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ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋوﺗﻨا

أوﻻً :اﻹﺳ ـ ــﻼم دﻳـ ــﻦ ﷲ وﻓﻄﺮﺗ 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 ﻣـ ـ ـﻌـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘـ ـ ـ ـﻨﺎ

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

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

إلى أبنائي وبناتي من شباب المسلمين
إلى الجيل الذي قُ ِّدر عليه أن يخوض أشرس المعارك الثقافية
إلى الجيل ) (Zﻛما يسميه علماء الديموغرافيا الغربيين
إلى الجيل المنوط به إعداد جيل نهضة اﻷمة اﻹسﻼمية
إلى ﻛل من يعيش في هذه الدنيا ولم يبلغ أشده ويتم أربعينه
أﻛتب إليﻛم اليوم وأنا أعلم مقدار ما تعانونه فﻛريا وثقافيا واجتماعي ا،
ف ي ظ ل الجول ة اﻷخي رة م ن الح رب الثقافي ة الﻛب رى الت ي ت ُش ن عل ى
اﻹسﻼم والبشرية جمعاء ،تلك الحرب الشعواء التي تهدف ﻹفقاد اﻹنسان
إنسانيته ونزع فطرة ﷲ من قلبه ،ومن ثم تحويله إل ى بهيم ة ،به دف أن
يقوم راعٍ واحد بقيادتها إلى الطريق الذي يريد.
أعلم أن منﻛم من س ﱠمموا دينه ،ومنﻛم من ض يﱠقوا علي ه دني اه ،وم نﻛم
م ن تﻼعب وا برأس ه ،وم نﻛم الت ائهون ،وم نﻛم المنفص مون ،وم نﻛم
المنعزلون عن الواقع.
ي أن أنص حﻛم بم ا
أﻛتب إليﻛم وأنا أعلم أني مسؤو ٌل عنﻛم ،ولزا ًما عل ﱠ
يناسب عصرﻛم ،ﻛما نُصح آب اؤﻛم وأج دادﻛم م ن قِب ل ج دودي بم ا ناس ب
عصرهم.
أنتم الجيل الذي ُولد في عصر الثورة الرقمية الﻛبرى ،جيل ُولد وﻛ أن
في يد ﻛل منه :موبايل أو تابلت أو ﻻب توب.
جيل خرج م ن اﻷرح ام ف انغمس ف ي اﻷرق ام ،طوقت ه الحي اة الرقمي ة،
وتﻼعب به متملﻛو زمامها.
جيل تصارع على بياناته الشخصية ﻛل أعدائه :شرقيين ،وغربيين.
جي ل ل م يخ دعوه بس لعة ،ب ل أص بح ه و س لعة تب اع م ن قب ل نخاس ي
البيانات التﻛنولوجية لمن يدفع أﻛثر في مزادات الشر ،حي ث تﻛ ون الغلب ة
دو ًما لص احب الم ال اﻷوف ر ،أقص د ص احب الع ين الواح دة ،الت ي ﻻ ت رى
الخي ر ،وت رى الش ر المطل ق ف ي أي زم ان ومﻛ ان ..ف إليﻛم نص حيتي ف ي
هذا الطوفان العظيم:



أدرك تمام اﻹدراك طبيع ة التح ول ال ذي ح دث
ف ي وج دانكم؛ ل ذلك س أخاطبكم بلغ تكم :لغ ة
منش ورات الف يس ب وك ،وتغري دات ت ويتر،
ومقتطف ات التي ك ت وك ،وملخص ات اليوتي وب،
وآمل أﻻ تكون رسالتي إليكم قابلة للحذف التلقائي
عندكم كما رسائل التليجرام.
ستتض من رس التي إل يكم نص ائح متع ددة،
ليأخذ كل منكم ما يناسب فتنته:
ف ي الماض ي البعي د ك ان المجتم ع متماس ًكا
بتماس ك نوات ه الت ي كان ت ه ي القبيل ة ،وف ي
الماض ي القري ب تحول ت ه ذه الن واة إل ى العائل ة
الكبرى.
لكن في غفلة م ن ال زمن وف ي نهاي ات الق رن
الماض ي وب دايات الح الي تح ول اﻻرتب اط م ن
العائلة إلى اﻷسرة.
اﻵن ،تح اول وس ائل التواص ل اﻻجتم اعي
واﻹع ﻼم والش بكات الرقمي ة تحوي ل ن واة ه ذا
المجتمع من اﻷسرة إلى الفرد.
إذا انتهى ارتباط الفرد بأسرته ،فإن ه س رعان
ما يرتك ب ك ل المحرم ات ،الت ي ك ان يخش ى م ن
عارا بأسرته.
قبل ارتكابها؛ ﻷنها كانت ستلحق ً
كما نجحوا في جعل وظيف ة اﻷم وظيف ة غي ر
عص رية ،فن رى الكثي ر م ن الفتي ات :إم ا أن
ت رفض ال زواج بحج ة أنه ا تحق ق ذاته ا بالعم ل
والس فر والتعل يم فق ط ،أو أنه ا تت زوج وتهم ل
زوجها وبيتها بحجة تحقيق طموحها.

يه رع الش باب إل ى أي ش يء مج اني ،م ن
ب رامج ومواق ع وتطبيق ات ،ت رى الحس ابات عل ى
أش هر المواق ع مجاني ة ،ب ل إن بعض ها ي دفع ل ك
ماﻻً نظير المش اركة ودع وة أص دقائك ،كم ا فع ل
مؤخرا.
التيك توك
ً
ولك ن أل م تس ألوا أنفس كم -ي ا ش باب اﻷم ة-
لم اذا تق وم ش ركات عمﻼق ة بتق ديم خ دمات ب دون
مقابل؟ أهي تراعي أحوالكم المالية مثﻼً؟
اﻹجاب ة واض حة ،ﻻ ش يء يق دم م ن ه ؤﻻء
مجانً ا ،وإذا كان ت الخدم ة مجاني ة ف ي ظاهره ا،
ف إن ثمنه ا س يكون متلقيه ا ،يحبس ونه ف ي داخله ا،
وي رى الع الم بعيونه ا ،ويس رقون بيانات ه :ص وره
وأفك اره ومعلومات ه وآمال ه وتطلعات ه ،وي تم بيعه ا
أو استخدامها لخلق أدوات أخ رى م ن أج ل زي ادة
تعلق ه به ا أو بش بيهاتها ،وه و ن وع م ن العبودي ة
الجديدة.
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داخل نفوس الجيل الجديد.
يح اولون بش تى الط رق رب ط حيات ه بالش هوة
واﻹباحية ،وتحريك مشاعره لتتقبل الشذوذ.
أدوات هذه الحملة كثيرة من ضمنها:
 زيادة مشاهد الع ري والش ذوذ ف ي اﻷعم الالدرامية التي يتقبلها الشباب.
 زي ادة التلميح ات الجنس ية ،وخل ق لغ ةموازي ة للغ ة اﻷم ،تعط ي م دلوﻻت غي ر أخﻼقي ة
للكثي ر م ن الكلم ات العادي ة ،ﻹث ارة الغرائ ز عن د
سماعها.
 توحيد الزي بين الجنس ين ،وط رح مﻼب سالرج ال للنس اء ،ومﻼب س النس اء للرج ال ،تح ت
دع وى "الموض ة" ،وه ذا غرض ه أن يجعل ك ف ي
البداية تتقبل الجنس اﻵخ ر ف ي ه ذا ال زي ،ث م م ع

