ُمرت وﷲ وهـــــــــــــــــاب

سـولَهُ َوﻻَ
َ يا أ َ ﱡي َها الﱠذِينَ آ َم ُنوا أَ ِطيعُوا ﱠ َ َو َر ُ

للمجتمع تماسك وترابط ،وانتشار للمحبﱠة بين

وفى هذه الحكمة يؤكد اﻹمام أن العبد إذا

ع ْنهُ َوأ َ ْنت ُ ْم تَ ْس َمعُونَ ) اﻷنفال.(٢٠ :
ت ََولﱠ ْوا َ

لﻸمــة تقــ دم ورفعــة وســؤدد
أبنائــه ،وهــﻲ ﱠ

رأى أن طاعته من كسبه ،ومن حوله وطوله

كمـ ـ ا أن طاعـــة رســـول ﷲ  فـــﻲ

وازدهار.

الدنيا ،والفوز بالجنة فﻲ اﻵخرة.

أنفاسهم فﻲ حـــﺿـــور فــﻲ مشـاهدة

وجهده وعمله ،فكأنما أشرك مع ربـه نفسـه،

اﻷمــور واجبــة ،وطاعــة ﷲ  ورســوله
الكريم ،تساعدنا على اﻻستقامة والرﺿا فـﻲ

ـــــــار وآداب
وحـــالــــة الـقوم إيثــــ
ٌ

معلــوم أن التوبــة تكــون مــن المعصــية،
فهل يمكن أن تكون هناك توبة مـن الطاعـة،
وهل معنى ذلك أن يتوب اﻹنسان وﻻ يطيع؟
بالطبع ﻻ ،ولكن يكشف لنا اﻹمـام أن التوبـة

فرؤيــة الطاعــة شــرك ،أمــا إذا وقــف العبــد
عندها ،واعتقد أنها تكون سب ًبا فـﻲ اسـتحقاقه
لﻸجـر والثـواب ودخـول الجنـة ،أو الخﻼفــة
عن ربه كما اعتقدت المﻼئكـة ،حجـب بهـذه
الطاعة عن الموفق والمعـين ،وعـن الترقـﻲ

إن طاعـــة ﷲ وعبادتـــه فـــﻲ مفهومهـــا

من الطاعة معناها أن يتوب من نسـبتها إلـى

الخاص ،تعنـﻲ قيـام المسـلم بجميـع الشـعائر

نفسه ،وﻻ يدعيها من كسبه ،وإﻻ حجـب بهـا

التعبديــة مــن صــﻼة وزكــاة وصــيام وحــج
ﱠ

عن المعبود سبحانه ،فﻼ عجب بعـد ذلـك أن

وإنكارا ،أو تكاسـﻼً
واسـتهتارا ،فـإن
جحو ًدا
ً
ً

وتﻼوة للقرآن ،وذكر وتسبيح ،وغير ذلك.

نسمع من اﻹمام أن أهل العزائم يتوبـون مـن

ذلك هو الﺿـﻼل المبـين ،ومـا يغﺿـب رب

وفﻲ مفهومهـا العـام تشـمل كـل سـلوك

الطاعــة ،بمعنــى أنهــم ﻻ يقفــون عنــدها؛ ﻷن

العالمين ،ويؤكد أن ال َمخلص مـن ذلـك كلـه،

يقوم به المسلم فيه طاعـة  ،أو عـون علـى

الطاعة وسيلة وليست غاية ،أما الغايـة منهـا

هــو أن يطيــع ﷲ وﻻ يــرى لنفســه طاعــة،

طاعــة ﷲ ،فالســعﻲ فــﻲ طلــب الــرزق مــن

فهــو القبــول لهــا ،والتوفيــق مــن ﷲ بأدائهــا،

ويطيع وﻻ يقف عند طاعتـه ،وأن ﻻ يتركهـا

طاعـــة ﷲ ،وإماطـــة اﻷذى عـــن الطريـــق،

ويكون المطلب لها هو مرﺿاة الحق ،لشهود

فإن ذلـك ﺿـﻼل ،وهـذا مطلـب يحتـاج إلـى

وطلب العلم ،وهنا يقول ) :ومـن سـلكَ

وجهه الكريم ،فنسمع اﻹمام يقول:

تربيـ ة وتزكيــة ،وتأديــب وتهــذيب ،ومعرفــة

ﷲ له به طريقًا
طريقًا
ُ
يلتمس فيه عل ًما ،س ﱠهل ُ

أهــــل العــــزائم مـــن طاعاتهم تابــوا

وتسليم ،ولن ينال اﻹنسـان ذلـك إﻻ علـى ـي د

إلى الجنةِ(.

