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

دﻋوﺗﻨا



اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٥٦

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

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣﻌـبﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘﻨﺎ

واﳉﻬـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋـﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣﺼـﺮ  ١٠٠جﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قى دول اﻟﻌﺎﱂ  ٥٠دوﻻراً ﺳﻨﻮ ً ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.

إلى رجال اﻷمة اﻹسﻼمية في مشارق اﻷرض ومغاربها
إلى الغيورين على أوطانهم
إلى كل من يريد نهضة بﻼده
هناك مصطلح متداول في أدبيات العلـوم السياسـية واﻻجتماعيـة نشـأ
أثناء الحرب اﻷهلية اﻹسبانية التي نشبت عـام ١٩٣٦م ،وهـو :الطـابور
الخامس.
في المقاﻻت السابقة كتبنـا عـن أصـل المصـطلح اللغـوي والسياسـي،
وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم اﻹسـﻼمي ،ومهـام الطـابور
الخامس على اﻷصعدة المختلفة.
وبدأنا التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البلـدان
اﻹسﻼمية ،وكان منها :منظمـات المجتمـع المـدني ،ونخبـة الفـن الهـابط،
وال ُك ﱠتـاب واﻹعﻼميــين ،وفـي هــذا المقــال نتحـدث عــن أحفـاد قــارون مــن
رجال اﻷعمال المخربين لﻸوطان والمفسدين في اﻷرض.

في عام ٢٠١١م ،أكد مدير مركز البحوث اﻻقتصادية الـدكتور صـﻼح
جــودة رحمــه ﷲ ،أن وزراء الصــناعة خــﻼل فتــرة حكــم الــرئيس مبــارك
حققوا لمصر خسائر ﻻ تقل عن  ٤٥مليار جنيه مصرى خﻼل  ٣٠عا ًما.
وقال فى سلسلة الدراسات التي أجراها بعنوان "الهمبكـة اﻻقتصـادية
في ثلث قرن" لتقييم أداء الـوزارات المصـرية خـﻼل فتـرة حكـم الـرئيس
حســـني مبـــارك أن وزراء الصـــناعة ووزراء قطـــاع اﻷعمـــال بصـــفتهم
المسئولين عن جميع الشركات والمصانع ،قاموا بـإغﻼق مـا ﻻ يقـل عـن
 ٦٨٠٠مصــنعًا ،وخاصــة مصــانع بــرج العــرب وشــبرا الخيمــة والمحلــة
الكبرى.
أضاف أن هذه السياسات تسببت فى ضياع ما ﻻ يقـل عـن  ٧٥٠ألـف
فرصة عمـل ،وخسـرت مصـر مـا تقـوم بإنتاجـه وخاصـة صـناعة الغـزل
والنسيج خﻼل العقد اﻷخير من حكم مبارك ٢٠١٠ /٢٠٠٠م.



إغــﻼق المصــانع  -بحســب جــودة -كلــف

وما كان منهم إﻻ تـدمير المصـانع مـن أجـل

الخزانة المصرية استيراد من الخـارج مـا ﻻ

فــتح الطريــق أمــام اﻻســتيراد ،واســتنزاف

يقــل عــن  ٣٦٠مليــار دوﻻر أي مــا يعــادل

العمـــﻼت اﻷجنبيـــة فـــي مصـــر ،وتلويـــث

 ١٨٠٠مليــار جنيــه مصــرى قامــت الدول ـة

الزراعة وإمدادها بالمبيدات المسرطنة لتفقـد

بسدادها لتدعيم صناعات شرق آسيا وخاصة

ســــمعتها عالميــ ـا ،وتصــــيب المصــــريين

الصــين ،وخســرت مصــر المصــانع بســبب

باﻷمراض ،وقاموا أيضًا باسـتيراد المعـدات

السياسات التى كان ينتهجها وزراء الصناعة

الطبيــة الفاســدة ،وأصــبحت الدولــة رهينــة

السابقين.

لمجموعة مـن رجـال اﻷعمـال مـن الطـابور

أضاف جودة أن وزراء الصناعة تسببوا
فـــى فشـــل  ١٤مشـــروعًا وإهـــدار مئـــات
المليارات علـى مصـر ،والمشـروعات هـي:
مشروع" فوسفات أبو طرطور" ،ومشـروع
" فحم مغـارة" السـويس ،ومشـروع " وادى
التكنولوجيا" باﻻسماعيلية ،ومشـروع "وادى
الســليكون" باﻹســماعيلية ،ومشــروع "حديــد
أسوان " بوادى العﻼقـي ،ومشـروعات نقـل
الصناعات الثقيلة إلـى بنـى سـويف وخاصـة
اﻷسمنت والحديد بحلوان ،ومشروع صناعة
السيارات المصرية ،ومشروع تطوير منطقة
مجرى العيون ،وصـناعة الجلـود فـى مدينـة
بـــدر ،ومشـــروع المنـــاطق الصـــناعية فـــى
الصــعيد وخاصــة المنيــا وأســيوط وســوهاج
وقنا ،ومشروع صناعة الزجـاج مـن الرمـل
فـــى ســـيناء ،ومشـــروع صـــناعة الزجـــاج
وشرائح الكمبيوتر من الرمل اﻷبيض بوسط
ســيناء ،ومشــروع شــرق التفريعــة وإقامــة

الخامس الذين تغلغلوا فـي جميـع قطاعاتهـا،
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وتبنوا فكـرة خصخصـة المصـانع مـن أجـل
اﻻســتفادة بأموالهــا فــي مشــروعات جديــدة،
اتضح أن أغلبها فاشـلة ،وتبـين أن المصـانع
التي قالوا إنها تخسر ويجب خصخصتها قـد
جرى تخريبها عمدًا.
الطـ ـابور الخـــامس عـــرض قطاعـــات

اﻻستيراد.
فــي المرحلــة اﻷولــى أضــعف بعــض
المسؤولين من الطابور الخامس أهم ما يميز
مصر وهو الزراعة بحجة أن التطوير ﻻ بـد
أن يكون زراعيـا صـناعيا ،فخسـرت مصـر
سمعتها الدولية في مجال الزراعات ،لصالح
طفرة في الصناعة لم تستمر طويﻼً.
في المرحلة الثانية جاء الطابور الخامس
فــي صــورة رجــال أعمــال أصــحاب رؤى
ا ﱠدعوا أنهم سـيطورون الصـناعة وسـيعيدون
أمجــاد الزراعــة ،وتــولى بعضــهم مناصــب،

صـــناعة للســـفن وتخريـــدها وإصـــﻼحها،

اﻻقتصاد السلعي فـي مصـر ،طـوال العقـود
تغيـــرات جعلـــت الدولـــة
الماضـــية ،إلـــى ﱡ
المصـــرية ككـــل تحـــت ضـــغوط القـــوى
الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال
المـــال واﻷعمـــال مـــن الطـــابور الخـــامس،
وخاصة فئة المستوردين والـوكﻼء المحليـين
مــنهم ،الــذين تعاظمــت مصــالحهم وتــأثيرهم
علــى عمليــة صــناعة القــرارات اﻻقتصــادية
والسياسية والتشريعية ،وزادت قدرتهم علـى
توجيه السياسة الخارجية لمصـر بمـا يتـواءم
مــع مكاســبهم الماليــة ،بصــرف النظــر عــن
اﻷضــرار المترتبــة علــى هــذه السياســة فــي
اﻷج َلين القصير والطويل.

ومشــروع تطــوير مصــانع الغــزل والنســيج
تمهيـدًا لجعلهــا مؤهلــة ﻻتفاقيــات "الكــويز"،
ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية.

في الحقيقة لقد جـرى تخريـب اﻻقتصـاد

تعرض القطاع الزراعي -بفضل رجـال
ّ
الطابور الخامس -لضـربات قاصـمة تمثّلـت

الوطني المصري عبر مرحلتين:
 -١مرحلـــة إهمـــال الزراعـــة لصـــالح

المتعمـد ،سـواء مـن حيـث تـوفير
في إهماله
ﱠ

الصناعة.

اﻻئتمــان المصــرفي الــﻼزم لتطــوير أدوات

 -٢مرحلـــة تـــدمير الصـــناعة لصـــالح

اﻹنتاج ،أو الرعايـة اﻹرشـادية الضـرورية،



أو اﻷســمدة والمبيــدات المناســبة ،أو شــبكة

أسوأ أنواع اﻷقماح من أجل تعظيم مكاسـبهم

والتطور ،وشريان
النمو
الحديث ،فهو أساس
ﱡ
ّ

توزيع الحاصﻼت الزراعية التي تـؤدي إلـى

وأرباحهم.

الحياة لقطاعات اﻹنتاج؛ لـذا تحـرص الـدول
قوتــه والـتح ﱡكم بمصــادر تد ﱡفقــه
علـى ضــمان ّ

تعزيــز فاعليتــه وتــدفع الفــﻼح إلــى العمــل
واﻹنتاج.
انتُهجت مجموعة من اﻹجراءات السلبية
التي أدت في النهايـة إلـى انخفـاض متوسـط
اﻻكتفــاء الــذاتي مــن جميــع الســلع الغذائيــة
الحيوية ﻷقل من .٪٤٥
كمــا تـــم العمـــل علــى تآكـــل المســـاحة
الزراعيـــة عبـــر مـــنح اﻷراضـــي القابلـــة
حولوهـا
لﻼستصﻼح إلى رجال مال وأعمال ّ

كانــت الصــناعة الوطنيــة المصــرية مــن
أولــى القطاعــات التــي اســتهدفتها السياســة
الجديدة للطـابور الخـامس المصـري ،وكـان
علــــى رأس هــــذا اﻻســــتهداف :برنــــامج
الخصخصة وبيع اﻷصول والشركات العامة
الذي بدأ عام ١٩٩٢م،
لقد جرت العملية ً
وفقـا لديناميـة محـدﱠدة،
وانتقلت من مرحلة إلى أخرى:

إلــى منتجعــات ســياحية وشخصــية ،ورفــع

 ففي المرحلة اﻷولىّ ،تركـزت الـدعوة

أسعار البذور واﻷسمدة والمبيـدات ،وإعمـال

الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخـاص

آليــات الســوق اﻻحتكاريــة مــن جانــب كبــار

فرصة الوجود والمشاركة في خطط التنميـة

التجار والمسؤولين في الحكم ،وعـدم تـوفير

مع القطاع العام.

واستمراره.
تفتق ذهن الطابور الخامس علـى ابتكـار
أســاليب غيــر مســبوقة لدولــة ناميــة تواجــه
تحدّيات كبرى مثل مصر ،من قبيل:
ــــ اعتمــاد نظــام مــا يُســ ّمى ،BOTأي
البناء والتم ﱡلك والتشغيل ثم اﻹعادة .تمدّد هذا
النظام ال ُمحاط بالكثير من التساؤﻻت ،ليشمل
الطرق ومحطات المياة والصرف الصـحي،
والمطارات والموانئ ،وصوﻻً إلى محطـات
ِّ
وخطط
الكهرباء )سيدي كرير والكريمات(،
ّ
محطة لتوليد الكهرباء؛ حتى عام
ﻹنشاء ١٥

مستلزمات الري وإمدادات المياه ،فانتشـرت

 -وفــي المرحلــة الثانيــة ،جــرى خنــق

٢٠١٧م بنظام الـ  .BOTوقـد صـيغَت هـذه
العقــود بحيــث ّ
إهــدارا لمــوارد ماليــة
تمثــل
ً

الزراعات المروية بالمجاري ومياه الصرف
الصحي )التي ُقـدرت بـأكثر مـن  ٥٠٠ألـف

متعمــد لشــركات قطــاع اﻷعمــال
مصــرفي
ﱠ

حكومية ،وعبئًا على المسـتهلكين فـي قطـاع

العــام :الصــناعي منهــا ،وغيــر الصــناعي،

الكهربـــاء مــــن مــــواطنين أو مشــــروعات

فـدان( ،وجـرى التـآمر المباشـر والمكشـوف

تحت زعم ضعف هياكلها التمويلية وتحقيقها

صناعية.

علـــى محصـــولي مصـــر اﻹســـتراتيجيين:

لبعض الخسائر.

 -إدخــال وســطاء وسماســرة بــين هيئــة

)القطن والقمح( لصـالح اسـتبدالهما باﻷقمـاح

منهجــا لتمريــر
هــذه اﻻدّعــاءات كانــت
ً

البترول الحكوميـة المصـرية ،والمسـتوردين

واﻷقطان المسـتوردة مـن الوﻻيـات المتحـدة

الكذبـة علــى الـرأي العــام ،تمهيـ ًدا لبيــع هــذه

والهند.

الشـــركات وتحقيـــق عمـــوﻻت ومكاســـب

للنفط والغاز الطبيعي ،مثلما حدث في شركة
"شرق المتوسط للغاز" التي تملّكهـا ظاهريـا

بيعـت محـالج القطـن ،وجـرى مـنح
كما َ
اﻷراضي في المشروعات الزراعية الجديـدة

شخصــية لكبــار رجــال الحكــم واﻹدارة مــن

حســين ســالم ،الشـــريك المباشــر لمبـــارك،

الطابور الخامس الذي تـم زراعتـه لتخريـب

وأهدر على الدولة المصـرية نحـو  ٥إلـى ٨

)توشــــكي ،العوينــــات ،واحــــة بــــاريس،

البﻼد.

مليارات دوﻻر سنويا منذ عـام ٢٠٠١م ،أي

الصـــالحية ،وترعـــة الســـﻼم فـــي ســـيناء(
ـروا
لمســــتثمرين عــــرب ومصــــريين أضـــ ّ
بالمســتقبل الزراعــي لمصــر ،وجعلــوا هــذا
القطاع عُرضة لمخاطر متعدّدة ،وذلك رغـم
ما أُنفق من مليارات الجنيهات ﻹقامـة البنيـة
اﻷساسية لبعض هذه المشروعات الزراعية.
لقد أدّى كل ذلك إلى نتائج خطيـرة لـيس
تعرض المجتمع المصري إلـى أزمـات
أقلها ﱡ
وتحـول المصـريين إلـى
في صناعة الخبـز،
ﱡ

 كانــت المرحلــة الثالثــة ،مرحلــة البيــعوالخصخصة ،وقد شملت كل مقدرات الدولة
والمجتمع المصـريين مـن شـركات صـناعية
وغيــر صــناعية ،مــن البنــوك إلــى شــركات
التأمين فشركات التجارة ومنافذ التوزيع ،في
إطــار أكبــر عمليــة تفكيــك لقــدرات الدولــة
المصــرية ،بمـــا يجعلهــا ضـــعيفة إزاء أيـــة
تحديات إقليمية تنشـأ ،أو تهديـدات إسـرائيلية
أو أمريكية لمصر ومصالحها.

رهينة في أيدي جماعات محدودة العـدد مـن
يتورعـوا عـن اسـتيراد
المستوردين الذين لم
ّ
ِ

ّ
يمثــل هـــذا القطــاع عصـــب اﻻقتصـــاد



مليـارا إلـى  ٧٠مليـار دوﻻر،
ما يعـادل ٤٥
ً
كانت كافيـة لتحقيـق نقلـة نوعيـة فـي الحيـاة
المصــرية .ومــا جــرى قبلهــا فــى مشــروع
"ميــدور" الــذي تسـبّب فــي خســارة لـــ"البنك
اﻷهلي المصري" وهيئة البترول ﻷكثـر مـن
مليار جنيه لصالح حسين سالم ،ومـن ورائـه
شركة "ميرهاف" اﻹسرائيلية.
 أما قطاع التشييد والبناء ،فكان اﻷكثـراستفادة من حقبة اﻻنفتاح اﻻقتصادي .ورغم
حيويــة هــذا القطـــاع وحجــم اﻻســـتثمارات
ﱠ
الموظفـة فيـه،
الحكومية والخاصة الضـخمة

ّ
فإن ما جرى من فساد وإفساد داخله وحوله،

والمراكز بترخيصها بصور فردية ،ولـم يـتم

وتحميله بنسـب عمـوﻻت ورشـى هائلـة ،قـد

ترخيص إﻻ أقل من  ٪١٠منها.

أدى ﻹهدار موارد ضخمة.

أ ّدى اتبــــاع مــــنهج "بيــــع اﻷصــــول
والممتلكات العامـة" منـذ عـام ١٩٩٢م ،إلـى
تآ ُكل القدرات اﻹنتاجية للدولة المصـرية مـن
تحول الكثير من الشركات إلـى مجـرد
ناحية ﱡ
أراض يجــري المضــاربة علــى أســعارها،
ٍ
بينمــا عششــت غربــان الخــراب علــى آﻻتهــا
ومعــدّاتها )قهــا ،المراجــل البخاريــة ،عمــر
أفندي ،الكتان.(...
من جهة أخرى ،فقد أدى التقيـيم الـبخس
ــ وهي من ممارسـات الفسـاد ـــ إلـى إهـدار
فارق القيمة بين حصيلة بيع نصف شـركات
القطــاع العــام ) ١٩٤شــركة(؛ حتــى يوليــو
٢٠٠٦م ) ٥٠مليار جنيه وفقًا لتقرير الجهاز
المركزي للمحاسبات( ،وبـين القيمـة اﻷوليـة
ﻷصــول تلـــك الشـــركات فــي مطلـــع عقـــد
التسعينيات )والمقدﱠرة بما يتـراوح  ٣٠٠إلـى
 ٥٠٠مليــار جنيــه( .لقــد ذهــب الفــارق إلــى
جيــوب الطــابور الخــامس التــي أدارت هــذا
الملـــف مـــن المســـؤولين وشـــركائهم مـــن
المشــترين لهــذه الشــركات .وأدت سياســات
الخصخصــة إلــى إهــدار إضــافي تمثــل فــي
تحولـت إلـى
التضحية بكوادر فنيـة وع ّماليـة ّ
البطالة.

مستقبل الصناعات الحرفية.

هذه التكاتك بجانـب أنهـا أصـبحت ثقافـة

هذا النـوع الـذي عرضـناه مـن الطـابور

شعبية ،وتسببت فـي نشـر أمـراض السـمنة؛

الخـــامس مـــن رجـــال اﻷعمـــال ومخربـــي

حتى بين الشـباب ،الـذين بـدأوا فـي اسـتبدال

اﻻقتصاد يسـتهدف إخضـاع الدولـة لعـدوها،

المشي ولو لخطوات بسـيطة بركـوب التـوك

فيقوم بتدمير الزراعة والصـناعة والحـرف،

توك ،كان لها العديد من اﻷدوار في الجـرائم

ويجبــرك علــى اســتيراد كــل شــيء؛ ممــا

من سرقة وخطف وتحرش.

يســتنزف خــزائن الدولــة ،ويســطح تفكيــر

ولم تقتصر مصيبتها علـى ذلـك فقـد قـام

أبنائهــا فــي مجــال اﻹنتــاج ،وتصــبح رهينــة

بتهديـــد واحـــدة مـــن أهـــم مصادرالنشـــاط

بأيـــدي هـــؤﻻء المصـــدرين مـــن الطـــابور

اﻻقتصـــادي ،وهـــى الصـــناعات الحرفيـــة؛

الخامس.

وبالتـــالى تـــأثيره علـــى مســـتقبل اﻻقتصـــاد
المصري.

رجــال الطــابور الخــامس تحــالفوا فــي
السنوات الماضية مع بعض رجـال السـلطة،

فالعديــد مــن ورش الخراطــة وتصــليح

بــل وأصــبح بعضــهم مــن رجــال الســلطة،

الســــيارات وصــــاغة الــــذهب والفضــــة،

وســــيطروا علــــى البرلمــــان والحكومــــة

والسباكين والنجارين وباقي الحرف ،لم تجـد

واﻷحــزاب الحاكمــة فــي بعــض اﻷوقــات،

عمالة جديدة لنقل سر الصـنعة إلـيهم ،نتيجـة

فشـــكلوا مـــا يمكـــن تســـميته بــــ"اﻻحتﻼل

عــزوف الشــباب عــن الــتعلم فــي الــورش،

الــوطني" ،فئــة مــن المجتمــع خائنــة للعــدو

واللجوء للتوك تـوك باعتبـاره مصـدر دخـل

تسيطر علـى مقاليـد وزمـام أمـور اﻻقتصـاد

سريع ومضمون ،دون أي عناء.

فتضعفه وتركعه للعدو.

الحكومة الحاليـة تسـعى منـذ بدايـة عـام

فــي الفتــرة اﻷخيــرة بــدأت الدولــة فــي

٢٠١٨م إلى استبدال سيارات ميني فان بـدﻻً

محاربـــة مـــا نســـميهم "حيتـــان الســـوق"،

مــن التوكتــوك ،وبالفعــل صــدر توجيــه مــن

واســــتخدمت أســــاليب اﻷســــواق البديلــــة

رئاسة الوزراء في ٢٠١٩م بالبدء في إحﻼل

لمحـاربتهم فـي أكثـر مــن قطـاع ،بعـد أزمــة

سيارات الميني فان "سـيارة  ٧راكـب" بـدﻻً

السكر الشـهيرة ،التـي حـاولوا بهـا إضـعاف

من التوكتوك.

النظام الجديد وإحراجه ،وكانت جرس تنبيـه

وفــي مــارس  ،٢٠٢١أصــدرت وزارة
ـرارا رقــم  ١٣٩لســنة ٢٠٢١م،
الصــناعة قـ ً

بضرورة الوقـوف بالمرصـاد لهـذا الطـابور
الخامس.
نســأل ﷲ أن ينيــر عقولنــا ،وأن يزيــل

قام رجال اﻷعمال من الطابور الخامس،

شكلت به لجنة كي تضع آليات تنفيذ مشروع
إحﻼل سيارات بدﻻً من التوك توك ،وتجهـز

ـربين والمــوالين لعــدونا؛
عنهــا غمامــة المخـ ِ ّ

بعد تـدمير الشـركات الصـناعية ،بالبـدء فـي

وزارة الداخلية اﻹجراءات المطلوبة لﻼنتهاء

حتى نرى الحق ،ونتحرك صوبه ،ونبدأ فـي

مخطط تـدمير الصـناعات الحرفيـة ،ففتحـوا

مــن تــراخيص التــوك تــوك خــﻼل الفتــرة

نهضة وطننا ،ونصـبح فـاعلين ﻻ مفعـولين،

الطريـق ﻻســتيراد التـوك تــوك ،ونشـره فــي

المقبلة.

ومؤثرين ﻻ متأثرين.

جميع أحياء وقرى مصر؛ حتى أصـبح عـدد

لكن الحديث عن انتشار »التـوك تـوك«

كما أسأله تعالى أن يو ِ ّحد كلمتنـا؛ حتـى

التكاتـــك فـــي مصـــر حـــوالي  ٢٫٥مليـــون

طابعـا أمنيـا يركـز
فى مصر دائ ًما مـا يأخـذ
ً

نتعاون جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

توكتــوك ،وظلــت ﻷكثــر مــن عقــد بــدون

علـى مــا تسـببه هــذه المركبـة الصــغيرة مــن

وصلى ﷲ على سـيدنا وموﻻنـا رسـول

تـــراخيص؛ حتـــى بـــدأت بعـــض اﻷحيـــاء

فوضى مرورية ،دون اﻻلتفات لكوارثـه فـي



ﷲ وعلى آله وسلم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

الثقة روح التوكل ،وخالص التفويض ،وهى تحقــق بعلــم
النشأة اﻷولى ،تحققًا يجعل الواثــق بــا علــى يقــين حــق أن
ﷲ تعالى أولى به من نفسه؛ ﻷنه هو -ســبحانه -أوجــده مــن

قــال ﷲ تعــالى :

ي ﱠالــ ِذينَ آ َم ُنــواْ يُ ْخــ ِر ُج ُهم ِ ّمــنَ
ّ ُ َو ِلــ ﱡ

العدم ،وأمده بما به حفظ حياته وبقائه منع ًما ،وﻻ شريك له-

ال ﱡ
ظلُ َما ِ
ت ِإلَى النﱡ ُو ِر) البقرة .(٢٥٧ :وقال :إِنﱠ َما َو ِليﱡ ُك ُم ّ ُ

ســبحانه -فــى إيجــاده وإمــداده ،بــل نفــس أعضــائه العاملــة،

سولُهُ َوالﱠ ِذينَ آ َمنُو ْا) المائدة .(٥٥ :وقال ) :اللهم
َو َر ُ

وجوارحه المجترحة بإمداد ﷲ وقدرته وقيوميتــه ،فــإذا بلــغ

إنى وجهــت وجهــى إليــك ،وأســندت ظهــرى إليــك ،وفوضــت
أمرى إليك ،رهبة ورغبة إليــك ،ﻻ ملجــأ وﻻ منجــى منــك إﻻ
إليك ،آمنت بكتابك الــذى أنزلــت ،وبنبيــك الــذى أرســلت()،(١
وفى الحكمة الثقة بغير ﷲ عجز.

العبد المؤمن هذا المبلغ من علم اليقين ،أو عين اليقين ،بلغ
منزلة الثقة با

تعالى ،فاطمأن قلبه بــذكره ،وســكنت نفســه

إليه -سبحانه -وكــان ﷲ  أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد،
وشهد الحق سبحانه.



       



١وأقــل مشــاهد المــؤمنين فــى الثقــة ،أن

قال له :ألك حاجة؟ فقال له:

يرى نفسه طفﻼً ،وأن يرى الحق  له ًأبـا

أ ﱠمـا إليك فﻼ ،ثقة با الـذى

وأما ،فتقوى ثقته با  فى جميع شـئونه،

حجب اﻷواسط به سبحانه عـن قلـب خليلـه؛

ـرا عنــد المقتضــيات ،فيتلقاهــا المريــدون
قهـ ً

كما ترى الطفل يلعب غير مفكر فيما يلزمه،

حتى صار كأنه ﻻ بين بينه وبـين ربـه .

عمﻼً؛ فينقش حقائقها على جـواهر نفوسـهم،

لثقته بأبيه وأمه ،فإذا جاع أو عطش أو خاف

وشـــمة مـــن عبيـــر الثقـــة يـــدوم بهـــا بســـط

ولما أودع ﷲ من المحبة فى قلوب المريدين

رجع إليهما ،واثقًا بنيل كل رغائبه ،ودفع كل

العـــارفين ،وبهجـــتهم ثقـــة بـــالمولى القـــوي

منـــه  -ســـبحانه -للمرشـــد الكامـــل تـــراهم

أذية عنه ،غيـر شـاك وﻻ مرتـاب فـى ذلـك،

المعــين ،وكمــال تصــديق بوعــده ،وإخــﻼص

يسارعون إلى التشبه به ،ولو تعاصت عليهم

ومن لم يكن مع ﷲ كالطفل مع والديه فلـيس

فى التفويض له سبحانه.

قـواهم النفســانية ،وضــعفت عـن القيــام بتلــك


.

من أهل الثقة با تعالى ،والطفل مـع والديـه

ولما كان نزول الثقـة بـا  -تعـالى -مـن

اﻷعمــال العظيمــة أبــدانهم اﻵدميــة ،ولكــن

مثل ضربه ﷲ للمؤمن ،ليتحقق بتلك المنزلة

أعلى مقامات أهل التفويض ،وكان ﻻ بد لكل

جواذب المحبة تجذبهم إلى تحمل مـا ﻻ قبـل

من القرب من ﷲ -تعالى -وﻷهل الثقة بـا -

مريد  -تعالى -من أن يكـون لـه قسـط مـن

لهم به ،تشـب ًها بمحبـوبهم الـذى هـو إمـامهم،

تعالى -مشاهد أنس بـا  -تعـالى -ومنـازﻻت

التوكــل والتفــويض ،وﻻ يكمــل مقــام التوكــل

المســارع بهــم إلــى حضــرة القــدس اﻷعلــى،

بهجة به -سبحانه -فى فادح اﻷمـر ومؤلمـه،

والتفويض إﻻ بشميم هذا العبير؛ حتى يكـون

وهى سنة ماضية.

حصـ ُرواْ ِفـي
قال ﷲ تعالى :ل ِْلفُقَ َراء الﱠذِينَ أ ُ ِ

التحقق بهذين المقامين تحققًا عن مشاهدة ،ﻻ

ومــن قــرأ تــاريخ العــرب ،قبــل إشــراق

ض
ض ـ ْربًا ِف ـي اﻷ َ ْر ِ
س ـ ِبي ِل ّ ِ ﻻَ َي ْس ـتَطِ يعُونَ َ
َ

عن علم ،فإن العلم قد يتسلى عنه من حصله

شمس رسول ﷲ  ،وقرأ تـاريخهم بعـد

َيحْ َسبُ ُه ُم ْال َجا ِه ُل أ َ ْغن َِيـاء ِمـنَ الت ﱠ َع ﱡفـفِ ت َْعـ ِرفُ ُهم

عند فادح اﻷمر وعظيمه ،فإن تلك المقامـات

انبعاث تلك اﻷنوار ،وسطوعها على اﻵفاق،

اس إِ ْل َح ً
ِبسِي َماهُ ْم ﻻَ َي ْسـأَلُونَ ﱠ
افـا) البقـرة:
النـ َ

العلية ليست عل ًما فقط ،بل هـى عمليـة أكثـر

يعلم قدر الفضل اﻹلهى الذى ﱠ
من ﷲ به على

 .(٢٧٣وﻷهل الثقة مشاهد سجد العقـل دون

منها علمية ،وأهل التوكل والتفـويض والثقـة

عبـــاده ،فجعـــل علـــى اﻷرض مﻼئكـــة فـــى

فنائها ،بها إعـﻼء كلمـة ﷲ -تعـالى -وتجديـد

علمـا ،فــإن ذلــك
ﻻ يظهـرون تلــك المقامــات ً

صــورة أناس ـي ،ﻻ .بــل جعــل علــى اﻷرض

ً
مبلغـا تقـع
سنن رسـول ﷲ  ،تبلـغ بهـم

يشير إلى التجمل للخلق ،ولكنها تظهر منهم-

أرواحــا قدســية فــى هياكــل آدميــة ،تطــوف
ً

فيه العين علـى العـين ،بعـد محـو البـين مـن

قهـرا عـنهم -عمـﻼً ،حتـى يتلقاهـا المريـدون
ً

حواليها المﻼئكة ،لتقتـبس أنـوار القـدس مـن

البين ،ثقة به .

عـــنهم بالعمـــل ،ﻻ بـــالعلم ،فـــإن أهـــل ﷲ

مثــل المشــكاة المحمديــة ،وصــور الحقيقــة



الصــالحين يســارعون إلــى تجمــل بــاطنهم

اﻷحمديــة ،وأن الفضــل بيــد ﷲ يؤتيــه مــن

بتلك المعـانى ،ثـم تظهـر مـنهم

يشـاء ،وﷲ ذو الفضـل العظـيم ،ولـوﻻ الثقــة

قول الخليل  لجبريل 

عنـدما

لموﻻهم 



      
       
  
.

المجيــب ،العلــي ،العظــيم،

يعمله موحد ،فإذا حصل له اليأس مما سـوى

 .ومــن التفــت عــن ﷲ

ﷲ ومــن ســواه ،وذاق حــﻼوة الرضــا عنــه-

بضـــعف الثقـــة بـــه ،وهـــو

سبحانه -بعلم أن 

الفقيــر المضــطر ،كيــف ﻻ

مــن نفســه ،ويتــرك المنازعــة فــى شــئونه،

با  -تعالى -لعجز العالم أجمع عـن أن يقـوم

يلتفــت عنــه -ســبحانه -وهــو العل ـي العظــيم،

ً
تحققـا
وسوء اﻷدب باﻹقدام على ما ﻻ يليق،

بعمــــل فــــرد واحــــد مــــنهم ،وﻻ تعجــــب،

الغني عنه؟ وليس التفات ﷲ تعالى عن العبد

بالثقة با تعالى فى نزله ،فحمل علـى نجـب

)(٢

بسلب ماله ،وﻻ بفقـد عافيتـه ،فقـد يلتفـت ﷲ

العناية ،وأنس بشهود الحكمـة فـى كـل شـأن

ﻻ يســاوون رج ـﻼً واح ـدًا -اســتغفر ﷲ -وﻻ

عن العبـد فيسـتدرجه ،وإنمـا التفـات ﷲ عـن

من شئونه.

يساوون صبيا ممن كانوا فى عصـر رسـول

العبد حرمانـه مـن الثقـة بـه -سـبحانه -ومـن

ﷲ  ،أو فــى عصــر التــابعين لهــم بإحســان،

التوكــل عليــه ،وتفــويض كــل اﻷمــور إليــه،




ذلك؛ ﻷن الثقة فقدت من قلوبهم ،وبالثقة نيـل

وحرمانــه مــن اﻻســتقامة ،نعــوذ بــا مــن

خيرى الدنيا واﻵخرة ،بل ونيل ما فوق ذلك،

اﻻلتفات عن ﷲ  ،ونحـن المضـطرون إليـه،

من نيل رضوان ﷲ اﻷكبر ،ومواجهة وجهه

ونســـأله  أن يناولنـــا طهـــور الثقـــة بـــه،

الجميل ،واﻷنس بسماع كﻼمـه المقـدس منـه

ويجملنـا بحلـل التوكــل عليـه ،وتفـويض كــل

سبحانه.

اﻷمور إليه ،إنه مجيب الدعاء.

فالمسلمون اﻵن قريبًا من خمسمائة مليون

أولى به ،وأعلم بخيـره

ً
تحققــا يجعــل
تحقــق بشــهود التوحيــد،
الواصل موحـدًا ،بمعنـى أنـه يشـهد اﻷسـماء
والصــفات فــى كثرتهــا عــددًا لواحــد أحــد،
ولــديها يحصــل لــه اﻷمــن ،قــال ﷲ تعــالى:

ولو علم المسلم بمقـدار مـا ينالـه بالثقـة،
لبـذل نفسـه النفيسـة عليـه ،لينـال شـمي ًما مـن
الثقــة بــا  ،وكفــى المســلم الواثــق بــا




سواْ إِي َما َن ُهم ِب ُ
ظ ْل ٍم أ ُ ْو َلــئِكَ
الﱠذِينَ آ َمنُواْ َولَ ْم َي ْل ِب ُ
لَ ُه ـ ُم اﻷ َ ْم ـنُ َوهُ ـم ﱡم ْهتَـدُونَ ) اﻷنعــام.(٨٢ :
واﻷمــن عنــدنا هــو أمــن يحصــل بــه ســكون

يقين يباشر باطن القلـب ،يجعـل المـؤمن

النفس إلى الحق  سكو ًنا يجعلها ﻻ تخاف

يشم عبير التوحيد ،برجوع الشئون كلها إلـى

فــوت مــا قــدره  ،وﻻ تغييــر مــا قضــاه

مجدًا فى الدنيا واﻵخرة ،أن يكون ﷲ أقـرب
وحدة القضاء والقدر ،فيحصل له اليأس عـن

سبحانه ،وبهذا اﻷمـن يفـوز الواصـل بـروح

معارضـة مقتضــيات القـدر ،ويقــوى اليــأس؛

الرضا عن ﷲ 

حتــى يعقــد عــن نــزوع نفســه إلــى منازعــة

أو بشــهود أنــوار واحــد ،منــزه عــن المثيــل

اﻷقسام ،فيصفو وقته وحالـه ،ويـتخلص مـن

والنظير والشـبيه ،فـى مقـام عـين اليقـين ،أو

إليه من نفسه التى بين جنبيه ،وأن يكـون لـه

فى مقام اليقين بالتوحيد،

من ﷲ مـا يشـاء فـى الـدنيا واﻵخـرة ،فيفنـى
عن تلك المنزلة بـا  ،إجـﻼﻻً
وإعظامـا
ً
لجنابه العلـي ،عـن أن يلتفـت إلـى شـأن مـن
سوء اﻷدب بمعنى اﻹقدام على ما ﻻ يليق أن
الشـــئون ،عـــن مشـــئن الشـــئون القريـــب،



يتجمـل بحلـل الصــبر فـى مقــام علـم اليقــين،

وليس دون تلك المنزلة منزلة للواصل ،فمـن

القبــر ،فيــأمنون مــن جهــة



حرم الرضـا ،أو حـرم التحقـق بالتوحيـد ،أو

الخوف ،ويخافون من جهة

        

حرم الصـبر ،فهـو مـن عامـة النـاس ،واسـم

اﻷمن ،وهذا مقام خفـي ،ﻻ

الوصول له مجاز.