هن اك مح اوﻻت مس تميتة لتغيي ر فط رة ﷲ



الوق ت تتعل ق ب الزي نفس ه وتتح رك غرائ زك
تجاهه ،فإذا ما وجدت من أبناء جنس ك م ن يلبس ه
بعد ذلك ف إن مش اعرك س تتحرك تلقائي ا ،وبالت الي
يسهل عليك تقبل ممارسة الجنس مع جنسك.
 نش ر إعﻼن ات للش ذوذ عل ى ش بكاتالتواصل اﻻجتماعي ضمن اﻹعﻼنات التي تظهر
تلقائيا ،وك ذلك ب ين تطبيق ات اﻷلع اب الت ي يلعبه ا
اﻷطفال لتهيء عقولهم لتقبل الشذوذ.
 دف ع اﻷطف ال الص غار إل ى مش اهدة الج نسعبر دسه في مشاهد اﻷفﻼم الكوميدية والدرامي ة،
واﻷف ﻼم الكرتوني ة ،وم ن ث م يح دث له م أنوث ة
مبك رة وذك ورة مبك رة ،ويق وم بعض هم ب التحرش
واغتصاب من هم في سنه أو سن أص غر ،ول ذلك
كثرت الجرائم من هذا النوع.
 ب ث أف ﻼم جنس ية تتض من ممارس ة الج نسبين أفراد العائلة الواحدة ،ول ذلك ن رى ف ي اﻵون ة
اﻷخي رة زي ادة لج رائم زن ا المح ارم ف ي الع الم
أجم ع ،وانتش ار البي دوفيليا ،وه ي تعن ي التح رش
واغتصاب اﻷطفال.
كما أن هؤﻻء المﻼعين جعلوا ش عار الش ذوذ
هو علم "قوس قزح" ،مع العلم أن قوس ق زح ف ي
العقيدة اليهودي ة ه و عﻼم ة العه د ال ذي قطع ه ﷲ
مع نبيه نوح علي ه الس ﻼم ،بأن ه إذا م ا وجدت ه ف ي
الس ماء فت ذكر وع دي ل ك ب أني ل ن أهل ك اﻷرض
بطوفان آخر ،وما اختيارهم له ذا العل م بال ذات إﻻ
تحدي لﻺل ه ،وك أنهم يقول ون ل ه :س نفعل م ا نري د
ول ن تغض ب علين ا وتمح و وجودن ا ..أع اذكم ﷲ
من هذا الكفر الب ِيّن.
تتم محاربة اللغ ة العربي ة بأش كال ع دة :ت ارة
بإقن اع الش باب أن كتابته ا بح روف ﻻتيني ة
)الفرانك و( ن وع م ن التحض ر ،وت ارة أخ رى
بتس طيح اﻷغ اني واﻷعم ال الدرامي ة ،وملئه ا
بكلمات شاذة ليس لها مدلول لغوي ،وقد أص بحت
اعتيادية بين الشباب.
معظ م ش باب ه ذا الجي ل إذا م ا ق رأ الق رآن
يج د مئ ات أو آﻻف الكلم ات العربي ة وﻻ يع رف
مدلولها اللغوي؛ ﻷنه جرى فصله عمدًا عنها.
في القديم كان الطفل يتعلم في ال ُكت ﱠ اب الق رآن
وكت ب الت راث ،فتص بح عن ده حص يلة لغوي ة
كبي رة ،لك ن اﻵن :تقتص ر الحص يلة عن د الطف ل-
وأحيانً ا الش اب -عل ى م ا يكت ب ف ي منش ورات
الفيس بوك.
م ن ض من مح اور الح رب عل ى اللغ ة:
الح رب عل ى الت راث ،ومحاول ة جع ل الش باب
يعزف ون ع ن ق راءة الت راث تح ت داف ع اﻻهتم ام
بالحداثة أولى.

كم ا ي تم دف ع الع الم دف ًع ا للغ ة اﻹنجليزي ة
تحديدًا لقلة حصيلتها اللغوية ،وﻷنه ا اللغ ة اﻷمي ع
ف ي الخط اب YOU :للمخاط ب الرج ل والم رأة،
للجم ع والمف رد والمثن ى ،فه ي لغ ة مناس بة لع دم
التفري ق ب ين الرج ل والم رأة ،وه و م ا سنوض حه
في الفتنة التالية.

يواج ه ه ذا الجي ل هجم ة شرس ة؛ حت ى ﻻ
يصبح الرجل رجﻼً ،وﻻ المرأة امرأة.
ه ذه الحمل ة ته دف ﻷن تخل ق ج يﻼً مائعً ا
مس ًخا ،ل يس ل ه هوي ة ،فت راهم يش جعون الش باب
عل ى التح ول للج نس اﻵخ ر ش كﻼً خارجي ا ،م ع
إبق اء أعض ائهم التناس لية كم ا ه ي ،فت رى أس رة
تتك ون م ن رج ل وام رأة ،والرج ل ه و ال ذي
يحم ل؛ ﻷن ه ف ي اﻷص ل ام رأة ،والم رأة أص لها
رجل ،وهكذا.
ه ؤﻻء المس وخ ،بجان ب أنه م ف ي كثي ر م ن
اﻷحي ان ل ن يك ون معترفً ا به م ف ي اﻷوراق
الرس مية ب دولهم ،يص بحون كالحيوان ات ي أكلون
دور في الحياة اﻻجتماعي ة
ويتناكحون ،وليس لهم ٌ
والسياسية والثقافية.
ه ؤﻻء وإن ادع وا الت دين ف إن عب ادتهم غي ر
مقبول ة ،فكي ف تص لي الم رأة المتحول ة لرج ل،
وه ي ﻻ تغط ي عورته ا ك امرأة؟ ،وكي ف يص لي
الرجل في صفوف النساء؟
ثم هل تصوم الم رأة الت ي تحول ت لرج ل ف ي
أيام دورتها الشهرية ،أم ماذا تفعل؟
كله ا أم ور ص عب حله ا؛ ل ذلك نج د أن م ن
يتحول للجنس اﻵخ ر ،غالبً ا م ا يف ارق دين ه ،ف إذا
م ا ك ان تم رد عل ى طبيع ة خل ق ﷲ فه ل س يلتزم
بدينه؟ ..بالطبع ﻻ.
كم ا أن ه ؤﻻء اﻷبالس ة اخترع وا ف ي ه ذه
الحمل ة اص طﻼحات غريب ة ،مث ل الس يولة
الجنسية ،وهو يعن ي أن يك ون اﻹنس ان مس ًخا ب ﻼ
هوي ة ،ويح دد هويت ه وف ق مﻼبس ه ،ف إذا أط ال
شعره ولبس مﻼبس السباحة ونزل مع النس اء ف ي
المسبح فهو امرأة ،وإذا م ا ق رر أن يعاش ر ام رأة
وارت دى بدل ة ذكوري ة ،يص بح رج ﻼً ،فت رى
ذكرا ويمسي أنثى.
الرجل منهم يضحى ً
أعاذكم من هذه الفتنة القميئة.