فﻲ مشهد القرب عن كل السوى غابوا

والكلمــة الطيبــة مــن طاعــة ﷲ ،واﻷمــر
بالمعروف والنهﻲ عن المنكر من طاعـة ﷲ
كذلك ،وصلة الرحم وتبادل الزيارات وغيـر
ذلك ،وهناك معيار دقيق يجعل أعمالنـا كلﱠهـا
مهما صغرت من طاعة ﷲ ،وهـو استشـعار
النيّة الخالصة

سبحانه فـﻲ هـ ذه اﻷعمـال،

وذلك بأن يستشعر المسـلم عبادتـه  ،أو مـا
يساعد على تحقيق هذه العبادة.

سقوا مـــدامــــة تـــوحي ٍد مقدســــــــــة
ُ
فﻲ روض أنسهمو بحبيبهم طابــــــــوا
التــائــــبون مــــن اﻷوزار قد َج ِهـــلوا
بل ُح ِ ّجبوا بالهوى فﻲ السير وارتابــوا
أهل العزائـــم قــــد سـاروا يؤمهمــــو
نور القرآن فهم فﻲ ﷲ أحبــــــــــــاب
ُ
ورا فﻲ بـدايتهــم
دار الشرابُ طـــهـــ ً



فﻲ مقامات أهـل التمكـين ،وإذا تركهـا العبـد

المربــى والمزكـ ﻲ ،والــولﻲ المرشــد ،الــذى
يقيمــه ﷲ فــ ﻲ كــل عصــر وزمــان ،للقيــام
بوظــائف الرســالة الخمســة للرســول ،
ويــداوى بــه ﷲ أهــل زمانــه مــن اﻷمــراض
النفسانية والشهوانية واﻹبليسية ،ال ـت ﻲ تظهـر
فـ ﻲ كــل زمــان بشــكل مختلــف ،ســر قولــه
ﺿ ِللْ
سبحانهَ  :من َي ْه ِد ﱠ ُ فَ ُه َو ال ُم ْهتَ ِد َو َمن يُ ْ
فَلَن ت َِج َد لَهُ َولِيا ﱡم ْر ِش ًدا) الكهف.(١٧ :



شــرح ﷲ صــدره ومنحــه اﻻســتعداد لتلقــي
ض ُم ْسـتَقَ ﱞر َو َمتـَ اعٌ ِإ َلـى
َ ولَ ُك ْم ِفـي اﻷ َ ْر ِ
حِ ين) البقرة (٣٦ :المستقر محـل اﻹقـرار



الكلمات على آدم تلقاها بقبول وأنس.

وهــو مــدة الحيــاة الكونيــة والمــدة المحــدودة

وعلى رواية إسـناد التلقـي إلـى الكلمـات

للبرزخ ،فإنه المستقر اﻷخير.
وفي قولـهَ  :و َمتـَ اعٌ إِ َلـى ِحـين دليـل

آدم ،فجائز أن يكون آد ُم
يكون تلقت الكلماتُ َ
ت من ربه ،وجـائز أن يكـون آدم
تلقى الكلما ِ

على أن الرجل إذا مات ودفن متع بما تركـه
وراءه من علم ينتفع به أو كتب علميـة ألّفهـا

تلقته الكلماتُ من ربه.

أو أوﻻد صالحين يدعون له بخير أو صـدقة
جاريــة ،فــإن كــل ذلــك يكتــب فــي صــحيفته



كلمات ﷲ بفرح وهمـة عليـة ،فلمـا ألقـى ﷲ

ويعجل ﷲ له فـي قبـره مـن خيراتهـا ،وهـو
المتعة التي أخبرنا ﷲ بها في قولـهَ  :و َل ُكـ ْم
ض ُم ْســتَقَ ﱞر َو َم َتــاعٌ إِ َلــى ِحــين،
ِفــي اﻷ َ ْر ِ
ومتاع البيت ما ينتفع به ثم يبلى ،وأما الجنـة

وعلــى كــﻼ المعنيــين فالتوبــة ﻻ بــد وأن
تكون من ﷲِ على العبد ﱠأو ًﻻ؛ حتى يشرح ﷲُ
صدر العبد فيتوب إلى ﷲ.
ومن تفسير ابن عجيبـة :فَتَلَ ﱠقـى أي:
أخذ آ َد ُم مِ ن ﱠر ِّب ِه َكل َِمـات وهـيَ  :رب َﱠنـا
َ
ظلَ ْمنَآ أَنفُسنَا َوإِن لﱠ ْم تَ ْغف ِْر َل َنا َوت َْر َح ْمنَا لَ َن ُكون ﱠَن
َاب
ﻷعراف ،(٢٣ :فَت َ
َمنَ ْالخَاس ِِرينَ َ ) 
الحــق تعــالى عليــه واجتبــاه لحضــرته ،فإنــه

فنعيم ﻻ يبلى.
يقول الشيخ العقاد في تفسيره ... :واعلم

تواب كثير التوبـة علـى عبـاده ،رحـيم بهـم،
ّ

أن هبوط آدم من الجنة إلـى اﻷرض ظـاهره

أرحم من أبيهم وأمهم ،اللهـم ارحمنـا رحمـة

بﻼء وباطنه عطـاء ،فهـو هبـوط لكنـه عـين

تعصمنا بها عن رؤية ال ّس َِوي ،إنك على كـل

الصعود ،ففـي اﻷرض عرفنـا ﷲ معرفـة ﻻ

شيء قدير.