يميز المنـازل فيـه إﻻ أهـل

      


.

وفــى هــذا المقــام يكــون اﻷمــن بمشــاهدة

ﷲ الصالحون ،الذين يفرون من الكونين إلى

نفوسهم ،وصغرت الدنيا فى قلوبهم ،ورغبوا

وحدة القضاء والقدر ،وﻻ ينـازع هـذا اﻷمـن

المكــون  ،قــال ﷲ تعــالى فــى وصــف

فــى اﻵخــرة ﻻ لﻶخــرة ،بــل ﻷن ﷲ رغــبهم

الخـــوف مـــن مقـــام الـــرب ؛ ﻷن أهـــل

مﻼئكتهَ  :يخَافُونَ َر ﱠب ُهم ِ ّمن فَ ْو ِق ِه ْم َو َي ْف َع ُلـونَ

فيها ،فرغبوا فيما رغبهم ﷲ ﻻ فـى بهجتهـا،

الوصــول ،خــوفهم خــوف عظمــة وكبريــاء،

َمـ ـا ُيـ ـؤْ َم ُرونَ ) النحـــل .(٥٠ :والمﻼئكـــة

وزينتها ،فعلى إخوانى  -حفظنـى ﷲ وإيـاهم

وشوق محـرق إلـى الحـق ،وإطـﻼق لجنابـه

أرواح ذكية طاهرة ،فى حصـون اﻷمـن مـن

 -مــن الجهــل فــى هــذه المقامــات أن يزنــوا

العلــى عــن أن يســأل عمــا يفعــل ،فيكــون

حصول العذاب أو الفتنة ،ومع ذلك ،فإن ﷲ-

مشاهدهم بكتاب ﷲ وسنة رسـول ﷲ ،

الواصل بين آمن مـن خـوف تغييـر مـا قـدر

تعــالى -أثنــى علــيهم بــالخوف منــه  مــع

وهدى اﻷئمة الهـداة ،فـإن وضـحت الحجـة،

علي ـه ،فيحتــال لنيــل مــا فاتــه ،أو يفــرح لمــا

أمنهم ،فاﻷمن فى هذا المقام ﻻ يقتضـى عـدم

واتضـــحت المحجـــة ،شـــكروا ﷲ ،وأقبلـــوا

أدرك لفنائــه عــن وجــوده الباطــل ،بــالوجود

الخــوف ،وﻻ يقتضــى مخالفــة اﻷمــر؛ ﻷن

بحول منـه وقـوة ،وإﻻ ،رجعـوا إلـى الحـق،

الحق ،وانبﻼج أنوار معانى الصفات مشرقة

القيــام بالمــأمورات فــى هــذا المقــام مواجهــة

فإنه ليس بعد الحق إﻻ الضﻼل.

فى اﻵيات ،وإشراق أنوار اﻵيـات فـى نفسـه

خاصة ،تتـروح بهـا أرواح أهـل القـرب فـى

وفى اﻵفاق ،فيطمئن من تلك الحيثية ،وتكون

مقامات القرب ،قال ) :أرحنا بالصـﻼة

خشيته ورهبته وخوفه من المقام ،ﻻ من سر

يـــا بـــﻼل() .(٣وقـــال  فـــى الحـــديث:

) (٢كان ذلك فى وقت إمـﻼء اﻹمـام أبـى العـزائم

القدر ،وتمتزج تلك المخاوف بخالص شراب

)وجعلت قرة عينى فى الصﻼة().(٤

 هذا المقال.

المحبــة ،فيعتــدل الخــوف والحــب فــى ســور

تنبيهـا ﻷهـل
أطلت فى هـذا الموضـوع،
ً

اﻷمن؛ ﻷنه لو خاف فى شهود الشـئون كـان

شهود هذا النور ،خشية علـيهم مـن أن يـروا

خوفه من غير ربه ،وقد يلتبس علـى مـن لـم

هذا اﻷمن مقتضيًا لتـرك الخـوف مـن المقـام

يذق شراب المعرفـة ،الخـوف مـن الشـئون،

العلى ،أو لترك العمل باﻷمر ،وأنه لم يﻼحظ

بالخوف من المقـام ،فيمـزق الخـوف أغشـية

كثيــر مــن الرجــال تلــك المﻼحظــات؛ ﻷن

قلوب قوم خـوفهم مـن النـار ،أو مـن عـذاب

زمانهم كانت الحكمة ﻻ تباح إﻻ لمـن تزكـت

)(١

أخرجـــه البخــــارى  ٩٧/١ح ،٢٤٤ومســــلم

 ٢٠٨١/٤ح.٢٧١٠

) (٣مســـند اﻹمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ١٧٨/٣٨
ح.٢٣٠٨٨
) (٤كنــــز العمــــال للمتقــــى الهنــــدى ٢٨٧/٧
ح ،١٨٩١٢والمعجــم الصــغير للطبرانــى ٣٩/٢



ح ،٧٤١وفــى جــامع اﻷحاديــث لﻺمــام الســيوطى
 ٤١/١٢ح.١١٣٨٧

لمــا كــان اﻹنســان جــوهرة عق ـد
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب،
وقــد جمــع ﷲ فيــه كــل حقــائﻖ
الوجــود ممــا خلقــه فــي اﻷرض
والســماء ومــا فيهمــا ،خلقــه ﷲ
ليعمر به ملكه وملكوتـه ،وجعلـه
خليفة عنه في أرضـه ،والخليفـة
فــي اﻷرض هــو ســيد َمــن فــي
اﻷرض و َمن في السـماء ،وجعـل
لـــه ملـــك اﻷرض مقـــرا لﻺقامـــة
ومستقرا له بعد موته ،ثم ينشئه
النشــأة الثانيــة ،فيمنحــه الملــك
الكبير.
لذلك ابتﻼه ﷲ تعـالى بـأن سـخر
لــه مــا فــي الســموات ومــا فــي
وصـــرفه
جميعـــا منـــه،
اﻷرض
ً
ﱠ
تصريف الربوبية في ال ُم ْلك ،فكل
مــا فــي ال ُم ْلـك وال َملَ ُكـوت مسـ ﱠخر
له بإذنه تعالى.
فإن ذَكَر ﷲَ وأطاعه من غير أن
وشـ ـكَره فلـــم يكفـــره،
يعصـــيهَ ،
ووحﱠده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه
﴿و ِإذَا
بالملك الكبيـر ،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 علــــى 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 مـــن الكائنـــات،
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته،
ومهــاوى هﻼكــه وضــﻼله ،ومــا
فصله اﻹمام المج ِ ّدد السيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة
اﻹنســـان ،والحكمـــة مـــن إيجـــاد
الخلﻖ ،وبدء الحقيقة اﻹنسـانية،
وإرسال الرسـل ،وتـأثير اﻹسـﻼم
علــى اﻹنســان ،ونجــاة اﻹنســان
بالمصطفى  ،وما ادعاه أهـل
الجهال ـة فــي خلــﻖ اﻹنســان ورد
اﻹمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى
يتبـــين للســـالك حقيقـــة خﻼفـــة
اﻹنسان عـن ربـه ،ليسـلك سـبيل
الســـــعادة والنجـــــاة ،ويتعلـــــﻖ
ﷲ
باﻹنســان الكامــل الــذي خلــﻖ ُ
ﻷجله ك ﱠل الموجودات .

*
*



*

لمـــا أن أخبـــرهم بنـــود العهـــد
والميثاق أخـذ مـنهم اﻹقـرار علـى
علَ ـى
ذلــك قَ ـا َل أَأ َ ْق ـ َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ـ ْذت ُ ْم َ
ذَ ِل ُك ْم ِإص ِْري واﻹصر :هو العهـد
الوثيق المعقود على كمال اﻹيمـان
والتسليم قَالُواْ أَ ْق َر ْرنـَ ا أي :قبلنـا
اشـ َهدُواْ َوأ َ َنـاْ
وسلﱠمنا بيقـين َ قـا َل فَ ْ
َم َعكُم ِ ّمنَ ال ﱠ
شا ِهدِينَ ) آل عمـران:
.(٨١
يقول اﻹمام أبو العـزائم شـار ًحا
ي:
ذلك المشهد البه ّ
ق بد ُء حنينِي
الميثا
ي
ــ
مــن البـــدءِ فــــ
ِ
س الــهدى التـعـيــيــنِي
إليكَ أيـا شــمـــ َ
رواح في الصف ِو مشرقًا
أضأت على اﻷ
ِ
مكين
ام الـرســــ ِل بــــالتـ ِ
فكـنـــتَ إمــــ َ
فـــواثَقَ ُهم فــــي البــدءِ للــفر ِد عُو ِهدُوا
معين
ور
ومـنـــكَ لـقـــد َ
شـــ ِربُوا طهــ َ
ِ
فـكـنــتَ بـمـشـكــاةِ النـبــيـيـن سيـــدي
ون
حقيـقــﺔَ مـصـبـاحٍ ضــيـــا المـكـنــ ِ
رأتــك نــعــم أروا ُحــهــم فــتــهـيــموا
دين
فكـــانـــوا هـمـو اﻷمنـا لحـمـل الـ ِ
أنـابــوا عـن الـشـمـــ ِس العلي ِﺔ قبل ما
وين
ق فــي التكـ ِ
تـلـــو ُح عـلـى اﻵفـــا ِ
فكـانـوا هـمـــو الـــمـُثُ َل الــعَ ِل ﱠيﺔَ َب ﱠينُوا
مـقــا َمـك بـالــتــلــويــحِ والـتـبـيـيــ ِن
َص آيـــﺔ
ور ﷲِ في ن ِ ّ
نـعــم أنـــتَ نــ ُ
ّ
ّ
أمين
لــكـــ ِل رســـــو ٍل بــــل وكــ ِل
ِ
إلى أن يقول:
ض َحى( أوﻻكَ ربﱡك َما تَشَا
)وال ﱡ
وفي َ
داركْ رســـو َل ﷲِ أهـــ َل الــديـ ِن
ـــ
ت
َ
الشفيع محم ٍد
ث
و
صـــﻼة عـلـى الغـ
ِ
ِ
َ
ْ
بـهـا نُــ ْعــط ُحـــ ْسنَى ُمنــع ٍِم و ُمعِيـ ِن



فكــان هــذا الميثــاق بمثابــﺔ أمانــﺔ
حملوها ،وهم مأمورون أن يبينوها
ﻷنفســهم ولغيــرهم بالحجــﺔ؛ حتــى
يفوزوا بما وعـد ﷲ بـه َمـن آمنـوا
بســيدنا محمــد  ونصــره ،فلــم
يخل سفر من اﻷسفار من لـدن آدم
إلى عيسى عليهم الصـﻼة والسـﻼم
إﻻ وتجمــــل بــــذكر اســــمه ،
والحث على اتباعـه والتوسـل إلـى
ﷲ تعالى بجاهـه ،كـتم ذلـك أعـداء
الحــق مــن أهـــل الكتــاب ،ولكــن
القرآن الكريم بيﱠن لنا ذلك جليا.
وقد أشار اﻹمـام أن ذلـك العهـد قـد شـهده َمـن
أخبر سـبحانه عـنهم بأنـه رضـي عـنهم ورضـوا
عنــه مــن أصــحاب رســول ﷲ  ،بــل ومــن
التابعين وتابعيهم بإحسـان إلـى يـوم الـدين ،ممـن
ً
أبـداﻻ لرســله
ورثـوا تلـك المكانــﺔ؛ أو أقـامهم ﷲ
صـــلوات ﷲ علـــيهم وأكـــرمهم باختصاصــــهم
بالوارثـــﺔ مـــن مقـــام الرســـالﺔ أو مـــن المكانـــﺔ
اﻷحمديﺔ.
وهو الذي واثق فيه بني آدم أجمعين وأشـهدهم
سا لهم بعـد سـماع
على أنفسهم ،وكان شهودهم أن ً
َ
ْ
الخطـاب الـذي دل عليـه قولـه تعـالىَ  :وإِذ أ َخـذَ
َربﱡكَ مِ ن َبنِي آد ََم مِ ن ُ
ور ِه ْم ذُ ِ ّر ﱠيـت َ ُه ْم َوأ َ ْشـ َه َدهُ ْم
ظ ُه ِ
شـ ِه ْدنَا أنَ
ع َلـ ٰى أَنفُ ِسـ ِه ْم أَلَ ْسـتُ ِبـ َر ِّب ُك ْم َقـالُوا َب َلـ ٰى َ
َ
ٰ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
غ ـافِلِينَ 
ع ـن َه ـذا َ
ام ـ ِﺔ إِن ـا كن ـا َ
تَقول ـوا َي ـ ْو َم ال ِق َي َ
سمِ ْعنَا
)اﻷعراف (١٧٢ :وقوله تعالى  :ﱠر ﱠبنَا ِإ ﱠننَا َ
ان أ َ ْن آمِ ُنـواْ ِبـ َر ِّب ُك ْم فَآ َم ﱠنـا) آل
ُمنَادِيا ً يُنَادِي ِل ِ
ﻺي َم ِ
عمران.(١٩٣ :
ظهـورا لمعـاني صـفات
وقد كان هـذا الميثـاق
ً
الرب  بدليل قوله تعالىَ  :و ِإ ْذ أ َ َخذَ َربﱡكَ  ،فقد
اقتضت حكمته  أن يظهر في أول الخلق أمـام
ظهورا بﻼ حجاب ،يأخذ إقرارات خلقـه
اﻷرواح
ً

على أنفسهم بقوله سـبحانه :أَلَ ْسـتُ ِبـ َر ِّب ُك ْم ،فأقررنـا واعترفنـا
بأنه  ربنا ،بقولنا جميعا َ بلَ ٰى.

س ْفﻼً
أ َ ْس َجــ َد ْال َعالَمـيـــــن ع ُْل ًوا َو ُ

ومعنى هذه اﻵية الشريفة أن ﷲ سـبحانه وتعـالى أخـذ مـن ظهـر

ي ﻻَ َحتْ ل ُِروحِ ي
ْف أ َ ْن َ
َكي َ
س ٰى َواﻵ ُ

ميثاق اﻷنبياء الذي سبق أن واثقهم به في عالم النور لنصرة خـاتمهم

ق أ َ ْعلَ ٰى
ح ُكـ ْن ِ
الرو ُ
أ َ ﱡي َها ﱡ
ت فِــي أ ُ ْف ِ

مخلوق من بني اﻹنسان أخذ من ظهر أبيه كالذر ،إﻻ أنهم يعقلون مـا

أ َ ﱡي َها ْال َع ْقـــ ُل ُكـ ْنـــتَ أ ُ ْفـقًا ُم ِبـــي ًنا

ي؛ حتـى شـهدوا بإشـهاده
فكشف ﷲ الحجاب لهم عن جماله العلـ ّ
تعالى لهم ،وبعد أن أشهدهم أقام عليهم الحجة اﻻعترافية بقوله تعالى
ش ِه ْدنَا ،وبعد كشف الحجـاب صـار
في خبره عن قولهم :قَالُو ْا َبلَ ٰى َ

ت
أ َ ﱡي َها ْال ِج ْس ُم ُكـ ْنتَ فِــــــي َنعَ ُمو ٍ

آدم ذريته اﻷنبياء وواثقهم على أن يبلغوا عباده ما بعثهم به ،وهذا هو
 ،ثم أخذ من ظهر آدم ذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة ،وكـل
يخاطبهم ﷲ تعالى به.

كل من أشهده ﷲ هذا الجمال معترفًا بأن المشـهود المـتكلم هـو ربـه،
ولذلك قالواَ  :بلَ ٰى أنت ربنا ﻻ شك.
وقد أخبر الحبيب المصطفى  عن عهـد يـوم أَلَ ْسـتُ  ،فعـن
ظهـر آدَم
ﷲ الميثـاقَ ِمـن
ِ
ابن عباس  عن النبي  قـال) :أخـذَ ُ
ب َن ْعمان( "يعني :عرفة" فأخرج من صـلبه كـل ذريـة ذرأهـا ،فنثـرهم
ش ِه ْدنَا أَن
بين يديه كالذر ،ثم كلمهم فتﻼ فقال :أَلَسْتُ ِب َر ِّب ُك ْم قَا ُلوا َبلَ ٰى َ
تَقُولُوا ...اﻵية إلىِ  :ب َما فَعَ َل ا ْل ُمبْطِ لُونَ ) اﻷعراف.(١٧٣ :
وذلك المشهد المهيب في عهد )أَلَسْتُ ( تناوله اﻹمام في مواجيده؛
ومن ذلك قوله:

ب
ُ
ســـ ِ ّخ َرتْ مِ ﱠنــــةً ِبقَـــ ْه ِر ﱠ
الرقِي ِ
ب؟!
أ َ ﱠننِي ُ
ي ِ ْالقَــــ ِريــ ِ
ص َ
ورة ُ ْال َع ِل ّ
ب
صفَاءٍ َو َب ْه َج ِة ْال َم ْشــــــ ُرو ِ
فِي َ
ب
ْب فِي ا ْنمِ َحا التﱠحْ ِجي ِ
تَ ْش َه ُد ْالغَـي َ
ب
اض ْالف ِْرد َْو ِس َمحْ ِو اللﱡغُو ِ
فِي ِر َي ِ
س ُكـ ْنتَ فِي اﻷ ُ ْن ِس تُجْ لَ ٰى
أ َ ﱡي َها ْالحِ ﱡ
ارهُ ِبغَـ ْيـــ ِر ُخــــ ُ
ب
طو ِ
فِيكَ أَ ْســ َر ُ
فكان هذا اليوم مشهد أنس لﻺنسان.
ويقول اﻹمام مخاط ًبا الحس:
س فــــي الملكوت كم أُو ِنسْتَ
يا حِ ــ ّ
وجهتَ
نور الصــفــــا ُو ِ
بالوج ِه في ِ
والم
س كنــــتَ موا َجـــ ًها بعـ ٍ
يا حِ ــ ّ
صصْتَ
وره اﻷعلى بها ُخ ِ ّ
مِ ـــن نــــ ِ
س يوم العهد حيث )أَلَسْتُ ( قد
يا حِ ّ
ارا وقـد عُو ِه ْدتَ
بـــايـعـــتَ مـخـتـ ً

نعم من )أَلَسْتُ ( شا َه َد القلبُ موﻻهُ
دعــاه إلــــى التوحي ِد بالصدق لبﱠاهُ
ظاهرا
بالنور
تجلﱠى لنا بـ )أَلَسْتُ (
ً
ِ
ضــ َيــاهُ
وأ ْش َه َدنَا جــهــــ ًرا وﻻ َح ِ
عشقنـاه لــمـا أن تجلﱠـــى بوجـــ ِهه

أ ُ ْه ِبطـــتَ بـــعـــد مـشـــاه ٍد قدسي ٍة
نز ْلتَ
دار الــفــنــا أ ُ ِ
حـــتـــى إلــى ِ
كيف التـســلــي بــعـد رؤي ِة وج ِه ِه
اس به أ ُ ْك ِر ْمتَ
فــي صـفـــ ِو إيــنـــ ٍ
ســ ﱠج ًدا لك رغبةً
كـ ﱡل الـمـــﻼﺋـــكِ ُ

سقانا
ف ُح َميﱠاهُ
ق ِ
َ
ص ْر َ
طهور العش ِ
وره
ولما تجـلــــى للنــفــ ِ
وس بـنـــ ِ

لـمــا لـهـم ِســــ ﱠر الـــبـــهـا َب ﱠي ْنـــتَ
ب حتى حققوا
أنـبـــأتَـهـــم بـــالغيــ ِ
ﱠ
هﻼ لـــمـــن عـاهــدتَـهــم َوفﱠ ْيــــتَ

ان َج ﱠل عُﻼهُ
تــنـــ ﱠز َل بـــاﻹحــســـ ِ
ً
اهرا
ش ِه ْدنَا
َ
جميﻼ بالعواطــفِ ظــ ً

كيــف التـسـلـي بـــالـدنــــيءِ وإنـه
ان وبـــالـــوجـ ِه العَــلِي نُعّ ِْمتَ
فــــ ٍ

ور َب َهـاهُ
ب اﻷروا َح نـــ ُ
لقــد َجـــذَ َ
إلى أن يقول:
صفَا
ليــست )أَلَسْتُ ( بـعـيدة ً َع ﱠمن َ

ضا:
ويقول أي ً
علِيا
فِــــي )أَلَسْتُ ( َ
ش ِه ْدتَ َوجْ ـ ًها َ
سمِ عْتَ ْالخِ َ
ب
اب فِي ْال َم ْكـتُو ِ
ط َ
َبلْ َ
س ٰى َو َ
ع ِز ً
يزا ِبأ َ ْدن َٰى
ط ًنا َ
ف تَـ ْن َ
كَـ ْيـ َ

ع ِل ْمتَ
أنـــو ُ
ارهـا َﻻ َحـتْ وأنــــتَ َ
رآن مب ّينٌ ﻷولي ال ﱡنهى
َنـــصﱡ القـ ِ
والمصطـفـى
سعِدتَ
ُ
المختار منه َ

ب؟!
َو ْال َمـــعَا ِنـــي ﻻَ َحتْ ِل ُك ِّل ُمنِي ِ



ووجاهة الدنيا على أحسن ما يروى عن اﻷمويين.
تميــزت لبنــي أميــة فــي الجاهليــة وصــدر اﻹســﻼم خﻼئــق عامــة

كان عثمان  يقول عن نفسـه ،كمـا جـاء فـي كتـاب الريـاض

يوشك أن تسمى – لعمومهـا بيـنهم  -خﻼئـق أمويـة ،وهـي تقابـل مـا

مستهترا
النضرة" :كنت رجﻼ
ً

نسميه في عصرنا بالخﻼئق الدنيوية أو النفعية ،ويراد بهـا أن المـرء

يكثر من الزواج …

يؤثر لنفسه ولذويه ،وﻻ يؤثر عليها وعليهم في مواطن اﻹيثار.
وهذه الخﻼئق أعون لنا على التعريف بمعاوية من الخﻼئـق التـي
ينســبها إليــه المــادحون والقــادحون؛ ﻷن المــادحين والقــادحين قــد

)(٢

بالنسـاء" .وكـان اسـتهتاره بهـن أن

وحب عثمان ﻻتخاذ المباني والعمائر مشهور ،وحبه ﻻختصاص
ذوي قرباه وإغداق النعمة علـيهم مشـهور كـذلك ،وكلـه ممـا أحصـاه
عليه الثائرون ،ووجدوا فيه متسعًا للتزيد واﻻدعاء.

يصدرون عن غرض ،وقد ينوون الصدق ،ولكنهم يخطئون في أمـر

وعاش بعد اﻹسﻼم محبا للطعام الدسم والصحاف المنتقاة ،فحدث

الرجل الواحد ،أما اﻷخﻼق التي تعم قبيﻼً بأسره في أجيـال متتابعـة،

عمرو بن أميـة الضـمري عنـه قـال" :إنـي كنـت أتعشـى مـع عثمـان

فهي أصعب تلفيقًا على الملفقين ،وأصعب خطأ على المخطئين ،فـإن

خزيرة من طبخ من أجود ما رأيت ،فيها بطون الغـنم ،وأدمهـا اللـبن

اﻹجماع على الخطأ نادر في أخبار الناس كاﻹجماع على الصواب.

والسمن ،فقال عثمان :كيف ترى هذا الطعام؟ … فقلـت :هـذا أطيـب

وهذه الخﻼئق اﻷموية دنيوية نفعية كمـا قـدمنا ،تميـل بـالمتخلقين

ما أكلت قط ،فقال :يرحم ﷲ ابن الخطاب ،أكلـت معـه هـذه الخزيـرة

بها إلى مناعم الحياة ،وتحبب إليهم العيش الرغد والمنـزل الـوثير)،(١

قط؟ قلت :نعم ،فكادت اللقمة تفرث من يدي حين أهوى بها إلى فمي،

وتغريهم بالنعم واللذات يغدقونها على أنفسهم وعلـى اﻷقـربين ،فهـي

ولــيس فيهــا لحــم ،وكــأن أدمهــا الســمن وﻻ لــبن فيهــا ،فقــال عثمــان:

عندهم قسطاس البر بمن يحبون كما يحبون.

صدقت! إن عمر  أتعب وﷲ من اتبع أثره ،وإنه كان يطلب بثنيه

وقد عرف خيارهمً ،
دينـا وصـﻼ ًحا ،بهـذه الخﻼئـق اﻷمويـة كمـا
عرف بها كثيرون منهم لم يشتهروا بدين وﻻ صﻼح.

 أي :منعه  -عن هذه اﻷمور ظلفًا  -أي :غلظـة  -فـي المعيشـة ،ثـمقال :أما وﷲ ما آكله من مال المسلمين ولكني آكله من مـالي ،وأنـت

فما عرف من بني أمية أحد أصلح مـن عثمـان بـن عفـان وعمـر

تعلم أني كنت أكثر قريش مـاﻻً وأجـدهم فـي التجـارة ،ولـم أزل آكـل

ابن عبد العزيز  ،وما تكلم متكلم عن هذين العلمين الرفيعين من

ي ألينه" .وقد كان
الطعام ما ﻻن منه ،وقد بلغت سنا ،فأحب الطعام إل ﱠ

بنــي أميــة ،فاســتطاع أن يســكت عمــا ُ
طبعــا عليــه مــن حــب النعمــة،

عثمــان أســرع قومــه إلــى اﻹســﻼم ﻷســباب بيﱠناهــا فــي كتابنــا "ذو



النورين" …
وإنما ُح ِسـب لـه اﻹسـراع إلـى اﻹسـﻼم ،حيـث ُح ِسـب اﻹبطـاء
والتقاعد عنه لﻸكثرين من بني أمية ،على ديدنهم في كل دعـوة مـن
دعوات المثل العليا ،أو دعوات اﻷريحية واﻹيثار ،وﻻ موضـع هنـا
لﻺطالة في نقل أخبار المنافرات والمفاخرات التي تلم بهذا المعنـى،
جميعـا فـي موقـف القـوم مـن حلـف الفضـول ،وهـو
ولكننا نجملهـا
ً



مشروح بتفصيﻼته التي ﻻ يشك فيها من يشكون في تلك المنـافرات
والمفاخرات ،فقد ظلم رجل فـي جـوار الحـرم ،وبـاع بضـاعة لـواه
بحقها من اشتراها ،فاستغاث بذوي المروءة وقام على شرف) (٣مـن
اﻷرض يعلن شكواه ،فاجتمع بنـو هاشـم ،وبنـو أسـد ،وبنـو زهـرة،
وبنو تيم على إنصافه وإنصـاف كـل مظلـوم مثلـه ،فـﻼ يظلـم بمكـة
غريب ،وﻻ قريب ،وﻻ حر ،وﻻ عبد ،إﻻ كـانوا معـه حتـى يأخـذوا
بحقه من أنفسهم ومن غيرهم ،وعمدوا إلى ماء من زمـزم ،فجعلـوه
)(٤

في جفنة

وبعثوا به إلى البيـت فغسـلت بـه أركانـه وشـربوه ،ولـم

يدخل في هذا الحلف أحد من أمية وبني عبد شمس ،بل كان الرجـل
خارجـا علـى قومـه ،وقـال
منهم يـود أن يدخلـه فيخشـى أن يحسـب
ً
أحــدهم "عتبــة بــن ربيعــة" :لــو أن رجـﻼً وحــده خــرج علــى قومــه
لخرجت من عبد شمس؛ حتى أدخل حلف الفضول.
وهذه الخﻼئق اﻷمويـة وضـحت فـي الجاهليـة وصـدر اﻹسـﻼم
وضوحا ﻻ لبس فيه قبل أن تلتبس اﻷنساب ،ويكثر الزواج من غير
العشيرة ،والبناء بـالجواري مـن الـروم والفـرس والتـرك والبربـر،
ولكنها ظلت أمويـة حيـث تغلـب اﻷمويـة فـي الـدم والنشـأة والقـدوة
والجوار.
فعمر بن عبد العزيز  -أشبه الملوك في دولة بني أميـة بالخلفـاء
الراشــدين – كــان كمــا جــاء فــي أســانيد ابــن الجــوزي" :رأيتــه فــي

والفتيات ،وكان يتختم بالجواهر ويلبس اﻹزار بمائة دينار ،وﻻ يُرى
مرتين في كساء واحد ،وربما تـأخر فـي صـباه عـن موعـد الصـﻼة
)(٦

ﻻشتغاله بترجيل

شعره ،وسأله مؤدبه صالح بن كيسان مـرة عـن

تأخره وهو ينتظره ﻹقامة الصﻼة ،فاعتذر له بإبطاء مرجلتـه  -أي:
الجارية التي تُعنَى بترجيل شعره  -فغضب المؤدب الصارم ،وﻻمـه
أن يغفل عن موعد صﻼته ليعنى بتسكين شعره.
وما برح الخليفة الصالح في نصب من أمـر عاداتـه هـذه؛ حتـى
أقلع عنها بعد جهد ،وآب من ترف المسرفين إلـى نسـك المتـزمتين،
وقيل :إنه ترف من بني أمية ونسـك مـن الفـاروق؛ ﻷنـه ينتمـي مـن
ناحية أمه إليه …
وعلى هذا الجهـد بقيـت معـه تلـك المشـية تعـاوده ،وﻻ يـأمن أن
ً
قرينـا يﻼزمـه
يسهو عن نفسـه فيثـوب إليهـا فـي طريقـه ،فجعـل لـه
ويصفقه بيده كلما هم أن يثوب إليها.

ريحـا ،ومـن
لباسـا ،ومـن أطيـب النـاس ً
المدينة وهو أحسـن النـاس ً
أخيل) (٥الناس في مشيته ،ثم رأيته بعد ذلك يمشي مشية الرهبان".
واتفق الرواة ،كابن عبد الحكم واﻷصفهاني وابـن الجـوزي فـي
أطراف من أسانيده ،أنه كان يتطيب في شبابه ،فينتظر النـاس ثيابـه
عنــد الغســال ليغســل لهــم فــي موضــعها ،وأنــه كــان يرجــل شــعره
ويتبختر في مشيته؛ حتـى عرفـت لـه مشـية عمريـة يحكيهـا الفتيـان



يتســـاقط النـــاس مـــن حـــولكم،

أقدامكم؛ حتى لو اشتعل التـراب مـن تحتهـا،

ويزحــف كثيــر مــنهم علــى بطــونهم،

سلت السيوف ،وزعقت اﻷبـواق المـأجورة
و ُ

لتدوس على ظهـورهم المكـدودة مـن

كي تـرعبكم وتـرهبكم ،فتتراجعـون راضـين

فرط اﻻنحناء ،أقـدام الـذين يشـهرون

من الغنيمة باﻹياب.

السيوف فـي وجـوهكم ،ليقطعـوا ألسـنتكم أو

ليس أهل الطريق هم الذين ينقطعون في

أيها القابضـون علـى الجمـر ،ﻻ يشـغلكم

أصابعكم ،وقد يجزوا رقابكم آملـين اﻻنتهـاء

الصوامع والكهوف والمعازل تاركين النـاس

أن تحترق جلودكم ما دامت ضمائركم ليست

من وجودكم إلى اﻷبد .وﻻ يحرك المستلقون

خلفهم يسحقهم العوز والظلم والتجبر ،بل هم

محجوبــة خلــف دخــان اﻷكاذيــب واﻷباطيــل

فــي استســﻼم أي عــرق تحــت جلــودهم كــي

الــذين يــرون ﷲ فــي الشــوارع والحــواري

واﻷضــاليل ،أنــتم وحــدكم الــذين تنبعــث مــن

يغضــب عمــا ســيجري لرفــاق اﻷمــس ،فهــم

ووجوه الكادحين والمكافحين ،ويعملـون مـن

أجســـادكم ،التـــي أثخنتهـــا جـــراح الشـــوق

صــاروا ضــمن القطيــع ،وﻷنهــم احترفــوا

أجـــل أن يقـــيم هـــؤﻻء ظهـــورهم ،ويكـــون

واﻻنتظــار الطويــل للحريــة والعــدل ،رائحــة

خنوعـــا
المـــداورة فـــإنهم يصـــيروا أكثـــر
ً

بمقدورهم أن يمدوا أيديهم ﻷطفالهم بمـا يقـيم

طيبة وسط أي مستنقع عفن موحل ،يخـوض

وخضوعًا وهجوعًا وركوعًا؛ حتى من أفراد

اﻷود ،وينير العقل ،ويفتح الباب لﻸمل.

فيـــه الـــذين ســـتجرفهم ذاكـــرة النـــاس ،أو

القطيع اﻷصﻼء ،بالمنفعة أو بالغريزة.

أهــل الطريــق ﻻ يــرون ﷲ فــي اﻷدعيــة

تســتدعيهم لتلعــنهم ،وتبصــق علــى وجــوههم

يتســـــــاقط الهلعـــــــون والمتعجلـــــــون

والتسابيح والتﻼوة والصﻼة فقط ،بل في كـل

التــي جمــدت مــن طــول التمــادي فــي التبلــد

واﻻنتهازيون لكنهم ﻻ يشدونكم معهم يا أهـل

قول وفعـل يشـد النـاس إلـى اﻷمـام ،بعـد أن

والبجاحة والوقاحة.

الطريـــق ،فـــأنتم وحـــدكم تعرفـــون موضـــع

يأخذ بأيدي القاعـدين والقـانطين والضـائعين



والممعنـــين فـــي الغيـــاب ،ويربـــت أكتـــاف

عميقــة مــن الكــدح؛ حتــى لمــن ولــدوا وفــي

الشوارع الخلفية بين المساكين ،ولهم وحدهم

المحزونين ،ويمسح دموعهم السخينة ،ويلقي

أفواههم مﻼعق من ذهـب ،وأن الكـدح لـيس

ينسجون الكﻼم ويرتبونه ،وبه يصرخون في

فــي آذانهــم كــل مــا يجعلهــم مــؤمنين بــأن ﷲ

العرق في سبيل القوت ،إنما أكثر فـي سـبيل

وجه الذين يسلبون الحقوق ،ويسرقون القوت

ينصر من ينصره ،ولـيس نصـره بأبعـد أبـدًا

المعنى ،وأن معنى القوت في قلـب المعـاني،

من أفواه الجائعين.

من أن يكون اﻹنسان حرا كري ًما ،فهذا وحده

وأن قوت المعاني هو المعنى اﻷولى بالنظر.

أهل الطريـق ﻻ يعطـون ظهـورهم لمـن

رافعـا إيـاه
ما يحقق لـه مـا أراده مـن خلقـه،
ً

ما النظر فـي عـين أهـل الطريـق سـوى

يقصـــدونهم ،وﻻ يختبئـــون حـــين يـــدعوهم

فوق الجماد والحيـوان وكـل أفعـل اﻹبخـاس

البصيرة ﻻ البصر ،وبصائر اﻷولياء تجعلهم

المغلوبــون ،وﻻ يجعلــون ســﻼمتهم إﻻ فــي

والتحقيــر والنبـــذ والهجــر واﻹزاحـــة ،إنـــه

يــرون الفقــراء مــن النــاس ،الــذين جاهــدوا

إقدامهم ،باسطين أكفهم إلـى كـل مـن يحتـاج

النصر الذي يعيه ويفهمه ويدركه كـل الـذين

وكــافحوا وعرقــوا وأجــادوا وجــودوا لكــن

إلــيهم ،مهمــا كــان العنــت والعنــاء وعثــرات

يسيرون في طريق ﷲ بﻼ إدعاء وﻻ تزمـت

الحيــاة لــم يمــنحهم إﻻ أقــل ممــا يســترهم،

وﻻ تنطع.