لق د أض حى الكثي ر م نكم -ي ا ش باب اﻷم ة-
عبدًا للمتحكمين في العالم ،وليقل لي أحدكم:
 هل يستطيع أن يتخلى عن الفيس بوك؟ ه ل يس تطيع أن يتخل ى ع ن لع بالبﻼستيشن؟
 -ه ل يس تطيع م ن ض عف نظ ره وانحن ى

ظهره من ترك أيا مما قدموه له؟
 ه ل يس تطيع م ن يش اهد اﻹباحي ة أن يك فعن مشاهدتها؟
 هل من يلعب "ب ابجي" م ثﻼً بالس اعات وﻻينام وﻻ يأكل يستطيع أن يتركها؟
 ه ل م ن يس تمع ﻷغني ة رديئ ة يس تطيع أنيكف عن سماعها؟
عا جدي ًدا من اﻹدم ان
 ألم تدروا أن هناك نو ًيس مى "المخ درات الرقمي ة" Digital Drugs
وه و عب ارة ع ن مق اطع موس يقية تلع ب عل ى
مراكز معينة في الدماغ ل ربط اﻹنس ان به ا ،وه و
م ا ت م تض مينه عم دًا ف ي العدي د م ن اﻷغ اني
الشهيرة بهدف ربطكم بها.
لقد أصبحتم عبيدًا لهم ولكنكم ﻻ تشعرون.

ابورا
ف ي ه ذه الفتن ة اس تخدم أع داء ال دين ط ً
سا من أبنائه ﻹفساد العبادة على شباب اﻷمة.
خام ً
فترى الفت اوى الش اذة الت ي ت رى أن الس جائر
ﻻ تفطر في رمضان ،لكونها "من اللمم".
وبجان ب ذل ك انتش رت ف ي الس نوات اﻷخي رة
س راويل مقطع ة م ن ف وق ال ركبتين ،وأص بح
العديد من الشباب ﻻ يرتدون سواها ،وه ذه إذا م ا
صلى بها أحدكم فإن صﻼته حسب رأي الجمهور
باطلة لعدم تغطية العورة.
كم ا ت م نش ر الس راويل الس اقطة والقمص ان
القصيرة؛ حت ى إذا م ا س جد أح دكم انكش ف أس فل
ظه ره وبع ض مؤخرت ه ،وبالت الي فس دت ص ﻼته
ﻻنكشاف العورة.
وه ذه أم ور ل م يع طِ أكث ركم له ا ب اﻻً ،وه ي
عند ﷲ عظيمة.

لق د ج رى تق ديم المحرم ات لك م ف ي أش كال
جدي دة وغي ر متوقع ة ،ف تم نش ر ثقاف ة "محاس بة
المغل وب" ،ف ي ص اﻻت البلي اردو وال بﻼي
ستيش ن ،وه ي  -بحس ب دار اﻹفت اء المص رية -
قمار عصري محرم.

في العقود اﻷخيرة زادت الطلبات على إلغ اء
خانة الديانة من بطاق ات الهوي ة الحكومي ة ،بحج ة
أننا في دول مواطنة ،وأن الدين ليس عائقًا.
هذه فكرة خبيثة تهدف إلى تدمير ه ذه اﻷم ة،
وم ن ث م إذا م ا ح دثت ،فتوقع وا أن يحكمن ا كم ال
أت اتورك جدي د ،يه ودي باس م مس لم يحك م بل دًا
مسل ًما فيدمره ،ويح ارب ال دين بك ل م ا أوت ي م ن
قوة.
لقد ثبت في أوراق رسمية لشخص ين :رج ل،



وام رأة ،ف ي إح دى ال دول العربي ة ،أن أس ماءهما
الرباعي ة كامل ة أس ماء مس لمين ،ولك ن ف ي خان ة
الديان ة مكت وب يه ودي ويهودي ة ،فتخيل وا حج م
الكارثة إذا ما ألغيت هذه الخانة.

ي تم تج ريعكم جرع ة الدوني ة وتحقي ر ال وطن
بشكل يفوق الوصف ،ويتم زرع "عقدة الخواج ة"
في عقولكم عمدًا.
هدف ذلك كله زي ادة التبعي ة للغ رب ،وزي ادة
تحكمه ف يكم سياس يا واقتص اديا ،وك ذلك الوص ول
إلى مرحلة "اﻻنتحار الق ومي" ،وه و يعن ي الكف ر
بالوطن ،وعدم احترامه ،أو العمل لنهض ته ،وم ن
ث م يس هل تخريب ه ،أو التجس س علي ه لص الح
أعدائه.

اح ذروا أن ي تم تح ويلكم م ن شخص يات
مسالمة لشخصيات عنيفة من خﻼل:
 دف ع الش باب واﻷطف ال ﻹدم ان اﻷلع ابالقتالي ة العنيف ة ،والت ي تتض من أحيانً ا إهان ة
للمقدسات ،أو تدور معاركه ا ف ي أراض ي البل دان
اﻹسﻼمية.
 ط رح المزي د م ن أف ﻼم اﻷكش ن العني فوالبلطجة لغرس العنف في نفوس الشباب.
 طرح أفﻼم غريبة الفكرة مثل سلس لة أف ﻼمالتطهي ر  ،The Purgeالت ي ترس خ لفك رة
وجود يوم في العام يباح فيه القتل والسرقة والزنا
وكل المحرمات.
 تدش ين الجماع ات اﻹرهابي ة م ن أبن اءجل دتكم ،وتلم يعهم ف ي اﻹع ﻼم الع المي لك ونهم
"مق اتلين ،مق اومين ،ينش رون ال دين ،أو يس عون
للخﻼفة" ،وكلها دعوات باطلة.
ك ل ه ذا يه دف ف ي النهاي ة لت دريبكم عل ى
تخريب أوطانكم في الوقت الذي يريدون.