نعرفها فـي السـماء وﻻ فـي الجنـة ،فـتح لنـا

وفي تفسير الثعـالبي :وقالـت طائفـةِ :إ ﱠن
محمـ ٌد
مكتوبـا علــى ســاق العــرش:
آدم رأى
ً
ﱠ
سو ُل ﱠ ِ ،فتش ﱠفع به ،فهي الكلماتُ .
ر ُ

باب الثواب ،وكاشفنا بﺄسرار الستار الغفار،
ومنحنا رتبة الخﻼفة عن جنابه.


وفــي قولــه ﷲ تعــالى :فَتَلَ ﱠقـى آ َد ُم ِمـن
علَ ْيــ ِه إِ ﱠنــهُ ُهــ َو ﱠ
التــ ﱠوابُ
اب َ
ﱠر ِّبــ ِه َكل َِمــات فَ َتــ َ

فضيلة الشيخ قنديل عبد الهادى

الــرحِ ي ُم) البقــرة ،(٣٧ :أن ﷲ تعــالى إذا
ﱠ
خيرا شرح صدره وأ ّهله لنيل هـذا
أراد لعبد ً
الخير ،وعلى هذا فيكون فَتَ َل ﱠقى آ َد ُم أي:

والتوبــة فــي اللغــة :الرجــوع ،فتوبــة ﷲ
على العبـد رجوعـه عليـه سـبحانه بعواطفـه
وإحسانه وغفرانه ،وتوبة العبد إلى ﷲ تعالى
رجوعه إلى ربه سبحانه بالندم على ما فـرط
فــي جانبــه ،والعــزم علــى أن ﻻ يعــود إلــى
معاصيه ،ورد المظالم إلى أهلها.
وعﻼمــة قبــول التوبــة أن يحــرم العبــد
وجود اللـذة بالمعصـية والفـرح بعملهـا ،وأن
يمنح وجود حﻼوة الطاعة والفرح بها.
والتوبة النصوح :ندم بالقلـب ،واسـتغفار
باللســـان ،وتـــرك بـــالجوارح  -أي :تـــرك
المعاصي  ،-وإضمار أن ﻻ يعود إليها.
والتوبــة يجــب أن تكــون عمــﻼً بالعقــل
الــروح الملكيــة
والجســم والحــس بمســاعدة ﱡ



بعناية ﷲ وبتوفيقه.
أما عمل الحس في التوبة :فالتباعـد عمـا
يســبب حركــة الــنفس اﻷمــارة بالســوء مــن
المناظر والملموسات والمذوقات.

بــل ويُقبــل عليــه ســبحانه بالحــب واﻹحســان

ﻻ تعلم ،وتكـون قـد مننـت علـى ﷲ بعملـك،

والكرم.

فإن نعمة الهداية والتوفيـق خيـر مـن العافيـة

ويــذيل اﻹمــام أبــو العــزائم هـ ذا الســياق
بقولـــه :وﻻ ييـــﺄس مـــن روح ﷲ إﻻ القـــوم

وأما عمل الجسـم فـي التوبـة :فإذابـة مـا

الكافرون ،بل ﻻ يقنط من رحمة ﷲ إﻻ القوم

نبت من شحم ولحم بسبب الوقوع فيما حـرم

الخاسرون ،وهذه بشرى من ﷲ تعالى ﻷهـل

ﷲ تعالى بطول الجوع والعطش والسهر.

الغفلــة والمعاصــي مثلــي ،والواجــب علينــا -

وأمــا عمــل العقــل :فتصــوير عقوبــة ﷲ
تعالى والحرمان من النعيم المقـيم بسـبب مـا
تصويرا يوجب الحسرة
ارتكبه من المعصية
ً

كـــل مســـ لم قـــد ينجـــ ذب إلـــى التوبـــة

يجب على العبد.
وأوجـــب فريضـــة علـــى المســـلم بعـــد
تحصــيل العلــم النــافع هــو تحصــيل علــوم

أن كل مسلم قد ينجذب إلى التوبة واﻻستقامة

التوبة؛ ﻷن التوبة واجبة على الكـل ﻻ يكبـر
عليهــا رســول مــن أولــي العــزم فض ـﻼً عــن

بكلمــات يتلقاهــا بقلبــه مــن ربــه مــن طريــق
اﻹلهام ،أو يسمعها من مرشد كامل نطق بهـا

عامة المسـلمين ،ومـن أهمـل التوبـة ارتكـب

لســانه مــن قلبــه ،أو يســمعها مــن مــتكلم ﻻ

شر الكبائر.