فهؤﻻء أولى لديهم بالنصرة ،والشـفقة علـيهم

أهــل الطريــق يربطــون علــى بطــونهم
أحجــارا ،فهــم مشــغولون برعايــة النفــوس
ً

من بعيد مـا هـي إﻻ هجـر للوﻻيـة ،أو غـبن

الـــدرب وكلفتـــه ،فـــإن أضـــنتهم المنافحـــة،
وأتعبتهم المناصرة ،وجرت عليهم الـويﻼت،
فــإنهم ﻻ يضــجون مــن ضــجر ،وﻻ يتــأففون
قنو ً
طا وتبر ًما ،إنما يضحون وهـم راضـون؛

معها ،بل خيانة لها.

الحرة اﻷبية الكريمة ،وليس بزيـادة الشـحوم

أهل الطريق ليسوا دراويـش مستسـلمين

في أبدانهم من النهم إلـى الطعـام والشـراب؛

لدعي ،وﻻ بهاليل سادرين فـي طاعـة خلـف

ﻷنهم يـدركون أن اﻹنسـان بنفسـه المكتملـة،

شـــيخ كـــذوب مكشـــوف لهـ ـم ويشـــاطرونه

وروحه الهائمة في مـا هـو أبعـد مـن العـابر

أﻻعيب ـه وأكاذيبــه ،بــل هــم الــذين يلتقطــون

والزائل ،وليس بأجسادهم المتورمة من فرط

الصادقين في الزحـام ،ويتحـرون عـنهم فـي

ﻷنهم يدركون أن من عاش من أجل أن يبقى
ـرارا كرمــاء هــو الــذي مــر علــى
النــاس أحـ ً
الحيــاة ً
حقــا ،أمــا مــن اختــار اﻻختبـــاء أو
المسايرة فـي سـبيل دنيـا يصـيبها أو فرصـة

الشــبع ،لكــنهم ﻻ يتركــون أنفســهم لمســغبة

يهتبلها ،فهو لم يمر علـى هـذه اﻷرض قـط،
وإن مر فإنه لن يترك عﻼمة.
أهل الطريـق ﻻ يعنـيهم أن يعيشـوا ،وﻻ

فقـرا
تهلكهم ،وﻻ يتمنون لمن معهم وحـولهم ً

أن تعيش أسـماؤهم ،بقـدر مـا هـم مشـغولون

ً
وعوزا.

بأن تحل السكينة والرضاء فـي قلـوبهم؛ ﻷن

أهــل الطريــق يــرون أن ﷲ ســاكن فــي

ضمائرهم أبت الظلم وكل ما ﻻ يليق بإنسـان

المعنــى ،وأن المعنــى مــع الــذين يكــافحون

حقيقي ،وعقولهم توقدت في سبيل أن تصـبح

بشرف من أجل التغلـب علـى قسـوة الحيـاة،

الحياة مفعمة بكل ما يرفع ويعلي ،ويدفع إلى

وأن الحياة ليست فرصة للتسكع إنمـا تجربـة

اﻷمام.





لﻸشــخاص المعينــين ﻻ



يجـــوز ،ثـــم إن التكفيـــر
حكــــم قضــــائي يعــــود

يقول أمين الخولي في كتابه )المجددون في اﻹسﻼم( " ...وكذلك

للمحاكمــــة كمــــا هــــو

يبدو التسامح الديني في أبي الحسن اﻷشعري المجـدد تسـامح نفسـي

معروف فـي بـاب الـردة

وجداني ،صادر من قلبه ،وهو في الوقت نفسـه تسـامح عقلـي يعـذر

من كتب الفقه ،أما العالم

المختلفين بأن العبارات تسبب هذا اﻻختﻼف ،فيصوب اجتهادهم في

والمفتــي فيكفــر المســألة

الفــروع .وﻻ يكفــر أح ـ ًدا مــن أهــل القبلــة فــي اﻷصــول ،وهــذا مــن

ويقول هـذا الكـﻼم كفـر،

الخطوط العريضة لمدرسة اﻷشعرية ،حيث لم يكفـروا أحدصـا مـن
مخالفيهم من أهل القبلة كالمعتزلة والشيعة والخوارج وغيرهم؛ ذلـك
ﻷن هؤﻻء مـن المتـأولين حيـث اعتمـدوا علـى شـبهات مـن الكتـاب
الكريم والسنة ،واﻹيمان أصل أصيل في اﻹسﻼم كما دخلـه اﻹنسـان
بيقين ﻻ يخرج منه إﻻ بيقين؛ فﻼ يخرج منه بالشـبه ،فـالطريق بيننـا
وبينهم هو المناظرة والجدل العلمي؛ حتى نصل إلـى الحـق ،إﻻ مـن







أمــا قائلــه فلعــل لــه مــا
يبرئ ساحته مع غلط أو
وهــــم أو مــــا يعتــــري
اﻷهلية من عـوارض أو
غيــر ذلــك ،ولــذلك قــرر
بعــض الفقهــاء اســتتابة

رفع السﻼح في وجهنا كما فعل الخوارج؛ فإنهم يُقاتَلون در ًءا لفتنتهم

المرتد ،أما المجازفة في

ودفاعـا عـن اﻹسـﻼم وعـن الـنفس ،ومـع ذلـك نـدعوهم إلـى الجــدل
ً

التكفير والتهاون بإطﻼقه

العلمي قبل القتال كما فعل معهـم اﻹمـام علـي بـن أبـي طالـب حـين

على المسلمين فهو لـيس

أرسل لهم عبد ﷲ بن عباس  ليناظرهم ويردهم عن غيهم ،فإن

من شأن أهل الحـق ،بـل

لم يجد معهم التفاهم والجدل وأبوا إﻻ القتال فآخر العﻼج الكـي .هـذا

هــــو شــــأن الخــــوارج

هو رأي جماهير اﻷشعرية والذي عليه العمل ،وقد وجـد فـي أقـوال

المـــارقين عـــن قواعـــد

بعض أئمـة اﻷشـعرية تكفيـر أقـوال بعـض الفـرق الضـالة وﻻسـيما

اﻹسﻼم ،وأخطـر أنـواع

المجسمة؛ ﻷن عقيدتهم في ﷲ أشبه بعقائد الوثنية ،وبعـض المعتزلـة

التكفيــر مــا كــان بســبب

في نفيهم للقدر وإنكارهم خلق ﷲ ﻷفعال العبـاد ،ولكـن هـذا التكفيـر

المسائل الفقهية كالتوسل

للمسائل وليس لﻸشخاص ،والذي يجب التنبيه إليه اليـوم أن التكفيـر

واﻻســتﻐاثة ونحــو ذلــك،



وأشــد خطــر هــؤﻻء حينمــا يــأتون إلــى آيــات نزلــت فــي الكــافرين

لمصـــطلح أهـــل الســـنة

فيحملونها على المسلمين كما جاء في صحيح البخاري عن الخوارج:

والجماعـــــــة ،يقـــــــول

كان ابن عمر يراهم شـرار خلـق ﷲ وقـال :إنهـم انطلقـوا إلـى آيـات

القاضي عياض:
“… فلمــــا كثــــرت

نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
لقد حظي اﻹمام أبو الحسن اﻷشعري – رحمه ﷲ -بتقدير جميـع

تواليفـــــــه – اﻹمـــــــام

العلماء ،من مختلف فروع الثقافة اﻹسﻼمية ،والمذاهب الفقهية ،وذلك

اﻷشعري -وانتفع بقوله،

لمكانة هذا اﻹمام المجدد الذي يعتبر بحق رائ ًدا فـي مجـال اﻻشـتﻐال

وظهــر ﻷهـــل الحـــديث

العقدي اﻹسﻼمي على طريقة أهل السنة.

والفقــه ذبــه عــن الســنن

فكان ظهور اﻹمام أبو الحسن اﻷشـعري ،فـي وقـت انفتـاح غيـر

والدين ،تعلق بكتبه أهـل

مقيد على جميع الديانات والعقائـد واﻷفكـار السـائدة فـي العـالم ،أيـام

الســـنة ،وأخـــذوا عنـــه،

ازدهار العصر العباسي ،حرفت فيـه بعـض الفـرق الكﻼميـة أصـول

ودرسوا عليـه ،وتفقهـوا

وقواعد العقيدة اﻹسﻼمية وشـريعتها ،فـواجههم بحجـج نقليـة وعقليـة

في طريقه ،وكثر طلبتـه

دامﻐة ،وكان مؤت ًما بالكتاب والسنة وإجماع اﻷمـة ،متمسـ ًكا بالـدﻻئل

وأتباعــــه لــــتعلم تلــــك

العقليــة والشــواهد النقليــة ،وإذا تأملــت كتــب الحــديث المتفــق علــى

الطــرق فــي الــذب عــن

صحتها كموطأ مالك رحمـه ﷲ وصـحيحي البخـاري ومسـلم وجدتـه

الســنة ،وبســط الحجــج

ناطقًا عنهما وناقﻼً منهما لم يأت بـرأي ابتدعـه وﻻ مـذهب اخترعـه،

واﻷدلة في نصرة الملـة

وسبيله في بسط القول في مسائل اﻷصول كسبيل مالـك -رحمـه ﷲ-

فســموا باســمه وتﻼهــم

وغيره من الفقهاء فيما بسطوا القول فيه من مسـائل الفـروع ،وبـذلك

أتبــــــاعهم وطلبــــــتهم،

سا لحفظ عقائد المسـلمين ،فنسـج
أصبح المذهب اﻷشعري مرجعًا أسا ً

فعرفوا بذلك وإنما كانوا

على منواله أجل علماء المسلمين من السلف والخلف ،في الـرد علـى

يعرفــــون قبــــل ذلــــك

المخالفين ،يقول اﻹمام القاضي عياض في ترجمته لﻺمام أبي الحسن

بالمثبتــة ،ســمة عــرفتهم

اﻷشعري ”:وصنف ﻷهل السنة التصانيف ،وأقام الحجج على إثبـات

بهــا المعتزلــة ،إذ أثبتــوا

السـنة ،ومـا نفـاه أهـل البـدع مـن صـفات ﷲ تعـالى ،ورؤيتـه ،وقــدم

مــن الســنة والشــرع مــا

كﻼمــه ،وقدرتــه ،وأمــور الســمع الــواردة مــن الصــراط والميــزان

نفــــوه… فكــــذلك أبــــو

والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي نفتها المعتزلة ،وغيـر ذلـك مـن

الحسن ،فأهل السنة مـن

مذاهب أهل السنة والحديث ،فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب

المشـــــرق والمﻐـــــرب

والسنة والدﻻئل الواضحة ودفـع شـبه المبتدعـة" ،وهنـاك نـص آخـر

بحججه يحتجون ،وعلى

للقاضي عياض يؤكد فيه هذه الحقيقة التي ﻻ تترك مجـاﻻً للشـك فـي

منهاجــه يــذهبون ،وقــد

كــون اﻹمــام أبــي الحســن اﻷشــعري ظــل وفيـا لمــذاهب أهــل الســنة

أثنــى عليــه غيــر واحــد

والجماعة في مجال اﻻشـتﻐال العقـدي ،يتعلمـون علـي يديـه أسـاليب

منهم ،وأثنوا على مذهبه

ً
مرادفـا
الدفاع عن العقائـد الدينيـة .حتـى أصـبح مصـطلح اﻷشـعرية

وطريقه.






بقية :الفضائل الخاصة:
بقيــة :٢ :أبنــاء النبــى  ومواقــف
من حياتهم الطاهرة
بقية - ٤ :السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت
النبـــى  الريحانـــة والبضـــعة النبويـــة
:
أقوال مأثورة فى السيدة فاطمة :

دخل عليها قامت إليه ،ورحبت بـه ،وأخـذت

فصل من كتاب الرسالة اﻹلهية ،وإن دراسـة

بيده فقبلتها".

حياتها محاولة لفقـه اﻹسـﻼم ،وذخيـرة قيمـه

 - ١عــن عائشــة أم المــؤمنين  أنهــا
قالــت" :مــا رأيــت أح ـ ًدا مــن خلــق ﷲ أشــبه

حديثًا وكﻼ ًما برسول ﷲ 

 - ٢وعن أنس بـن مالـك ،عـن أمـه ،أن
السيدة فاطمة كانت كأنها القمر ليلة البدر.

لﻺنسان المعاصر ،ونداء المﻼيـين ،وشـهاب
النبوة الثاقب ،وهـى أنثـى فـى القمـة وربيبـة

مـن فاطمـة،

" - ٣فى كل دين صورة لﻸنوثة الكاملة

الوحي ،ثـم يتوجهـا سـيدنا وموﻻنـا الرسـول

وكانــت إذا دخلــت عليــه أخــذ بيــدها فقبلهــا،

المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون كأنما هى

 بقـــﻼدة يقلـــدها بهـــا فيناديهـــا ب )أم

ورحب بها ،وأجلسها فى مجلسـه ،وكـان إذا

فيما خلق من ذكر وأنثى ،فإذا تقدسـت

آية

المفكر الصوفي
المستشار


أبيها("] .توفيق أبو علم[.

فى المسيحية صورة

" - ٥لقـــد آثـــر ﷲ الزهـــراء بالنعمـــة

مـريم العـذراء ،ففــى

الكبـــرى ،فحصـــر فــي ولـــدها ذريـــة نبيـــه

اﻹســــﻼم ﻻ جــــرم

المصطفى  ،وحفظ بهـا أشـرف سـﻼلة

تتقــــــدس صــــــورة

عرفتها البشرية ] ."...عائشـة عبـد الـرحمن

فاطمــة البتــول بنــت

)بنت الشاطئ([.

رســـول ﷲ ."

يٍ
 - ٦أمــا وقــد تخيــر ﷲ ورســوله لعلــ ّ

]عبـــــاس محمـــــود

المرتضـــى ســـيدة نســـاء العـــالمين ،فاطمـــة

العقاد[.

الزهــراء البتــول ،ريحانــة الرســول العابــدة

" - ٤إن معرفــة

زوجـا وقرينـة ،فـﻼ غـرو أن ينجبــا
الزاهـدة
ً

فاطمـــــة الزهـــــراء

الذرية الشريفة والعترة الطـاهرة ،فهـي بقيـة



ﷲ الباقية لنبيه وحبيبـه مـن ذريتـه ،وأحـبهم
إلى نفسه وأقربهم به شب ًها في خلقه ،والنسمة
الطــاهرة الطيبــة الميمونــة التـي جعــل نســله
 منها ومن نسلها أئمة اﻷمة وخلفاء ﷲ
في أرضه وصلة الرحم وشيجة القربى بسيد
الخلق إلى يوم الدين] .أحمد أبو كف[.
 - ٧وقد ترجم العﻼمـة الشـيخ الصـاوي
شعﻼن عن قصيدة للشاعر السيد محمد إقبال




صبر الحسيـن وقـد أجـاب نداها

   
   
   
   
   

    
   
   
    


بقيـت علـى طول المدى ذكراها
والمجـد يشـرق مـن ثﻼث مطالع
فى مهـد فاطـمة فمـا أعـﻼهـا
هى بنت من هى زوج من هى أم من
مـن ذا يـدانـى فى الفخار أباها
هى ومضة من نور عين المصطفى
هـادى الشـعوب إذا تروم هداها
هو رحمـة للعالميـن وكعبـة الـ
آمال فى الدنيـا وفـى أخـراهـا
من أيقظ الفطـر النيـام بـروحه
وكأنـه بعـد البـلـى أحيـاهـا
وأعـاد تـاريـخ الحيـاة جديـدة
مثـل العـرائس فـى جديد حﻼها
ولزوج فاطمـة بسـورة هـل أتى
تاج يفوق الشمس عنـد ضحـاها

ء وللجـواهـر حسـنـها وصفاها
مـا سيـرة اﻷبـنـاء إﻻ اﻷمهـا
ت فهم إذا بلغـوا الرقـى صـداها
هـى أسـوة لـﻸمـهـات وقدوة
يترسـم القمـر المنـير خـطـاها
لما شكا المحتاج خـلف رحـابهـا

شاعر الباكستان فى السيدة الزهراء:

نسـب المسيح بنـى لمريم سيـرة

اﻷمهـات يلـدن للشمـس الضيـا

أسد بحصن ﷲ يرمـى المشكـﻼ
ت بصيـقـل يمـحو سطور دجاها
إيـوانـه كـوخ وكنـز ثـرائـه
سيـف غـدا بيـمـيـنه تيـاهـا
فى روض فـاطمة نما غصنان لم
ينجبهما فـى الـنيـرات سـواهـا
فأمير قافلـة الجهـاد وقـطـب دا
ئـرة الوئام واﻻتـحـاد ابـنـاهـا
حسن الـذى صـان الجماعة بعدما
أمـسى تـفـرقهـا يحـل عراها
ترك الخﻼفة ثم أصبـح فـى الديا
ر إمام ألفتـهـا وحـسن عﻼهـا
وحسين فى اﻷحرار واﻷبـرار ما
أزكـى شمـائـلـه ومـا أنداها
فتعلموا رى اليقيـن مـن الحسيـ
ـن إذا الحوادث أظلـمت بدجـاها
وتعلـمـوا حريـة اﻹيمـان مـن



رقت لتلـك النـفس فـى شكـواها
جـادت لتنـقذه برهـن خمـارها
يا سحب أين نـداك مـن جدواهـا
نور تهـاب النـار قـدس جـﻼله
ومنى الكواكب أن تنـال ضيـاهـا
جعلت مـن الصبر الجميل غذاءهـا
ورأت رضا الزوج الكريم رضاهـا
فمها يـردد آى ربـك بـيـنـمـا
يدها تديـر عـلى الشعيـر رحاهـا
بـلـت وسـادتهـا ﻵلـئ دمعهـا
من طـول خشيتـهـا ومـن تقواها
جبـريـل نحو العرش يرفـع دمعها
كالطـل يروى فى الجنـان رباهـا
لوﻻ وقـوفـى عنـد أمر المصطفى
وحدود شـرعتـه ونـحـن فداها
لمضيت للتطواف حـول ضريحـها
وغمـر بالقـبـﻼت طيـب ثراهـا

هذه الدنيا ﻻ يمكن توصيفها سـوى بأنهـا
ثمة رموز غير استثنائية ،يمر بها المرء منـا
في محاولة لفهمها وفك تلـك الرمـوز؛ حتـﻰ
يصــل فــي النهايــة إلــﻰ تفســير حقيقــي لذاتــه
واسـتنطاق كنــه وجــوده ،وهــذه العﻼقــة بــين
الــدنيا والمــرء تكمــن حالــة اﻻختيــار الحــر
الكامـل لــﻺرادة اﻹنســانية ،وتتنــوع رهانــات
اﻹنسان صوب شهوده الدنيوي ،فبين إنسـان
يقرر أن يتحمـل المسـئولية الكاملـة بتحـرره
مـــن قيـــد المســـئولية اﻷرضـــية بشـــهواتها
وفتنتها ،وبين آخر يدفع ثمن استﻼبه لشرور
النفس كالحقد والحسد والسخرية واﻻضطهاد
واســتغﻼل الضــعفاء تكمــن الحقيقــة ويســتقر
اليقين بـأن الـدنيا فـي كلتـا الحـالتين شـواغل
وعوارض ،وطوق النجاة هو أن تفنﻰ بذاتك
قبــل فنائــك ،وأن تعبــر البحــر لتصــل إلــﻰ
شاطئ بعيد عـن الـنفس قريـب مـن الـروح،
صا واح ًدا بغير تعدد ،هـو أنـت.
تجد فيه شخ ً
وهــذه الرحلــة التــي تســمﻰ الــدنيا مشــحونة
بمشـــاهد متباينـــة؛ مشـــهد يتســـم بـــالفجور
والغرور والـذات الفاسـدة ،ومشـهد مشـحون
بالتأمــل والتــدبر والتفكيــر ،ومشــهد ثالـــث
وأخير ينتهي بك إلﻰ يقين المعرفـة أﻻ وهـو
التصوف ،وهم أولئك الـذين اسـتحقوا عطـاء
الواجد باجتهاد بالموجود.
فأسرع طريقة لتحقيق غايـة العلـم وهـي
المعرفة طـرح اﻷسـئلة المباغتـة التـي تظـل
قابعة في الذهن بغير حراك لكن المرء علـﻰ
عا تارة وكر ًها تـارة
غوايته القديمة يأبﻰ طو ً
أخرى في الدفع بها إلﻰ الشهود والحضـور،
لــذا فمــن اﻷحــرى مباغتتــك أنــت بأســئلة
الدهشة .ماذا ستسطر في صفحتك الشخصية
بكتــاب التــاريخ عــن واقعــك اﻹنســاني الــذي
ستوص ـف مﻼمــح الجيــل
عاصــرته؟ وكيــف
ِّ
وأخيـرا هـل أتـاك
الزمني الذي تنتمي إليـه؟
ً
حديث الحكمة؟ .
وبكثــرة اﻷســئلة تســتطيع أن تصــل إلــﻰ
يقــين المعرفــة ،فحينمــا ســئل عبــد ﷲ بــن
عباس :بأنﻰ أصبت هذا العلم؟ قـال" :بلسـان
سئول وقلب عقول" ،وقد ﻻ يعي كثيرون أن
هناك ما يسمﻰ بمقام اليقين ،وهو مقام العابـد



الذي يفكر بعقل سديد مستنير خا ٍل من هوس
فتنة الدنيا ،وبطش شواغلها الفانية.

وهذا اليقـين هـو المقـام الـذي ينتقـل بـك
ســريعًا مــن حــال الشــك المتولــد مــن طــرق
اﻷسئلة إلﻰ برهان المعرفة الذي يتحقق عـن
طريــق الثقــة فــي ﷲ وبــا التــي ﻻ يعتريهــا
شك أو ظن سلبي ،ثقة مفادها اطمئنان القلب
مع ﷲ ،وهكذا كان حال اﻷنبياء والرسل مـع
ﷲ تبارك وتعالﻰ.
فنوح  الذي استقر قلبـه بالطمأنينـة
وهو يصنع الفلك ويأمر أهلـه بالتوحيـد كـان
علـــﻰ موعـــد بالثقـــة مـــع ﷲ  والنجـــاة
والفﻼح ،وإبراهيم  حينما أمر أن يأخـذ
زوجــه وابنــه إســماعيل  إلــﻰ موض ـع
غير ذي زرع ويتركهما فتكرر السيدة هاجر
سؤالها مرات ثﻼث :أ يـأمرك بهـذا؟ فقـال
 " :نعم " ،فقالت " :إذًا ﻻ يضيعنا ربك
" .فكان إبراهيم وزوجه علﻰ موعد آخر مع
الثقة با بطمأنينة أودعها ﷲ بقلبيهما.
ورسولنا الكريم محمد بن عبـد ﷲ 
يقول شار ًحا دﻻﻻت اليقين بحديثه الشـريف،
يقــول " :إن لكــل إيمــان حقيقــة ،فمــا حقيقــة
إيمانـك؟ " ،إذًا اليقـين بـا يحتـاج إلـﻰ نــوع
اســتثنائي وعظــيم مــن اﻹيمــان ﻻ يتحقــق إﻻ
باﻻجتهاد في الطاعات مع مسـاحات واسـعة
من اﻻطمئنان بقضاء ﷲ وقدره .وعليـه فـإن
المؤمن ﻻ بد وأن يعي بـأن مقـام اليقـين هـذا
يتفضل ﷲ به علﻰ مـن جاهـدوا فـي سـبيله،
وقاموا جاهدين بتطهير نفوسهم من شرورها
وشهواتها ،وأخلصوا العبادة للواحـد القهـار،
وتعلقت با هممهم.
وكــل مــن اليقــين والمعرفــة واﻻطمئنــان
يتحقــق لمـــن أنـــس بــا  ،يقـــول ذو النـــون
المصري " :إذا أكرم ﷲ عبـ ًدا ألهمـه ذكـره،
وألزمه بابه ،وآنسه بـه ،يتعـرف إليـه بـأكبر
الفوائد ،ويمده من عنده بالزوائـد ،ويصـرف
عنــه أشــغال الــدنيا والبﻼيــا ،فيصــير مــن
ً
وميتـا،
خواص ﷲ وأحبابه ،فطوبﻰ لـه حيـا
ولــو علــم أبنــاء الــدنيا مــا فــاتهم مــن حــظ
المقربين ،وتلذذ الذاكرين ،وسرور المحبـين:
ضا " :إذا صح اليقـين
لماتوا كم ًدا " .وقال أي ً

في القلب صح الخوف منه ".
وروى بعض الصالحين أنه رأى جاريـة
في البادية ليس معها أحد ،فقال لها :إلﻰ أيـن
أنت ذاهبـة؟ فقالـت :إلـﻰ الحبيـب .قـال :فمـا
تستوحشــين وحــدك هــذه الباديــة؟ ،فرفعــت
ض َو َمـا
صوتها قائلةَ  :ي ْعلَ ُم َما َي ِل ُج فِي اﻷ َ ْر ِ
س َماءِ َو َمـا َي ْعـ ُر ُج
نز ُل مِ نَ ال ﱠ
َي ْخ ُر ُج مِ ْن َها َو َما َي ِ
ُ
ُ
ُ
فِي َها َوه َُو َمعَ ُك ْم أَيْنَ َما كنت ْم َو ﱠ ُ ِب َما تَ ْع َملـونَ
ير) الحديد .(٤ :ثـم أردفـت قائلـة :مـن
ص ٌ
َب ِ
اسـتأنس بــا  ،اســتوحش عمـن ســواه ،ومــن
طلب رضاه ،صبر علﻰ قضاه.

ووســـط هـــذه اليوميـــات وغيرهـــا مـــن
إحداثياتنا اليومية المكرورة والمتتابعـة بكلـل
ونصــب وصــخب وضــجيج ،نقــف أمــام آي
الذكر الحكيم بمساحات بعيدة وعريضـة مـن
الدهشة والتأمل ،ونقول ﻷنفسنا ذات العبـارة
التي ﻻ نمل من ذكرها وتبقﻰ خير دليل علﻰ
إعجــاز الــنص القرآنــي وديمومتــه وبﻼغتــه
اﻻستثنائية أﻻ وهي وكأني أول مرة أقرأ هذه
اﻵية! .وهذه العبارة التي أصبحت من أبـرز
تعليقاتنــا ونحــن نقــرأ القــرآن الكــريم بــتمعن
ﻻسيما في المناسبات الدينية كشهر رمضـان
الذي نتبارى فيه بختم القرآن دونما اﻻكتراث
بتفســيره أو فهــم معانيــه الجليلــة تعــزز لــدينا
يقــين أن القــرآن بحــق هــو معجــزة اﻹســﻼم
الخالدة.
وكم من مرة ـ عزيزي القـارئ الكـريم ـ
قــرأت أو ســمعت قــول ﷲ تعــالﻰ فــي كتابــه
العزيز لنبيه موسـﻰ ِ  :إ ِّنـي أ َ َنـا َر ﱡبـكَ
َف ـ ْ
اخلَ ْع َن ْعلَ ْي ـكَ ِإ ﱠن ـكَ ِب ـ ْال َوا ِد ال ُم َق ـد ِﱠس ُط ـ ًوى
)طــه (١٢ :لكنــك لــك تكتــرث بمســألة خلــع
النعلين التي وردت في اﻵيـة الكريمـة .ولقـد
اجتهــد كثيــرون وﻻ يزالــوا فــي اجتهــادهم
لتفســير هــذه اﻵيــة التــي وردت فــي ســورة
)طــه( فمــنهم مــن وقــف عنــد حــدود اللفــظ
اللغوي ولم يتعـده ،ومـنهم مـن أقـرن الـنص
قاصرا تفسيره عنـد
بسياقه التاريخي الزمني
ً
موســـﻰ  ،ومـــنهم مـــن أخـــذ بالتأويـــل
وغاص في دﻻﻻت النص غير الظاهرة.
فالحسين بن مسعود البغوي فـي تفسـيره
يـورد رأي عكرمـة ومجاهـد بـأن ﷲ تبــارك

وتعــالﻰ أمــر موســﻰ بخلــع النعلــين ليباشــر
بقدمه تراب اﻷرض المقدسة ،فينالـه بركتهـا
ﻷنهـــا قدســـت مـــرتين ،فخلعهمـــا موســـﻰ
وألقاهما.
أما الشوكاني فـي تفسـيره المعنـون بــ "
فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة
" فيقــول :إن المعنــﻰ المــراد مــن اﻵيــة أن
سبحانه أمر موسﻰ بخلع نعليه؛ ﻷن ذلك أبلغ
في التواضع ،وأقرب إلﻰ التشريف والتكريم
وحسـن التــأدب .وقيـل :إنهمــا كانـا مــن جلــد
حمار غير مدبوغ ،ويردف الشوكاني قـائﻼً:
" ثم علـل سـبحانه اﻷمـر بـالخلع فقـال :إنـك
بــالوادي المقــدس طــوى المقــدس المطهــر،
والقـــــدس الطهـــــارة ،واﻷرض المقدســـــة
المطهرة ،سميت بـذلك؛ ﻷن ﷲ أخـرج منهـا
الكافرين وعمرها بالمؤمنين ".
وابن العربي في كتابه " أحكام القـرآن "
يرى أن في اﻵية الكريمـة مسـألتين؛ اﻷولـﻰ
ينقلهــا نق ـﻼً عــن ســابقيه وهــي كانــت نعــﻼ
موسﻰ من جلد حمار ميت ،أما الثانيـة وهـي
رأي ابن العربي الشخصي :إن قلنا :إن خلـع
النعلين كان لينال بركـة التقـديس فمـا أجـدره
بالصــحة ،فقــد اســتحق التنزيــه عــن النعــل،
واستحق الـواطئ التبـرك بالمباشـرة ،كمـا ﻻ
تــدخل الكعبــة بنعلــين ،وكمــا كــان مالــك ﻻ
يركب دابـة بالمدينـة ،بـرا بتربتهـا المحتويـة
علﻰ اﻷعظم الشريفة ،والجثة الكريمة.



وإن قلنــا بروايــة ابــن مســعود ،وإن لــم
تصـح ،فلـيس بممتنـع أن يكـون موسـﻰ أمـر
بخلع نعليه ،وكان أول تعبد أحدث إليـه ،كمـا
كـان أول مــا قيــل لســيدنا محمــد  قولــه
تعالﻰُ  :قـ ْم فَأَنـذ ِْر * َو َر ﱠبـكَ فَك َِّبـ ْر * َو ِث َي َابـكَ
فَ َ
الرجْ زَ فَا ْه ُج ْر) المدثر.(٥ - ٢ :
ط ِّه ْر * َو ﱡ
وإذا كانت التفاسير جميعها تكاد تتفق في
أمر النعلين من خﻼل التوصيف المادي ،فإن
التوصيف المعنوي يحتاج إلـﻰ تـدبر للمعنـﻰ
الماورائي أو فوق المعرفي ،فهناك من يرى
أن النعلــين همــا الــنفس والجســد ،واﻷهــل
والمال ،والدنيا وفتنتهـا ،ولربمـا أن طاعاتنـا
تبدو منتقصة بعض الشيء ﻷننـا نـذهب إلـﻰ
ﷲ تعالﻰ ونحـن أكثـر انشـغاﻻً بـأمور الـدنيا
ومشـــاغلها ومطامحنـــا الشخصـــية التـــي ﻻ
تخـرج عـن فلـك الـنفس والجسـد ،ومـا أقــبح
طوعـا وهـم
المرء ساعة ما يغـدو إلـﻰ ربـه
ً
محمــل بهــواجس الــنفس وشــهوات الجســد
فار ً
غا مـن روحـه ويقينـه .وهـذا مـا أراد بـه
سعد بن عبد ﷲ القمي اﻷشـعري فـي تأويلـه
لﻶية القرآنية أي نزع حب اﻷهل والمال من
القلب وإخﻼص المحبة وحده.
ومجمــل اضــطراباتنا النفســية وهمومنــا
اليومية أننا أصـبحنا مكبلـين بـالنفس التـي ﻻ
تشــــبع وﻻ ترتــــوي الطامعــــة والجامحــــة
والمتمردة بطبيعتها ،واستحلنا مسجونين تمام
القيــد بخواطرنــا المهتــزة والمتأرجحــة بــين
الظهور والخفوت واﻻرتفاع والهبوط.
والنبي  يقول في حديثـه الشـريف:
ً
واعظـا مـن
" من يرد ﷲ به خي ًرا يجعل لـه
قلبه " ،اﻷمر الذي يـدفعنا أن نـذهب إلـﻰ ﷲ
تبــارك وتعــالﻰ مجــردين مــن نفــس خبيثــة،
وجسد ﻻ يفكر إﻻ بمنطقـه الضـيق ،ومسـألة
خلع النعلين قريبة الصلة بقول ﷲ تعالﻰ فـي
سورة الحج َ و َجا ِهدُوا فِي ﱠ ِ َح ﱠق ِج َهـا ِد ِه
)الحج ،(٧٨ :ومن هذا الجهـاد جهـاد الـنفس
وهو المقصود بتزكيتها بأداء الحقوق وتـرك
الحظــوظ كمــا يقــول اﻹمــام اﻷلوســي فــي
تفسيره ،وجهاد القلب بتصـفيته وقطـع تعلقـه
بالكونين ،وجهاد الروح بإفناء الوجود.



حرب ـا علــى
الزمــان ،كمــا أن إنكلتــرا شــنت
ً

إن المــدمن علــى تعــاطي المســكرات أو

ظـــــــاهرة

علـــى عـــادات قبيحـــة كالكـــذب ،والجـــبن،

العــــــــادة

وينـــدفع إلـــى ارتكـــاب الجـــرائم؛ كالســـرقة

الســــــرية

المخــدرات يتصــف بصــفات ذميمــة ،ويعتــاد

واﻻســتهانة بــالقيم اﻷخﻼقيــة والمثــل العليــا،

والدعارة ،واﻻعتداء على اﻷنفـس ،ويصـاب

الصين التي حظرت تجارة اﻷفيـون فسـميت
حرب اﻷفيون.
وأما حكم اﻹسﻼم في تعاطي المسـكرات
والمخدرات :فإنه التحـريم باﻹجمـاع ،وذلـك
لﻸدلة التالية:
 -يقول ﷲ تعالى في تحريم الخمر :يـا

بتميـــع الخلـــﻖ ،وتحلـــل اﻹرادة ،وضـــعف

أَي َﱡهـ ـا ﱠالـ ـذِينَ آ َم ُنـ ـواْ إِ ﱠن َمـ ـا ْالخ َْمـ ـ ُر َو ْال َمي ِْسـ ـ ُر

الشعور بالواجب.

ع َمـــ ِل
نصـــابُ َواﻷ َ ْزﻻ ُم ِر ْجـــ ٌ
س ِ ّمـــ ْن َ
َواﻷ َ َ

هــذا عــدا عمــا يقضــي وقتــه فــي أوكــار
سرية مع شراذم مـن اﻷشـرار ،ورفـاق مـن

)( ٤

ال ﱠش ْي َ
ان فَاجْ تَ ِنبُوهُ لَعَلﱠ ُك ْم تُ ْف ِلحُونَ * إِ ﱠن َمـا ي ُِريـ ُد
ط ِ
ال ﱠش ْي َ
ضاء فِي
طانُ أَن يُوقِ َع َب ْي َن ُك ُم ْال َعد ََاوة َ َو ْال َب ْغ َ

الفجار حيث يستبيح معهم كل موبقة ،وينتهك

عـ ِن
ْال َخ ْم ِر َو ْال َم ْيس ِِر َو َي ُ
ص ﱠد ُك ْم َعن ذ ِْكـ ِر ﱠ ِ َو َ

بخلطتهم كل حرمة.