م ن خ ﻼل ربطك م بمواق ع التواص ل
وتواص لكم م ن خ ﻼل الشاش ات ،والتعام ل م ع
الواق ع اﻻفتراض ي ،أص بحت حي اتكم افتراض ية
أكثر منها واقعية.
أص بحتم ﻻ تس تطيعون أن تتص ادقوا أو
تتعاملوا مع بعضكم البعض بش كل إنس اني؛ ﻷنك م
تع ودتم أن تتح دثوا ب دون أن ت روا وج وه بعض كم
ال بعض ،وأص بحت العدي د م ن المش اعر
واﻻنطباعات واﻹيماءات البشرية في طريقها إل ى
اﻻندثار؛ ﻷنكم استبدلتموها بـ"اﻹيموشنات" ،الت ي
تعني صور الوجوه التعبيرية ،وتعط ي انطباع ات
صنمية ثابتة تخالف الطبيعة اﻹنسانية.

وحرم وكم م ن التبس م ف ي وج وه أص دقائكم
وأقرب ائكم ،وه و ص دقة ب نص ح ديث المص طفى
.

لقد أوهموكم أن غاي ة الحي اة :الحص ول عل ى
المال ،وأنه وسيلة السعادة والهناء والرفاهية.
فه رعتم مص روعين تبحث ون ع ن أي ة وس يلة
لجلب ه ،وكان ت وس ائل الجل ب ج اهزة ق دموها
إل يكم ،وه ي :التع ري عل ى تطبيق ات المواع دة،
وال رقص عل ى التي ك ت وك ،وط رح في ديوهات
تافهة وركيكة على اليوتيوب.
ورا ف ي أرب اح ه ذه
أص بح الكثي ر م نكم مأس ً
التطبيق ات ،والله ث ح ول زي ادة المت ابعين
والتفاعل باعتباره باب الوصول لهذا المال ،ال ذي
أصبحتم فيه أنتم السلعة.
وم ن ل م يج د م نكم فيه ا طريقً ا ،أوج دوا ل ه
الح ل الس ريع لل ربح عل ى اﻷرض ،وه و الت وك
ت وك ،ال ذي بس ببه تفرغ ت بل داننا م ن الح رفيين،
وأصبحتم تعزفون ع ن تعل م الح رف والص ناعات
من أجل الربح للسريع للتوك توك.
ملخ ص فتن ة الم ال :علي ك بالتي ك ت وك أو
التوك توك ،إما تبيع شرفك ،أو تشارك في ت دمير
مستقبل أمتك.

خ ﻼل مواق ع التواص ل ت م رف ع س قف
التوقعات الشبابية ،وتفعيل نمط حياتي واحد :نمط
الثراء والرفاهية والسعادة والقصص المخترعة.
راض ع ن
ه ذه النمطي ة جعل ت ال زوج غي ر
ٍ
زوجت ه ،والزوج ة غي ر راض ية ع ن زوجه ا،
وجعلت اﻷبوين ﻻ يحبان ابنهما كامل الحب؛ ﻷنه
ليس بالجمال المطلوب لمواقع التواصل.
ك ذلك عن دما ت رى "يوتي وبر" أو "انفلونس ر"
يباهي الجمه ور بس يارته أو بيت ه ،تج د ف ي نفس ك
عدم رضا ،يعقب ه ي أس وكراهي ة للحي اة ،وم ن ث م
يدفعك ذلك للتفكير في السرقة أو القتل.
كم ا رفع وا توقع ات الحي اة الزوجي ة للش باب
والفتي ات ،م ن حي ث الرفاهي ة والق درة الجنس ية
والمستوى المعيشي ،وأصبح الكثي ر م نكم يص اب
بص دمة بمج رد أن يت زوج ب أن الواق ع خ الف
التوقع ات ،ول ذلك كث رت ح اﻻت الط ﻼق وقت ل
اﻷزواج.
كم ا أوهم وكم بمق اييس الجم ال المثالي ة،
فدفعتم اﻷموال الكثيرة لعملي ات التجمي ل والتغيي ر
ف ي الش كل ،لتص بحوا كلك م عل ى ص ورة واح دة:
الم رأة بش فاه غليظ ة وبرس م حواج ب معين ة
وبنح ت جس ماني موح د ،والرج ل بف ك ع ريض
وبعض ﻼت غي ر طبيعي ة ،وكله ا مح اوﻻت لقت ل

التنوع بينكم ،الذي هو سنة من سنن ﷲ في خلقه.
كما أوهموكم بالموضة وبشراء المﻼبس م ن
"البرن دات" ،فأص بحتم مهووس ين به ا ،تلهث ون
وراءه ا بك ل أم والكم ،وتفك رون ف ي جل ب الم ال
ب أي ش كل :س واء ك ان ب الحﻼل ،أم ب الحرام؛ م ن
أجل مواكبة هذه الموضة ،التي م ا ه ي إﻻ خدع ة
كبيرة.

ي تم إقن اعكم أن ه ذا الع الم أص بح قري ة
ص غيرة ،وأن الك ل يتعام ل وف ق اﻹنس انية ﻻ
الديان ة أو القومي ة ،وم ا رف ع ش عار اﻹنس انية إﻻ
حق أريد به باطل.
ش عار اﻹنس انية هن ا يعن ي أن تك ون مطبعً ا
ومتق بﻼً للص هاينة ،ث م ف ي مرحل ة أخ رى س يتم
إقناعك بتسييدهم عليك ،وأن ك عب د له م ت أتمر بم ا
يريدون.
فاحذروا اﻻنصياع ل ذلك ،واعلم وا أن ه ب نص
القرآن ،وبوقائع التاريخ المتع ددة ،ثب ت أن اليه ود
ه م الع دو اﻷول للمس لمين ،فاح ذروهم واح ذروا
ع َد َاوة ً
أﻻعي بهم ،ق ال تع الى :لَت َِج َد ﱠن أ َ َ
ش ﱠد النﱠ ِ
اس َ
ِلّلﱠ ذِينَ آ َمنُ وا اليَ ُه و َد َوالﱠ ذِينَ أ َ ْش َر ُكوا) المائ دة:
.(٨٢