يقصده.
فإنا نرى أكثر المقبلين على ﷲ التـوابين

وهب ﷲ اﻷصل لعبده بفضله وهو اﻹيمـان؛
ففرعه الوﻻية يتفضل ﷲ به على كـل مسـلم
إذا شاء سبحانه.
ومـــن ارتكـــب بجوارحـــه معاصـــي ﷲ

نفسه في ذات ﷲ ،واعتقد أنه مسـيء وظـالم
ـتغفار عقــب كــل
َام التوب ـ َة واﻻسـ
َ
لنفســه؛ فــﺄد َ

تعالى؛ وهي إشـارة إلـى أهـل القلـوب الـذين

بحقيقتها ،ونفرح بفضل ﷲ وبرحمته علينا.

في قول ﷲ تعالى :فَتَلَ ﱠقى آ َد ُم مِ ن ﱠر ِّبـ ِه
علَ ْي ِه) البقرة (٣٧ :دليل على
َاب َ
َك ِل َمات فَت َ

العصاة؛ ﻷن الوﻻية فرع مـن اﻹيمـان ،فـإذا

وخيــر المحبــوبين

تعــالى مــن جاهــد

مرتكبي معاصي ﷲ  -أن نسارع إلى التوبـة

والندم والخوف الشديد ،...إلى غير ذلك مما

فإن الوﻻية جائزة لكـل مسـلم ولـو كـان مـن

أن يؤدبنا بﺄدب رسول ﷲ .

عمل صـالح؛ وهـي سـنة رسـول ﷲ ،
ﷲ
فإنــه كــان إذا ســلﱠم مــن الصــﻼة اسـ َ
ـتغفر َ

واﻻستقامة بكلمات يتلقاها:

وكما أن التوبة فريضـة علـى كـل مسـلم

والمال واﻷوﻻد ،أسﺄل ﷲ لي ولـك يـا أخـي

تذوقوا حﻼوة اﻹيمان.
يقول اﻹمام:
صوم عجبتُ به
ﷲ مِ ن
ٍ
ُ
أستغفر َ
ومِ ن صﻼةٍ بها قد صرتُ في وج ِل
كفر بنعم ٍة َمـن
ُ
ﷲ مِ ن ٍ
أستغفر َ
واﻹنعام َسهـ ﱠ َل لِي
للخير والفض ِل
ِ
ِ
ويقول في موضع آخر:
مرتكبـا
اضـي" ﻻ يـرى مسـل ًما
ً
" ُم َح ﱠمد َم ِ
الشـرع رحمـةً لـه،
بعـين
نظـر لـه
كبيرة ً إﻻ
َ
ِ
ِ

إليــه ســبحانه تلقــوا كلمــات بإلهــام ،أو برؤيــا

و َي ِع ُ
ب الشـريعةِ،
ظه بال ُح ْسنَى نيابةً عن صاح ِ
قـائﻼ :ﱠ
ً
الحق فـﺄ ﱠو َل َ
لعلـهُ
حالـه
ونظر له بعي ِن
َ
ِّ

آيــات مــن القــرآن؛ كمــا قــال تعــالىَ  :و ﱠ ُ
أ َ ْخ َر َج ُكم ِ ّمن بُ ُ
شـ ْيئًا
ون أ ُ ﱠم َهـا ِت ُك ْم ﻻَ تَ ْعلَ ُمـونَ َ
ط ِ
ار َواﻷ َ ْف ِئـ َدة َ لَعَلﱠ ُكـ ْم
َو َجعَ َل لَ ُك ُم ْال ﱠ
ْصـ َ
سـ ْم َع َواﻷَب َ

ِمــن أهــ ِل الخصوصــي ِة اﻹلهيــ ِة َ
وســت ََره ﷲُ
تعالى بفضلِه ،فإ ّنِي أعتق ُد ﱠ
أن القضا َء ﻻ يمن ُع
ع ِّ
ظ ُمـه فـي
اﻹعطا َء مِ ن فضـ ِل ﷲِ تعـالى ،فﺄ ُ َ

صالحة ،أو مـن رجـل تقـي عـالم ،أو قـراءة

ت َْشــ ُك ُرونَ ) النحـــل ،(٧٨ :فجعــل الســـمع
والبصر والفؤاد وسائل لتحصيل العلم.

تعــالى وظــن أن ﷲ تعــالى ﻻ يغفــر لــه كــان
ظنه أكبر من كبائره عند ﷲ ،فـإن ﷲ تعـالى

قل ِبي وأخافُه في نفسِي تعظي ًما ِلس ِ ِّر ﷲِ الـذي
قلبــي؛ ﻷن ﷲ تعــالى ﻻ يُ ْع ِطــي
َو َر َد علــى ِ
ع َمـل ،ونصـحتُه بلسـانِي حبـا لـه
فضلَه ِلعِلﱠة َ
ﷲ تعالى في
وتعظي ًما للشرع ،فﺄكون معظ ًما َ
الحالتين.
إخــوانِي :اتﱠقُ ـوا ﷲَ فــي عبــا ِدهِ ،وعلــيكم