الص ـﻼةِ فَ َه ـلْ أَن ـتُم ﱡمنت َُه ـونَ ) المائــدة،٩٠ :
ﱠ

ومن المعلوم أن الدول اﻻستعمارية تتخذ

(٩١

مــن تــرويج المخــدرات ســﻼ ًحا ً
فتاك ـا لكســر

 -ويقول 

شـــوكة الشـــعوب ،وتمييـــع أخـ ـﻼق اﻷمـــة،

فـي تحريمهـا كمـا روى

أبو داود) :لعن ﷲ الخمر وشـاربها وسـاقيها

وإخمـاد جـذوة روح الجهـاد والمقاومـة .....

ومبتاعهــا وبائعهــا وعاصــرها ومعتصــرها

وإن مصـــر مازالـــت تعـــاني مـــن حـــرب

وحاملها والمحمولة إليه(.

روج لهـا ،ووضـع بـذورها
المخدرات التـي ّ

وأما تحريم المخدرات :فاﻷدلة أكثر مـن

اﻻســتعمار البريطــاني منــذ ربــع قــرن مــن

أن تحصى ،وإليكم شيئًا منها:



)أ( انــدراجها تحــت عمــوم قولــه تعــالى:

       

َ وي ُِحـــ ﱡل لَ ُهـــ ُم ﱠ
ع َلـــ ْي ِه ُم
الط ِّي َبـــا ِ
ت َوي َُحـــ ِ ّر ُم َ

        

ال َخ َبا ِئثَ ) اﻷعراف.(١٥٧ :


ٱ 
قريبـا ،والقريـب
فيرى مـن يتعاطاهـا البعيـد
ً

تــداووا بحــرام( ،وروى البخــاري عــن ابــن

بعيـ ًدا ،ويتخيـل مـا لـيس بواقـع ،ويسـبح فـي

مسعود 

)ب( تدخل في حديث النهـي الـذي رواه

بحر من اﻷوهام واﻷحﻼم ،ويهيم فـي أوديـة

ﷲ لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم(.

اﻹمام أحمد في مسنده ،وأبـو داود فـي سـننه

من الخيال؛ حتى ينسى نفسـه ودينـه ودنيـاه؛

فهذه النصوص بجملتها تدل دﻻلة قاطعة

بسند صحيح عن أم سلمة زوج النبـي 

وقــد حكــى القرافــي اﻹجمــاع علــى تحــريم

على أن استعمال الخمر وحدها كدواء حـرام

أنها قالت) :نهـى رسـول ﷲ  عـن كـل

الحشيش.

يأثم من يتناولها.

وقولــه ) :ﻻ ضــرر وﻻ ضــرار(
رواه أحمد وابن ماجه.

مسكر ومفتر( .والمخدرات تدخل في النهـي
باعتبار أنها مفترة.
)ج( أنها تندرج فـي أدلـة تحـريم الخمـر
باعتبــار أنهــا تخــامر العقــل وتخرجــه عــن
طبيعته المدركة الحاكمة ،فقد روى البخاري
ومسلم أن أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب



أعلن على الناس من فوق منبر رسـول

ﷲ ) :الخمر مـا خـامر العقـل( ،وهـذه
الكلمــة تحــدد مفه ـوم الخمــر؛ حتــى ﻻ تكث ُـر
أســئلة المشــتبهين ،فكــل مــا ﻻبــس العقــل،



أما ما خالط بعض اﻷدوية بنسـبة مقـدرة

بقى هنـاك جانـب قـد يسـأل عنـه بعـض
النــاس وهــو اســتعمال الخمــر كــدواء ....

والجواب ما أجاب عنـه الرسـول 

فـي

الحــديث الــذي رواه مســلم وأحمــد وغيرهمــا
حين سأله رجل عن الخمر ،فنهاه عنها ،فقال
الرجل :إنما أصنعها للدواء قال ) :إنـه
ليس بدواء ولكنه داء( ،وروى أبو داود عـن
النبــي  أنــه قــال) :إن ﷲ أنــزل الــداء
والدواء ،وجعـل لكـل داء دواء ،فتـداووا وﻻ

وأخرجـــه عـــن طبيعتـــه المميـــزة المدركـــة
الحاكمــة فهــو مــن الخمــر المحــرم إلــى يــوم
القيامة.



ومن ذلك تلك المـواد التـي تعـرف باسـم
المخدرات؛ كالحشيش والكوكـايين واﻷفيـون
تأثيرا بالغًا علـى العقـل،
ونحوها ،فإنها تؤثر
ً



في شأن المسـكر أنـه قـال) :إن

مــن الكحــول – لضــرورة – كحفظهــا مــن
الفساد مـثﻼً فإنـه يجـوز اسـتعمالها إذا تعـين
طبيب ـا
الشــفاء بهــا ،وكــان الواصــف للــدواء
ً
مـاهرا يخشـى ﷲ فـي السـر والعلـن؛
مسل ًما
ً
ﻷن مبادئ الشريعة قائمة على اليسر ،ودفـع
الحرج ،وتحقيﻖ مصالح الناس ،واﻷصل في
ض ُ
ط ﱠر غ َْيـ َر
ذلك قوله تبارك وتعالى :فَ َم ِن ٱ ْ
ۢ
علَ ْي ِه) البقرة.(١٧٣ :
عا ۢ ٍد فَﻼَ ِإ ْث َم َ
اغ َوﻻَ َ
َب ٍ




قرر الرئيس التونسي قيس سعيد :تجميد كل سلطات مجلس النواب،
ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان ،وإعفاء رئيس الوزراء هشام
المشيشي من منصبه.
كما قرر الرئيس التونسي ،بموجب الفصل  ٨٠من الدستور ،تولي رئاسة
النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق
تونس ،وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد
ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية ،قال
الرئيس التونسي" :لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ،ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابﻼً من
الرصاص".
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل اﻹعﻼم الرسمية" :لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ،ولكن في المقابل
الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
من جهته ،اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس باﻻنقﻼب على الثورة والدستور؛ بعد ما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال
الحكومة.
ضا لقرارات الرئيس سعيد.
ولوحت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بدفع أنصارها للنزول للشارع رف ً
ﱠ
وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز لﻸنباء" :نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة ،وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون
عن الثورة"
وكانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة يوم اﻷحد في عدة مدن تونسية ،حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي
واﻻقتصادي واﻻجتماعي في البﻼد.
وتحدى آﻻف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس وارتفاع درجات الحرارة لﻼحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى.
ورددت الحشود ،التي تألفت غالبيتها من الشباب ،شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.
وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة  ٢٥يوليو دعوة لﻼحتجاج في الذكرى  ٦٤ﻻستقﻼل تونس.
وانتشرت قوات اﻷمن ،خاصة في تونس العاصمة ،حيث أغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيس للعاصمة ،طريق
بورقيبة ،الذي كان موقعًا رئيسيا للثورة التونسية قبل عقد من الزمان.
كما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب ،ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات اﻷمن بالحجارة ،واعتقلت قوات اﻷمن عدة أشخاص .كما
اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخرى ،وﻻ سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.
كما اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة ،وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان .وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على اﻹنترنت
تصاعد الدخان من مقر النهضة .وقام المهاجمون بإتﻼف أجهزة الحاسب اﻵلي وغيرها بداخل المقر ،وألقوا وثائق وأورا ًقا في الشارع.



عقد مجلس اﻷمن جلسة يوم  ٨يوليو الماضي
لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على
مجرى نهر النيل وسط اعتراضات مصرية
وسودانية على ملء الخزان المائي دون اتفاق بين

أعلنت وزارة اﻻقتصاد اللبنانية ،رفع سعر الخبز المدعم للمرة الخامسة خﻼل عام ،وسط
أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البﻼد.
وقالت الوزارة :إن سبب هذه الزيادة إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر؛ مما يرفع
تكلفة إنتاج الخبز.
وكان سعر ربطة الخبز في لبنان يصل إلى  ١٥٠٠ليرة مع بداية اﻷزمة اﻻقتصادية عام

الدول الثﻼث.
ولم يصدر أي قرار بشأن مشروع تقدمت به

٢٠١٩م ،وأصبح اﻵن ثمنها يزيد على  ٤٢٥٠ليرة لبنانية مع إنقاص وزنها ،نتيجة انهيار
سعر صرف الليرة أمام الدوﻻر وارتفاع تكلفة اﻹنتاج.

تونس ﻷعضاء مجلس اﻷمن يدعو إلى التوصل

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث ،وهي اﻷزمة التي يرجح

ﻻتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن

البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ اﻷزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ١٥٠

تشغيل السد خﻼل ستة أشهر.

الماضية.

وشدد وفود باقي الدول اﻷعضاء في مجلس
اﻷمن على دعمهم الوساطة اﻷفريقية لحل الخﻼفات
حول الخزان المائي اﻹثيوبي.

ينكمش بنسبة  % ٩٫٥في عام ٢٠٢١م ،وذلك بعد انكماشه بنسبة  ٪٢٠٫٣في ٢٠٢٠م،
و ٪٦٫٧في ٢٠١٩م.
وفقدت العملة اللبنانية  ٪٩٠من قيمتها ،محطمة مستوى قياسيا للهبوط ،وكان المصرف

وأعلنت الدول الـ  ١٥اﻷعضاء بالمجلس
ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية اﻻتحاد
اﻷفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم
يلبي احتياجات الدول الثﻼث ويؤدي إلى تخفيف
التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة
اﻷفريقية.

وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر :إن الناتج المحلي اﻹجمالي للبنان من المتوقع أن

المركزي قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العمﻼت اﻷجنبية من  ٣٠مليار دوﻻر في بداية
اﻷزمة في أكتوبر عام ٢٠١٩م ،إلى ما يقرب من  ١٥مليار دوﻻر حال ًيا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين ،ويعيش أكثر من نصف السكان اﻵن تحت
صا حادا في البنزين واﻷدوية ومنتجات رئيسة أخرى ،ويستمر
خط الفقر ،كما أن هناك نق ً
انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.
وفي خضم هذه اﻷزمات ،اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ،سعد الحريري ،عن
تشكيل الحكومة اللبنانية ،وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون يوم  ١٥يوليو الماضي.

ملوحـة بـاللجوء إلـى
أعلنت الحكومة العراقية ،يوم  ١١يوليو ،أن إيران "قطعت المياه بشكل تام عـن العـراق"ِ ّ ،
المجتمع الدولي في حال استمر الوضع.
وتتحكم إيران في سريان المياه بأنهار سيروان والكارون والكرخة ،التي تمد مناطق شرق العراق بالمياه العذبة.
صـفرا"،
وقال الحمداني في تصريح لقناة العراقية اﻹخبارية :إن المياه التي تصل العـراق مـن إيـران "أصـبحت
ً
ملم ًحا إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر ،وإطﻼق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية".
ولفت الوزير إلى "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه" ،مضيفًا" :الخزين المائي جيد لتأمين
الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".
وتابع الحمداني" :تحدثنا مع إيران وتركيا لﻼتفاق على بروتوكول تقاسم الميـاه ،إﻻ إننـا لـم نحصـل علـى إجابـة
حتى اﻵن" ،مضيفًا أنه "ﻻ يمكن أن تبقى اﻷمور من دون اتفاق بشأن اﻹطﻼقات المائية مع الدول المتشاطئة".
وذكر وزير الموارد المائية أن "اﻷزمة ستتفاقم في محافظـة ديـالى إذا اسـتمرت إيـران بقطـع الميـاه عـن أنهـار
سيروان والكارون والكرخة".



قالت المفوضية السامية لﻸمم المتحدة لشؤون الﻼجئين :إن  ٢٧٠ألف أفغاني نزحوا داخل بﻼدهم منذ يناير مع انسحاب القوات
اﻷجنبية التي تقودها الوﻻيات المتحدة.
وأرجعت المفوضية ذلك إلى العنف وانعدام اﻷمن ،ﻻفتة إلى أنه بهذا العدد يرتفع إجمالي عدد السكان النازحين إلى أكثر من ٣٫٥
مليون شخص.
وأشارت المفوضية إلى أن اﻷطفال والشباب يشكلون نحو  ٪٦٥من السكان اﻷفغان ،داخل وخارج أفغانستان ،بحسب موقع
المفوضية.
ولفتت إلى أن إيران وباكستان تستضيفان ما يقرب من  ٪٩٠من الﻼجئين اﻷفغان ،مع وجود ما مجموعه أكثر من مليوني ﻻجئ
أفغاني من المسجلين رسميا ،ومنح كﻼ البلدين الﻼجئين اﻷفغان حق الوصول إلى أراضيهما وطلب الحماية.
وبحسب "رويترز" ،مع عزم مقاتلي طالبان على ما يبدو على هزيمة حكومة أشرف غني المدعومة من الغرب ،يخشى جيران
أفغانستان عبور الﻼجئين الحدود مع اشتداد القتال وتدهور اﻷحوال المعيشية.
واجتمع وزراء خارجية الدول اﻷعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه عاصمة طاجيكستان ،ودعوا إلى إنهاء العنف ضد
المدنيين اﻷفغان ،وحثوا الحكومة على تعزيز وضعها لتحقيق اﻻستقرار.
وقد تدفع أزمة إنسانية اﻷفغان إلى الفرار من بﻼدهم مثلما يفعل القتال.
ووف ًقا لﻸمم المتحدة يحتاج نحو  ١٨٫٤مليون شخص ،أي نحو نصف سكان البﻼد ،مساعدات إنسانية.
وحثت المنظمة الدولية على جمع  ١٫٣مليار دوﻻر لعملياتها هناك في العام الحالي ،لكنها لم تتلق سوى نحو  ٪٢٣من هذا المبلغ.
وكشف مسؤول بارز في اﻹدارة اﻷمريكية أن بﻼده تبدأ في تسيير رحﻼت ﻹجﻼء جزء من اﻷفغان المتقدمين للحصول على
تأشيرة هجرة للوﻻيات المتحدة ،في اﻷسبوع اﻷخير من يوليو.
وقال المسؤول اﻷمريكي :إن اﻹدارة ﻻ تعتزم كشف تفاصيل عن موعد قيام الرحﻼت ﻷسباب تتعلق بـ "اﻷمن التشغيلي".
يأتي هذا عقب إعﻼن القيادة المركزية اﻷمريكية ،انسحاب ما يزيد عن  ٪٩٥من قواتها من أفغانستان.
وتخطط الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان ،وتسليم البﻼد لطالبان ،بحلول  ١١سبتمبر المقبل ،تاريخ
الذكرى العشرين لهجمات عام ٢٠٠١م ،التي قادت واشنطن لﻺطاحة بنظام "طالبان".

أصبحت دولة اﻹمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تفتح سفارة في إسرائيل ،حيث أشاد مبعوثها بفرص التجارة واﻻستثمار التي
ستقرب العﻼقات بين مراسم رفع العلم.
ويأتي افتتاح سفارة دولة اﻹمارات العربية المتحدة في بورصة تل أبيب عقب افتتاح السفارة اﻹسرائيلية في اﻹمارات في يونيه الماضي.
وقال سفير اﻹمارات العربية المتحدة محمد محمود آل خاجة بعد رفع علم بﻼده خارج المبنى" :لقد رأينا مناقشات حول فرص التجارة
واﻻستثمار ﻷول مرة منذ تطبيع العﻼقات".
وأضاف" :لقد وقعنا اتفاقيات رئيسية في مجموعة متنوعة من المجاﻻت  ،بما في ذلك اﻻقتصاد والسفر الجوي والتكنولوجيا والثقافة".
ووصف الرئيس اﻹسرائيلي إسحاق هرتسوغ السفارة بأنها "معلم هام في رحلتنا نحو المستقبل والسﻼم واﻻزدهار واﻷمن في الشرق
اﻷوسط".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ،عن رئيس مجلس اﻷعمال اﻹسرائيلي اﻹماراتي عبد ﷲ باقر ،قوله :إنه بمجرد أن نحصل على استقرار
سياسي آمن في غزة؛ فإن اﻻستثمار سيأتي بالطبع.





ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

كان زيد بن ﻋمر بن الخطاب يقول :أنا ابن الخﻠيفتـين،
يقصد ﻋمر بن الخطاب وﻋﻠﻲ بن أبﻰ طالب .



 كل الناس أمروا بأن يقولوا :ﻻ إله إﻻ ﷲ ،إﻻ رسولﷲ ،فإنه رفع قدره ﻋن ذلك ،وقيل له :فَا ْﻋﻠَ ْم أ َ ﱠنهُ ﻻَ ِإ َلهَ ِإﻻﱠ
ﱠ ُ ،فأمر بالعﻠم ﻻ بالقول.

 كــل ُمصــطنع ﻋارف ـ ٍة ،فإنم ـا يصــنع إلــﻰ نفســه ،فــﻼتﻠتمس من غيرك شكر ما أتيته إلﻰ نفسك وتممت به لـذتك،
ووقيت به ﻋرضك.

 قال الشافعﻰ رحمه ﷲ :ما جادلت أحدًا إﻻ تمنيت أنيُظهر ﷲ الحق ﻋﻠﻰ لسانه دونﻲ.
 قال السباﻋﻰ رحمه ﷲ :ما رأيت كاﻷب يهدم أوﻻدُهبنيانـه وهـو بهــم فـرح ،وين ّغِصـون ﻋﻠيــه ﻋيشـه وهـو بهــم
َ
مسرور.

 -من قبل معروفك؛ فقد باﻋك مروءته.

 -قال أحد الحكماء :زئير اﻷسد ﻻ يكفﻲ لقتل الفريسة.

 -إلﻰ ﷲ أشكو :بﻼدة اﻷمين ،ويقظة الخائن.

 -قال أحد الحكماء :قد يجد الجبـان  ٣٦حـﻼ لمشـكﻠته،

 -من كثر حقده؛ قل ﻋتابه.

ولكن ﻻ يعجبه إﻻ ح ﱞل واح ٌد وهو الفرار.


قال العتبﻰ :لما أسن أبو براء ﻋمرو بن مالـك ،المﻠقـب

 قــال أحــد العــارفين :مصــيبتان لــم يُســمع بمثﻠهمــاتصيبان العبد ﻋند موته :يؤخذ ماله كﻠه ،ويُسأل ﻋنه كﻠه.

قﻠبـا،
بمﻼﻋب اﻷسنة ،وكان فﻰ الجاهﻠية من أشـجع النـاس ً



وأقواهم جسـ ًما ،وأﻋﻠمهـم بفنـون القتـال ،ضـعفه بنـو أخيـه
واتهموه بالخرف ،ولم يكن له ولد يدافع ﻋنه ،فأنشأ يقول:

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
 متﻰ ساحت النفس فـﻲ مﻠكـوت ﷲ اﻷﻋﻠـﻰ؛ تجافـتالحضور.
دار الغرور ،واتصﻠت بالنور ،فحصل لها
ُ
َ
 -الهجرة ثﻼث :هجرة بأمر ﷲ إلﻰ بيـت ﷲ ،وهجـرة


تزوج سيدنا ﻋمر بن الخطـاب  السـيدة )أم كﻠثـوم(
بنت اﻹمام ﻋﻠﻲ بن أبﻰ طالب  ،وبنـت السـيدة فاطمـة
الزهراء  ،وحفيدة رسول ﷲ  فولدت له زيدًا.

بتوفيق ﷲ من الدنيا إلـﻰ اﻵخـرة ،وهجـرة بفضـل ﷲ مـن
الدنيا واﻵخرة إلﻰ ﷲ َ وأ َ ﱠن َم َر ﱠدنَا إِلَﻰ ﷲ ،أَﻻَ إِلَﻰ ﷲ
ور.
ير اﻷ ُ ُم ُ
َص ُ
ت ِ
 شتان بين مهاجر إلﻰ الحبيب ،وبين آنس به فﻰ مقامقريب.



 ســماحة موﻻنــا اﻹمــام المجــدد ُح ﱠج ـةَ اﻹســﻼم
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو
سـركم ،ونفعنـا ﷲ بكـم ،وجعلكـم
العزائم -قـدﱠس ﷲ ﱠ
ولي ـا مرش ـدًا لطــﻼب العلــم النــافع -مــع بدايــة عــام
هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهـى الهجـرة
أو مــا يســميه القــوم السـياحة إلــى ﷲ ،فنرجــو مــن
ســماحتكم التكــرم ببيــان دروس حــوادث الهجــرة،
مقارنة مع اﻹسراء ،مع كشف سر المعية فى الغار،
وتوحيــــد القلــــوب بقولــــه ) :دعوهــــا فإنهــــا
مأمورة(.



ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
اســتفتح كنــوز الفــتح باســم الفتــاح العلــيم،
وأســتجدى ســوابغ اﻵﻻء باســم الوهــاب الكــريم،
ضارعًا إلى القريب أن يفتح علينا أبـواب عطايـاه
بالﻣنح والﻣنن دافعًا عنـا وهـو القـوى الـدافع شـر
الﻣحن واﻹحن والهرج والﻣرج والفتن.
يا بنى :إن الهجـرة الشـريفة تبـين ﻣـا تحﻣلـه
سيد الﻣرسلين  ﻣن العناء فـى سـبيل إعـﻼء
كلﻣــة ﷲ بتوحيــد ﷲ ،ونجــاة الﻣجتﻣــع اﻹنســانى
باﻹســﻼم  ،ﻣســتعينًا بــا ســبحانه علــى فــادح
اﻵﻻم وقارس الﻣﻼم ،وﻣعاداة أهل الظلم والظـﻼم
بهﻣــة ذكرهــا يحيــى اﻷرواح وينشــط اﻷشــباح،
داعيـا إلــى
وكيــف ﻻ ،وهــو ﻣنفــردًا قــام
ً
الحـــق بـــين ﻣلـــوك عبـــدوا ﻣـــن دون ﷲ فهـــدم
عروشــهم ،وجهالــة عﻣيــاء أصــﻣت اﻵذان عــن
الحــق ،وأعﻣــت اﻷبصــار عــن الهــدى ،وقفلــت
القلوب عن قبول الرشاد ،فتحﻣل ﻣا ﻻ يتحﻣله كل
صـبرا
اﻷنبياء صلوات ﷲ وسﻼﻣه عليه وعلـيهم
ً
فــى ﷲ ﻣــع ﷲ؛ حتــى ذلــت التيجــان ،وانحنــى
الطغيان ،وساد بﻼل الحبشى ،وسـلﻣان الفارسـى،
وصهيب الروﻣـى علـى كسـرى وقيصـر وهرقـل
وﻣقوقس ،فأصبح اﻹنسان باﻹيﻣان لـيس فوقـه إﻻ
ﷲ ذو الجــﻼل واﻹكــرام؛ ﻷن ﷲ خلــق اﻹنســان
حرا ﻣريدًا.
عجبًا ..كيف تشرق تلك اﻷنوار فى الظلﻣات
الحالكــة فتﻣحقهــا ،وتطلــع تلــك الشــﻣس فــى أفــق
الجهالة والضﻼلة والكفر بـا وعبـادة غيـره ﻣـن
اﻷصــنام والكواكــب واﻷناســى والﻣلــوك فتﻣلــؤه
نــورا ،وتكســب اﻹنســان علــوا بالحـــق؛ حتـــى
ً
ً
وتعظيﻣـا
صا وصدقا
يساوى ﻣﻼئكة السﻣاء ،إخﻼ ً
ً
 ،وبإخوانه رفقًا.
نتأﻣـــل حـــوادث الهجـــرة الشـــريفة فنحـــزن
ونفرح ،نحزن لﻣا أل ﱠم برسول ﷲ  ﻣن ظلـم
الظالﻣين العتاة وﻣعـاداتهم لـه للخيـر الـذى أبـداه،
ﻣـــع رحﻣتـــه  لﻣـــن آذاه ،ودعائـــه بـــالخير
والهداية لﻣـن حاربـه وجفـاه ..ﻣـع أنـه  لـو
دعــا علــيهم كﻣــا دعــا نــوح وﻣوســى وعيســى
صلوات ﷲ وسـﻼﻣه عليـه وعلـيهم لﻣـا بقـى لهـم
بقية.
وإﻻ فأين قوم نوح؟ ..أغرقهم ﷲ.
وأين قوم ﻣوسى؟ ..أرداهم فى البحـر القهـار
الﻣنتقم.
وأين قوم عيسى؟ ..أذلهـم ﷲ وفـرقهم شـيعًا،
ولم يتحﻣلوا ﻣا تحﻣله .
ونفــرح بﻣــا تفضــل ﷲ بــه علــى الﻣجتﻣــع
اﻹنساني الذي قبل ﻣن رسول  ﻣا آتـاهم بـه

ﻣــن اﻹيﻣــان واﻷلفــة والﻣــودة والرحﻣــة؛ حتــى
تبــدلت العــداوة بالحــب ،والجفــا بالوفــا ،والظلــم
بالعدل ،والكفر باﻹيﻣان ،والﻣسارعة إلى غضـب
ﷲ بالﻣسارعة إلى ﻣحابه وﻣراضيه؛ حتـى أنجـى
ﷲ كثيرين ﻣن خلقه نزهوه عـن الشـريك والولـد،
وأخلصوا له العبادة والعﻣل ،وأقبلوا عليـه بالكليـة
ﻣفـارقين العــادة والطبــع يعبدونــه ﻻ يشــركون بــه
شيئ ًا ،وﻻ تـزال تلـك اﻷنـوار سـاطعة فـى اﻵفـاق
واضحة الﻣحجة قوية الحجة ،وإنﻣـا هـو الحـق ﻻ
يأباه إﻻ شقى وﻻ ينكره إﻻ عﻣى الطرف ،وعنـاء
ينتج الخير والفرح وإن كان أضـر وأحـزن لـيس
بعناء.
حقــا إن هــذا النبــى اﻷﻣــى هــو رحﻣــة ﷲ
الواسعة ،ونعﻣة ﷲ العظﻣى.

ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍء
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ 

إن تنـــزل ﷲ  لحبيبـــه وﻣصـــطفاه ليلـ ـة
الهجرة إلى الحق ،أعلى ﻣن إسرائه )هجرته إلـى
القـــدس( ؛ ﻷن تنـــزل الحـــق لفـــرد ذاتـــه
الﻣصطفى هو الكراﻣة الكبرى ،وهو عين الﻣحبـة
ﷲ َﻣ َعنَا.
الكلية ويظهر ذلك ﻣن قولهِ  :إنﱠ َ

كان له ﻣن ﻣتاع على الراحلة فى بهجة وسرور.
أخرج البيهقى عن أنس قال :قـدم رسـول ﷲ
 الﻣدينة فلﻣا دخل جاءت اﻷنصار برجالهـا
ونسائها ،فقالوا :إلينا يا رسـول ﷲ ،فقـال) :دعـوا
الناقــة فإنهــــا ﻣــأﻣورة( فبركــت علــى بــاب أبــى
أيوب ،فخرجت جواري ﻣن بنى النجـار يضـربن
بالدفوف وهن يقلن:

ﺍﳌﻌﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ

اعلم يا بنى أن رسول ﷲ  كان ﻣتحققًا
بعناية ﷲ تعـالى ونصـرته حتـى لـو وقـف العـالم
أجﻣع ضده قال تعالى :إِﻻﱠ ت َن ُ
َصـ َرهُ
ص ُروهُ فَ َقـ ْد ن َ
ﷲ أى :نصره فى اﻷزل بسابقة حسناه ولم يقـل
ُ
فسينصره ﷲ.
ولقد تحقق  بعناية ﷲ اﻷزلية حين قال
لصـــاحبه) :ﻻَ ت َْحــزَ ْن إِنﱠ ّ َ َﻣعَ َنــا( فحـــين قـــال
لصاحبه) :ﻻَ تَحْ زَ ْن( فقـد نفـى الحـزن عـن نفسـه
وفؤاده وقلبه ،وفى ذات الوقت يريد لﻣن كان فـى
ﻣعيتــه أن يكــون علــى نفــس الــنهج ،ثــم أثبــت
الﻣصــطفى  لنفســه اﻷنــس بــا حــين قــال:
ً
خائفـا لقـال) :إن الحفـيظ
)إِنﱠ ّ َ َﻣعَنَا( إذ لو كان
ﻣعنا( ،والﻣعية ثﻼثة هى:
 -١ﻣعية الهوية ﻣن ﻣقام الغيب ،قـال تعـالى:
َ وه َُو َﻣ َع ُك ْم أَ ْيـنَ َﻣـا ُكنـت ُ ْم ) الحديـد (٤ :وهـى
ﻣعية عاﻣة.
 -٢ﻣعية الربوبيـة ،قـال سـيدنا ﻣوسـى :إِنﱠ
ِين) الشعراء.(٦٢ :
ِي َربِّي َ
سيَ ْهد ِ
َﻣع َ
نﱠ
ﷲ
إ

:

ـال
ـ
قـ
ـة،
ـ
اﻷلوهيـ
ـة
ـ
ﻣعيـ
٣
ِ
َ
َﻣعَنَا) التوبة (٤٠ :وهذه أتم وأكﻣل وأسﻣى ﻣـن
ﻣعية ﻣوسـى ؛ ﻷنـه قـدم ﻣعيتـه علـى ربـه
فقــال :إن ﻣعــى ربــى ،والﻣصــطفى العظــيم
 قدم ذات ﷲ فقال :إِنﱠ ﷲَ َﻣعَنَا.
وﻣوســى قــال) :ﻣعــى ربــى( فخــص نفســه
بالﻣعيــــة دون غيــــره ،والســــيد الكــــريم 
قالَ َ ّ ) :ﻣ َعنَا(؛ ﻷن ﻣعيتـه تشـﻣل الكـل ،وتربـى
الكــل ،وتجﻣــع الكــل ،كﻣ ـا كانــت رحﻣتــه 
للعالﻣين.

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﺄﺭﺟﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ

وأخرج أحﻣد عن أنـس بـن ﻣالـك  قـال:
إنــى ﻷســعى فــى الغلﻣــان يقولــون :جــاء ﻣحﻣــد
 فأســعى وﻻ أرى شــيئ ًا .ثــم يقولــون :جــاء
ﻣحﻣد  ،فأسعى وﻻ أرى شـيئ ًا؛ قـال :حتـى

جاء رسـول ﷲ 

وصـاحبه أبـو بكـر .

فكﻣنا )توارينا( فى بعض خراب الﻣدينة .ثـم بعثـا
رجــﻼً ﻣــن أهــل الباديــة يــؤذن بهﻣــا اﻷنصــار
فاستقبلهﻣا زهاء خﻣس ﻣائة ﻣـن اﻷنصـار؛ حتـى
انتهــوا إليهﻣــا ،فقالــت اﻷنصــار :انطلقــا آﻣنــين

ﻣطاعين ،فأقبل رسـول ﷲ 

وصـاحبه بـين

أظهرهم .فخـرج أهـل الﻣدينـة؛ حتـى أن العواتـق
)الشــابة أول ﻣــا تــدرك( لفــوق البيــوت يتراءينــه
ﻣنظـرا شـبي ًها
يقلن :أيهم هو؟ أيهم هو؟ فﻣا رأينـا
ً
به! قال أنـس :فلقـد رأيتـه يـوم دخـل علينـا ويـوم
قبض ،فلم أر يوﻣين شبي ًها بهﻣا.
انظــر كيــف وحــد الحبيــب الﻣصــطفى قلــوب
الﻣسلﻣين فى ساعة تفرقت فيهـا القلـوب لﻣحبـتهم
له  بقوله:
)دعوهـــا فإنهـــا ﻣـــأﻣورة(؛ فتعلقـــت قلـــوبهم
وعيونهم بأرجل الناقة وانصرف عن كل قلب ﻣـا
كـان يشـغله بنــزول الحبيـب  عنـده ،ﻣشــهد
ﻣن ﻣشاهد العزة النبوية والروح الﻣحﻣديـة ِّ
تؤلـف
بين القلوب فى وداعة ..وتسكــن الخـــﻼف الـذى
فى النفوس وتجﻣعهم فى جﻣاعة.
ثم دعـا النبـى  فقـال) :اللهـم حبـب لنـا
الﻣدينة ،كحبنا لﻣكة أو أشـد ،اللهـم بـارك لنـا فـى
صاعها ،اللهم اجعل ﻣع البركة بركتين(.
أســال ﷲ تعــالى أن يتجلــى باســﻣه القريــب،

وصل  إلـى الﻣدينـة ،والنـاس يتعلقـون

الولى ،الﻣجيب ،الهـادى ،النـور ،العلـيم ،الﻣعـين،

بخطام ناقته ،يتنافسون فى نزوله لديهم ،كل يقول

الجــاﻣع ،الوهــاب ،الكــريم ،ليجﻣــع علــى الهــدى

بالنزول عنده ،وهو يقـول لهـم صـلوات ﷲ عليـه

قلوبن ـا ،وبعنايتــه يﻣــدنا ،وإلــى ﻣحاب ـه وﻣراضــيه

وسﻼﻣه) :دعوها ،أى :الناقة فإنها ﻣأﻣورة( ،وفى

يجــذبنا ،وﻣــن الفــتن الﻣضــلة ،والبــدع الﻣضــرة

رواية ﻣس ﱠيرة ﻻ ﻣخ ﱠيرة.

يحفظنا ،ويﻣكن لنا فى اﻷرض بالحق ،ويعيـد لنـا

فســارت؛ حتــى أناخــت بــدار أخوالــه بنــى
النجـــار ،فنـــزل  ففرحــــوا وحﻣلـــوا ﻣــــا



وبنا ﻣا تفضل به على سلفنا الصالح ..إنـه ﻣجيـب
الدعاء.