ي تم تجه يلكم بك ل ش يء :ت اريخكم،
حض ارتكم ،دي نكم ،وي تم نش ر ال دجل والش عوذة
بي نكم ،فتتس ابقون ف ي دف ع اﻷم وال للمش عوذين
بحج ة "عم ل عم ل" ،أو "جل ب حبي ب" ،أو "ف ك
مرب وط" ،وكله ا أفع ال ش يطانية ته دف لتلوي ث
روحانية هذا العصر.
وب التزامن م ع ذل ك يح اول الماس ونيون ف تح
بواب ة "س يرن" ب ين سويس را وفرنس ا ض من
مش روعهم الخي الي لف تح البواب ات ب ين ع المي
اﻹنس والجن ،لجعل العص ر الح الي عص ر فس اد
على أعلى مستوى ،ولتشاركهم شياطين الجن ف ي
خططهم الشيطانية.
هؤﻻء يهدفون لتكرار ما يظنون أن أج دادهم
فعلوه في زمان النبي سليمان عليه الس ﻼم ،عن دما
اس تجلبوا ك ل الش رور وق اموا بأعم ال ال ﱠد ﱠجال
لجلب وتحضير الج ان ﻹفس اد الم ؤمنين ،لك ن ﷲ
وقف مخططاتهم بتسخير الجان لنب ي ﷲ س ليمان،
وهو قادر في كل وقت وحين لتدمير مخططاتهم.
ل ذلك زاد ف ي الفت رة اﻷخي رة إنت اج اﻷف ﻼم
والمسلس ﻼت الت ي تتح دث ع ن الج ن والش عوذة،
سواء من الدول اﻷجنبي ة أو العربي ة ،وه ي حمل ة
مخططة لتهيئتكم لمخططاتهم.
كم ا أنه م ب دافع الجه ل ي دفعونكم نح و
الدراس ات اﻷدبي ة ويبع دونكم ع ن الدراس ات



العلمية ،لتبقى أمتكم غارق ة ف ي الجه ل والتخل ف،
وتحت اج لع دوها ف ي ك ل ش يء م ن اﻹب رة إل ى
الصاروخ.
كم ا ي دفعونكم بعي دًا ع ن البح ث العلم ي ب أي
طريق ة؛ حت ى تظل وا ف ي اﻷم م المت أخرة ،ويس هل
السيطرة عليكم.

لق د فص لوكم ع ن ك ل ق دوة طيب ة ،وغرس وا
أمامكم قدوات رديئة وفاسدة ،ف ي الف ن والرياض ة
واﻹع ﻼم وال دراما وعب ر مواق ع التواص ل
اﻻجتماعي.
فأصبح أملكم أن تكونوا بلطجية ،أو زن اة ،أو
لص وص ،أو قتل ة ،لتعيش وا كم ا يع يش ه ؤﻻء
الفسدة الذين تم تصميمهم وعرضهم عليكم عمدًا.

اعلموا أن كل يحدث لكم هذه الفترة هو جزء
م ن معرك ة ثقافي ة كب رى ض د ه ذا ال دين وه ذه
اﻷمة.
إنه ا فتن ة ته دف لتحوي ل ال دين لثقاف ة ،ف ي
مقاب ل ثقاف ة غريب ة أخ رى مليئ ة بالمغري ات،
وعن دما تتخل ون ع ن دي نكم لص الح ه ذه الثقاف ة
الغريب ة ،س يتم وقته ا دع وتكم إل ى ال دين الجدي د:
"ال دين اﻹبراهيم ي" ،دي ن ال ﱠد ﱠجال اﻷكب ر ،وه و
دين يهدف في مقامه اﻷول إلى جعلكم ت ابعين ل ه،
وعبيدًا لدى اليهود الذين سيكونون أعوانه.
كم ا أن فص لكم ع ن وط نكم ،وإش عاركم
بالدونية فيه ما هو إﻻ ج زء م ن محاول ة إض عاف
هذه اﻷمة؛ حتى تسقط آخر الحص ون المنيع ة ف ي
هذه المعركة ،وهي الجيوش الوطنية.
اعلم وا أنك م الجي ل المن وط ب ه تربي ة الجي ل
المكلف بنهضة هذه اﻷمة وانتشالها م ن ركوده ا،
ف أرجو م ن ﷲ أﻻ تفس دوا وتفق دوا إنس انيتكم
وهويتكم؛ ﻷن هذا يعني أن أطفالكم س يكونون ف ي
وضع أسوأ بكثير.
ع ودوا إل ى رش دكم ،وتمس كوا ب العروة
ال وثقى ،وتجمع وا ح ول أه ل بي ت نب يكم ،فإن ه إن
س قط الجمي ع ف ي ه ذه الفتن ة ،ف إن ﷲ س يحفظهم
ويحفظ من كان هواه معهم.
الله م اش هد أن ي ق د بلغ ت الرس الة ،وأدي ت
اﻷمان ة ،ونص حت ش باب اﻷم ة ،وكش فت ع نهم
الغم ة ،وبثث تُ ف يهم اليق ين ،وأخ ذت بأي ديهم
ليتج ردوا م ن الح ظ واله وى؛ حت ى ﻻ يحترق وا
بني ران فتن ة ه ذا العص ر ،وأس ألك س بحانك أن
تحفظهم من كل سوء.

وصلى ﷲ على سيدنا وموﻻنا رس ول ﷲ
وعلى آله وسلم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ


عن أنس بن مالك  قال رسول ﷲ ) :إذا كان يوم
القيامــة أنبــت ﷲ لطائفــة مــن أمتــى أجنحــة ،فيطيــرون مــن
قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهــا ويتنعمــون كيــف شــاءوا،
فتقول لهم المﻼئكة :هل رأيتم الحساب؟ فيقولــون :مــا رأينــا
حســابًا ،فيقولــون :هــل جــزتم الصــراط؟ فيقولــون :مــا رأينــا
الصراط ،فيقــال لهــم :هــل رأيــتم جهــنم؟ فيقولــون :مــا رأينــا
شيئًا ،فتقول المﻼئكة :من أمة من أنتم؟ فيقولــون :مــن أمــة
محمد  ،فيقولون :ناشدناكم ﷲ حدثونا ما كانت أعمــالكم
فــى الــدنيا؟ فيقولــون :خصــلتان كانتــا فينــا فبلغنــا ﷲ هــذه
المنزلة بفضل رحمته ،فيقولون :وما هما؟ فيقولون :كنــا إذا
خلونا نستحى أن نعصيه ،ونرضى باليسير مما قسم ﷲ لنــا،