خــص بمحبتــه التــوابين والمتطهــرين ،قــال

نعمة ﷲ عليك أيهـا السـالك بإقامتـك فـي

تعـــالىِ  :إ ﱠن ﱠ َ ي ُِحـــبﱡ ﱠ
التـــ ﱠوا ِبينَ َوي ُِحـــبﱡ
ْال ُمتَ َ
ط ِ ّه ـ ِرينَ ) البقــرة(٢٢٢ :؛ ولــم يخبرنــا

طاعتـــه ،ومســـارعتك إلـــى تحصـــيل العلـــم
النافع ،ومحافظتك علـى اﻷدب مـع الشـريعة

ب،
سكم ،فاجْ لُوا مـرآة َ قلـو ِبكم بعمـ ِل القلـو ِ
أنف َ
محاسـبون عليهـا َﻻ
وا ْشتَ ِغلُوا بـذنو ِبكم فـإنكم
َ

 أنه خصها بالطاهرين والعباد والزهاد.

المطهــرة؛ هــي أعظــم الــنعم مــن ﷲ عليــك،

وهذا دليل على أن ﷲ تعالى يحب العبـد
العاصي إذا أقبل على ﷲ منكسر القلب خائ ًفا

توجب عليـك دوام الشـكر والـذكر لحضـرته

وار َح ُمــوا عبـــا َد ﷲِ
ب غيــ ِـركمْ ،
علـــى ذنـــو ِ
تعالى ،ذَ ِ ّكـ ُروهُ ْم ْ
ِظـوهُ ْم ِبـ ّ
بال ُح ْسـنَى ،ع ُ
اللِين،

العلية.

أع ُ
ِينــوهُم بفضــ ِل أمــوالِكم وجميــ ِل كﻼمِ كــم،
ي
وأحِ ﱡب ـوا لهــم ِم ـا أحبب ـتُم ﻷنفُ ِس ـ ُك ْم ،وﷲُ َو ِل ـ ﱡ

وج ـ ًﻼ؛ ﻷنــه عــرف قــدر نفســه أمــام ربــه،
ِ

فاحذر أيهـا السـالك أن تشـهد أنـك عابـد

ي عظـيم منـزه ،يُقبـل علـى
وتحقق أن ﷲ عل ّ

وأن غيرك عاص ،أو أنك خير من مرتكبـي

طامعـا فـي غفرانـه ورحمتـه،
من أقبل عليه
ً

الكبائر بعملك فيدخل عليك الشرك من حيـث



المــؤمنين ،وصــلى ﷲُ علــى ســيدِنا محمــ ٍد
سلﱠ َم.
الرءوفِ
الرحيم وعلى آلِه وصح ِبه و َ
ِ

ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﻴﻤﻦ
أما الحادثة الثانية فقـد كانـت محاولـة اختطـاف
طائرة سعودية من طراز بـوينج  ٧٣٧قـام بهـا
شــاب يمنــي فــي ١٩٨٥/٣/١٧م ،فقــد كانــت
الطـائرة متوجهــة مـن جــدة إلـى الكويــت وهــدد
الشاب بنسفها بقنبلة يدوية ولم تعلـن الحكومـة
السعودية شيئًا عن مطالبه ،وقد هبطت الطائرة
في مطار الظهران بحجة أنها بحاجة إلى وقـود
وهناك قـام حـرس الطـائرة بـإطﻼق النـار علـى
المختطــف أحمــد العلــوي وأردوه قتــيﻼً ،إﻻ أنــه
فجر القنبلة قبـل مقتلـه بلحظـات فأحـدث بعـض
الخسائر المادية دون أن يصاب أي من الركـاب
بأذى.
ومن صفحات الدم والنار في تاريخ العﻼقات السـعودية اليمنيـة مـا
أشار إليه صﻼح نصر مدير جهاز المخابرات العامـة المصـرية فـي
مذكراته عن موقف فيصل الرافض لحل مشكلة اليمن سلميا فيقول:
اقترح عبد الناصر في ديسمبر سـنة ١٩٦٢م فكـرة سـحب القـوات
المصرية من اليمن )التي ذهبت إلى هنـاك مسـ اندة للثـورة اليمنيـة
وحامية لﻸمن القومي المصري في باب المندب( بشرط أن تتوقـف
معونة السعودية واﻷردن إلى الملكيين ،لكـن اﻷميـر )فيصـل( ولـي
عهد السعودية ورئيس الحكومة في عهد أخيه الملك سـعود وقتهـا
وجد الفرصة سانحة لﻼنتقـام مـن عبـد الناصـر عـدوه اللـدود ،فلـم
يكتف برفض عرض عبد الناصر بل قـام بـإعﻼن رفـض السـعودية
للكسوة الشريفة التي كانت ترسـلها مصـر سـنويا للكعبـة الشـريفة
منذ أمد بعيد ،وكان لمصر الفخر في ذلك بين اﻷمم اﻹسﻼمية كافة.
وقــد أدى رفــض الكســوة الشــريفة إلــى تعطيــل العمــال الفنيــين
المصـريين فـي مصـلحة الكسـوة الشـريفة بالقـاهرة ،وكـان هــؤﻻء
العمال يتفرغون طوال العام لصناعة الكسوة وزخرفتها ،فضﻼً عن
شـــعور الحكومـــة المصـــرية باﻹهانـــة لهـــذا الســـلوك الســـعودي
العــدواني .!!..كــذلك قــام فيصــل بوضــع عراقيــل أمــام الحجــاج
المصريين بقصد تأليبهم على عبد الناصر فاشترط أن تـدفع رسـوم
الحـ ج بالعملــة اﻷجنبيــة ،وهــو أمــر يكلــف حكومــة مصــر أعبــاء
اقتصــادية باهظــة فــي وقــت كانــت فيــه فــي أشــد الحاجــة للعمــﻼت
الصعبة الﻼزمة لخطة التنمية.