صـلَ َح ْ
ورا ،إﻻ أَنﱠ َهـا إذَا
ت َكـانَ ْ
وراَ ،وإِع َْر ُ
اضـ َها َمي ُ
ْسـ ً
إسـعَا ُدهَا َم ْوفُـ ً
ابني مستقبل اﻷمة :إَ ﱠن ال ﱡد ْنيَا إذَا َ
سـ َد ْ
ت َوأَب َْقـ ْ
ﱠت َرفَقَ ْ
تَ ،و ِإذَا ا ْست ََرد ْ
ع ْ
ت َهن ْ
َمنَ َح ْ
اضـ َها
ت الـ ﱡد ْن َيا َكـانَ ْ
إسـ َعا ُد َها َم ْكـ ًراَ ،و ِإع َْر ُ
َت َوأ َ ْو َد َ
تَ ،وإِذَا فَ َ
ت َوأ َ ْج َحف ْ
صلَ ْ
تَ ،وإِذَا ا ْست ََرد ْ
ﱠت َوأَتْعَبَ ْ
ت َكد ْ
غد ًْرا؛ ِﻷَنﱠ َها إذَا َمنَ َح ْ
َت.
َ
ﱠت ا ْستَأ ْ َ
ور أَ َمانَاتِ ِه ْمَ ،و ُ
سـا ُدهَا
صﻼَ ُح ال ﱡد ْن َيا ُم ْ
ور ِد َي َانـاتِ ِه ْمَ .وفَ َ
ص ِل ٌح ِل َ
عزيزي مستقبل اﻷمةَ :
ظ ُهـ ِ
سائ ِِر أَ ْه ِل َها ل ُِوفُ ِ
شـا ِه ِد ْال َحـا ِل تَ ْج ِر َبـةً َوع ُْرفًـا ،ك ََمـا
ضعْفِ ِديَانَاتِ ِه ْمَ .وقَ ْد ُو ِج َد ذَلِكَ ِفـي َم َ
سائ ِِر أَ ْه ِل َها ِل ِقلﱠ ِة أَ َمانَاتِ ِه ْمَ ،و َ
ُم ْف ِس ٌد ِل َ
سـا ِدهَا؛ ِﻷ َ ﱠن َمـا
صﻼَحِ َها ،ك ََمـا ﻻَ َ
َضي ِه َدلِي ُل ْال َحا ِل تَ ْعلِيﻼً َو َك ْشفًا ،فَﻼَ َ
شـ ْي َء أَ َ
َي ْقت ِ
ضـ ﱡر ِمـ ْن فَ َ
ش ْي َء أَ ْنفَ ُع مِ ْن َ
اس َوتَت ََوفﱠ ُر أَ َمانَات ُ ُه ْم فَﻼَ َ
ش ْي َء أَ َح ﱡق بِ ِه نَ ْف ًعـا ،ك ََمـا أ َ ﱠن َمـا ِبـ ِه ت ْ
ف ِديَ َانـات ُ ُه ْم َوتـَـ ْذهَبُ
تَ ْق َوى بِ ِه ِديَانَاتُ النﱠ ِ
َضـعُ ُ
ض َر ًرا.
أَ َمانَات ُ ُه ْم فَﻼَ َ
ش ْي َء أ َ ْج َد ُر ِب ِه َ
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص .[١١٣ - ١١٢
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البينة الثانية:
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..فهــات البينــة
الثانية.
قال الحنبلي :البينة الثانيـة – سـيدي القاضـي
– دفاعه الشديد عن النواصب الذين بـارزوا أهـل
صا معاويـة ،بـل محاولـة
البيت بالمحاربة وخصو ً
إضفاء شرعية له ولتصرفاته من خﻼل اﻷحاديث
النبوية المطهرة مع أنه ﻻ يصـح فـي فضـائله وﻻ
حديث واحد ،بل اﻷحاديث الصـحيحة علـى ذمـه،
وبيان خطورته على اﻹسﻼم المحمدي اﻷصيل.
وقد نقل ذلك الحافظ الذهبي عن إسماعيل بن
راهويه الذي كان يقرن باﻹمام أحمد).(١
وثبــت عــن النســائي صــاحب الســنن ،الــذي
طلب منه أهل دمشق أن يكتب في فضائل معاوية
فقال :مـا أعـرف لـه فضـيلة إﻻ قولـه ) :ﻻ
أشبع ﷲ بطنه().(٢
بل ثبت عن الحسن البصري ما هو أكثر من
ذلك ،فقد قال) :أربع خصال كن فـي معاويـة ،لـو
لم يكن فيه إﻻ واحدة لكانت موبقـة :انتـزاؤه علـى
هــذه اﻷمــة بالســيف؛ حت ـى أخــذ اﻷمــر مــن غيــر
مشــورة ،وفــيهم بقايــا الصــحابة وذوو الفضــيلة،
خميرا يلبس
سكيرا
واستخدامه بعده ابنه  -يزيد -
ً
ً
الحرير ويضرب بالطنـابير ،وادعـاؤه زيـا ًدا وقـد
قــال رســول ﷲ ) :الولــد للفــراش وللعــاهر
الحجر( ،وقتله ُحجْ ر بن عـدي وأصـحاب ُح ْجـر،
فيا ويﻼً له من ُحجْ ر ،ويا ويﻼ له من ُحجْ ر!!().(٣
بل ثبت في اﻵثار الكثيـرة عـن علـي وسـائر
أئمــة أهــل البيــت وابــن عبــاس وأبــي ذر وعمــار



وعبادة بن الصامت وغيرهم في طعن معاوية مـا
هو أكثر من ذلك بكثير..
ولكــن ابــن تيميــة لــم يهــتم بــذلك كلــه ..ولــم
يراعـه ..مــع أنـه يــزعم أنـه يعظــم السـلف وأهــل
الحديث ،ويأخذ عنهم ..ولكنه ﻻ يأخذ عنهم إﻻ ما
يشتهيه..
انظــر إلــى هــذا الثنــاء الــذي يثنــي بــه علــى
معاوية وقارنـه بمـا يقولـه عـن اﻹمـام علـي ،لقـد
قال) :ومعاوية لـم يعـرف عنـه قبـل اﻹسـﻼم أذى
للنبي  ﻻ بيد وﻻ بلسان ،فـإذا كـان مـن هـو
أعظم معاداة للنبي من معاوية قـد حسـن إسـﻼمه،
وصـــار ممـــن يحـــب ﷲ ورســـوله ،ويحبـــه ﷲ
ورسـوله ،فمـا المــانع أن يكـون معاويـة كــذلك؟..
وكان من أحسـن النـاس سـيرة فـي وﻻيتـه ،وهـو
ممن حسن إسﻼمه ،ولوﻻ محاربتـه لعلـي وتوليـه
الملك ،لم يذكره أحد إﻻ بخير ،كما لم يذكر أمثاله
إﻻ بخير .وهؤﻻء مسلمة الفتح  -معاوية ونحوه -
قد شهدوا مـع النبـي عـدة غـزوات ،كغـزاة حنـين
والطائف وتبوك ،فلـه مـن اﻹيمـان بـا ورسـوله
والجهاد في سبيله ما ﻷمثاله ،فكيف يكون هـؤﻻء
كفارا وقـد صـاروا مـؤمنين مجاهـدين تمـام سـنة
ً
ثمـــان وتســـع وعشـــر ،وبعـــض ســـنة إحـــدى
عشرة؟().(٤
ويقول عن اغتصابه للخﻼفة) :فلـم يكـن مـن
ملوك المسلمين ملك خيـر مـن معاويـة ،وﻻ كـان
خيـرا مـنهم فـي
الناس في زمان ملك من الملـوك
ً
زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيـام مـن بعـده..
وقد روى أبو بكر اﻷثـرم ورواه ابـن بطـة ..عـن
قتادة قال :لو أصبحتم في مثل عمل معاويـة لقـال
أكثركم هذا المهدي ..وعن مجاهد قال :لو أدركتم
معاويـة لقلــتم هـذا المهــدي ..أبـو هريــرة المكتــب
قــال :كنــا عنــد اﻷعمــش فــذكروا عمــر بــن عبــد
العزيز وعدله فقـال اﻷعمـش :فكيـف لـو أدركـتم

معاويــة قــالوا :فــي حلمــة قــال :ﻻ وﷲ بــل فــي
عدله ..وقال عبد ﷲ بـن أحمـد بـن حنبـل حـدثني
أبي حدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أبـي إسـحاق
قال :لما قـدم معاويـة فـرض للنـاس علـى أعطيـه
آبـــائهم؛ حتـــى انتهـــى إلـــي فأعطـــاني ثلثمائـــة
درهم().(٥
ثم أخذ يسـوق النصـوص الكثيـرة عـن سـلفه
وذكــرهم لفضــائل معاويــة محــاوﻻً كــل جهــده
تصحيح روايتها عنهم ،ثم يقول بعدها) :وفضـائل
معاوية في حسن السيرة والعدل واﻹحسان كثيـرة
وفي الصحيح أن رجﻼً قال ﻻبن عباس :هـل لـك
في أمير المؤمنين معاوية إنـه أوتـر بركعـة قـال:
أصــاب إنــه فقيــه ..وروى البغــوي فــي معجمــه
بإسناده ورواه ابن بطة من وجه آخر كﻼهما عـن
سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد ﷲ بن
أبي المهاجر عن قيس بن الحارث عن الصنابحي
عن أبي الدرداء قال :ما رأيت أحـ ًدا أشـبه صـﻼة
بصﻼة رسـول ﷲ  مـن إمـامكم هـذا يعنـي
معاويــة ..فهــذه شــهادة الصــحابة بفقهــه ودينــه
والشـاهد بالفقــه ابـن عبــاس وبحسـن الصــﻼة أبــو
الـــدرداء وهمـــا همـــا ،واﻵثـــار الموافقـــة لهـــذا
كثيرة().(٦
انظر سيدي القاضـي كيـف يجمـع الروايـات
المختلفة ،وكيف يلفق بينها مـع أنهـا ليسـت واردة
عــن المعصــوم ،بينمــا يــرد اﻷحاديــث الصــحيحة
الــواردة عــن رســول ﷲ  فــي حــق علــي،
ويؤولها تأويﻼً بعي ًدا ليسلم له هذا الذي راح يعبده
انص ـر مــن
مــن دون ﷲ ،يقــول) :وقولــه) :اللهــم
ُ
نصــره ،واخــذل مــن خذلــه( خــﻼف الواقــع؛ فــإن
الواقع ليس كذلك ،بل قاتل معه أقوام يـوم صـفين
فما انتصروا ،وأقـوام لـم يقـاتلوا معـه فمـا خـذلوا
كسعد بن أبي وقاص الذي فـتح العـراق لـم يقاتـل
معه ،وكذلك أصـحاب معاويـة وبنـي أميـة الـذين
كثيرا مـن بـﻼد الكفـار ونصـرهم ﷲ
قاتلوه فتحوا
ً
تعالى ..وكذلك قولـه) :وا ِل مـن واﻻه ،وعـا ِد مـن
عاداه( مخالف ﻷصـول اﻹسـﻼم؛ فـإن القـرآن قـد
بين أن المؤمنين مع اقتتالهم وبغـي بعضـهم علـى
بعض هم إخوة مؤمنون ..فكيـف يجـوز أن يقـول
النبــي  للواحــد مــن أمتــه) :اللهــم وال مــن
واﻻه ،وعا ِد من عـاداه( وﷲ تعـالى قـد أخبـر أنـه
ولــي المــؤمنين والمؤمنــون أوليــاؤه وأن بعضــهم
أوليــاء بعــض ،وأنهــم إخــوة وإن اقتتلــوا وبغــى
بعضهم على بعض().(٧
ولم يكتف بـذلك ،بـل راح يشـكك فـي خﻼفـة
أمير المؤمنين علي ،فقال) :إن النزاع في اﻹمامة
لــم يظهــر إﻻ فــي خﻼفــة علــي ،وأمــا علــى عهــد
الخلفاء الثﻼثة فلم يظهر نـزاع إﻻ مـا جـرى يـوم
السقيفة().(٨


ويقول مشك ًكا في صحة خﻼفته) :أهـل العلـم
بالحـ ـديث يـــروون فـــي صـــحة خﻼفـــة الثﻼثـــة
نصوصـــا كثيـــرة بخـــﻼف خﻼفـــة علـــي فـــإن
ً
نصوصها قليلة ،فإن الثﻼثة اجتمعت اﻷمة علـيهم
فحصل بهم مقصود اﻹمامـة وقوتـل بهـم الكفـار،
وفتحت بهم اﻷمصار ،وخﻼفة علي لم يقاتل فيهـا
كفار ،وﻻ فتح مصر ،وإنما كان السيف بين أهـل
القبلة().(٩
ويقــول) :ومــن المعلــوم بالضــرورة أن حــال
اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيهـا زمـن
الخلفاء الثﻼثة أعظم من اللطف والمصـلحة الـذي
كـــان فـــي خﻼفـــة علـــي زمـــن القتـــال والفتنـــة
واﻻفتراق().(١٠
ويقول) :ولم يكن فـي خﻼفـة علـي للمـؤمنين
الرحمة التي كانت فـي زمـن عمـر وعثمـان ،بـل
كــانوا يقتتلــون ويتﻼعنــون ،ولــم يكــن لهــم علــى
الكفــار ســيف بــل الكفــار كــانوا قــد طمعــوا فــيهم
وأخذوا منهم أمواﻻً وبﻼ ًدا().(١١
بل إنه عند مقارنة ابن تيمية بين خﻼفة علـي
ومعاويــة يفضــل خﻼفــة معاويــة ،فيقــول) :فقــد
ي؛ فيلـزم
انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعل ّ
ي،
ـ
عل
ـة
ـرا مــن رعيـ
أن تكــون رعيــة معاويــة خيـ ً
ّ
ورعيــة معاويــة شــيعة عثمــان وفــيهم النواصــب
ي ،فتكون شيعة عثمان والنواصـب
المبغضون لعل ّ
(
١٢
)
ي( .
أفضل من شيعة عل ّ
بل إنه تجاوز ذلك ،فراح يرمي بالتشـيع كـل
من تكلم في معاوية ،وأنـت تعلـم أن التشـيع عنـده
مساو للكفر ،بل هو أشد عنده من الكفر ،لقـد قـال
عــن الحــاكم) :هــذا مــع أن الحــاكم منســوب إلــى
التشيع ،وقد طلب منه أن يروي حـديث ًا فـي فضـل
معاوية ،فقال :ما يجيء مـن قلبـي مـا يجـيء مـن
قلبــي ،وقــد ضــربوه علــى ذلــك فلــم يفعــل ،وهــو
يـــروي فـــي اﻷربعـــين أحاديـــث ضـــعيفة ،بـــل
موضـــوعة عنـــد أئمـــة الحـــديث ،كقولـــه بقتـــال
الناكثين ،والقاسطين().(١٣
مــع أن الحــاكم مــن كبــار المحــدثين الــذين
شهدت لهم اﻷمـة بـذلك ،وقـد وصـفه الـذهبي مـع
تشدده مع الرجال ،فقال) :وكان من بحـور العلـم،
مــع الفهــم ،واﻹتقــان ،والبصــر ،ونقــد الرجــال،
وحسن التأليف .جال في طلب العلم في خراسان،



والحجاز ،ومصر ،والعراق ،والجزيرة ،والشـام،
والثغور ،ثم استوطن مصر ،ورحل الحفّاظ إليـه،
ولم يبقَ له نظير في هذا الشأن(
وأئمـة الجـرح والتعـديل
ونقل كلمات الحفّاظ
ّ
في ّ
حقـه ،فكـان ممـا نقلـه عـن الحـافظ أبـي علـي
النيسابوري أنه وصفه بـ) :اﻹمام في الحديث بـﻼ
مدافعة( ،وعن الحـافظ ابـن طـاهر عـن سـعد بـن
علــي الزنجــاني أنــه قــال عنــه) :إن ﻷبــي عبــد
الــرحمن شــر ً
طا فــي الرجــال أشــ ّد مــن شــرط
البخاري ومسلم( ،وعن أبي عبد ﷲ بن منـده أنـه
قال) :الذين أخرجوا الصحيح وميﱠزوا الثابـت مـن
المعلول ،والخطأ من الصواب أربعـة :البخـاري،
ومسلم ،وأبو داود ،وأبو عبـد الـرحمن النسـائي(،
بل إن الذهبي نفسه قال عنه) :ولـم يكـن أحـد فـي
رأس الثﻼثمئــة أحفــظ مــن النســائي ،هــو أحــذق
بالحــديث وعللــه ورجالــه مــن مســلم ،ومــن أبــي
ار فـي مضـمار
داود ،ومن أبي عيسـى ،وهـو جـ ٍ
البخاري وأبي زرعة(.
لكن كل هذه الشهادات في النسـائي لـم تنفعـه
عنــد ابــن تيميــة مــا دام يحمــل ذلــك الموقــف مــن
معاوية ..وكأن معاويـة هـو قسـيم الجنـة والنـار..
وكأن ما ورد في اﻷحاديث من رمي مـن يـبغض
عليا بالنفـاق قالهـا رسـول ﷲ  فـي معاويـة
ولم يقلها في علي.
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ﻓﻲ  ٨يوليو ٢٠٢١م ،وقﱠع وزير الخارجية اﻹسرائيلﻲ يائير
لبيد واﻷردنﻲ أيمن الصفدي صفقة بمقتضاها يشتري اﻷردن
 ٥٠مليون متر مكعب إضاﻓية من المياه من إسرائيل مقابل
 ٤٠سنت ًا للمتر المكعب.
بالمقابل ،واﻓقت إسرائيل على زيادة صادرات اﻷردن إلى
الضفة الغربية من  ١٦٠مليون دوﻻر إلى  ٧٠٠مليون دوﻻر
سنويا ،تحت بروتوكول باريس ،وهو اتفاق اقتصادي بين
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يحتاج اﻷردن سنويا إلى قرابة  ١٬٣مليار متر مكعب من
المياه لﻼستخدامات المختلفة.
هذا الصيف ،يواجه اﻷردن وض ًعا مائيا حر ًجا ،مع عجز متوقع
ﻓﻲ مياه الشرب بمقدار  ٤٠مليون متر مكعب إثر تراجع
محصول مياه اﻷمطار.
ﻓﻲ السنوات اﻷخيرة ،زاد الطلب على المياه ﻓﻲ اﻷردن بسبب:
 -١تدﻓق الﻼجئين ،خاصة من سوريا ،على مدى عقد كامل ،ما
زاد احتياجات اﻷردن.
 -٢تفشﻲ كورونا ،الذي رﻓع الشكاوى بشأن نقص المياه.
ووﻓق أرقام برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائﻲ ﻓﻲ ٢٠٢٠م ،ﻓإن
ما يقرب من  ٪٤٠من اﻷردنيين قلقون بشأن الحصول على
مياه نظيفة.
 -٣تغير المناخ ،من المرجح أن يتقلص تواﻓر المياه العذبة ﻓﻲ
اﻷردن ،حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتقل كمية
اﻷمطار؛ مما يؤدي لفترات جفاف طويلة ﻓﻲ اﻷردن.
ويتخوف اﻷردن من أن يؤدي نقص المياه ﻻضطرابات
اجتماعية مثل التﻲ شهدتها المنطقة ﻓﻲ ٢٠١١م.
إسرائيل استغلت وضع اﻷردن -الذي تسرق مياهه من
اﻷساس ،-وقامت ببيع المياه ،وهو عقيدة يهودية راسخة،
ﻓعلى عكس التحريم اﻹسﻼمﻲ لبيع المياه العامة ،نجد أن
أمرا مهما ،وقد وردت العديد من
اليهود يعتبرون بيع المياه ً
الروايات حول بيعهم للمياه ﻓﻲ عهد رسول ﷲ وعهد خلفائه،
وكان المسلمون دائ ًما ما يواجهون هذه المحاوﻻت ،إما بشراء
اﻵبار من اليهود وجعلها مجانية لعموم المسلمين ،أو بطرد
اليهود من هذه المناطق.
لكن علينا أن نسأل أنفسنا :كيف وصل اﻷردن لهذه الحالة،
وأصبح يشتري ماءه الذي سرقته إسرائيل؟ وما الدول العربية
اﻷخرى المهددة بنفس المصير؟



ﻓﻲ ٢٠١٠م ،أصـدرت الباحثـة أمـل الـوزير
دراسـة بعنــوان "اﻷطمــاع اﻹسـرائيلية ﻓــﻲ الميــاه
العربية" ،من جامعة اﻷزهر بغزة ،قالت ﻓيها:
إن اﻷطمـــاع اﻹســـرائيلية تتمثـــل باســـتخدام
الميـــاه كعنصـــر أســـاس ﻓـــﻲ الصـــراع العربـــﻲ
اﻹسرائيلﻲ ،حيث تشكل الميـاه أحـد أهـم عناصـر
اﻹستراتيجية اﻹسرائيلية سياسيا وعسـكريا وذلـك
ﻻرتباطهــا بخططهــا التوســعية واﻻســتيطانية ﻓــﻲ
اﻷراضــﻲ العربيــة .وتشــمل تلــك اﻷطمــاع ﻓــﻲ
الموارد المائية العربية ﻓـﻲ نهـر اﻷردن ورواﻓـده
ونهر اليرموك وينابيع المياه ﻓﻲ الجـوﻻن وأنهـار
الليطانﻲ والحاصبانﻲ والوزانﻲ ﻓﻲ لبنان .إضـاﻓة
إلــى ســرقة إســرائيل للميــاه الجوﻓيــة ﻓــﻲ الضــفة
الفلســطينية وقطــاع غــزة لمصــلحة مســتوطناتها
اﻻستعمارية.
إن المتتبع لتاريخ الدولة العبريـة يسـتطيع أن
يــرى بوضــوح اﻷطمــاع اﻹســرائيلية ﻓــﻲ الميــاه
العربية ومدى اﻷهمية التﻲ تشكلها المياه ﻓﻲ بنـاء
دولة إسرائيل وتوسعها من خﻼل بناء المزيد مـن
المستوطنات وتوﻓير احتياجاتها مـن الميـاه .ﻓقبـل
تأسيس دولة إسرائيل طالبت الحركـة الصـهيونية
ان تكون حدود دولة إسرائيل الكبرى من الفـرات
إلى النيل.
إن المســـتوطن اﻹســـرائيلﻲ يســـتهلك ســـتة
أضــعاف مــا يســتهلكه الفــرد العربــﻲ مــن الميــاه
دائمـا أنهـا تعـانﻲ
العذبة ،ومع ذلك تعلن إسرائيل ً
مــن عج ـز س ـنوي مقــداره خمســة مليــارات متــر
مكعب؛ لذا ﻓهـﻲ لـم تتـردد ﻓـﻲ طـرح مشـروعها
المائﻲ المتكامل عام ١٩٧٤م وإعادة طرحه مـرة
أخـرى ﻓــﻲ عــام ١٩٩٠م ضــمن دراســة التعــاون
اﻻقتصـــادي والســـﻼم ﻓـــﻲ الشـــرق اﻷوســـط،
ويتلخص مفهوم المشروع على أن المياه الجوﻓيـة
والسـطحية مـا هـﻲ إﻻ نتيجـة عوامـل الجغراﻓيـا،
وبالتالﻲ ﻓان الوضع الجغراﻓﻲ يجـب أن ﻻ يكـون
عائقًا أمام نقل المياه إلى مناطق لم تشـأ الظـروف
الطبيعية ان تمنحهـا إياهـا ،وأن ﻻ يكـون الوضـع
السياســﻲ والحــدودي ﻓــﻲ المنطقــة ســببًا لحرمــان
إسرائيل من حقها ﻓـﻲ نقـل الميـاه ،وقـد أكـد )دان
ســﻼزﻓكﻲ( مفــوض الميــاه ﻓــﻲ إســرائيل وأحــد
أعضاء الوﻓد اﻹسرائيلﻲ ﻓﻲ المفاوضـات متعـددة
اﻷطــراف بفي ﱠينـا عــام ١٩٩٢م إذ قــال) :بـأن مــن
يريـــد الســـﻼم يجـــب أن يســـتوعب مـــا تطرحـــه
إسرائيل من مشـروعها المـائﻲ والقبـول بالوضـع
الحالﻲ والمتمثل بسيطرة إسـرائيل علـى مصـادر
الميــاه ﻓــﻲ الضــفة الفلســطينية والجــوﻻن وبقيــة
اﻷراضﻲ المحتلة(.
وحســب الموســوعة اليهوديــة ﻓــﺈن مصــادر
الميــاه اﻹســرائيلية تتــأتى مــن ٪٣٧ :مــن نهــر
اﻷردن ورواﻓــده ،و  ٪٢٩٫٥مــن الميــاه الجوﻓيــة
ﻓﻲ السـاحل ،و  ٪١٤مـن نهـر العوجـا ،أمـا بقيـة
المصادر ﻓهﻲ تشكل نسب منخفضة.
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ولغرض سيطرة إسرائيل على المياه العربية
ونهبها اتبعت اﻷساليب التالية:
أ -بناء السدود وحفـر اﻵبـار العميقـة لتزويـد
حاجــة المســتوطنات اﻹســرائيلية المتزايــدة مــن
المياه واستغﻼل الينابيع ﻓﻲ السياحة والعﻼج.
ب -استغﻼل مياه البحيرات العربية :كبحيـرة
مســعدة ﻓــﻲ الجــوﻻن ،وبحيــرة طبريــة ،وكــذلك
اســـتغﻼل ميـــاه اﻷنهـــار العربيـــة كنهـ ـر اﻷردن
والليطانﻲ واليرموك.
ج -التعاون مع تركيا لتزويد إسرائيل بالميـاه
مســتقبﻼً علــى حســاب حصــة العــراق وســوريا،
وذلك من خﻼل اﻻتفـاق مـع شـركة كنديـة لصـنع
بالونات تملئ بالمياه العذبـة وتسـحب عبـر البحـر
المتوسط.
ينبــع نهــر اﻷردن مــن ســفوح جبــل الشــيخ
الغربية والجنوبية ،ويتكون من التقاء نهر بانيـاس
الذي تقع منابعه ﻓﻲ سوريا ويصل طوله إلى نحو
ستة كيلو مترات ،مع نهر الدان الذي ينبع من تـل
القاضﻲ ﻓﻲ اﻷراضﻲ الفلسـطينية المحتلـة والـذي
يبلغ تصريفه السـنوي  ٢٥٨مليـون متـر مكعـب،
ونهـــر الحاصـــبانﻲ الـــذي ينبــع مـــن اﻷراضـــﻲ
اللبنانية والذي يبلـغ تصـريفه السـنوي نحـو ١٥٧
مليــون متــر مكعــب ،ونهــر بريفيــت مــن قضــاء
مرجعيون ﻓﻲ لبنان.
وتتحد هذه الرواﻓد شمال بحيرة الحولة بنحـو
مترا لتشكل نهر اﻷردن ،والـذي يصـب
 ١٤كيلو ً
ﻓــﻲ بحيــرة الحولــة التــﻲ جففتهــا إســرائيل عــام
متـرا ليصـب
١٩٥٣م ،ثم يسير لمساﻓة  ١٧كيلـو ً
ﻓﻲ بحيرة طبريا بمتوسط تصـريف سـنوي يصـل
متـرا
متـرا ،ثـم يسـير  ١٩٤كيلـو ً
إلى  ٦٤٠كيلو ً
ليصب ﻓﻲ البحـر الميـت ،ويرﻓـده جنـوب بحيـرة
طبريــا بنحــو ســتة كيلــو متــرات نهــر اليرمــوك،
والذي يبلغ متوسط تصريفه السنوي  ٤٦٧مليـون
متر مكعـب ،ونهـر الزرقـاء علـى بعـد  ٧٠كيلـو
مترا من البحر الميت ،بمتوسـط تصـريف سـنوي
ً



يصــل إلــى  ٤٥مليــون متــر مكعــب ،كمــا ترﻓــده
بعض اﻷودية الصغيرة اﻷخرى ،ويصل متوسـط
التصـــريف الســـنوي لنهـــر اﻷردن نحـــو ١٢١٧
مليون متر مكعب.
لقد نجحت الحركة الصهيونية ﻓﻲ إقامة دولـة
إســرائيل عــام ١٩٤٨م علــى نحــو  % ٨٠مــن
مســاحة ﻓلســطين ،ورغــم أنهــا لــم تــتمكن مــن
الســيطرة علــى منــابع الميــاه ﻓــﻲ المنطقــة عنــد
تأسيسها ،إﻻ أنها لم تيئس ﻓـﻲ تحقيـق هـذا الحلـم،
ﻓلقــد بــدأت ﻓــﻲ تنفيــذ مشــروع تحويــل ميــاه نهــر
اﻷردن وذلــك بســحب الميــاه مــن جســر بنــات
يعقوب شمال بحيرة طبريا إلـى صـحراء النقـب،
وهﻲ منطقة منزوعة السﻼح بين القوات السورية
واﻹســـرائيلية ،ﻓتـــأزم الموقـــف بـــين الطـــرﻓين،
وأصــبح علــى وشــك اﻻنفجــار ،ﻓأرســل الــرئيس
ً
مبعوثـا خاصـا لـه هـو أريـك
اﻷمريكﻲ أيزنهاور
جونستون للبحث ﻓـﻲ حـل إقليمـﻲ لقضـية الميـاه،
وقــام هــذا اﻷخيــر بــأربع زيــارات إلــى منطقــة
الشــرق اﻷوســط بــين عــامﻲ ١٩٥٥ – ١٩٥٣م،
ﻓﻲ محاولة منه ﻹقنـاع جميـع اﻷطـراف بـالتقرير
الفنﻲ الذي وضعه المهندس تشارلز مين بﺈشراف
هيئــة وادي تــنس اﻷمريكيــة وبطلــب مــن وكالــة
هيئة غوث الﻼجئين والخارجيـة اﻷمريكيـة ،وقـد
قدر المشـروع متوسـط التصـريف السـنوي لميـاه
نهــر اﻷردن بنحــو  ١٢١٣مليــون متــر مكعــب،
اقترح توزيع  ٧٧٤مليـون متـر مكعـب لـﻸردن،
و ٣٩٤مليــون متـــر مكعــب "ﻹســـرائيل" ،و٤٥
مليون متر مكعب لسوريا ،وﻻ شﻲء للبنان.
اجتمـع الخبــراء العــرب بتكليــف مــن جامعــة
الدول العربية لدراسة المشـروع ،وقـد اعترضـوا
على جعل بحيرة طبريا منطقة لتخزين ميـاه نهـر
اﻷردن؛ ﻷنهــا تقــع تحــت الســيطرة اﻹســرائيلية،
اﻷمــر الــذي يجعــل الزراعــة العربيــة ﻓــﻲ تلــك
المنطقــة رهينــة بيــد إســرائيل ،كمــا أنهــا ليســت
منطقة مثالية لتخزين الميـاه لوجـود ينـابيع مالحـة
ﻓــﻲ قاعهــا ،ممــا يزيــد مــن ملوحــة الميــاه ،كمــا
اعترضوا على سحب الميـاه خـارج حـوض نهـر
اﻷردن؛ ﻷن ذلــك مخــالف لﻸعــراف والقــوانين
الدولية.
وقد وضع الخبراء العرب مشروعًا اقترحـوا
ﻓيه تخزين ميـاه نهـر اﻷردن بعيـدًا عـن إسـرائيل
مــن خــﻼل بنــاء ســدين علــى نهــري اليرمــوك
وبانيــاس ﻓــﻲ ســوريا ،وســد ثالــث علــى نهــر
الحاصبانﻲ ﻓﻲ لبنـان ،كمـا قـدر الخبـراء العـرب
متوســط التصــريف الســنوي لنهــر اﻷردن بنحــو
 ١٤٢٩مليون متر مكعب ،وقد اقترحـوا علـى أن
تكـــون حصـــة اﻷردن منهـــا  ٩٧٧مليـــون متـــر
مكعــب ،و  ٢٨٥مليــون متــر مكعــب ﻹســرائيل،
و ١٣٢مليون متر مكعـب لسـوريا ،و  ٣٥مليـون
متر مكعب للبنان.
أما إسرائيل ،ﻓلقد قدمت مشروعًا لتقسيم مياه
نهر اﻷردن ،خصصت ﻓيه  % ٥٠من ميـاه نهـر
اﻷردن لهــا ،وأصــرت علــى إدخــال ميــاه نهــر
الليطـانﻲ ،وهــو نهـر لبنــانﻲ داخلـﻲ ،ﻓــﻲ حســاب

التقسيم ،كما رﻓضت أي تدخل مـن أجهـزة اﻷمـم
المتحــدة ﻓــﻲ اﻹشــراف علــى تقســيم ميــاه نهــر
اﻷردن ،وأخــذت تضــغط عل ـى مبعــوث الــرئيس
اﻷمريكــﻲ لكــﻲ يخصــص لهــا حصــة أكبــر مــن
مــوارد ميــاه نهــر اﻷردن ،ونجحــت ﻓــﻲ ذلــك ،إذ
رﻓــع جونســتون حصــة إســرائيل مــن مي ـاه نهــر
اﻷردن من  ٣٩٤مليون متر مكعب ﻓﻲ المشروع
الذي قدمـه عـام ١٩٥٣م ،إلـى  ٥٦٥مليـون متـر
مكعب عند زيارتـه الرابعـة للمنطقـة ﻓـﻲ أكتـوبر
١٩٥٥م ،أي بزيـــادة تصـــل إلـــى  %٤٣,٤مـــن
حصتها المقترحة ﻓﻲ مشروعه اﻷول ،وكان ذلـك
على حساب نصيب الدول العربيـة مـن ميـاه نهـر
اﻷردن.
لكن جونستون ﻓشل ﻓﻲ الوصـول إلـى اتفـاق
بين إسرائيل والدولة العربية على مشروع موحـد
ﻻســتثمار ميــاه نهــر اﻷردن ،وأعلنــت إســرائيل
بأنها ماضية ﻓﻲ تنفيذ مشروعاتها لجـر ميـاه نهـر
اﻷردن إلى صـحراء النقـب ،وأنهـا تنـوي سـحب
 ٧٠٠مليون متر مكعب ﻓﻲ السـنة مـن ميـاه نهـر
اﻷردن إلى صحراء النقـب ،وتعـادل هـذه الكميـة
 %٥٧,٧مــن متوســط التصــريف لنهــر اﻷردن،
رغــم أن اﻷراضــﻲ التــﻲ تحتلهــا ﻻ تغــذي نهــر
اﻷردن ســـوى  % ٢٣مـــن متوســـط التصـــريف
السنوي له.
اجتمع مجلس الجامعة الدول العربية لدراسـة
التقارير الفنية التﻲ أعدها الخبراء العرب لتحويل
رواﻓد نهر اﻷردن بعي ًدا عن بحيرة طبريا ،وقـرر
مجلس الجامعة تنفيذ تحويل ميـاه نهـر اﻷردن إذا
نفذت إسرائيل مشروعاتها لنقل ميـاه نهـر اﻷردن
إلى صحراء النقب ،وتضمن المشروع العربﻲ ما
يأتﻲ:
 -١تحويل الفائض من مياه نهر الحاصـبانﻲ
بعد ري منطقة النبطية إلى وادي الرقـاد بعـد ري
منطقة النبطية ،لﻼستفادة منها ﻓﻲ اﻷردن.
 -٢اســتثمار ميــاه نهــر بانيــاس ﻓــﻲ ســوريا،
وتحويــل الفــائض مــن مياهــه إلــى وادي الرقــاد،
لﻼستفادة منها ﻓﻲ اﻷردن.
 -٣استثمار مياه ينابيع الوزانﻲ ﻓﻲ لبنان.
 -٤إنشاء سد ﻓـﻲ موقـع المخيبـة علـى نهـر
اليرمــوك لتخــزين  ٢٠٠مليــون متــر مكعــب مــن
المياه ،ونقلها إلى قناة الغور الشرقية ﻓﻲ اﻷردن.
اجتمع القادة العرب ﻓﻲ أول مؤتمر قمـة ﻓـﻲ
القـــاهرة  ١٧ينـــاير ١٩٦٤م لدراســـة مشـــروع
إسرائيل لتحويـل ميـاه نهـر اﻷردن إلـى صـحراء
النقب ،وقد تم اعتبار هذا المشـروع عـدوانًا علـى
اﻷمة العربية ،وأقر القادة العرب تنفيـذ توصـيات
مجلس جامعة الدول العربية ﻓﻲ اﻻستثمار الكامل
لمياه أنهار الحاصبانﻲ وبانياس واليرمـوك داخـل
اﻷراضــﻲ العربيــة ،وتمــت المواﻓقــة علــى إنشــاء
هيئـــة لﻺشـــراف علـــى تنفيـــذ هـــذه المشـــاريع،
وتخصيص الدعم المـالﻲ لتنفيـذها ،ومـا أن بـدأت
الــدول العربيــة ﻓــﻲ تنفيــذ هــذه المشــاريع؛ حتــى
استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية لمنع تنفيـذها،
ونجحت الدول العربية وتم تنفيذ المرحلـة اﻷولـى

من سد خالد بن الوليد ﻓﻲ عـام ١٩٦٦م ،ليسـتقبل
مياه نهري الحاصـبانﻲ وبانيـاس ،إﻻ أن إسـرائيل
اســتطاعت أن تــدمره ﻓــﻲ  ١٧إبريــل ١٩٦٧م،
تمهيدًا لشن عدوان أكبر علـى اﻷمـة العربيـة ﻓـﻲ
صيف ١٩٦٧م.
وتوقف ـت المشــاريع العربيــة ﻻســتغﻼل ميــاه
رواﻓــد نهــر اﻷردن بعــد نكســة يونيــو ١٩٦٧م،
بينمــا أكملــت إســرائيل مشــاريعها المائيــة التــﻲ
أعلنت عنهـا ﻓـﻲ عـام ١٩٥٣م ،وأصـبح نصـيب
إسرائيل من ميـاه نهـر اﻷردن  ٥٦٥مليـون متـر
مكعــب ،أي نحــو  %٤٠مــن متوســط تصــريفه
السنوي ،بعد أن كان نصيبها ﻻ يزيد عن % ٢٠
من متوسط تصريفه ﻓﻲ بداية الخمسينيات.
يعد نهـر اليرمـوك أهـم رواﻓـد نهـر اﻷردن،
وتقــع منابعــه ﻓــﻲ داخــل ســوريا ،ويصــل طــول
متـرا ،ومتوسـط تصـريفه
مجراه نحو  ١٣٠كيلو
ً
السنوي  ٥١٢مليـون متـر مكعـب ،يـتم اسـتغﻼل
 ٢٠٠مليون متر مكعـب مـن مياهـه ﻓـﻲ سـوريا،
ويشكل خط الحدود بين اﻷردن وإسرائيل لمسـاﻓة
متـرا ،ويلتقـﻲ بنهـر اﻷردن
تصل إلـى  ٦٦كيلـو ً
على بعد ستة كيلو مترات جنـوب بحيـرة طبريـا،
وأهــم رواﻓــده هــو نهــر الرقــاد ،الــذي ينبــع مــن
هضبة الجوﻻن المحتلة ،حيث تصب ﻓيـه السـيول
المنحـــدرة مـــن جبـــل الشـــيخ ،ويصـــل متوســـط
تصريفه السنوي  ١٤٧مليون متر مكعب.
وإســرائيل ليســت دولــة متشــاطئة مــع نهــر
اعتبـارا مـن
اليرموك ،إذ إن الضفة الشمالية منـه
ً
منطقــة الحمــة الســورية؛ حتــى مصــبه ﻓــﻲ نهــر
اليرموك تقع ضمن المثلث الفلسطينﻲ الذي يطلق
عليه اسم مثلث اليرمـوك ،وهـﻲ أرض ﻓلسـطينية
عدت منطقة منزوعـة السـﻼح منـذ توقيـع اتفاقيـة
الهدنـة اﻹسـرائيلية – السـورية عــام ١٩٤٩م ،إﻻ
أن إســرائيل اســتولت عليهــا ﻓــﻲ عــدوان يونيــو
١٩٦٧م.
ولقــــد ورد ﻓــــﻲ خطــــة مبعــــوث الــــرئيس
اﻷمريكﻲ إلى منطقـة الشـرق اﻷوسـط جونسـتون
بناء سـد علـى نهـر اليرمـوك ﻓـﻲ موقـع المقـارن
متـرا ،يمكـن تعليتـه ليصـل إلـى ٩٥
بارتفاع ً ٥٨
ـرا ،كمــا أقــر مــؤتمر القمــة العربــﻲ اﻷول ﻓــﻲ
متـ ً
يناير ١٩٦٤م إنشاء سد خالد بن الوليد ﻓـﻲ موقـع
المخيبــــة )نقطــــة تﻼقــــﻲ وادي الرقــــاد بنهــــر
اليرموك( ،لتخزين  ٢٠٠مليون متـر مكعـب مـن
المياه ،وإنشاء سد على نهر اليرمـوك عنـد موقـع
المقــارن لتخــزين  ٤٧٥مليــون متــر مكعــب مــن
المياه ،إﻻ أن إسرائيل استطاعت تدمير سـد خالـد
ابن الوليد قبيل عدوان يونيو ١٩٦٧م.
كمــا عرقلــت إســرائيل تنفيــذ مشــروع ســد
الوحـدة الـذي تـم اﻻتفـاق علـﻲ بنائـه بـين سـوريا
واﻷردن عــام ١٩٨٧م ،وحــدد هــذا اﻻتفــاق عــدد
السدود الصغيرة التﻲ يمكن لسوريا إقامتهـا علـى
ينــابيع نهــر اليرمــوك داخــل اﻷراضــﻲ الســورية
متـرا ﻓـوق سـطح
التﻲ يزيد ارتفاعهـا عـن ً ٥٠٠



البحر ،إﻻ أن المشروع لم يكتب له التنفيذ ،وذلـك
بضغط إسرائيل على الجهـات الممولـة للمشـروع
بمساعدة الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
وﻓــﻲ مــايو ١٩٩٩م تــم اﻻتفــاق بــين ســوريا
واﻷردن علــى المباشــرة بتنفيــذ بنــاء س ـد الوحــدة
بطاقــة تخزينيــة تصــل إلــى  ٢٢٥مليــون متــر
مكعب ،ستستفيد منهـا اﻷردن ،ﻓـﻲ حـين تحصـل
سوريا على  %٧٥من الطاقـة الكهرومائيـة التـﻲ
سيولدها السد ،وتصل التكلفة التقديرية لبناء السـد
نحو  ٢٠٠مليون دوﻻر أمريكﻲ.
وحاولــت إســرائيل شــق وحــدة الصــف بــين
اﻷشــقاء ﻓــﻲ ســوريا واﻷردن مــن خــﻼل إعــﻼن
مئيــر بــن مئيــر مفــوض الميــاه اﻹســرائيلﻲ ب ـأن
إســرائيل اتفقــت مــع اﻷردن علــى بنــاء ســد علــى
أراضﻲ سـورية محتلـة عنـد حاﻓـة جيـب الحمـة،
جنوب شرق بحيرة طبريا ،وهـﻲ منطقـة احتلتهـا
إسرائيل ﻓـﻲ عـدوان يونيـو١٩٦٧م ،اﻷمـر الـذي
نفته الحكومة اﻷردنية.