فتقــول المﻼئكــة :يحــق لكــم هــذا() .(١وعنــه عليــه الصــﻼة
والسﻼم أنه قــال) :مــن رضــى مـــن ﷲ بالقليــل مــن الــرزق؛
رضى ﷲ عنه بالقليل من العمل() .(٢وقال ) :يتجلــى لنــا
ربنا ضاحكا() .(٣وقــال بعــض العلمــاء) :أعــرف فــى المــوتى
عال ًما ينظرون إلى منازلهم مــن الجنــان فــى قبــورهم ،يغــدى
عليهم ويراح فى الجنة بكرة وعشيًا وهم فى غموم وكــروب
فى البرزخ ،ولو قسمت علــى أهــل البصــرة لمــاتوا أجمعــين،
قيل :وما كانت أعمالهم؟ قـــال :كــانوا مســلمين ،إﻻ أنهــم لــم
يكن لهم مــن التوكــل وﻻ مــن الرضــا نصــيب( .ومــا ورد فــى
دعاء النبى ) :اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك على الخلــق،
ـرا لــى ،وتــوفنى إذا كانــت الوفــاة
أحينى إذا كانــت الحيــاة خيـ ً
خيرا لى ،وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة
ً
الحق فى الغضب ،والرضا بعد القضاء ،وأسألك بــرد العــيش
بعد الموت ،وأسألك لذة النظــر إلــى وجهــك الكــريم ،وأســألك
الشوق إلى لقائك فــى غيــر ضــراء مضــرة وﻻ فتنــة مضــلة،
اللهم ز ِيّنﱠا بزينة اﻹيمان ،واجعلنا هداة مهتدين().(٤





قيل لعبد الواحد بن زيد) :هـا هنـا رجـل
تعب ـد خمســين ســنة ،فقصــده ،فقــال لــه:
قــد ﱠ
حبيبى أخبرنى عنك هل قنعت بـه؟ قـال :ﻻ.
قــال :فهــل أنســت بــه؟ قــال :ﻻ .قــال فهــل
رضيت عنه؟ قال :ﻻ .قال :فإنما مزيدك منه
الصوم والصﻼة؟ قال :نعـم .قـال :لـوﻻ أنـى
أستحﻲ منـك ﻷخبرتـك أن معاملتـك خمسـين
ســـنة مدخولـــة( .وقـــال بشـــر بـــن بشـــار
المجاشــعى وكــان مــن العلمــاء :قلــت لعابــد:
أوصنى .قـال) :ألـق نفسـك مـع القـدر حيـث
ألقاك ،فهو حري أن يفرغ قلبك ،ويقل همك،
وإيــاك أن تســخط ذلــك فيحــل بــك الســخط،
وأنت عنه فى غفلة ﻻ تشعر بـه ،فيلقيـك مـع
الذين سخط ﷲ عليهم( .وقال بعض السـلف:
)ذروا التدبير واﻻختيـار؛ تكونـوا فـى طيـب
مــن العــيش ،فــإن التــدبير واﻻختيــار؛ يكــدر
على الناس عيشـهم( .وقـال أبـو العبـاس بـن
عطاء) :الفـرج :فـى تـدبير ﷲ لنـا ،والشـقاء
كله :فـى تـدبيرنا( .وقـال سـفيان بـن عيينـة:
)من لم يصلح على تقدير ﷲ؛ لم يصلح على
تقــدير نفســه( .وقــال أبــو العبــاس الطوســى:
)من ترك التـدبير؛ عـاش فـى راحـة( .وقـال
عمــر بــن عبــد العزيــز  -رحمــه ﷲ ) :-لقــد
تركتنى هؤﻻء الـدعوات ومـا لـى فـى شـىء
مــن اﻷمــور كلهــا أرب؛ إﻻ فــى مواقــع قــدر
كثيـرا مـا يـدعو) :اللهـم رضـنى
ﷲ( .وكان
ً
بقضائك ،وبارك لى فى قدرك؛ حتى ﻻ أحب
تعجيـــل شـــىء أخرتـــه ،وﻻ تـــأخير شـــىء
عجلته( .وقال الفضيل) :الراضى :ﻻ يتمنـى
فوق منزلتـه( .وقـال ذو النـون ) :ثﻼثـة مـن
أعــﻼم التفــويض :تعطيــل إرادتــك لمــراده،
والنظر إلى مـا يقـع مـن تـدبيره لـك ،وتـرك
اﻻعتـراض علـى الحكـم .وثﻼثـة مـن أعـﻼم
التوحيد :رؤية كل شىء من ﷲ ،وقبـول كـل
شىء عنه ،وإضـافة كـل شـىء إل ـي ه( .وقـ ال
بعــض العــارفين :أصــل العبــادة ﻻ تــرد مــن
أحكامــه شــيئًا ،وﻻ تســأل غيــره حاجــة ،وﻻ

تدخر عنه شيئًا.
سا ِن ﱠي ِتـﻲ فَ ْوقَ ٱ ْلعُقُولْ
فَـ ْوقَ إِ ْنـ َ
اضيًا َب ْع َد ٱ ْلقَبُولْ
أَ ْن أَ َرا ِنـﻲ َر ِ
ق ُروحِ ﻲ َوٱل ﱡن َه ٰى
ٱ ِّ
لر َ
ضا مِ ْن فَ ْو ِ
صولْ
َج ِ ّم َل ّنِﻲ ِبﭑ ِ ّ
ضا هَبْ لِﻲ ٱ ْل ُو ُ
لر َ
سـا ِن ﱠي ِتـﻲ سِجْ ـنٌ ِب َهـا
إِ ﱠن إِ ْنـ َ
ش ْغ ُل قَ ْل ِبﻲ ِبﭑ ْل ُح ُ
ظوظِ أَنَا ٱ ْل َج ُهولْ
ُ
ض ِنـﻲ
ٱجْ ِذ َب ِّنـﻲ ِبـﭑ ْل َج َما ِل َو َر ِ ّ
سولْ
لر ُ
قَـ ْد ت ََوس ْﱠلـتُ ِب َم ْوﻻَنَا ٱ ﱠ
س ِّيدِي إِ ْن لَ ْم أَ َنـلْ
ْف أ َ ْر َ
ض ٰى َ
َكي َ
ي ٱ ْل ُمث ُولْ
ِبـﭑ ْل ِعنَا َي ِة ِعـ ْن َد َم ْوﻻَ َ
ضـا
َر ِ ّ
ض َنـا ِبﭑ ِﻹجْ ِت َبـا ِإ ﱠن ٱ ِ ّ
لر َ
ان يُ ْع َ
ط ٰى ل ِْلفُ ُحولْ
َج ْذ َبةُ ٱ ِﻹحْ َ
سـ ِ
عـ ّنِﻲ َج ِ ّم َل ّنِﻲ ِبﭑ ْل ُهد َٰى
ض َ
َوٱ ْر َ
س ِّيـدِي َك ْﻲ ﻻَ أَ ُحولْ
أَ ْق ِبلَ ْن ِبﻲ َ
َاصـ ُر دَا ِع َيـاتٌ ل ِْل َجفَـا
فَﭑ ْل َعن ِ
سئ ُولْ
ِع ٱل ﱡن ْع َمـ ٰى ِل َذا ٱ ْل َع ْب ِد ٱل ﱠ
َو ّ
س ِ