كما بذل فيصل جهو ًدا مشتركة مع الملـك حسـين ملـك اﻷردن لنقـل

مقــر جامعــة الــدول العربيــة مــن القــاهرة إلــى
عاصمة عربية أخرى لكنهمـا أخفقـا ،ومـع ذلـك
فقــد أصــر فيصــل علــى أن يســبب لعبــد الناصــر
عا ﻻ يفيـق منـه ،علـى أن اﻷمـور تطـورت
صدا ً
سﻼل ما أغضب
حينما اعترفت واشنطن بنظام ال ﱠ
الســـــعودية واﻷردن ،واشـــــتد القتـــــال بـــــين
الجمهـــوريين والملكيـــين فـــي الـــيمن فبـــادرت
واشنطن بمحاولة ﻹقامة تسوية سﻼم في خريف
عام ١٩٦٢م.

والواقع أن محاولة كيندي ﻹقامـة تسـوية سـﻼم
في اليمن لم يكن منشؤها تعـاطف واشـنطن مـع
عبــد الناصــر ،لكــن اﻷمــريكيين كــانوا يخشــون
احتمال تهديد عرش السعودية لو تورطت في حملـة صـراع طويـل
اﻷمد مـع القـاهرة ،وهـ ذا بالتـالي يهـ دد مصـالح الوﻻيـات المتحـدة
البترولية ،وهى إحـدى المصـالح الرئيسـ ة لواشـنطن فـي المنطقـة.
سﻼل؛ حتى قام كيندي بالتوسط
ولذلك لم يمر شهران على انقﻼب ال ﱠ
لوقــف النــزاع فــي الــيمن فأرســل ممــثﻼً خاص ـا لــه مــن واشــنطن
لﻼسـتماع إلـى اﻷطـراف المتنازعـة ،لكـن “فيصـل” واﻹمـام البــدر
والسـﻼل.
المخلوع رفضـا العـرض بينمـا تحمـس لـه عبـد الناصـر
ﱠ
وأخفق كيندي في وساطته ومن ثـم انسـحب مـن المسـرح ،لتتـولى
اﻷمم المتحدة مهمة إيجاد تسوية لحل النزاع ،في الوقت الذى كـان
فيه فيصل مصرا على تسديد الطعنات المستمرة لعبد الناصر.
تاركـا اﻷمـم
ً
وإذا كان صﻼح نصر اعتبر كيندي أخفق في وسـ اطته
المتحدة تتولى مهمة إيجاد تسوية لحل النزاع ،فإن د .فوزى أسـعد
)الباحــث والمعــارض الســعودي المرمــوق والضــابط الســابق فــي
الجيش( يرى أن الرئيس اﻷمريكي قد بـذل جهـو ًدا مخلصـة لوضـع
حد للحرب اﻷهلية في اليمن وذلك بالضغط على السـعوديين لوقـف
مســـاعداتهم للملكيـــين بعـــد اقتناعـــه بأنـــه ﻻ البـــدر ،وﻻ الحســـن
وأتباعهمــا يســتطيعون إســقاط النظــام الجمهــوري طالمــا كــان هــذا
النظــام يتمتــع بتأييــد غالبيــة الشــعب اليمنــى ومســاندة القــوات
المصرية ،وطالما كانت القوى الوطنيـة فـي الـيمن ترحـب بالتـدخل
المصــري ،وأن جهــود الـ رئيس كينــدي أثمــرت فــي هــذا الســبيل،
وحسب مذكرة كتبهـا وزيـر الخارجيـة بتـاريخ  ٧سـبتمبر ١٩٦٣م
فــإن المســاعدات الســعودية قــد تقلصــت إلــى الحــد الــذى أثــر علــى
عمليات الملكيين العسكرية.



مسقط ﻹلغاء اﻻتفاقية مع صنعاء.