تبلغ كمية المواد المائية السنوية المتجددة ﻓـﻲ
الضـــفة الفلســـطينية وقطـــاع غـــزة نحـــو ١٢٥٠
مليون متر مكعب ،منها  ٣٥٠مليون متر مكعـب
هــﻲ حصــة الضــفة الفلســطينية مــن ميــاه نهــر
اﻷردن ،و ٨٥٠مليـون متـر مكعـب مـن المـوارد
المائية الجوﻓية المتجددة ﻓﻲ الضفة الغربية ،و٥٠
مليون متـر مكعـب مـن المـوارد المائيـة الجوﻓيـة
المتجددة ﻓﻲ قطاع غزة.
ومنــذ بــدايات المشــروع الصــهيونﻲ ﻹنشــاء
دولــة إســرائيل علــى أرض ﻓلســطين ،ســعى قــادة
الحركة الصهيونية لﻼستيﻼء على مصادر الميـاه
ﻓــﻲ المنطقــة ،وعملــت إســرائيل منــذ قيامهــا عــام
١٩٤٨م على تنفيـذ العديـد مـن المشـاريع المائيـة
للســيطرة علــى الميــاه العربيــة ،وبــاحتﻼل بــاقﻲ
أرجـــاء ﻓلســـطين ﻓـــﻲ عـــدوان يونيـــو ١٩٦٧م،
سيطرت إسرائيل على مصادر المياه ﻓـﻲ الضـفة
الفلسطينية وقطاع غزة ،وحرمت سـكان ﻓلسـطين
من أي حق لهم ﻓﻲ الحياة.
أمــرا عســكريا ﻓــﻲ ٧
وأصــدرت إســرائيل
ً
يونيـــو ١٩٦٧م يـــنص علـــى أن كاﻓـــة الميـــاه
الموجـودة ﻓـﻲ اﻷراضـﻲ التـﻲ احتلتهـا هـﻲ ملـك
لدولة إسـرائيل ،كمـا أصـدرت ﻓـﻲ  ١٥أغسـطس
أمـرا عسـكريا منحـت ﻓيـه الحـاكم
من نفس السنة ً
العسكري للضفة الغربية سلطة مطلقة ﻓـﻲ تحديـد
كميــات الميــاه التــﻲ يحــق للمــواطن الفلســطينﻲ
استغﻼلها ،وخولتـه ﻓـرض عقوبـات كبيـرة علـى
المخـالفين ،وﻓـﻲ عـام ١٩٨٢م وضـعت إسـرائيل
مصادر المياه ﻓﻲ الضـفة الفلسـطينية ﻓـﻲ صـورة
نهائيـــة ضـــمن صـــﻼحيات شـــركة ميكـــوروث
اﻹسرائيلية.
وقامت إسرائيل بالعديد من اﻹجراءات لنهب
المياه الجوﻓية من الضفة الفلسطينية وقطـاع غـزة
ونقلها إلى المسـتوطنات المقامـة علـى اﻷراضـﻲ

الفلســطينية المحتلــة عــام ١٩٦٧م ،وإلــى داخــل
الخـط اﻷخضــر ،إذ قامـت بحفــر أكثـر مــن ٥٠٠
ـرا علــى امتــداد اﻷراضــﻲ التــﻲ احتلتهــا عــام
بئـ ً
١٩٦٧م ،ﻓفﻲ قطاع غزة حفـر المسـتوطنون ١٣
ـرا لضــخ الميــاه عبــر شــبكة مــن اﻷنابيــب إلــى
بئـ ً
داخل إسرائيل لضخ نحو  ٢٢مليون متـر مكعـب
من المياه سنويا إلـى داخـل الخـط اﻷخضـر ،كمـا
بئـرا ارتوازيـا علـى طـول خـط
قامت بحفـر ً ٢٦
الهدنة الفاصل بين قطاع غزة وإسـرائيل ،والـذي
مترا ،من بيت حـانون شـماﻻ
يبلغ طوله  ٤٠كيلو ً
إلى رﻓح جنوبًا.
ً
عميقـا ذو
بئـرا
كما قامت إسرائيل بحفر ً ٣٠
إنتاجية عالية ليصل إنتاجية كـل واحـد إلـى ١٠٠
متر مكعب ﻓﻲ الساعة على امتداد الخط اﻷخضر
للـتحكم ﻓــﻲ الحـوض الغربــﻲ للميـاه الجوﻓيــة ﻓــﻲ
الضفة الغربية ،وهو حوض تقدر طاقته اﻹنتاجية
بنحو  ٣٨٠مليون متـر مكعـب ﻓـﻲ السـنة ،إﻻ أن
إسرائيل تضخ منه  ٤٠٠مليـون متـر مكعـب ﻓـﻲ
الســنة؛ ممــا يهــدد بتــدهور نوعي ـة مياه ـه بســبب
الســحب غيــر اﻵمــن ،ﻓــﻲ حــين تســمح إســرائيل
للفلسطينيين باستغﻼل  ٢٠مليون متر مكعـب ﻓـﻲ
السـنة ﻓقـط مــن ميـاه هـذا الحــوض الجـوﻓﻲ ،أمــا
الحــوض الشــمالﻲ الشــرقﻲ والــذي تصــل طاقتــه
اﻹنتاجية نحو  ١٤٠مليون متر مكعب ﻓﻲ السـنة،
ﻓﺈنهــا ﻻ تســمح للفلســطينيين ســوى اســتخدام ٣٥
مليون متر مكعـب مـن مياهـه ،أي نحـو  ٢٥ﻓـﻲ
المائة ﻓقط من مياهه ،وتسـتغل إسـرائيل الكميـات
المتبقيـة .كمـا تســرق إسـرائيل  ١٤٠مليـون متــر
مكعــب ﻓــﻲ الســنة مــن ميــاه نهــر اﻷردن ،وهــﻲ
حصــة الضــفة الفلســطينية مــن ميــاه نهــر اﻷردن
حسب مشروع جونسـتون المعـدل لعـام ١٩٥٥م،
ﻓﻲ حـين تصـل حصـة الضـفة الفلسـطينية حسـب
المشـروع الغربــﻲ  ٣٥٠مليــون متــر مكعــب ﻓــﻲ
الســنة ،وقامــت إســرائيل بحجــز ميــاه وادي غــزة
ووادي الســلق ﻓــﻲ خــان يــونس ،وأصــبح مــن
المتعذر رؤية المياه ﻓـﻲ ﻓصـل الشـتاء ﻓيهمـا بعـد
أن كانــت مياههــا ﻻ تنقطــع ﻓــﻲ هــذا الفصــل مـن
السنة.
وﻓـــﻲ الوقـــت الـــذي تجبـــر ﻓيـــه إســـرائيل
الفلسطينيين على التقنـين ﻓـﻲ اسـتخدام الميـاه مـن
خــﻼل ﻓــرض قيــود علــى حفــر آبــار جديــدة ،أو
إدخال أي إصﻼحات على اﻵبار القديمـة ،وإلـزام
أصحابها بالتقنين الصـارم وتحديـد كميـات الميـاه
المســموح اســتخراجها ومراقبــة العــدادات التــﻲ
عليهــا ،وتخريــب عــدد كبيــر مــن اﻵبــار بحجــة
الضرورات اﻷمنية إذ تعمـدت سـلطات اﻻحـتﻼل
علـى غلــق اﻵبــار التــﻲ كانــت قائمــة علــى طــول
حـــدود الضـــفة الفلســـطينية مـــع اﻷردن بحجـــة
الضــرورات اﻷمنيــة ،أو بحجــة حفرهــا مــن دون
تــرخيص ،وحفــر آبــار أكثــر ً
عمقــا مــن اﻵبــار
الفلســــطينية؛ ممــــا أدى إلــــى جفــــاف اﻵبــــار
الفلسطينية ،وأعطت الحرية الكاملـة للمسـتوطنين
لضــخ الميــاه نحــو المســتوطنات ،وكثفــت بنــاء
المســتوطنات بــالقرب مــن مصــادر الميــاه ،إذ ﻻ

توجد مستوطنة أو منشأة عسـكرية إسـرائيلية ﻓـﻲ
الضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة مــن دون شــبكة
مياه ،بينما نجد أن نحو  ٥٠ﻓﻲ المائة مـن القـرى
الفلسطينية ﻻ ترتبط بشـبكة ميـاه ،كمـا أن أسـعار
استهﻼك المياه التﻲ يدﻓعها الفلسطينﻲ تقـدر بنحـو
ضـــعف أســـعار اســـتهﻼك الميـــاه التـــﻲ يـــدﻓعها
اﻹسرائيلﻲ ،باﻹضـاﻓة إلـى سـحب كميـات كبيـرة
مــن ميــاه الضــفة الفلســطينية إلــى داخــل الخــط
اﻷخضر.
إن استنزاف إسرائيل للميـاه الجوﻓيـة للضـفة
الغربية وقطاع غـزة قـد أدى إلـى تـدهور نوعيـة
المياه ﻓيهما ،إذ ازدادت الملوحة ﻓﻲ بعض اﻵبـار
عــن الحــدود المســموح بهــا ،كمــا أن تصــريف
إســرائيل كميــات مــن ميــاه الصــرف الصــحﻲ
والصــناعﻲ ﻓــﻲ بعــض اﻷوديــة أدى إلــى تلــوث
بمخلفات المصانع السامة ،ﻓأصبحت غير صالحة
لﻼستعماﻻت المنزلية والزراعية ،كمـا أدت علـى
انتشار اﻷمراض الجلدية بين الفلسطينيين.
ورغم اعتراف المنظومة الدولية ﻓـﻲ مـؤتمر
المياه الدولﻲ الذي عقد ﻓﻲ اﻷرجنتين ﻓـﻲ مـارس
١٩٧٧م ﻻستعادة السيطرة الفعالة على مواردها،
بما ﻓﻲ ذلك مواردها المائيـة ،وأن إنمـاء المـوارد
المائية ﻓﻲ اﻷراضﻲ الخاضعة لﻼحتﻼل يجب أن
توظـــف لصـــالح الســـكان اﻷصـــليين الـــذين هـــم
المستفيدون الشرعيون من مواردها الطبيعيـة بمـا
ﻓيها الموارد المائية.
ﻓﺈن المياه محرمة على أهلهـا الفلسـطينيين،
ﻓﻲ حين يهدرها المستوطنون ،أو يتم سـحبها إلـى
داخل إسـرائيل ،وﻻ تنـوي إسـرائيل التخلـﻲ عـن
ـرا
ميـــاه الضـــفة الفلســـطينية وقطـــاع غـــزة نظــ ً
ﻻعتمادها الرئيس على مياههما.
ولقد بدأت مجموعة العمل متعـددة اﻷطـراف
بشأن المياه اجتماعاتها بعد مؤتمر مدريد للسـﻼم،
وبدت المواقف الفلسطينية واﻹسرائيلية متضـاربة
علــى نحــو يعكــس التعقيــد المحــبط بهــذه المســألة
الحيوية ،إذ يـرى الجانـب اﻹسـرائيلﻲ بـأن الميـاه
المســتخدمة مــن قبــل إســرائيل هــﻲ غيــر قابلــة
للتفاوض ،وﻻ بـد مـن اﻻسـتفادة مـن التكنولوجيـا
اﻹسرائيلية ﻓﻲ مجال الـري علـى نطـاق إقليمـﻲ،
وأن الهدف مـن المفاوضـات هـو زيـادة مصـادر
المياه ﻓﻲ المنطقـة مـن خـﻼل البحـث عـن حلـول
إقليميــة ،ســواء مــن دول مجـاورة ،أو مــن خــﻼل
إعـــذاب ميـــاه البحـــر ،مـــع إنشـــاء بنـــك إقليمـــﻲ
للمعلومــات عــن مصــادر الميــاه يمكــن أن يطلــع
عليها جميع اﻷطراف ،ويريد الجانـب الفلسـطينﻲ
الحصــول علــى حقوقــه المائيــة واســتعادة ســيادته
علــى مصــادر مياهــه قبــل التحــدث عــن مشــاريع
إقليمية لحل مشكلة المياه ﻓﻲ الشرق اﻷوسط.
ولم يحول اتفاق إعﻼن المبادئ الفلسطينﻲ –
اﻹســرائيلﻲ ﻓــﻲ  ١٣ســبتمبر ١٩٩٣م عــن قيــام
إســرائيل بمنــع الفلســطينيين مــن اســتغﻼل الميــاه
الجوﻓيــة ﻓــﻲ الضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة،
وحرمانهم من اﻻستفادة من حصتهم ﻓﻲ مياه نهـر
اﻷردن.



لقــد تــم تنظــيم العﻼقــات اﻻقتصــادية بــين
إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية خـــﻼل الفتـــرة
اﻻنتقالية من خﻼل التوقيـع علـى بروتوكـول ٢٩
إبريــل ١٩٩٤م ،والــذي نــص علــى أنــه ســيكون
بمقدور الفلسطينيين  ٢٥٦مليون متر مكعـب مـن
مياههم خﻼل الفترة اﻻنتقاليـة التـﻲ مـدتها خمـس
ســنوات – اســتعمال  ٢٢٨ورغــم انتهــاء الفتــرة
اﻻنتقالية ﻓﺈن الجانـب الفلسـطينﻲ لـم يسـتلم سـوى
 %١٠من إجمالﻲ ما تم اﻻتفاق عليه.
ويحــاول الجانــب اﻹســرائيلﻲ التنصــل مــن
اﻻتفاقيــات مــن خــﻼل تفســيرها حســب رؤيتــه
الخاصـــة ،ورغـــم أن هـــذه اﻻتفاقيـــات واضـــحة
وملزمة ،كما أنهـا متكاملـة وغيـر مجـزأة ،إﻻ أن
إســرائيل قــد نجحــت ﻓــﻲ الضــغط علــى الجانــب
الفلســطينﻲ ﻹنش ـاء لجنــة ﻓلســطينية – إســرائيلية
مشــتركة للبــت ﻓــﻲ قضــايا الميــاه ،بهــدف ربــط
عملية تنمية مناطق السلطة الفلسطينية بﺈسـرائيل،
والحيلولــــة دون ســــيطرة الفلســــطينيين علــــى
مــواردهم المائيــة ،ذلــك أن أي مشــروع يتعلــق
بالميــاه يجــب أن يحصــل علــى مواﻓقــة اللجنــة
المشــتركة العليــا ،ويحــاول الجانــب اﻹســرائيلﻲ
وضـــع قيـــود أو شـــروط علـــى مشـــاريع الميـــاه
بعـض منهـا
الفلسطينية ،وذلك بربط مواﻓقته على
ٍ
بمواﻓقـة الجانــب الفلســطينﻲ علــى مشــاريع مائيــة
تخص المستوطنات.
إن مــا تطرحــه إســرائيل مــن حلــول لمشــكلة
المياه ﻻ تخرج من تسوية ضامنة لها بمـا تسـيطر
عليـــه مـــن مـــوارد مائيـــة اغتصـــبتها بـــالحرب
والعدوان ،وإن ترويج وسائل اﻹعﻼم اﻹسرائيلية
بوجود أزمة مياه خانقـة ﻓـﻲ إسـرائيل هـو تبريـر
لســـيطرتها علـــى اﻷراضـــﻲ العربيـــة المحتلـــة
وتحقيق مكاسب مائية ﻓﻲ أية تسـوية قادمـة ،كمـا
أن العجــز المــائﻲ الــذي تتحــدث عنــه إســرائيل
يرتبط إلى حـد كبيـر بخططهـا ﻻسـتيعاب المزيـد
من المهاجرين ،وإن حل مشكلة المياه ﻓﻲ الضـفة
الفلســطينية وقطــاع غــزة يعتمــد علــى صــﻼبة
الموقــف الفلســطينﻲ ﻓــﻲ المفاوضــات ،وﻻ مجــال
ﻷنصاف الحلول ﻓﻲ هذا الموضوع الحيوي ،ذلك
أن اﻻستقرار لن يتحقق ﻓﻲ ﻓلسطين ما لم يتم حل
قضية المياه علـى أسـاس عـادل ،وﻓـق معاهـدات
تراعﻲ الحقـوق التاريخيـة والمصـالح المشـتركة،
وليس وﻓق منطق القوة.
وإلـــى اللقـــاء المقبـــل لنكمـــل الحـــديث عـــن
اﻷطمــــاع اﻹســــرائيلية ﻓــــﻲ الميــــاه اللبنانيــــة
والمصرية ،ونحلل مشروع إسرائيل المائﻲ.
نســأل ﷲ تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة
الجمــال الربــانى ،الــذى بــه ننجــذب بكليتنــا إلــى
الرضوان اﻷكبر.
وصلى ﷲ وسلم وبارك على سـيدنا وموﻻنـا
محمد وعلى آله أجمعين.

الدكتور



كما ﻻ يحتاج في اﻹحيـاء إلـﻰ إذنـه؛ ﻻتفـاق
الطريق النافذة  -ويعبر عنها بـ"الشارع"

الناس عليه فـي جميـع اﻷعصـار وﻻ يـزعج

 -من المرافق العامة ،للجميع اﻻنتفاع بها بما

عن الموضع الذي سـبق إليـه للمعاملـة ،وإن

ﻻ يضر اﻵخـرين باتفـاق الفقهـاء ،ومنفعتهـا

طال مقامه فيه ،لخبر :مـن سـبق إلـﻰ مـا لـم

اﻷصلية :المرور فيها؛ ﻷنها وضـعت لـذلك،

يسـ ـبق إليـــه مســـلم فهـــو لـــه ،وﻷنـــه أحـــد

فيباح لهم اﻻنتفاع بما وضع له ،وهو المرور

المرتفقين ،وقد ثبت له باليد فصار أحـق مـن

بﻼ خﻼف ،وكذلك يباح للجميع اﻻنتفاع بغير

غيره فيه.

وكف اﻷذى ،ورد للسﻼم ،وأمـر بمعـروف،
ونهي عن منكـر ،مـا لـم يضـر المـارة ،ولـم
يضيق عليهم ،وإﻻ كره.
ولﻺمام أن يقطع بقعة من الطريق العـام
ً
ً
تمليكـا،
ارتفاقـا ،ﻻ
لمن يجلس فيها للمعاملـة
نظرا واجتهادًا
إن لم يضر المسلمين؛ ﻷن له ً
في الضرر وغيـره ،وﻻ يملـك المقطـوع لـه

المرور مما ﻻ يضـر المـارة ،كـالجلوس فـي

وقـــال المالكيـــة والحنابلـــة :يشـــترط أﻻ

الطريق الواسعة ﻻنتظار رفيق أو سـؤال إن

يطــول الجلــوس أو البيــع ،فـﺈن طــال أخــرج

لم يضـر المـارة ،وإن لـم يـأذن اﻹمـام بـذلك

عنه؛ ﻷنه يصير كالمتملك إن طـال الجلـوس

ﻻتفاق الناس في سـائر اﻷزمـان واﻷعصـار

للمعاملة ،وينفرد بنفع يساويه فيه غيره.

أيضــا محــل اتفــاق بــين
علــﻰ ذلــك ،وهــذا
ً

وأضاف المالكية أنـه ﻻ يجـوز الجلـوس

الفقهاء ،فﺈن ضر المارة أو ضـاق علـيهم لـم

فـــي الطريـــق العـــام ﻻســـتراحة ونحوهـــا

يجز لخبر :ﻻ ضرر وﻻ ضرار.

كالحديث ،ويمنع ذلك.

البقعــة ،إنمــا يكـــون أحــق بــالجلوس فيهـــا
كالسابق إليها.

ذهب الفقهـاء إلـﻰ حرمـة التصـرف فـي
الطريق النافـذة ويعبـر عنـه بــ)الشارع( بمـا
يضر المارة في مـرورهم؛ ﻷن الحـق لعامـة

ويجوز عند الحنفيـة والشـافعية الجلـوس

وصــرح الشــافعية بجــواز الجلــوس فــي

في الطريق النافذة للمعاملة كالبيع والصناعة

الطريــق العــالم لﻼســتراحة ،لحــديث اﻷمــر

ونحو ذلك ،وإن طال عهده ولم يأذن اﻹمـام،

بﺈعطــاء الطريــق حقــه مــن :غــض البصــر،



المسلمين ،فليس ﻷحد أن يضارهم في حقهم،
ويمتنع عند جمهور الفقهاء بناء دكة – وهي
التــي تبنــﻰ للجلــوس عليهــا ونحوهــا – فــي

الطريق النافذة وغرس شجرة فيها وإن اتسع

المار المشي عليها قصدًا ،وكذا إذا رش فـي

الناس؛ ﻷنه وضع لذلك ،ومباح لهم بدوابهم،

الطريـــق ،وأذن اﻹمـــام ،وانتفـــﻰ الضـــرر،

الطريق ماء فزلق به إنسان ،أو بهيمة ،فتلف

بشـرط الســﻼمة فيمــا يمكـن اﻻحتــراز عنــه،

وبنيت للمصلحة العامة لمنعها الطـروق فـي

يضمن.

فـﺈذن ترتـب علـﻰ ذلــك ضـرر ففـي ضــمانه
تفصيل.

محلهما؛ وﻷنه بناء في غير ملكه بغير إذنـه،
وقد يؤذي المارة فيما بعـد ،ويضـيق علـيهم،

بئرا في الطريق
ﻻ يجوز ﻷحد أن يحفر ً

عـــن أبـ ـي هريـــرة  أن رســـول ﷲ

ويعثر به العـاثر ،فلـم يجـز؛ وﻷنـه إذا طـال

النافذ لنفسـه ،سـواء جعلهـا لمـاء المطـر ،أو

عنــ ْين( ،قيــل :ومــا
 قــال) :اتقــوا الﻼﱠ َ

الــزمن أشــبه موضــعهما اﻷمــﻼك الخاص ـة،

استخراج ماء ينتفـع بـه ،وإن لـم يضـر؛ ﻷن

الﻼعنــان؟ قــال) :الــذي يتخلــﻰ فــي طريــق

وانقطع استحقاق الطروق.

الطريق ملك للمسـلمين كلهـم ،فـﻼ يجـوز أن

الناس أو ظلهم( "أخرجه مسلم وأبو داود".

وقال الحنفية :يجوز بنـاء دكـة ،وغـرس

يحدث فيه شيء بغير إذن مـنهم ،وإذن كلهـم

أشــــجار فــــي الطريــــق النافــــذة كــــﺈخراج

غيــر متصــور ،وإن حفرهــا وترتــب علــﻰ

المزاريب ،واﻷجنحـة ،إن لـم يضـر المـارة،

حفرها ضرر ففي ضمانه تفصيل بين مـا إذا

ولم يمنع من المرور فيها ،فـﺈذا ضـر المـارة

كان بـﺈذن اﻹمـام أو بغيـر إذنـه وبـين مـا إذا

أو منــع لــم يجــز البنــاء ،ســواء أضــر أم لــم

كــان الحفــر لمصــلحة الحــافر أو لمصــلحة

يضــر؛ ﻷن كــل واحــد مــنهم صــاحب حــق

المسلمين.

"الﻼعنــان :أي اﻷمــران الجالبــان للعــن،
يتخلﻰ :أي يقضﻰ حاجته".

عـــن أبـــي هريـــرة  أن رســـول ﷲ
 قال) :بينما رجل يمشي فـي طريـق إذ

بالمرور بنفسه وبدوابه ،فكان له حق النقض

وجد غصن شوك فأخره فشـكر ﷲ لـه فغفـر

كما في الملك المشترك.

له( "أخرجه البخاري".

هــذا إذا بناهــا لنفســه وبغيــر إذن اﻹمــام،

المرور فـي الطريـق النافـذ حـق لجميـع

فﺈن بناها لمصلحة المسلمين أو بﺈذن اﻹمـام،

* أن للطريق حقوقًا علﻰ من جلس فيـه،

وإن بناهــا لنفســه لــم يــنقض ،إن لــم يضــر

وهــي غــض البصــر عــن المحــارم ،وكــف

المارة.

اﻷذى من اليد أو اللسان ،واﻷمر بـالمعروف

وإن كان يضر العامة ﻻ يجـوز إحداثـه،

والنهي عن المنكر.

أذن اﻹمام أم لم يأذن ،لقول النبي ) :ﻻ

* تحريم البول في طريق الناس.

ضرر وﻻ ضرار(.

* استحباب إبعاد ما يؤذي المسلمين مـن
طرقهم وعظم اﻷجر في ذلك.
وﷲ  الهادي إلى سواء السبيل.

لو ألقي قمامات ،أو قشور بطيخ ورمـان
وموز بطريق نافـذ فمضـمون ،مـا لـم يتعمـد



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 ،الفـﺎئزين بﻛرامتــه،
وعلى صحﺎبته الهﺎدين المهتدين ،ورضي ﷲ تبــﺎرك 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












































   



 

   
 










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 فروعهـا،
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
اس ـتقطبت جهــو ًدا جبــارة مــن المصــلحين ،وفــي مقــدمتهم اﻷنبيــاء
واﻷئمة ،والعلماء ،والصالحين من الناس.





علــى مســائل اﻻعتقــاد ،فيفســرها بمجــرد
رأيه ،مــن غيــر أن يحصــل العلــوم التـﻲ
يجوز معها اﻻجتهاد ،بل الرأي عنده هـو

جرى العلماء على استعمال اﻻجتهــاد
ومصطلح الرأي كمصــطلحين متــرادفين
على معنى واحد.

أن يقـــول اﻹنســـان فـ ـﻲ هـــذه المســـائل
باجتهاده ويكون هذا اﻻجتهاد مبنيـا علــى
قوانين علم ونظر.

وقــد بــين اﻹمــام  أنــه عنــد
الكﻼم فﻲ عقيدة التوحيد فإن مآخذه هـﻲ:
"كتــاب ﷲ تعــالى وســنة رســوله ،
وأقــوال وأعمــال الصــوفية الكمــل" .ثــم
يضــيف قــائﻼً" :والعمــل بــإخﻼص بمــا
علمته فيعلمنﻲ ﷲ تعالى علم ما لم أعلــم،
واﻻجتهــاد فــﻲ اﻷمــور إذا لــم أجــد لهــا
صريح حكم فﻲ كتاب ﷲ وكتاب رســوله
وأقوال السلف بكل احتياط").(١
ولــيس معنــى اســتخدام الــرأي  -عنــد
اﻹمام أبـﻲ العــزائم  -أن يــتهجم اﻹنســان



أوﻻً :كان اﻹمام أبو العزائم يــرى أن
ً
وجوه ـا كثيــرة مــن
لفــظ القــرآن يحتم ـل
المعــانﻲ ،لــذلك كــان اﻹمــام أب ـو العــزائم
يكثر فﻲ تفسيره لبعض آيات العقائــد مــن
ذكر اﻻحتماﻻت التـﻲ يمكــن حمــل اﻵيــة
عليهــا ،ثــم يتركهــا دون تعقيــب عليهــا،
إشارة إلى أن هذه اﻷقــوال محتملــة عنــده
فﻲ معنى اﻵيةً ،
فمثﻼ عنــد تفســير قــــول
شــا ُء َويُثْ ِبــتُ ۖ
ﷲ  :يَ ْم ُحــو ﱠ ُ َمــا يَ َ

ب) الرعــد (٣٩ :يقــول:
َوعِن َدهُ أ ُ ﱡم ْالكِتـَـا ِ

المﻼئكة هو ما نسخ من أم الكتاب.(٢)"..

"ومعناها عند العارفين با أن ﷲ يمحـو

ثاني ـا :ثــم نجــد اﻹمــام أب ـا العــزائم -
ً

من القلب ما يشاء ويثبــت ذاتــه؛ حتــى ﻻ

ً
أقواﻻ مختلفة لكلمة واحــدة
أحيانًا  -يذكر

يرى الواصــل إﻻ وجهــه الجميــل ،فينكــر

ثــم يجمــع بــين هــذه اﻷقــوال عــن طريــق

عليه أهل العقــل الواقفــون عنــد اﻷســباب

إجازته لكل هــذه المعــانﻲ كمــا فـﻲ قولــه

ً
عامﻼ فـﻲ اﻷســباب ناسـيًا
فيقف اﻹنسان

تعــالىِ  :إ ْن ُهــ َو ِإ ﱠﻻ ِذ ْكــ َرى ِل ْل َعــالَمِ ينَ 

ربه  .وإذا كان ﷲ تعــالى قــد تعــرف
إلى عبــادة بمــا خلقــه مــن الكائنــات وبمــا
جمــل بــه ســبحانه الجــوارح المجترحــة

)اﻷنعــام  (٩٠حيــث يقــول" :ويجــوز أن

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

والقــوى العقليــة والنفســية ،فكيــف يقــف

العبــد وعــن المﻼئكــة ويثبــت الطاعــات

اﻹنسان الجاهل بربه عند اﻷسباب ناسـيًا

والقربات.

مســبب الســباب؟ وقــد يمحــو ﷲ الكفــر
ويثبت اﻹيمان ،وقد يمحو اﻹيمان ويثبــت

تعالى ﻻ يمحو منــه شـﻲء ويثبــت غيــره،

الكفر ،أعاذنا ﷲ من ذلك ،وهذا ما فهمــه

وإن علم ﷲ هو أم الكتاب ،أما مــا بأيــدي

ويمحو اﻷناس ويثبت غيرهم أو بعضهم.
ومن فهم أن ذلك المحو واﻹثبات فﻲ علم
ﷲ القديم فقد جهــل؛ ﻷن ﷲ عــالم بذاتــه،
صيﻼ وإجمـ ً
علم اﻷشياء تف ً
ـاﻻ ،فيبــرز مــا
أراد إبرازه فﻲ مكانه وزانه المقدرين فﻲ
علمه ،وقد يمحـو الســيئات فيســترها عــن

القـــائم بمعاصـــري رســـول ﷲ وعـــالم
المســتقبل القــادم بعــد انتقــال رســول ﷲ
أيض ـا أن
وإلــى مــا شــاء ﷲ ،كمــا يجــوز
ً
يكــون المقصــود بالعــالمين عــالم أهــل

العارفون من تلك اﻵية ويثبت غيرهــا أو

الحيوانات ويثبــت غيرهــا أوهــى بعينهــا.