قال ﷲ تعالى :لَئِن َشـك َْرتُ ْم ﻷ َ ِزيـ َد ﱠن ُك ْم
)إبـراهيم .(٧ :وقـد أمـر ﷲ بـه ،ونهـى عـن
ضده ،وأثنى على أهله ووصف بـه خـواص
خلقه ،وجعله غاية خلقه ،وأمره ،ووعد أهله
حارس ـا
بأحســن جزائــه ،وجعــل مــن الشــكر
ً
لنعمته ،وأخبر أن أهله هم المنتفعـون بآياتـه،
واشتق لهم اس ًما من أسمائه ،فإنه سبحانه هو
الشكور ،وهو غاية رضـا الـرب مـن عبـده،
أهلـه هــم القليـل مــن عبـاده ،قــال ﷲ تعــالى:
َ وا ْش ُك ُرواْ ِن ْع َمتَ ّ ِ إِن ُكنتُ ْم إِ ﱠيـاهُ تَ ْع ُبـدُونَ 
)النحــل .(١١٤ :وقــال َ  :و ْ
اشـ ُك ُرواْ ِلـﻲ
ون) البقــرة .(١٥٢ :وقــال 
َوﻻَ تَ ْك ُفــ ُر ِ
عــن ســيدنا إبــراهيم عليــه الصــﻼة والســﻼم:
ِيم كَانَ أ ُ ﱠمةً قَا ِنتًا ِ ّ ِ َحن ًِيفـا َو َلـ ْم َيـكُ
إِ ﱠن إِب َْراه َ
ش ـاك ًِرا ﻷ َ ْنعُ ِم ـه) النحــل:
ِم ـنَ ْال ُم ْش ـ ِركِينَ * َ
 .(١٢١ ،١٢٠وقــال جــل ثنــاؤه عــن ســيدنا
نوح عليه الصﻼة والسﻼمِ  :إ ﱠنـهُ َكـا َن َع ْبـدًا



َ
ش ُك ً
ورا) اﻹسراء .(٣ :وقال تعـالىَ  :و ّ ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
شـ ْيئاً
ْ
ون أ ﱠم َهـا ِتك ْم ﻻَ تَ ْعل ُمـونَ َ
أَخ َر َجكم ِ ّمن بُط ِ
ار َواﻷ َ ْف ِئـ َدة َ لَعَلﱠ ُكـ ْم
ْصـ َ
َو َجعَ َل لَ ُك ُم ْال ﱠسـ ْم َع َواﻷَب َ
س َيجْ ِزي
تَ ْش ُك ُرونَ ) النحل .(٧٨ :وقالَ  :و َ
ُّ ﱠ
الشــاك ِِرينَ ) آل عمــران .(١٤٤ :وقــال
ﱠار
ﻵيــا ٍ
تعــالى :إِ ﱠن ِفــﻲ ذَ ِلــكَ َ
صــب ٍ
ت لّ ُِكــ ِّل َ
ور) إبــراهيم .(٥ :وقــال تعــالى :إِ ﱠن
َ
ش ـ ُك ٍ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ورا
َهذا كَانَ لك ْم َجزَ اء َوكـانَ َسـ ْعيُكم ﱠمشـك ً
)اﻹنســان .(٢٢ :ورضــاء الــرب عــن عبــده
ضـهُ لَ ُكـ ْم
كقولــه تعــالىَ  :و ِإن ت َْشـ ُك ُروا َي ْر َ
)الزمر .(٧ :وقلة أهله فى العالمين تدل على
أنهم هم خواصه ،كقوله تعالىَ  :وقَلِيـ ٌل ِ ّمـ ْن
ِي ال ﱠ
ور) سبأ.(١٣ :
ش ُك ُ
ِع َباد َ
وعن عطـاء قـال) :دخلـت علـى عائشـ ة
 مــع عبيــد ابــن عميــر فقلــت :أخبرينــا
بأعجــب مــا رأيــت مــن رســول ﷲ ،
فبكت وقالت:
عجبـا؟ إنـه أتـانى فـى
وأى شأنه لم يكن
ً
ليلة ،فدخل معى فـى فراشـى )أو قالـت :فـى
س جلدى جلـده ،ثـم قـال :يـا
لحافى(؛ حتى َم ﱠ
بنـت أبــى بكـر ،ذرينــى أتعبـد لربــى ،قالــت:
قلت :إنى أحب قربـك ،فأذنـت لـه ،فقـام إلـى
قربة من ماء فتوضأ ،وأكثر صب الماء ،ثـم
قام يصلى ،فبكى؛ حتى سـالت دموعـه علـى
صدره ،ثم ركـع فبكـى ،ثـم سـجد فبكـى ،ثـم
رفع رأسه فبكى ،فلم يـزل كـذلك حتـى جـاء
بﻼل فآذنه بالصﻼة ،فقلت :يا رسول ﷲ ،مـا
يبكيك وقد غفر ﷲ لك ما تقدم من ذنبك ومـا
شكورا() .(٥ولم
تأخر؟ فقال) :أفﻼ أكون عبدًا
ً
ْ
ق
ﻲ إِ ﱠن ِفــﻲ خَلــ ِ
ﻻ أفعــل وقــد أنــزل عليــ ﱠ
ض) آل عمــران.(١٩٠ :
الســ َم َاوا ِ
ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
وقال عليه الصـﻼة والسـﻼم لمعـاذ) :وﷲ يـا
معاذ إنى ﻷحبك فﻼ تنسى أن تقول دبـر كـل
أعن ـى علــى ذكــرك وشــكرك
صــﻼة :اللهــم ِّ
)(٦
وحســن عبادتــك(  .وقــال عليــه الصـــﻼة
والسﻼم) :ما أنعم ﷲ على عبده نعمـة فـرأى
شــاكرا
عليــه أثرهــا؛ إﻻ كتــب :حبيــب ﷲ
ً
ﻷنعمه ،وما أنعم ﷲ على عبده نعمة فلـم يـر
كافرا ﻷنعمه(.
أثرها؛ إﻻ كتب :بغيض ﷲ
ً
وفى المسـند والترمـذى مـن حـديث ابـن
عبـــاس  أن النبـــى  كـــان يـــدعو

أن ترى نفسك فيها طفيليـا،

بالشكر .وفى أثر إلهى ،يقول ﷲ ) :أهـل

ويقربه قول الجنيد :الشـكر

ذكــرى أهــل مجالســتى ،وأهــل شــكرى أهــل

أن ﻻ تـــرى نفســـك أهـــﻼً

زيادتى ،وأهل طاعتى أهـل كرامتـى ،وأهـل

للنعمــة .وقــال أبــو عثمـ ان:

معصيتى ﻻ أقنطهم مـن رحمتـى ،فـإن تـابوا

الشــكر معرفــة العجــز عــن

فأنــا حبيــبهم ،وإن لــم يتوبــوا فأنــا طبيــبهم،

الشكر ،وقيل :هـو إضـافة الـنعم إلـى وليهـا،

أبتليهم بالمصـائب ﻷطهـرهم مـن المعائـب(.