ويحدثنا التاريخ عن التعاون السعودي
اﻹســرائيلي فــ ي ضــرب ثــوار الــيمن فــي
السـ ـ تينيات ،وفـــى خلـــق منـــاخ سياســـي
وعسكري يزيد مـن تـورط عبدالناصـر فـي
اليمن؛ حتى تسـهل هزيمتـه مـن إسـرائيل،
وهو ما حدث في حـرب ١٩٦٧م ،لتتـوالى
المـــؤامرات الســـعودية علـــى الـــيمن فـــي
السبعينيات والثمانينيات.
وفــي العشــرين ســنة مــا بــين ١٩٧٤م
وحتـ ى ١٩٩٤م حاولــت الســعودية جاهــدةً
إجهـــاض أي محاولـــة لتحقيـــق الوحـــدة
اليمنية ،وفي أكثر من مرة أحبطت الوحـدة
بوسائل سعودية متعددة منها اغتيال ثﻼثـة
رؤساء يمنيين اثنين في الشـمال )الحمـدي
١٩٧٧م والغشمي ١٩٧٨م( وإعدام واحـد
في الجنوب )سالم ربيع ١٩٧٨م( !..تلتهـا
بعد ذلك استمرار نشوب حرب الجبهـة فـي
المناطق الوسطى.
ً
أيضـ ـا كانـــت هنـــاك مباحثـــات بشـــأن
الوحــــدة منـــــذ ١٩٧٩م وحتــــى أوائـــــل
التســـعينيات وكلهـــا فشـــلت ،فقـــد أثـــرت
السعودية على قرارات شمال الـيمن حينهـا
بشأن الوحدة في كل جلسـات المفاوضـات،
وكان عبد ﷲ بن حسين اﻷحمـر مـن أبـرز
المعارضين للوحدة ،وعقب الوحدة اليمنية
عــــام ١٩٩٠م ،تــــوترت العﻼقــــات بــــين
السعودية واليمن؛ ﻷن معاهدة الطائف التي
وقعت عام ١٩٣٤م نصت على ضم عسـير
وجيــزان ونجــران للســعودية؛ حتــى العــام
١٩٩٢م ،ومــن ثــم كــان ينبغــي إعادتهــا
لليمنيين وهو ما لم يحدث؛ حتى يومنا هذا،
بل قامت السـعودية ببنـاء قاعـدة عسـكرية
عا بثﻼثـة بﻼيـين
في عسير ..وبدأت مشرو ً
دوﻻر لتسوير الحدود ،وضخ اﻻسـتثمارات
في جيزان..
حاولـــت الســـعودية عـــزل الحكومـــة
ً
اتفاقـا حـدوديا
اليمنية ،وكان اليمن قد وقع
مع سلطنة عمان ،فقامت السـعودية بإثـارة
خﻼفهــا القــديم مــع الســلطنة ضــغ ً
طا علـ ى

ويحدثنا التاريخ أن السياسة السـعودية
بالنسبة لليمن لم تتغير أب ًدا في تلك الفتـرة،
حيـــث ســـعت الريـــاض إلـــى منـــع القـــوى
الصـديقة أو الحليفـة للـيمن مـن تكــوين أي
قواعــد للنفــوذ لهــا هنــاك اعتقــا ًدا مــن آل
سعود بأن هذه القوى سـ يكون لهـا تأثيرهـا
على اﻷحداث ،ﻻ في اليمن وحدها ولكن في
شبه الجزيرة كلها ،والحالة المثاليـة  -كمـا
كانت وﻻ تزال  -من وجهة نظر الرياض أن
يكون نظام الحكم في شبه الجزيرة العربيـة
بأكملهــا ملكي ـا ،كمــا هــو الحــال فــي الــدول
الصغيرة المطلة على الخلـيج العربـي ،وقـ د
بـــذلت الســـعودية جهـــو ًدا كبيـــرة خـــﻼل
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي
في اليمن  -الشمالي والجنوبي  -عن طريق
مســاعدة بعــض العمــﻼء المحليــين ﻹســقاط
نظام الحكم الجمهوري واستبداله بنظم حكم
أكثر مﻼءمة للرياض ،وفشلت الرياض فـي
النظـــامين ،لكنهـــا اســـتطاعت فـــي الـــيمن
سا فـي
دورا رئي ً
الشمالي أن تجعل لحلفائها ً
ـرا لعـــدم
النظـــام الجمهـــوري القـــائم ،ونظــ ً
استطاعة السعودية ضمان استمرار النظـام
الملكي القبائلي في جنوب السعودية ،فإنهـا
سعت إلى الحفاظ على سيطرتها علـى هـذه
المنطقــة بحيــث تمنــع أي تــدخل عــالمي أو
إقليمي .وبينما نجحت السـعودية فـي إبعـاد
المصريين عن اليمن الشـمالي ،فقـد فشـلت
في إبعاد السوفييت عن اليمن الجنوبي.
هذا وتؤكد وقـائع التـاريخ أن الريـاض
سعت إلى منع أي نوع من الوحدة اليمنيـة،
خطرا على
حيث كانت ترى في اتحاد اليمن
ً
هيمنتهـــا علـــى شـــبه الجزيـــرة العربيـــة،
وسيكون له مطالب تحررية وحدوية ترجـع
إلــى حــرب عــام ١٩٣٤م بــين الملــك عبــد
العزيـــز واﻹمـــام يحيـــى ،وفـــى )– ١٩٧٢
١٩٧٣م(١٩٨٠ – ١٩٧٩) ،م( لعبــــــــت
رئيســا فـــي قـــرار الـــيمن
دورا
ً
الســـعودية ً
الشمالي بعدم تنفيـذ اتفاقيـات الوحـدة التـي
وقعها مع اليمن الجنوبي ،وقد تمت الوحدة
بالفعل في التسـعينيات مـن القـرن الماضـي
رغم المحاوﻻت المستميتة للنظام السعودي