خفائــه وعــالم اﻹنــس ف ـﻲ ظهــوره ،كمــا
يجوز أن يكون المقصــود عــالم الحاضــر

وقـــال بعـــض العلمـــاء :إن علـــم ﷲ

يثبتهــــا بعــــد محــ ـو اﻷولــ ـى ،ويمحــ ـو

يكون المقصود بالعالمين عالم الجــن فـﻲ

التسليم من المؤمنين الذين يصــدقون كــل


    
   
   
   
   


     
   
   

   







داع إلى ﷲ فﻲ كل زمان ومكان ،وعــالم
أهل العناد من المكذبين الذين يكذبون كل
داع إلى الصﻼح واﻹصــﻼح؛ ﻷنهــم مــن
المفســـدين الـــذين ﻻ يرغبـــون بالفســـاد
واﻹفساد بديﻼً").(٣








يتعرض اﻹسﻼم في الوقت الحاضر
إلـــى حمـــﻼت كثيـــرة لتشـــويه صـــورة
تعاليمه السـمحة واﻹسـاءة إلـى رمـوزه،
ـرا مــن تلــك اﻹس ـاءات
ولﻸســف إن كثيـ ً
تصدر من قبل مسـلمين يطبﻘـون مفـاهيم
مغلوطــة عــن الــدين الحنيــف ،فــأعطوا
ﻷعداء الـدين المبـرر والمسـوغ للهجـوم
على اﻹسﻼم بحجة أن هؤﻻء المنحرفين
فكريا ينتمون إليه.
التﻘينــا بالــدكتور محمــد داود أســتاذ
علــم اللغـــة بكليــة اﻵداب جامعـــة قنـــاة
السويس وعضـو مجمـع اللغـة العربيـة،
وأجرينا معه هذا الحوار.
حيــث أكــد الــدكتور محمــد داود أن
"موســـوعة بيـــان اﻹســـﻼم للـــرد علـــى
اﻻفتـــراءات والشـــبهات" أكبـــر قاعـــدة
علمية شاملة للرد العلمي علـى الشـبهات
واﻷباطيــــل واﻻفتــــراءات ،وخﻼصــــة
لخبرات علماء اﻹسﻼم سلفًا ومعاصرين

في الرد الجميل بحكمة وبصيرة علـى مـا
يثار من شبهات ضد اﻹسﻼم.
وقـــــال داود لﻺســـــﻼم وطـــــن :إن
الموسوعة العلمية ترد على قرابة ١٢٠٠
"ألــف ومــائتي" شــبهة فــي  ٢٤مجلــدًا،
واعتمدت الموسوعة على المـنهج العلمـي
الذي يعتمد على مناقشة اﻷفكار ،كالتـالي:
بيــان فكــرة الشــبهة ،وبيــان أفكــار الــرد
عليها ..وإليكم نص الحوار:
* لماذا الموسوعة؟
 أعدت هذه الموسوعة لمـا يتعـرضلــه اﻹســﻼم مــن تهجــم ســافر تجــاوز كـل
حــــدود اﻹنســــانية علــــى الفضــــائيات،
واﻹنترنت والكتب واﻹساءات المﻘصـودة
المتكررة للنبي  ،ولبيان الحﻘائﻖ أمـام
الشــباب الــذي يســأل :هــل هــذه الشــبهات
صحيحة؟ ولتوفير قاعدة علمية للدفاع عن
اﻹسﻼم يﻘوم عليها أهل التخصص.
* وعﻼ َم اعتمد منهج الموسوعة؟
 اعتمــدت الموســوعة علــى المــنهجالعلمي الذي يعتمد على مناقشـة اﻷفكـار،
كالتالي :بيان فكرة الشـبهة ،وبيـان أفكـار
الــرد عليهــا ،والبــدء بالــدليل العﻘلــي فــي
الــرد؛ ﻷن المخــالف ﻻ يــؤمن بﻘــرآن وﻻ
ســنة ،وإلحــاق الــرد النﻘلــي بعــد التأســيس
العﻘلــي لــه ،والختــام بخﻼصــة مركــزة،
واﻻلتزام بالوسطية الفكرية.
* إلى من توجه الموسوعة؟
 نوجه الموسوعة إلى الشباب وعامةالمثﻘفين ﻹزالة أي لبس أو تشويش ،وإلى
الدعاة لتكوين مرجعية علميـة لهـم إذا مـا
سئلوا أو تحدثوا في الشـبهات ،وأصـحاب
الديانات السماوية اﻷخرى؛ لبيان الحﻘـائﻖ
لهم؟ ،وإلى البـاحثين فـي مجـال الشـبهات
والحوار بين اﻷديان.
* من شاركوا في الموسوعة؟
 شــارك فــي الموســوعة نحــو ٣٠٠عـالم وباحـث فــي مختلـف التخصصــات،
وأبرز المشاركين في الموسوعة :الدكتور
محمد اﻷحمدي أبو النور وزيـر اﻷوقـاف
المصري اﻷسـبﻖ ،والـدكتور أحمـد عمـر
هاشـــم رئــيس جامعـــة اﻷزهـــر اﻷســـبﻖ
وعضو هيئة كبار العلماء ،والدكتور عبـد
..



ﷲ عبــد العزيــز المصــلح أمــين عــام الهيئــة
العالمية لﻺعجاز العلمي في الﻘـرآن والسـنة
بمكة المكرمـة ،والـدكتور نبيـل السـمالوطي
أستاذ علم اﻻجتماع وعميـد كليـة الدراسـات
اﻹنسـانية جامعـة اﻷزهـر ،والـدكتور محمـد
داود أســتاذ علــم اللغــة بكليــة اﻵداب جامعــة
قناة السويس ،محمد كمال بشر نائـب رئـيس
مجمــع اللغــة العربيــة وأمــين عــام اتحــاد
المجــامع اللغويــة ،والــدكتور عبــد الحميــد
مــدكور أســتاذ الفلســفة اﻹســﻼمية بكليــة دار
العلـوم – جامعــة الﻘــاهرة ،والــدكتور محمــد
السيد الجليند أستاذ الفلسـفة اﻹسـﻼمية بكليـة
دار العلوم – جامعة الﻘاهرة.
* كيف أنجزت الموسوعة؟
 أنجــزت الموســوعة عبــر التخطــيط،وجمــع الشــبهات مــن الفضــائيات وشــبكة
اﻹنترنت ،وجمع الردود من مصـادرها ،ثـم
الكتابـــة والتنســـيﻖ ،والمراجعـــة والتـــدقيﻖ
المنهجــي ،ثــم المراجعــة الثانيــة واﻹقــرار
العلمــي ،مراجعــة أخيـــرة لكبــار العلمـــاء،
وتكشيف الﻘضـايا واﻹحـاﻻت ،ثـم اﻹخـراج
النهائي والدفع للمطبعة.
* هل هناك نسخة إلكترونية للموسوعة؟
 نع ـم ..موقــع الموســوعة :موقــع بيــاناﻹسﻼم:
http://www.bayanelislam.ne
t
وبوجــد نســخة طباعــة ورقيــة مــن ٢٤
مجلدًا ،وأيضًا محملة على .CD
* مــا أبــرز الشــبهات التــي أجابــت عنهــا
الموسوعة؟
 ردت الموســوعة علـــى نحـــو ١٢٠٠شـــبهة ،منهـــا :هـــل حﻘـ ـا انتشـــر اﻹســـﻼم
ق
بالســيف؟ ،ومــا موقــف اﻹســﻼم مــن الـ ِ ّ
ـر ّ ِ
والعبودية؟! ،وهل حﻘا المـرأة نصـف رجـل
في الشهادة والميراث؟! ،وما حﻘيﻘـة دعـوى
أن مهر المرأة ثمن التمتع بها؟! ،وما حﻘيﻘـة
تعدد الزوجات في اﻹسﻼم؟! ،ولماذا تعددت
زوجات النبي محمد ؟! ،وهل حﻘا يمكن
اﻻســتغناء بــالﻘرآن عــن الســنة؟! ،هــل حﻘ ـا
هناك تعارض بين اﻷحاديث النبويـة؟! ،هـل
حﻘا تتعارض السنة مع الﻘرآن؟!.


دول العﺎلم ،وهذا الحزب يرى الحق وﻻ ينصـره ،لـذلك اﺳـتحق أن

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

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٢ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

يﺳمى بـ )حزب الشيطﺎن(.
وحذر ﺳمﺎحته من ظهور الملحدين على شﺎشﺎت التلفزيون؛ ﻷن
ذلك يشجع اﻷجيﺎل الجديدة على اﻹلحﺎد؛ حتى يكونوا مشهورين.
وﺧتم ﺳـمﺎحته كﻼمـه بقولـه) :علينـﺎ أن نتغيـر؛ حتـى يغيـر ﷲ
حﺎلنــﺎ إلــى أحﺳــن حــﺎل ،وﻻ تقلقــوا علــى ميــﺎه النيــل ،فــﺎ حﺎفظنــﺎ
وراعينﺎ(.

فــى يــوم الجمعــة  ٦

١٤٤٢ه ،الموافــق ٢٠٢١/٧/١٦م

أقيمت ليلة أهل البيت الﺧﺎمﺳة والﺧمﺳون بعـد المﺎﺋـة بقﺎعـة اﻹمـﺎم
المجدد الﺳيـد محمد مﺎضى أبى العـزاﺋم ،حيـث حضـرهﺎ عـدد مـن
أبنﺎء الطريقة العزمية من مﺧتلف المحﺎفظﺎت.
وقــد افتتحهــﺎ ﺳــمﺎحة الﺳــيد عــﻼء أبــو العــزاﺋم شــيخ الطريقــة
العزمية بقوله :إن الشعوب ﻻ تﺧتﺎر حكﺎمهـﺎ ،ولكـن يفـرض عليهـﺎ
حكﺎم من قبل قوة ﺧفية تتمثـل فـي  ١٣أﺳـرة يهوديـة تحكـم العـﺎلم،
ودلل على ذلك بمﺎ ورد في كتﺎب) :أحجﺎر على رقعة الشطرنﺞ(.
وأكد ﺳمﺎحته على وجود مﺎ يعرف بــ )حـزب الكنبـة( فـي كـل

وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحﺳيني حديثه حول ﺳيرة
أهل البيت  ،بﺎلحديث عن اﻷنشطة الثﻼثة التي هيأ بهﺎ اﻹمـﺎم
فصـل اﻷيـﺎم اﻷﺧيـرة مـن
الصﺎدق أتبﺎعه للمواصلة بعد انتقﺎله ،ثـم ﱠ
حيﺎة اﻹمﺎم الصـﺎدق ،والتـي تمثلـت فـي محﺎصـرة اﻹمـﺎم مـن قبـل
فصـل وصـﺎيﺎ اﻹمـﺎم
المنصور العبﺎﺳي؛ حتى تم اغتيﺎله بﺎل ﱡ
ﺳ ِ ّم ،ثـم ﱠ
الصﺎدق واللحظﺎت اﻷﺧيرة في حيﺎتـه الدنيويـة ،ثـم تجهيـزه ودفنـه
بﺎلبقيع بجوار آبﺎﺋه.
ثم تحدث عن تراث اﻹمﺎم الصـﺎدق ،وأعـﻼم أهـل الﺳـنة الـذين
أﺧذوا عنه ،وبعض روايﺎته في شتى فروع المعروفة اﻹﺳﻼمية.
وكﺎنت الليلة قد بدأت بكلمة من الدكتور عبد الرحمن ﺧليفة عن
ذكرى كمﺎل الدين وتمﺎم النعمة.
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أعظم ما ولد ﻓيكون هو رسول ﷲ .

ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﺭ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻭﺃﻧﺖ ﺣﻞ ﲟﻜﺔ ﺃﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﻘﻴﻢ ﻭﻫﻲ

وبهذا يكون قسم ﷲ 
هو قسم بوالدي النبﻲ  و والقسم

ﺩﻻﻟﺘﺎﻥ ،ﺍﻷﻭﱃ :ﺃﻧﻪ ﳛﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ

بقوله" :ووالد"

ﳏﻠﻚ ،ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑـﲔ ﺍﻟـﺪﻻﻟﺘﲔ ﺇﺫ ﺇﻧﻬﻤـﺎ ﻣﺘﻼﺯﻣﺘـﺎﻥ ..ﻭﰲ

)ومــا ولــد( ﻓهــو قســم بابنهمــا رســول ﷲ

ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

 .أما المقسـم عليـه وهـوَ  :ل َقـ ْد َخلَ ْق َنـا

ﻓقالوا :الوالد إبراهيم عليه الصـﻼة والسـﻼم،
"ومــا ولــد" قســم بــﺄوﻻده بﻌامــة وبقــريش
بخاصة لسكناهم هذا البلد الحرام ،وإذا صـح
هذا ﻓﺈن قائل هذا القول يكون قد أغفـل قولـه



تﻌالىَ  :وأ َ ْنـتَ ِحـ ﱞل ِب َهـذَا ال َب َلـ ِد) البلـد(٢ :
ومــن ثــم لــزم أن يضــاف إلــى القــول بــﺄن "

إن القسم بما ولد هو قسم بكل مولود من

الوالد" ﻓـﻲ القسـم همـا آدم وإبـراهيم عليهمـا

بنى آدم وكل والد مولود ما عـدا آدم ؛

الصﻼة والسﻼم قول ثالث أﻻ وهو أن الوالـد

مباشرا من طين.
ﻷن ﷲ  خلقه خلقًا
ً

هو الذى بسببه صار رسـول ﷲ  حـﻼ

وقــالوا " :الوالــد" ﻓــﻲ هــذا القســم هــو

بهذا البلد مقي ًما ﻓيه وهو محلـه وهمـا والـداه؛

إبراهيم و"ما ولد" هم أبناؤه وبخاصة قريش

ﻷن لفظ "الوالد" باعتبار أنه نكرة اسم جنس

الذين سكنوا هذا البلد ،والقائلون بهذا التفسير

يصدق على الوالد والوالدة أي كل من يلد.

إنمــا أرادوا أن تكــون ثمــة صــلة بــين قســمه

أما قوله تﻌالى ) ....وما ولد( ﻓـﻲ القسـم

تﻌالى :ﻻَ أ ُ ْق ِس ُم ِب َهذَا ال َب َل ِد) البلد (١ :وبين

ﻓﺈذا اعتبرنا "ما" تﻌجبية تﻌظيمية بمﻌنى وما

قسمه تﻌالىَ  :و َو ِالـ ٍد َو َمـا َو َلـ َد) البلـد(٣ :



سانَ ﻓِﻲ َك َب ٍد) البلد (٤ :ﻓهو إشـارة إلـى
اﻹن َ
ِ
خلق اﻹنسان لﻼبتﻼء ﻓـﻲ هـذه الحيـاة الـدنيا
بالسراء وبالضراء وبالملذات وباﻵﻻم ﻓقـالوا
ﻓﻲ التفسير عن ابـن عبـاس  ﻓـﻲ دﻻلـة
لفظ " َك َبد" أي مشقة ،وقالوا :أي منتص ًبا ﻓـﻲ
رحــم أمــه ومنتصـ ًبا ﻓ ـﻲ الحيــاة الــدنيا وهــو
يمشى على اﻷرض ﻓﻲ مناكبهـا ،وقـالوا ﻓـﻲ
مكابــدة الﻌــيش وهمــوم الــرزق واﻷمــراض
وغير ذلك مـن ابـتﻼءات الضـراء ،والصـلة
المﻌنوية بين القسـم والمقسـم عليـه هـﻲ ﻓيمـا
يلى:
 -١أن الحياة ﻓﻲ البلد الحرام أكثر مشـقة
ضا للمﻌاصﻲ الجسيمة أكثر مـن سـائر
وتﻌر ً
البﻼد اﻷخرى؛ ﻷن المحرمات ﻓيها أكثر من
غيرهـا .أخــرج عبـد بــن حميـد وابــن جريــر

وابــن أبــى حــاتم عــن عطــاء ﻓــﻲ قولــه :ﻻَ

همــا الســبب المباشــر ﻓــﻲ أن يكــون مســقط

أيضــا،
اﻹنســانية التــام وكمــال النبــوة التــام
ً

حـرم
أ ُ ْق ِس ُم ِب َهذَا ال َبلَ ِد) البلد (١ :قال :إن ﷲ ﱠ

رأسه  بهذا البلد.

ﻓصـــار ســـي ًدا لبنـــى آدم وســـي ًدا للمرســـلين

مكة يوم خلق السماوات واﻷرض ﻓهﻲ حرام

ووالـــده الـــذبيح  كابـــد ﻓيهـــا هـــذا

إلــى أن تقــوم الســاعة ،لــم تحــل لبشــر إﻻ

اﻻبــتﻼء المبــين وكــذلك جــده عبــد المطلــب.

ﻓالقسم بوال ٍد هـو قسـم بوالديـه  ،إذ

ساعة من نهار وﻻ يُختلى

ووالدته كابدت الترمل بﻌد موت والـده وهـو

همــا أكمــل الوالــدين ﻓــﻲ الﻌــالمين لﻌظمــة

جنين؛ حتى واﻓتها المنية باﻷبواء.

مولودهما وكماله التام وكمالـه اﻷتـم وكمالـه

لرسول ﷲ 

ضـاها وﻻ يُن ﱠَفـر صـيدُها
ع َ
َخﻼَها وﻻ يُﻌضد َ
وﻻ تحل لقطها إﻻ ِل ُمﻌَ ِ ّرف) .(١ومن أجل هذا

وهـــو  كابـــد ﻓيهـــا رعـ ـﻲ الغـــنم

نقل عبد ﷲ بن عباس  إقامته مـن مكـة

ـغيرا ،وكابــد ﻓيهــا أذى قــريش كــاﻓرة بــه
صـ ً

المكرمــة وهــﻲ مســقط رأســه إلــى الطــائف

ومكذبة لـه ومؤذيـة لـه بشـتى أنـواع اﻷذى؛

وعاش ﻓيها؛ حتى ت ََوﻓﱠاه ﷲ تﻌالى و ُدﻓِنَ ﻓيهـا

حتى التجرؤ على التخطيط لقتله .

قائﻼً" :مـا لـﻲ ولبلـد السـيئة ﻓيـه بمائـة ألـف

وهو  أشد الخلق بﻼء لقوله) :أشـد

ســيئة" وهــذا ﻷن الحســنة ﻓيهــا بمائ ـة ألــف

الناس بﻼء اﻷنبياء ثم اﻷمثل ﻓاﻷمثـل ،يُبتلـى

حسنة.

الرجل على حسب دينه ،ﻓـﺈن كـان ﻓـﻲ دينـه

والنبيين جميﻌًا.

المطلق.
أﻓــــﻼ يســــتحقﱠان إذًا أن يكونــــا ســــيدا
الوالدِين؟! بلى.
أﻓﻼ يكون سيدنا عبد ﷲ بن عبد المطلب
ابن هاشم بحق سيد آباء الﻌالمين؟! بلى.
وأﻻ تكـــون ســـيدتنا آمنـــة بنـــت وهـــب
الزهرية بحق سيدة أمهات الﻌالمين؟! بلى.

ومن ثم ﻓالصلة المﻌنوية بين القَ َسم "بهذا

صـل ًبا أشــتد بــﻼؤه ،وأن كــان ﻓــﻲ دينــه رقــة

أﻓﻼ يكونا ﻓﻲ أعـالﻲ الجنـان مـع النبيـين

سم عليـه وهـو خلـق ﷲ اﻹنسـان
البلد" والم ْق َ

ابتلى على قدر دينه ،ﻓما يبرح البﻼء بالﻌبـد؛

والصديقات والصديقين؟! بلـى ...رغـم أنـف

ﻓــﻲ ك ََب ـد هــﻲ أن أهلهــا يكابــدون مــن مشــقة

حتى يتركـه يمشـى علـى اﻷرض ومـا عليـه

والدى النبﻲ الﻌظيم.
متهوكٍ أثيم ﻓﻲ حق
ك ﱠل
ْ
ِّ

اﻻبتﻼء أكثر من غيرهم.

خطيئة() (٢وهو  سيد اﻷنبيـاء والرسـل

ﻓالصﻼة والسﻼم على والدي خير اﻷنـام

 -٢والصــلة المﻌنويــة بــين قولــه تﻌــالى:

ﻓهــو إذًا أشــدهم بــﻼء .وأمــا هــذه المكابــدة

َ وأ َ ْنتَ حِ ﱞل ِب َهذَا ال َب َلـ ِد) البلـد (٢ :هـﻲ أنـه

واﻻبـــتﻼءات ﻓقـــد ﻓـ ـاز  ﻓـــﻲ جميـــع

وهو أكرم الخلـق عليـه سـبحانه مقـيم

اﻻبــتﻼءات ووصــل بفــوزه هــذا إلــى كمــال



ﻓﻲ أعالﻲ الجنان.
والحمد

الـذي بنﻌمتـه تـتم الصـالحات

والصــﻼة والســﻼم اﻷكمــﻼن اﻷتمــان علــى

ﻓﻲ أكرم البﻼد عليه وأحل له بﻌـد ﻓتحهـا أن

رســوله ســيد المصــطفين اﻷخيــار ووالديــه

يقتل مـن يشـاء ،وقـد قتـل بﻌـض المجـرمين

ْ
المجتبين المهتديْن الطـاهريْن وذريتـه بﻌامـة

وهم مﻌلقون بﺄستار الكﻌبـة ﻓـﻲ السـاعة مـن



دائمة إلى يوم الدين ،بل إلى أبد اﻵبدين.

نهار التﻲ أ َ َح ﱠل ﷲ له ﻓيها هـذا ،ومـا هـذا إﻻ
ﻷنـــه  أكـــرم علـــى ﷲ  مـــن أي
مخلوق آخر.
 -٣الصــلة المﻌنويــة بــين القســم اﻷول
والثانﻲ وهو القسم "بوالـد" و "مـا ولـد" هـو

أنه 

وعترتــه آل بيتــه اﻷكــرمين بخاصــة صــﻼة

أقام بهذا البلـد وحـل ﻓيـه وأصـبح

هو محلـه بمقتضـى مولـده ،ﻓوالـداه المكيـان



المهمة جدا معرفة فقهه ودﻻلته فى عصـرنا
مــن المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة أن

الحاضـــر ،العصـــر الـــذي يغلـــب عليـــه أو

جميـــع الشـــرائع الســـماوية تـــدعو لمكـــارم

بــاﻷحرى علــى كثيــر مــن دعاتــه الليونــة

اﻷخﻼق وعفة اللسـان وسـمو الـروح؛ لـذلك

والتسامح في كل شيء.

صعقت عندما شاهدت دعاة اﻹسﻼم السياسي
يطلون على الفضائيات مخاطبين العامـة....
أتعرفون لماذا؟!

كثيرا من الدعاة اليـوم ﻻ
ثم يتأسف أن "
ً
يعرفونه ﻻ فق ًها وﻻ تطبيقًا عمليا".
فحديثنا هذا يلفت النظر إلى خطأ تطريـد

هل لتعلـيم النـاس مكـارم

دائمـا وأبـ ًدا؛ ذلـك ﻷن
اﻷسلوب الهـين اللـين ً

اﻷخـــﻼق الـــذي بعـــث نبـــي

النبي  قال) :من تعزى بعزاء الجاهليـة

اﻹسﻼم  ليتممها؟!

فأعضوه بهن أبيه وﻻ تكنوا( الهن المقصـود

هــــل لتعلــــيم النــــاس فقــــه العبــــادات

به الذﱠ َكر " عضو الرجل " ،ومـن تعـزى أى

والمعامﻼت؟!

تفاخر بمفـاخر الجاهليـة فهـذه معصـية ،فـإذا

ﻻ وﷲ!!!

سمعتم رجﻼً يتعزى ويتفاخر بـبعض مفـاخر

ولكنى فوجئت بهم يبررون ويشـرعنون

الجاهلية فشددوا عليه النكيـر وأن تقولـوا لـه

للبذاءة والفحش باسم ماذا؟!!

"عض كذا" وﻻ تكنوا أي صرحوا بذلك").(١

باسم اﻹسﻼم!!!
يقــول " :يجــوز إطــﻼق هــذا اللفــظ –

ضد من؟!
ضد المسلمين المخالفين لهم فـى التوجـه

عــر – ....علــى المرشــح الرئاســى وهنــاك
نصوص طويلة وكثيرة على جواز ذلك ،من

السياسى!!!
فما بالنا بتعاملهم مع غير المسلمين؟!!

اﻵيات القرآنية:
ع ُُتـ ٍّل َب ْعـ َد ذَ ِلـكَ زَ ِنـ ٍيم ،ﻻَ ي ُِحـبﱡ ﱠ ُ
ال َج ْه َر ِبالسﱡوءِ مِ نَ القَ ْو ِل إِﻻﱠ َمن ُ
ظل َِم.

يقول" :حديث من تعزى بعزاء الجاهليـة
فأعضوه بهن أبيه وﻻ تكنوا" ،من اﻷحاديـث



ومن اﻷحاديث :قول أبـى بكـر الصـديق
لعــروة بـــن مســـعود فـــى صـــلح الحديبيـــة:

"أمصص بظر الـﻼت" وإقـرار النبـى 

سـنُ َفـإِذَا ﱠالـذِي
ي أَحْ َ
 -٥ا ْدفَ ْع ِبـالﱠتِي ِهـ َ

على ذلك ،وكذلك حديث) :من تعزى بعـزاء

ي َحمِ ي ٌم) فصلت:
َب ْينَكَ َو َب ْي َنهُ َ
َاوة ٌ كَأ َ ﱠنهُ َو ِل ﱞ
عد َ

الجاهلية فأعضوه بهن أبيه وﻻ تكنوا( والهن

.(٣٤
ُون ﱠ ِ
 -٦ﻻَ تَ ُ
سبﱡوا الﱠذِينَ َي ْدعُونَ مِ ن د ِ

هو عضو الرجل ".

عد ًْوا ِبغَي ِْر ع ِْل ٍم) اﻷنعام.(١٠٨ :
فَ َي ُ
سبﱡوا ﱠ َ َ

واللى ميقولش على هذا الشخص ما فـى
الهاشتاج يبقى هوا اللى فى الهاشتاج نفسه!!!

) -١إنما بعثـت ﻷتمـم مكـارم اﻷخـﻼق(

)(٢

اللى ﻻ يفتى إن الهاشتاج ده مناسب له يبقـى

ﷲ مهين!!!" .

رواه أحمد والبخارى فى اﻷدب المفرد.

زيه!!!.
 -١رواية) :مـن تعـزى بعـزاء الجاهليـة
ونشر هذا الهاشـتاج والمشـاركة فيـه لـه
أصل شرعي ولـه أدلـة ،وعـدم نشـرى لهـذا
الهاشتاج على صفحتى ليس معناه أننى ضده
بل من باب تـرك المبـاح ،وهـذا أمـر جـائز،

فأعضوه بهن أبيه وﻻ تكنوا(.
 -٢مقولة " :امصص بظر الﻼت " التى
رواها البخارى

) -٤لــيس المــؤمن بالطعــان وﻻ باللعــان
َ  -١وقُ ُ
اس ُح ْســ ًنا) البقــرة:
ولــوا ل ﱠِلنــ ِ
.(٨٣

وهذا كما هو واضـح تـألي علـى ﷲ 
ولكن هـذا لـيس موضـوعنا اﻵن ،ثـم يـردف

لَهُ قَ ْوﻻً لﱠ ِّي ًنا لﱠعَلﱠهُ َيتَذَ ﱠك ُر أ َ ْو َي ْخشَى )طـه،٤٣ :

قائﻼً " :وأن معنى الفحش المنهى عنه هـو "

.(٤٤

سـاخرا :بنـاء علـى قاعـدة شـيخ
ثم يقول
ً
اﻷزهر " ارتكاب أخف الضررين " الشباب
يشـــيل ســـﻼح وﻻ يعمـــل هاشـــتاج؟! يعمـــل
هاشتاج يهين هذا الشـخص والـذى هـو عنـد

وﻻ الفاحش وﻻ البذيء( رواه الترمذى.
) -٥إن شر الناس من تركه – أو ودعـه

ع ْونَ إِ ﱠنهُ َ
طغَى * فَقُوﻻ
 -٢ا ْذ َه َبا إِلَى ف ِْر َ

سب من سبك بالزيادة على السب ".

ً
فاحشـا وﻻ
" -٣لم يكن رسول ﷲ 

بالسيئة ولكن يعفو ويصفح" رواه الترمذى.

خيـرا
يشارك فيه ربنا يديله الصحة ويجازيه
ً

يهن ﷲ فما له من مكرم "

أحسنكم أخﻼقًا( رواه أحمد والترمذى.

متفح ً
شا وﻻ صخا ًبا فى اﻷسـواق وﻻ يجـزئ

عا ،بل أرى أن مـن
فإهانة المهان جائزة شر ً

عما يفعل؛ ﻷن إهانـة المهـان جـائزة " ومـن

مجلسـا يـوم القيامـة
) -٢إن أقربكم منى
ً

– الناس اتقاء فحشه( رواه البخارى.
) -٦إنــى لــم أبعــث ً
لعانــا وإنمــا بعثــت
رحمة( رواه مسلم.

ســـ ِبي ِل َر ِّبـــكَ ِب ْالحِ ْك َمـــ ِة
 -٣ا ْدعُ إِ َلـــى َ
َو ْال َم ْوع َ
ي
ِظـ ـ ِة ال َح َ
سـ ـ َن ِة َو َجـ ـاد ِْل ُهم ِبـ ـالﱠتِي ِهـ ـ َ
سنُ ) النحل.(١٢٥ :
أَحْ َ
َ  -٤و ُقــل ِلّع َِبـ ـادِي َيقُ ُ
ي
ولـ ـوا ا َل ِتـ ـي ِهـ ـ َ
سنُ ) اﻹسراء.(٥٣ :
أَحْ َ



) -٧ﻻ تسبوا الشيطان وتعوذوا با مـن
شره( رواه أبو طاهر.

كم ـة لغــة مشــتقة مــن ال َحك ََم ـةُ ،وهــى مــا
الحِ ُ
سـ ِ ّميت بـذلك؛ ﻷنﱠهـا تمنعـه
أحاط ب َحنَكَي الفـرسُ ،
الشـديدُ ،
من الجري ﱠ
وتـذلِّل الد ﱠﱠابـة لراكبهـا؛ حتـى
الجماح ،وكذلك الحكمة تمنع صـاحبها
تمنعها من ِ

اﻷس اذ
س ـح م

من أخﻼق اﻷراذل.

د ق ـ يل

أمــا المعنــى اﻻصــطﻼحي لهــا فقــد قيــل أن
الحِ ْك َمة :اسم ﻹحكام وضع الشـيء فـي موضـعه،
وقيل :الحِ ْك َمة :فعل ما ينبغـي ،علـى الوجـه الـذي
ينبغي ،فـي الوقـت الـذي ينبغـي ،وقيـل :الحِ ْك َمـة:
عبــارة عــن العلــم المتﱠصــف باﻷحكــام ،المشــتمل
علــى المعرفــة بــا تبــارك وتعــالى ،المصــحوب
ـق
بنفــاذ البصــيرة ،وتهــذيب ال ـنﱠفس ،وتحقيــق الحـ ّ ِ

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 فـ ى ن ل
اﻹسﻼمى.
ال

والعمل به ،والص ِ ّد عن اتِّباع الهوى والباطل.
وفى بيان آخر لﻺمـام رضـى ﷲ عنـه يؤكـد
أن معنــى الحكمــة :أن يكشــف ﷲُ للعبــ ِد المــرا ِد
مراده من كل شيء ،والحكمة هى قوت اﻷرواح،
وهــى التــى تــربط الــروح بالعقــل ،ومــن عــرف
الحكمة أحبه الناس ،ومن عمل بالحكمة أحبه ﷲ،
وأما من جهل حكمة كل شـيء جهـل كـل شـيء،
ويحذر :إذا رأيت من يكره سماع الحِ كَم ففر منه؛
عليـة ﻻ تظهـر إﻻ
ﻷنه يبغض ﷲ ،فإن حكمة ﷲ ﱠ
ﻷهـــل الخصوصـــية ،والحكمـــة ضـــالة المـــؤمن
فاطلب ضالتك ولو في أهل الشرك ،لـيس الحكـيم
نـوع اﻷفكـار،
من هيﱠج اﻷفكار ،إنمـا الحكـيم مـن ﱠ
الحكــيم إذا جلــس بـين ألــف أحمــق صــاروا كلهــم
حكماء.
والقرآن بما فيه من عجائب اﻷسرار ودقـائق
سـبِي ِل
اﻷمور كله حكمة ،قـال تعـالى :ا ْدعُ إِ ِلـى َ
َر ِّبكَ ِبا ْلحِ ْك َم ِة َوا ْل َم ْوع َ
سـنَ ِة َو َجـا ِد ْل ُهم ِبـالﱠتِي
ِظـ ِة ا ْل َح َ
س ُن) النحـل ،(١٢٥ :وقـد تـأتي الحكمـة
ِي أَحْ َ
ه َ
َاب َوا ْلحِ ْك َمةَ
بمعنى النبوة والرسالةَ  :ويُ َع ِّل ُمهُ ا ْل ِكت َ



نجي َل) آل عمرانَ  ,(٤٨ :وآتَي َْنـاهُ
اﻹ ِ
َوالت ﱠ ْو َراةَ َو ِ
ْالحِ ْك َمةَ) ص ،(٢٠ :ومعانيها كثيـرة ﻻ تقتصـر

سـ ـ ِبي ِل َر ِّبـ ـكَ ِب ْالحِ ْك َمـ ـ ِة
 علمنـــا :ا ْدعُ ِإ َلـ ـى َ

الحق والباطل.
ثانيًا :تجارب الحياة :فحكمة الشـيوخ -أقصـد

َو ْال َم ْو ِع َظ ِة ال َح َسـنَ ِة َو َجـاد ِْل ُهم ِبـالﱠتِي ِهـ َي أَحْ َسـنُ 

كبــار الســن  -غيــر حكمــة الشــباب ،فكلمــا كبــر

)النحــل ،(١٢٥ :قيــل أن الــدعوة بالحكمــة ﻷهــل

وعن ابن عباس 
ﷲ  إلى صدره وقال) :اللهم علمه الحكمة(

اﻹنســـان كلمـــا ازداد عقلـــه ،وازدادت خبرتـــه

اﻷرواح ،والـــدعوة بالموعظـــة الحســـنة ﻷهـــل

ومعرفتــه بالحيــاة ،واﻷيــام والليــالي والمواقــف

القلوب ،والمجادلة بالتى هى أحسن ﻷهل العقول،

رواه البخــاري ،قــال ابــن حجــر :واختلــف فــي

واﻷحــداث تعلــم اﻹنســان بمــا فيــه الكفايــة ،فــإن

فكل له أسلوبه الذى يناسبه.

المراد بالحكمـة هنـا ،فقيـل :اﻹصـابة فـي القـول،

تستمع لشخص عنده ستين سنة ،عنده تجربـة فـي

وقيــل :الفهــم عــن ﷲ ،وقيــل :مــا يشــهد العقــل

الحياة وحكمة وبصيرة ،بخـﻼف مـا تسـتمع ﻻبـن

ويحضــرني فــي هــذا حفيــدي النبــي 
الحســن والحســين  ،حينمــا أبصــرا رج ـﻼً

ـور يُفـــرق بـــه بـــين اﻹلهـــام
بصـــحته ،وقيـــل :نــ ٌ

العشرين مثﻼً.

كبيرا يخطئ في الوضوء ،قـال أحـدهما :يـا عـم،
ً

على ذلك.
قـال :ضـمني رسـول

ضا من أسـباب
ثاﻟث ًا :مجالسة أهل الحكمة :أي ً

هــذا أخــي يــدعي أنــه يتوضــأ أفضــل منــي ،فهــﻼ

اكتساب الحكمة أن تجالس أهل الحكمة ،فمجالسـة

توضأنا أمامك فتحكم بيننا من الذي يتوضأ أفضل

وفى القرآن الكريم والقصص القرآنى الكثيـر

الصــالحين ،ومجالســـة العلمــاء ،ومجالســـة مـــن

مــن اﻵخــر؟ ،وحــين فعــﻼ انتبــه الرجــل لخطئــه،

من مظاهر ومواقف الحكمة ،مثل قصة أصـحاب

ينتقــون الكــﻼم ،هــؤﻻء يجعلونــك ممــن تكتســب

وقــال :أنتمــا تحســنان الوضــوء ،وأنــا الــذي ﻻ

الكهف ،وقصة نبى ﷲ سـليمان عليـه السـﻼم مـع

الحكمة ،فالطبائع تعـدي ،ومجالسـة النـاس تجعـل

أحسنه.

ملكة سبأ المتصفة بالحكمـة ،والسـنة النبويـة فيهـا

تــأثرا  ،كمــا قالــت العــرب قــدي ًما:
فــي اﻹنســان
ً

من اﻷقوال واﻷفعال والمواقـف مـن الحكمـة ،مـا

الصاحب ساحب.

والوســواس ،وقيــل :ســرعة الجــواب بالصــواب،
ومنهم من فسر الحكمة هنا بالقرآن.

يحذب اﻷرواح إلـى الحكـيم الحـق سـبحانه؛ ﻷنـه
 هو أحكم الحكماء.

الحكمــة مــن يســعده ﷲ فــي لفظــه ،كمــا قــالوا:
ســبحانه :واﻻرتبــاط

وأيضـا فيهـا التعاسـة ،فـإذا تكلمـت
المﻼفظ سعد،
ً

الوثيق به سبحانه ،والبعد عـن المعاصـي ،وطـرد

تكلم بالخير ،وإذا سـكت سـكت للخيـر) .رحـم ﷲ

الهــوى ،كـ ﱡل ذلــك مــن ُ
طـ ُرق ن َْيـل الحِ ْك َمـة؛ فعــن

رجﻼً تكلم فغنم أو سكت فسلم( وهـذا مـا قالـه لنـا

رابعـا :العبــادة ﱠ
الحقـة
ً

وإذا كانت الحكمة منحة إلهية يؤتيهـا ﷲ مـن

الحسن ،قال) :مـن أحسـن عبـادة ﷲ فـي شـبيبته،

يشاء ،فهناك وسائل ييسرها ﷲ للعبـد لكـى يكـون

لقﱠاه ﷲ الحِ ْك َمة عند ِكبَر سنِّه ،وذلك قولهَ  :ولَ ﱠمـا

أهﻼً ﻷن يؤتى الحكمة منه سبحانه ،منها:

بَلَ ـ َغ أَ ُ
اس ـت ََوى آتَي َْن ـاهُ ُح ْك ًم ـا َو ِع ْل ًم ـا َو َك ـذَلِكَ
ش ـ ﱠدهُ َو ْ

أوﻻً :تقـــوى ﷲ  :ومـــا عﻼقـــة التقـــوى

ثاني ـا :الحكمــة فــي اﻷلفــاظ والكلمــات :مــن
ً

نَ ْج ِزي ا ْل ُمحْ ِسـنِينَ 

)القصـص ،(١٤ :وقـال ابـن

بالحكمــة؟ الحكمــة مــن معانيهــا أن تــرى اﻷمــور

الجوزي :لك ِّل باب مفتاح ،ومفتاح الحِ ْك َمـة :طـرد

ببصــيرة ،وتــرى اﻷمــور علــى حقيقتهــا ،دون أن

الهوى.

يكون هنالـك غشـاوة تمنـع مـن الرؤيـة الحقيقيـة،

صمت :ع ﱠما ﻻ فائدة فيـه،
ﺳا :التﱠح ِّلي بال ﱠ
ﺧاﻣ ً

وحتى ترى اﻷمور ببصيرة تحتاج إلـى أن تكـون

فهـــذا طريـــق إلـــى اكتســـابها ،فـــال َحكِيم يُعـــرف

من أهل الطاعة والتقـوى ،قـال تعـالىَ  :يـا أَي َﱡهـا

صمت وقلﱠة الكﻼم ،وإذا تكلﱠم ﱠ
ق ،وإن
بال ﱠ
تكلـم بـالح ّ ِ

الﱠذِينَ آ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ َ َوآمِ نُوا ِب َرسُو ِل ِه يـُ ؤْ ِت ُك ْم ِك ْف َلـي ِْن

الصـحيحين عـن
تلفﱠظ تلفﱠظ بخيـر أو سـكت ،ففـي ﱠ

ورا تَ ْم ُشـونَ ِبـ ِه …
ِمـ ْن َر ْح َم ِتـ ِه َويَجْ َعـلْ لَ ُكـ ْم نـُ ً
)الحديد ،(٢٨ :وقال تعالى :يَا أَيﱡ َها ﱠالـذِينَ آ َمنـُ وا
إِ ْن تَت ﱠ ُقــوا ﱠ َ يَجْ َعــلْ لَ ُكــ ْم فُرْ قَ ًانــا …) اﻷنفــال:

أبي هريرة  أنﱠ النﱠبي  قـال) :مـن كـان
خيرا أو يسكت(.
يؤمن با واليوم اﻵخر ،فليقل ً

ـاهرا تفرقــون بــه بــين
ـرا واضـ ًحا ظـ ً
 ،(٢٩أي أمـ ً

أوﻻً :الحكمة فـي الـدعوة إلـى ﷲ  :فـا



رسـول ﷲ ) :مــن كــان يــؤمن بــا واليــوم
خيرا أو ليصمت(.
اﻵخر فليقل ً
ومن هذه البـاب لمـا سـئل العبـاس عـم النبـي
 أنت أكبر أم النبي؟ قال هو أكبر مني وأنـا
ولدت قبله ،وذلك من أدبه  ،وكـان عمـر بـن
نارا فـي
الخطاب ذات مرة مقبﻼً على قوم أشعلوا ً
الليل يستدفئون بها ،فقـال :السـﻼم علـيكم يـا أهـل
الضوء ،كره أن يقول :يا أهل النار ،وقال الخليفة
ﻷحد الصبيان ما جمع ِسـواك؟ قـال :محاسـنك يـا
أمير المؤمنين؛ ﻷن جمع سواك :مسـاويك ،فكـره
أن ينسب السوء إلى الخليفة.
إن من تعلم الحكمة أحبه النـاس؛ ﻷنـه صـار
حكي ًما ،يألفه الناس ويستمعون لـه ،أمـا مـن عمـل
بالحكمــة فقــد أحبــه ﷲ ،وهــذا هــو اﻷعلــى شــأنًا
واﻷفضل مرتبة عند رب العالمين.



 -٦ساطعة من أنوار الغيب المصون:

من سجين لو خاطبها الرب جل جﻼله كفا ًحا

نزعت نفـوس المﻼئكـة إلـى المعارضـة

ﻷبت القبول  -فمخالفة الرسول مخالفة للحق

فيمــا هــو دون الســجود ،فخــاطبوا ربهــم بمــا



أدبـا
وجــدوه فــي أنفســهم خطــاب عبــد لــرب ً
ِيهـا
وتعظي ًما فقالوا :أَتَجْ عَ ُل فِي َها َمن يُ ْف ِسـ ُد ف َ

وقــد هلــك فــي هــذا الموضــع فئتــان مــن
الذين تأولوا وهم:
أ -ضـــــﻼّل المتصـــــوفة الشـــــاطحون

ِس
سـ ِّب ُح ِب َح ْمـدِكَ َونُ َقـ ّد ُ
َو َي ْس ِفكُ ال ِ ّد َماء َون َْحـنُ نُ َ
لَكَ ) البقرة ،(٣٠ :فأقام الحجة عليهم قوﻻً،

الســـاقطون فـــي وادي التيـــه ،الـــذين محـــوا

وابتﻼهم أعظم البﻼء فعﻼً.

الشرائع واﻷحكـام والسـنن واﻵداب ،وظنـوا

كـأن الحقــائق تقــول :هــذا الــذي راجعــتم



سبحانه  -حجة ذلك إبليس أعاذنا ﷲ منه.

أنهم يحسنون صنعًا.

ربكــم بشــأنه ،وأبيــتم أن يكــون خليفــة فــي

فإن الصوفية  سمعوا القـرآن بـآذان

اﻷرض ،قد أمركم بصريح العبارة بالسـجود

أرواحهـــم ،ففقهـــوا ســـر الخطـــاب وعملـــوا

له ،والسجود فـوق التفضـل عليـه بالخﻼفـة،

باﻹخﻼص ،ونأوا عما نهاهم عنه ،فعلمهم ما

فما وسعهم إﻻ السمع والطاعة.

لم يكونوا يعلمون ،قال سبحانهَ  :واتﱠ ُقـواْ ﱠ َ
َويُ َع ِلّ ُم ُك ُم ﱠ ُ) البقرة ،(٢٨٢ :وقـال تعـالى:
إن تَتﱠقُواْ ﱠ َ َيجْ َعـل ﱠل ُكـ ْم فُ ْرقَ ًانـا) اﻷنفـال:

 -٧ﻓﻲ الﻔرق بين الخبر واﻷمر:
ويبين اﻹمام المج ّدِد أن هنـاك ً
فرقـا بـين
الخبـــر واﻷمـــر؛ ﻷن الخبـــر ﻻ يمنـــع مـــن

 ،(٢٩ورمى هؤﻻء المتصوفة بقوله تعـالى:
َ ي ْعلَ ُمونَ َ
عـ ِن
ظاه ًِرا ِ ّمنَ ْال َح َيـا ِة الـ ﱡد ْن َيا َو ُهـ ْم َ

من القـوى القـادر رب العـزة والعظمـة هـو

ْاﻵخِ َرةِ هُ ْم غَافِلُونَ ) الروم.(٧ :

عرض ما يجدونه في أنفسـهم ،ولكـن اﻷمـر
الحد الفاصل بين الرضـا والمقـت ،والقبـول

ب -والفئــة الثانيــة :هــم أهــل النفـــوس

والــرد ،فمــن خــالف اﻷمــر ناسـيًا أو جــاهﻼً

الخبيثة العنادية ،الذين يتعلمون العلم لغير ﷲ

عا ،ومن خالفـه متـأوﻻً
فعليه أن يتوب مسار ً

تعالى ،بل يتعلمـون العلـم للجمـع واﻻدخـار،

أو ﻷن نفسه عنادية؛ فقد بـين القـرآن الحكـم

ولرفعة الجاه في الدنيا ،والتقرب من الملـوك

فيه.

واﻷمــراء ،وتأييــد أباطيــل اﻷعــداء ،وإخفــاء
وﻻ فـــرق فـــي اﻷمـــر بـــين أن يكـــون

علمــاء الســلف الــذين نــور ﷲ بهــم اﻷمــة،

ي اﻷعلـى،
بالحضور والمواجهة بلسان العلـ ّ

وإظهــار علمــاء اﻷعــداء ،والواجــب علينــا

أو في الغيبة والبعد بلسان الرسول المبعوث

جماعة المسلمين أن نحذرهم هم ومن أعانهم

من ِق َبل ﷲ تعالى ،فإن النفـوس التـي خلقـت

من أهل النفوس اﻹبليسية.
 -٨إبليس لعنة ﷲ ﻋليه:
يس) البقــرة:
يقـول ﷲ تعـالىِ  :إﻻﱠ ِإب ِْلـ َ
 :(٣٤أما إبليس فمأخوذ من أبلس ،أي :أخلد
إلى العنـاد والمخالفـة وكفـر النعمـة ،كمـا أن
وشـ َ
طنَ أو شَا َ
ش َ
طَ ،
الشيطان مأخوذ منَ :
طنَ
شا َ
ط بمعنى اﻻحتراق.
بمعنى َبعُدَ ،و َ
وفي القرطبي :مشتق من اﻹبـﻼس وهـو
اليأس من رحمة ﷲ تعالى.
وأهــل التحقيــق  -كمــا يبــين اﻹمــام أبــو



العزائم  -يجعلـون اﻻسـتثناء متصـﻼً بمعنـى

ســـابقة الســـوءى ،نســـأل ﷲ تعـــالى ســـابقة

أن إبليس من قبيلة الجن المخلوقـة مـن النـار

الحسنى وخاتمتها.

قال :وقد بلغني أنك تقـرأ آيـة مـن كتـاب
ِيم) التكـاثر:
ﷲ :ث ُ ﱠم لَت ُ ْسأَلُ ﱠن َي ْو َم ِئ ٍذ َ
ع ِن ال ﱠنع ِ

وهــم نــوع مــن المﻼئكــة وكــان اســمه قبــل

وﻷئمة أهـل البيـت موقـف مـن القيـاس،

 ،(٨أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم

اﻷبلسة والشـيطنة "عزازيـل" ،وبهـذا عاقبـه

مثال ذلك ما ورد عن اﻹمام جعفـر الصـادق

الصائف ،قلـت :نعـم ،قـال :لـو دعـاك رجـل

ﷲ تعــالى بــالطرد واللعــن والحرمــان علــى

:

وأطعمك وسقاك ما ًء باردًا ثم امت ﱠَن عليكَ ؛ ما

يقول اﻹمـام أبـو حنيفـة :اسـتأذنتُ عليـه

أفبخـل
كنتَ تنسبه إليه؟ ،قلتُ  :البخـل ،قـالِ :

ولو كـان اﻻسـتثناء منفصـﻼً بمعنـى أنـه

فحجبني ،وجاء قوم من أهل الكوفة اسـتأذنوا

علينا؟ ،قلتُ  :فما هو؟ ،قال :حبﱡنا أهل البيت.

لـــيس مـــن المﻼئكـــة لخـــرج مـــن التكليـــف

لهم فدخلتُ معهم ،فلما صرتُ عنده قلتُ  :يـا

َ -٩من هـم الكـاﻓرون الـذين بلغـوا مـن

والمطالبة بأمر السجود؛ ﻷن ﷲ تعالى يقول:
اسـ ُجدُواْ) البقـرة(٣٤ :؛
َ وإِ ْذ قُ ْلنَا ل ِْل َمﻼَ ِئ َك ِة ْ

ابن رسول ﷲ لـو أرسـلتَ إلـى أهـل الكوفـة

الكﻔر مبلغًا صار إبليس منهم:

فنهيت َهم أن يشتموا أصحاب رسول ﷲ صلى

ولو كان من غير المﻼئكة لما حكم ﷲ عليـه

ﷲ عليــه وســلم فــإني تركــتُ فيهــا أكثــر مــن

ﷲ تعـــالى يقـــولَ  :وإِ ْذ قُ ْل َنـ ـا ل ِْل َمﻼَئ َِكـ ـ ِة
ِيس أَ َبى َوا ْستَ ْك َب َر
ا ْس ُجدُواْ ﻵد ََم فَ َ
س َجدُو ْا ِإﻻﱠ ِإ ْبل َ

بحكم المخالف.

عشرة آﻻف يشتمونهم ،فقال :ﻻ يقبلون مِ ّنِي،

َوكَانَ مِ نَ

سـ َجدُوا
وقد ورد في تفسير الجﻼلين :فَ َ
يس َكـانَ ِمـنَ ْال ِجـ ِّن) الكهــف(٥٠ :؛
ِإ ﱠﻻ ِإب ِْلـ َ

فقلت :و َمن ﻻ يقبـل منـك وأنـت ابـن رسـول

في اللغة :هو الـذى يسـتر الحقـائق أو تُسـتر

ﷲ؟ ،فقــال الصــادق :أنــت أول مــن ﻻ يقبــل

عنه لحرمانه من النور الذي يهبـه ﷲ تعـالى

قيل :هم نوع من المﻼئكة فاﻻستثناء متصل،

منــي ،دخلــتَ بغيــر إذنــي ،وجلســتَ بغيــر
ِّ

وقيل :منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذريـة

أمري ،وتكلمتَ بغير رأيي ،وقـد بلغنـي أنـك

لمـــن اجتبـــاهم مـــن عبـــاده ،فقولـــهِ  :مـ ـنَ
ْال َك ـاف ِِرين أي :مــن الــذين كفــروا نعمــة ﷲ

ذكرت معه بعد ،والمﻼئكة ﻻ ذرية لهم.

تقول بالقياس ،فقلت :نعم أقول به.

وغمطوا الخلق.

مخالفته اﻷمر الموجه للمﻼئكة.

ْالكَاف ِِرينَ 

)البقرة ،(٣٤ :والكـافر

ويبين الشـيخ الشـعراوي فـي تفسـيره أن

فقــال :ويحــك يــا نُعمــان؛ أول مــن قــاس
إبليس حـين أ ُ ِمـر بالسـجود ﻵدم فـأبى وقـال:

بلغوا من الكفر مبلغًا صار إبليس منهم وهـو

ﷲ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،وكون أن

َ خلَ ْقت َِنـ ـي ِمـ ـن ﱠنـ ـ ٍار َو َخلَ ْق َتـ ـهُ ِمـ ـن ِطـ ـ ٍين

الكافر الذي أضل أكثر الخلق؟.

اﻷعلى صدر له اﻷمر بالسجود؛ فيلـزم ذلـك

)اﻷعراف ،(١٢ :أيهما أكبر يا نعمان :القتل

والجــواب وﷲ أعلــم  -كمــا يبــين اﻹمــام

اﻷدني وهو الذي يطيع ويعصي ومنهم الجن

أم الزنا؟ ،قلتُ  :القتل ،قال :فل َِم جعـل ﷲُ فـي

المجــ ّدِد أبـــو العـــزائم  :-أن اﻷرض كانـــت

وإبليس منهم.

القتل شا ِه َديْن وفي الزنا أربعـة؟ ،أيُقـاس لـك

عــامرة بــأنواع كثيــرة ،مثــل أنــواع اﻹنســان

هذا؟ ،قلتُ  :ﻻ.

ووصل إلى الطاعـة بجهـاده فأصـبح أفضـل

ي؟ ،قلتُ :
قال :فأيهما أكبر :البول أو المن ّ

وغيــره ،وهــي التــي قــال فيهــا المﻼئكــة:
أَتَجْ عَ ُل فِي َها َمن يُ ْف ِس ُد فِي َها َو َي ْسـ ِفكُ الـ ِ ّد َماء

سا لهم ،ومـن
من المﻼئكة؛ ولذلك كان طاوو ً

البول ،قال :فلماذا أمر فـي البـول بالوضـوء

)البقرة(٣٠ :؛ ﻷنهم علمـوا أن اﻷرض كـان

ضا وجب عليه السجود.
هنا أي ً

ي بالغسـل؟ ،أيقـاس لـك هـذا؟،
وأمر في المن ّ
قلتُ  :ﻻ.

فيها أمم تفعل ما أخبروا به وأكثر.
وهناك من ﻻ يقل كفـرهم وعنـادهم عـن

قــال :أيهمــا أكبــر :الصــﻼة أم الصــوم؟،

إلهـا
إبليس :مثل َمن أكره الناس على اتخاذه ً

قلتُ  :الصﻼة ،قال :فل َِم وجب علـى الحـائض

من دون ﷲ كفرعون وغيـره ،فـإنهم أفسـدوا

أن تقضـــي الصـــوم وﻻ تقضـــي الصـــﻼة؟،

في اﻷرض ،وأضلوا الخلق ،وآذوا الرسل.

قدرا من الجن فهم ﻻ يعصـون
المﻼئكة أرفع ً

طاووسـا للمﻼئكـة
ومعنى آخر أنـه كـان
ً

ﷲ تعــالى يقــول عــن إبلــيس لعنــه ﷲ:
أ َ َبى َوا ْستَ ْك َب َر) البقرة ،(٣٤ :ومعنى أبى:
امتنع ،ومعنـى اسـتكبر :اعتمـد علـى القيـاس
الباطل الذي اغتر به ،وهو أنه مـن نـار وأن
آدم من طين ،ومـا كـان لعـدو ﷲ أن يخـالف

أمر ربنا 

لوﻻ ما قدره ﷲ عليه أزﻻً من

أيقاس ذلك؟ ،قلتُ  :ﻻ.

ولسائل أن يسألَ :من هم الكافرون الذين

كذلك فإن المنافقين شر مـن إبلـيس؛ ﻷن

قلــتُ  :المــرأة ،قــالِ :فلــ َم جعــل ﷲ للرجــل

إبليس له لون واحد والمنافق له ألوان كثيرة،
وﷲ تعالى يقولِ  :إ ﱠن ْال ُم َنـافِقِينَ ِفـي الـد ْﱠركِ

قال :فأيهما أضعف :المـرأة أم الرجـل؟،
سهمين في الميراث وللمـرأة سـه ًما؟ ،أيقـاس

ار) النساء.(١٤٥ :
اﻷ َ ْسفَ ِل مِ نَ ال ﱠن ِ

ذلك؟ ،قلتُ  :ﻻ.

أعاذنا ﷲ وإخوتنا من الفتن المضلة.



ﺣﲔ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺑﺎء )ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ( ﻭﺗﻨﺘﺼﺮ:

ً

ﺯﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺎﺭ ﳕﻮﺫﺟﺎ
لدينا قناعة دينية ووطنية بأنه ﻻ خيـر فـي أمـة

وﻻ يحق له ادعاء أي بطولـة حققهـا فـي أمـور

تنسي فضل من قـاوم الفـتن والجهـل والتكفيـر،

عجــز عنهــا جــابر نصــار؛ ﻷن التــاريخ بوثائقــه

ولــيس مــن شــيم الكبــار نســيان فضــل الــرواد

يقول :إن جابر نصار لم يعجـز عـن المواجهـة،

والقادة وحاملي مشـاعل الحـق واﻻسـتنارة فـي

بــل واجــه وانتصــر ،ومــن يقــل غيــر ذلــك إنمــا

أوطانهم ،ونحسب أن هذا القول ينبغي أن يقـال

يغمض الناس حقوقهم ويبخس فضـلهم ،وأهمـه

عن كل من تكلم أو فعل أو كتب في زمن الـردة

فضل مواجهـة اﻹخـوان والـدواعش وهـو زمـن

اﻹخوانية وفتنتهم الكبري التي امتدت من يناير

تراجع البعض وآثر الصمت والسـﻼمة؛ حتـﻰ ﻻ

 ٢٠١١إلــﻰ يونيــو ٢٠١٣م ،كــل فــي مكانــه

يغضب اﻹخوان الذين حكموا مصر وقتها بسيف

وموقعه ،وهنا ...هنا فقط وحين يكتـب التـاريخ

المعز وذهبه.

فﺈننا ينبغي أﻻ ننسﻰ من ضحﻰ وصمد وقاوم؛ حتﻰ انتصرت الدولة

واليوم ،ونحن علﻰ أبواب اختيار رئيس جديد لجامعة القاهرة علينا

المصرية في مواجهة طيور وجحافل الظﻼم والجهل ،هنا يلمع نجم

أن نختار من يشبه القادة الكبار من علماء مصـر ومفكريهـا الـذين

رجل صمد وقاوم رغم صعوبة اللحظة )عشية ثورة يونيو ٢٠١٣م

قادوا جامعة القاهرة في اﻷزمـان الصـعبة ،وضـحوا فـي سـبيل مـا

وأثناء اعتصامي رابعة والنهضة اﻹخـوانيين( هنـا نتـذكر د .جـابر

أمنوا به من ُمثل ،وضـ ﱡحوا بشـرف مـن أجـل وطـن أحبـوه فـأحبهم

نصار رئيس جامعة القاهرة آنداك ،والذي جاء في لحظات تاريخية
فاصلة وصعبة للغاية واستطاع بعنـاده وصـبره وإرادتـه الشـجاعة
وفكــره المســتنير أن يعبــر بجامعتــه اﻷعــرق مصــريا؛ بحــر الفــتن
ً
انطﻼقـا مـن
اﻹخوانية التي وصل طوفانها أنئذ إلﻰ أسوار الجامعـة
ميدان النهضة المجاور بعد عزل الشعب المصري العظـيم للـرئيس
اﻹخواني محمد مرسـي فـي٢٠١٣م .قـاد الرجـل – جـابر نصـار –
مــرورا
معركــة صــعبة علــﻰ صــعد متعــددة بــد ًءا بفتنــة اﻹخــوان
ً
باﻹصــﻼح المــالي واﻹداري ،وانتهــاء بــالتغيير النهضــوي للتعلــيم
ونظــم اﻹدارة ،واســتطاع عبــر ســني رئاســته للجامعــة أن يحقــق

وخلدهم من أحمد لطفي السيد إلﻰ جابر نصار ،دون ادعـاء بطولـة
مثلما يفعل البعض هذه اﻷيام ،رغم أنهم كانوا مختبئين أو مداهنين
لﻺخوان في زمن فتنـتهم اﻷسـوأ ،ولكـي نعطـي لكـل ذي حـق حقـه
رئيسـا
دعونا نذكر أهل العلم ،ونذكر من بيده القـرار ومـن سـيأتي
ً
لجامعــة القــاهرة بــبعض إنجــازات هــذا الرجــل )د .جــابر نصــار(
السياسية والعلمية واﻹدارية في زمـن المحنـة زمـن فتنـة اﻹخـوان
واعتصامهم المسلح في رابعة والنهضة ،وهي إنجازات أقولها من
الذاكرة وهي ليست كل ما أنجزه الرجل بل بع ً
ضا مما أنجزه نقدمها
مرجع ـا فــي
رئيس ـا ،ولــتكن
لتكــون قــدوة ومثــاﻻً أمــام مــن ســيأتي
ً
ً
مواجهة )اﻹخوان والدواعش الجدد( والذين يمتلكون اليوم لﻸسف

عشرات اﻹنجازات ويواجه سلسلة ﻻ تنتهي من التحديات الجسـام،

خﻼيا نائمة علينا اﻻنتباه لها جي ًدا وﻷساليبها الملتويـة خاصـة فـي

ليسلم الراية لمن بعده مرفوعة ومنتصرة ،وأغلـب المعـارك قـد تـم

جامعتنا الوطنية وفي مقدمتها جامعة القاهرة ..

اﻻنتصار فيها وتصبح اﻷمور كلها أمام مـن تسـلم القيـادة ،سـهلة،

فماذا عن دروس وإنجازات تجربة د .جابر نصار:



 -١مواجهــة التطــرف والعنــف الــذي
فرضــته الجماعــات الداعشــية المتأســلمة
والمتطرفــة علــﻰ الجامعــة بعــد  ٣٠يونيــه
٢٠١٣م ،حيث إن فترة رئاسته للجامعة قد
بدأت والجامعة محاصرة باعتصام النهضة،
وذلـك بمنظومــة ثقافيـة وتنويريــة اســتخدم
فيها الفنون الراقية كالمسـرح والموسـيقﻰ
نموذجــا" .وإقامــة
"حفــﻼت عمــر خيــرت
ً
مسابقات ثقافية ومشروعات تنويريـة مثـل
مشروع "اقرأ" وكذلك مسابقة اقرأ.
 -٢ش ـ ﱠيد مســجدين جــامعيين بالجامعــة
يسع اﻷول  ١٦٠٠مص ٍل للشباب ،والثـاني
 ٦٠٠للفتيات ،وأغلق المصليات العشوائية
في الكليات والمباني ،والتي كانت تسـتغلها
الجماعات المتطرفة في تجنيد الطﻼب.
 -٣تطبيــق منظومــة اﻹصــﻼح المــالي
واﻹداري بالجامعة حولها من جامعة كانـت
قد شحت مواردهـا ورق حالهـا؛ بسـبب مـا
مــرت بــه مــن نوائــب أهمهــا محاصــرتها
يومـا؛ أدى
باعتصام النهضة أكثر مـن ً ٦٢
إلــﻰ تحولهــا مــن جامعــة بــﻼ مــوارد إلــﻰ
جامعـــة وفـــرت  ٤مليـــارات جنيـــه فـــي ٤
ســنوات ،وفــق مــا تشــير إليــه المســتندات
الرســمية الصــادرة مــن الحســاب الموحــد
للجامعة في البنك المركزي.
 -٤إطـــﻼق مشـــروع اﻹســـكان الـــذي
توقــف منــذ ٢٠١٠م بعــد اســتﻼم اﻷرض
ودفع ثمنهـا والتعاقـد مـع إحـدى الشـركات
الحكومية ﻹقامته منذ ٢٠١٥م وتركه وقـد
أوشك علﻰ اﻻنتهاء بنسبة  % ٧٠منه.
 -٥تطــوير مطبعــة الجامعــة التــي ران
عليها القدم؛ حتﻰ أن آخر آلة طباعة حدثت
بها كانت هدية من السيدة جيهان السـادات
سنة ١٩٧٨م ،وحولها إلـﻰ أحـدث مطبعـة
في مصر .وشرع في إقامة دار نشر ولكنها

توقفت بعد انتهاء مدته.
 -٦تطـــوير منـــاهج الكليـــات وتغييـــر
وتحديث نظم اﻻمتحانات إلﻰ النظم الحديثـة
فهو أول رئيس جامعـة يـدخل البـاب شـيت
فـــي امتحانـــات الجامعـــة ،وأنشـــأ مركـــزً ا
إلكترونيا للتصحيح ،بقدرة تصحيح ٤٠٠٠
ورقة في الساعة .وهي الرؤية التي سبقت
الجميع ،والتي أجبرت جائحة كورونا جميع
الجامعات علﻰ تطبيقها فيما بعد.
 -٧فــي إطــار تكــريس مبــدأ المواطنــة
والمساواة وعدم التمييز كحقوق دسـتورية
فــي الدســتور المصــري أصــدر قــراره غيــر
المسبوق بﺈلغـاء وحـذف خانـة الديانـة مـن
اﻷوراق الرسمية.
 -٨في إطار إصﻼح المنظومة التعليمية
قــام بﺈصــدار قــراره الشــهير المؤيــد بحكــم
قضائي نهائي وبات بحظر التدريس بالنقاب
وكذلك العمل به في المستشفيات الجامعية.
 -٩اﻻهتمام بالبحـث العلمـي؛ ممـا أدى
إلﻰ ارتقاء الجامعة وحصـولها علـﻰ مركـز
متميز في التصنيفات الدولية رغم الظروف
الصــعبة التــي كانــت تحــيط بهــا ،والبيانــات
واﻷرقام الخاصة بذلك متاحة للجميـع علـﻰ
مواقع هذه التصنيفات.
 -١٠أصــــبحت جامعــــة القــــاهرة أول
جامعة حكومية في المنطقـة تتبنـﻰ سياسـة



لمناهضة التحرش الجنسي داخـل الجامعـة.
حيــث أنشــأ وحــدة مناهضــة التحــرش ﻷول
مرة بالجامعات المصرية ،وقد تبوأت مكانة
دوليـة فـور إنشــائها وقاومـت هـذا الســلوك
العبثي ونجحت نجا ًحا منقطع النظير.
 -١١إنشاء أكبـر محطـة طاقـة ضـوئية
فــي مؤسســة حكوميــة علــﻰ  ١١مبنــﻰ فــي
المدينة الجامعية تـوفر  % ٣٠مـن الطاقـة
النظيفة من احتياجات الجامعة.
 -١٢تحقق في عهده الشفافية المطلقـة
واﻻنفتاح علﻰ الرأي العام؛ حتـﻰ أنـه عمـل
ولــم يتقــاض غيــر راتــب اﻷســتاذ ،والــذي
يوجهه؛ حتﻰ وقبل رئاسته للجامعة للطﻼب
المحتاجين.
تلك من الذاكرة فقـط بعـض أعمـال هـذا
الرجل وبعض معاركه فـي جامعـة القـاهرة،
وإن كنت أعتقـد أن أهمهـا لـدي ولـدى مـن
ً
ﻻحقـا هـو
سيكتب تـاريخ الجامعـة والـوطن
صموده ومقاومته لفتنة اﻹخوان والدواعش
التي كانت تحاصر الجامعة والوطن وقتها..
فصــمد الــوطن وقــاوم وانتصــر علــيهم
بأمثـــال جـــابر نصـــار المثقـــف المشـــتبك
والمقاوم والمضحي في صمت..
شكرا د .جابر نصار.
ً






* اﻷخ الفاضل والمحب الصادق ،الوفي بالعهد،
الذي أعطي فشكر وابتلي فصــبر ،الحــاج فتحــي
عتمان والد كل من :عﻼء وعز وأحمــد ،ونائــب

* الــدكتور أحمــد مصــطفى منصــور لحصــوله
آل العزائم ..بقطور.
علــى درجــة الــدكتوراة المهنيــة فــي العــﻼج
* اﻷخ الفاضل الحاج علــى حامــد مشــعل والــد
الطبيعي ) (DPTتخصص إصــابات المﻼعــب
اﻷستاذ عصام وابن عم الشــيخ راضــي مشــعل
الرياضــية مــن كليــة العــﻼج الطبيعــي جامعــة
وإخوته ..بشالما – سيدي سالم.
القاهرة بتقدير جيد جدا ..ببورسعيد.
* اﻷخ الفاضل مؤمن عزمي أمين نجل المرحوم الحــاج عزمــي
* الدكتور مصطفى محمد رزق مطر لحصوله
أمــين نائــب آل العــزائم الســابق بالمنيــا وشــقيق اﻷســتاذ أســامة
علــى درجــة الــدكتوراه بكليــة الزراعــة جامعــة
كفــر الشــيخ بعنــوان) :دراســات بيئيــة وغذائيــة
واﻷســتاذ محمــود وخــال الــدكتور علــي يســري واﻷســتاذ عبــد
علــى نمــو الكوبيبــودا وتأثيرهــا علــى رعايــة
الرحمن يسري نائب آل العزائم ..بمحافظة المنيا.
يرقات اﻷسماك البحرية(.
* المرحــوم الحــاج عبــد الغنــي أحمــد عثمــان
* الــدكتور محم ـد غــازي بنجــاح كريمتــه فــدوى وحصــولها علــى العمـــدة شـــقيق الحــاج عبـــد الباســـط العمـــدة..
بكالوريوس الهندسة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ..كفر الشيخ.
بالكﻼحين – أسوان.
* اﻷستاذة نهلة كريمة اﻷخ الفاضل محمد محمد أبو شنب لحصولها
* الحاجة فاطمة أمــين منصــور شــقيقة د .جمــال أمــين منصــور
على ليســانس آداب قســم اجتمــاع بتقــدير جيــد جــدا ..بشــبراخيت –
وإخوته ،وحرم المهندس محمد عبد الرحمن ووالدة اﻷخ الفاضل
بحيرة.
إسﻼم ..بكفر صقر -شرقية.
* اﻷخ الفاضل اﻷستاذ أبو العزائم ماضي طلبة بنجــاح نجلــه عــﻼء
* الحاجة فردوس أباظة والدة محمد وأحمد وشقيقة د .فهمي ود.
بالفرقة الثانية بكلية اﻷلسن جامعة المنيا ..ببان العلم.
* اﻷخ أبو بكــر عبــد الحميــد محمــود شــكر بــالمولود عبــد الحميــد ..فــاروق ولــواء فــايز وم.فــؤاد وأ.فــوزي أباظــة ..بــأبو كبيــر –
شرقية.
بقرية الحدين – كوم حمادة.
* الحاج سالم الطنطاوي مسلم بحفيدته إيلــين عــادل شــعير ،والحــاج * اﻷخ الفاضل اﻷستاذ محمــد عــز الــدين عبــد
مسلم الطنطاوي مسلم بزفاف كريمته اﻵنسـة ضــحى لﻸســتاذ أحمــد الخــالق مــدير شــركة النحــاس والــد اﻷســتاذ
سامي المقدم ..بكفر كﻼ الباب.
محمود ..بكفر الدوار.
اﻷخ الفاضــل الحــاج ســعيد أبــو ســنة صــحابي
* 

السيد عز الدين ماضي أبي العزائم والــد اﻷســتاذ
أحمد ..بههيا  -شرقية.



* الحاجـة آمــال محمــد قنــديل عـــلي حرم اﻷخ
الفاضل الحاج الخضري عبد العاطي فصاد ..بالشعيرة – إيتاي
البارود.
* اﻷستاذ حسني موسى بركة شقيق اﻷخ الفاضــل الحــاج ســامي
موسى بركة ..دمنهور – بحيرة.



* المرحوم الحــاج الســيد أبــو هاشــم ســﻼمة والــد اﻷســتاذ محمــد
واﻷستاذ سعد وشقيق الحاج بخيت والحاج سﻼمة ..بهرية رزنــة
– الزقازيق – شرقية.