ﻹفشال تلـك الوحـدة ،لكـن سياسـة المملكـة
نجحــت فــي أن تجعــل الوحــدة بــدون قيمــة
تذكر ،بعد موافقة اليمن على ترسيم الحدود
عـام ٢٠٠٠م )اتفاقيــة جـدة( تاركــة عســير
وجيـــزان ونجـــران اليمنيـــة التـــي احتلتهـــا
المملكة بالقوة في الثﻼثينيات.
ورأت المعارضـــة اليمنيـــة يومهـــا أن
معاهدة جدة كانت بمثابة المخـدر لليمنيـين،
لم تحل مشـاكل الشـعب بـل زادت مشـاكلهم
تعقيــ ًدا؛ ﻷن المعاهــدة ﻻ تخــدم إﻻ مصــالح
نظــام آل ســعود وﻻ تقــدم للــيمن إﻻ الــذل
والقهــر والفقــر؛ لتبقــى الــيمن تحــت إمــرة
وسيطرة ورحمة نظـام آل سـ عود ،وهـو مـا
كـــان بالفعـــل طيلـــة الفتـــرة الممتـــدة مـــن
التسعينيات؛ حتى عاصفة الحزم )٢٠١٥م(
التي أحال فيهـا آل سـعود الـيمن إلـى ركـام
ودمار ،ورغم ذلك لم يستسلم اليمنيـون بـل
ازدادوا صمو ًدا ومقاومة ..ونحسب أن هذه
كبيـرا
الحرب بنتائجها ستكون سببًا تاريخيا
ً
في نهاية الدور السعودي في اليمن ،وربمـا
فـــي نهايـــة الدولـــة الســـعودية ذاتهـــا؛ ﻷن
التضحيات التـي قـدمت علـى مـذبح الحـرب
ثمنهـا غــا ٍل للغايـة وهــي مـن شــدة هولهــا،
وقســوتها ،لــن تعيــد عقــارب الســاعة إلــى
الوراء ،بل ستكون فاتحة لعصـر جديـد مـن
العﻼقــات بــين الــدولتين؛ لــن يســتطيع فيــه
اليمنيــون نســيان طعــم الــدم والنــار التــي
أشعلتها الدولة السعودية في قلب هذا البلـد
الذي كان )سعي ًدا( قبل أن يُطل عليه ليل آل
سعود الطويل !!.




* اﻷخ الفاضـــل والمحـــب الصـــادق الحـــاج



فتحـــي حامـــد أبـــو شـــاهين نائـــب الطريقـــة
العزمية ..ب ِﺳ ﱠ
مﻼ  -محافظة الغربية.
* والدة اﻷخ الفاضل الصادق اﻷﺳتاذ ياﺳر الجمال ..بطنطــا-
محافظة الغربية.

* اﻷﺳــتاذ محمــد شــعﻼن لحصــول

* فقيد الشباب اﻷﺳتاذ يوﺳف نادر ابن شقيقة معالي المﺳتشار

زوج كريمتــه الــدكتور أحمــد عــﻼء

طارق خليل حجازي زوج الﺳــيدة غــادة عــﻼء أبــو العـ زائم..

أبــو زيــد علــى الماجﺳــتير بمعهــد

بالقاهرة.

البحوث الطبيــة جامعــة اﻹﺳــكندرية

* الحاجة نادية الــدمرداش زوجــة الحــاج محمــد عــارفين مــن

بتقدير ممتاز.

أصحاب الﺳيد أحمد ماضي أبي العزائم ..باﻹﺳكندرية.


اﻷخ مجدي رفعــت عبــد العــاطي فصــاد ابــن شــقيق الحــاج
*

الخضري عبد العاطي ..بالشعيرة -إيتاي البارود -البحيرة.
* المرحومة نعناعة عكاشــة أم زوجــة اﻷﺳــتاذ مــأمون الﺳـ يد



إبراهيم ..بكفر الشيخ.
* الحاج بدرى حامد عمر جامع ،والد كــل
من :الحﺳين والدﺳوقي وفاطمة والزهــراء
ومــريم وآﺳــية وخديجـ ة ،وشــقيق كــل مــن
الحــاج :إبــراهيم وأحمــد ومحمــد وعمــر
وحليمة وزينب ..بإدفو – أﺳوان.