وقال رويم :الشكر استفراغ الطاقة ،يعنى فى

وقيل :التزم سيدنا الحسن بـن علـ ﻲ -عليهمـا

الخدمة .وقال الشبلى :الشكر رؤية المـنعم ﻻ

ى
السﻼم -الركن وقال :يا إلهـى ،أنعمـت علـ ﱠ
شــاكرا ،وابتليتنــى فلــم تجــدنى
فلــم تجــدنى
ً

النعمــة ومشــاهدتها عــن رؤيــة المــنعم لهــا،

صابرا ،إلهى فـﻼ أنـت سـلبت النعمـة بتـرك
ً

والكمال أن يشهد النعمة والمنعم؛ ﻷن شـكره

الشكر ،وﻻ أدمت الشدة بترك الصبر ،إلهى،

بحسب شهوده للنعمة ،وكلمـا كـان أتـم ،كـان

ما يكون من الكريم إﻻ الكرم.
ويقال :شـكر :هـو شـكر العـالمين يكـون
من جملة أقوالهم .وشكر :هو نعـت العابـدين
نوعـا مـن أفعـالهم .وشـكر :هـو شـكر
يكون ً
للعارفين باستقامتهم له فى عموم أحوالهم.

      
     
      
.
ى،
بهؤﻻء الكلمات) :اللهم أع ّنِى وﻻ تعن علـ ﱠ
ى ،وامكـر لـى وﻻ
وانصرنى وﻻ تنصـر علـ ﱠ
ى ،واهــدنى ،ويســر الهــدى لــى،
تمكــر علــ ﱠ
ى ،رب اجعلنـى
علـ
بغى
من
على
وانصرنى
ﱠ
رهابــا ،لــك
ذكــارا ،لــك
شــكارا ،لــك
لــك
ً
ً
ً
ً
مخبتـا ،إليـك ﱠأو ً
منيبـا ،رب
مطاوعًا ،لك
اهـا ً
تقبل توبتى ،واغسل حوبتى ،وأجب دعوتى،
وثبــت حجتــى ،واهــد قلبـ ى ،وســدد لســانى،
واسلل سخيمة صدرى().(٧


الشكر على ثﻼثة أضرب :شـكر بالقلـ ب
وهــو تصــور النعمــة ،وشــكر باللســان وهــو
الثنـاء علــى المــنعم ،وشـكر بــالجوارح وهــو
مكافأة النعمة بقدر استحقاقه.


والشـــكر مبنـــى علـــى خمـــس قواعـــد:
خضـــوع الشـــاكر للمشـــكور ،وحبـــه لـــه،
واعترافه بنعمتـه ،والثنـاء عليـه بهـا ،وأن ﻻ
يستعملها فيما يكره .هذه الخمسة هـى أسـاس
الشكر ،وبناؤه عليها ،فإن عدمت منها واحدة
اختلت قاعـدة مـن قواعـد الشـكر ،وكـل مـن
تكلــم فــى الشــكر فــإن كﻼمــه إليهــا يرجــع،
وعليها يدور.




رؤيــة النعمــة ،ومعنــاه أن ﻻ يحجبــه رؤيــة

الشكر أكمل ،وﷲ يحـب مـن عبـده أن يشـهد
نعمه ،ويعترف بها ،ويثنى عليه بهـا ،ويحبـه
عليهـــا ،ﻻ أن يفنـــى عنهـــا ،ويغيـــب عـــن
شهودها ،وقيل :الشكر قيـد الـنعم الموجـودة،
وصيد النعم المفقودة ،وفى الحـديث) :الحمـد
رأس الشكر ،فمن لم يحمد ﷲ لم يشكره()،(٨
والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه
وأسبابه ،وأخص من جهة متعلقاتـه ،والحمـد
أعم من جهـة المتعلقـات ،وأخـص مـن جهـة
اﻷســباب ،ومعنــى هــذا :أن الشــكر يكــون
بالقلــب خضــوعًا واســتكانة ،وباللســان ثنــا ًء
واعترافًا ،وبالجوارح طاعـة وانقيـادًا ،وقـال
ســيدنا داود  -عليــه الصــﻼة والســﻼم ) :-يــا
ى مـن
رب كيف أشكرك وشـكرى نعمـة علـ ﱠ
ـكرا؟ فقـــال :اﻵن
عنـــدك تســـتوجب بهـــا شــ ً
شكرتنى يـا داود( .وفـى أثـر إسـرائيلى) :أن

سيدنا موسى 

قال :يـا رب ،خلقـت آدم

بيدك ،ونفخت فيه من روحك ،وأسـجدت لـه
مﻼئكتك ،وعلمته أسماء كل شـىء ،وفعلـت،

قال اﻹمـام القشـ يرى :الشـكر اﻻعتـراف

وفعلت ،فكيف أطـاق شـكرك؟ قـال ﷲ :

بنعمــة المــنعم علــى وجــه الخضــوع ،وقيــل:

شـكرا
علم أن ذلك منى ،فكانت معرفته بذلك
ً

الثناء على المحسن بذكر إحسانه ،وقيل  :هو

لى( .وقال الجنيد وقـد سـأله سـرى السـقطى

عكوف القلب على محبة المـنعم ،والجـوارح

عن الشـكر وهـو صـ بى :الشـكر أﻻ يسـتعان

على طاعته ،وجريان اللسان بذكره ،والثنـاء

بشىء من نعم ﷲ على معاصـيه .فقـال :مـن

عليــه ،وقيــل هــو :مشــاهدة المنــة ،وحفــظ

أين لك هذا؟ قال :من مجالسـتك .وقيـل :مـن

الحرمة .وقال حمدون القصار :شكر النعمـة

قصــرت يــداه عــن المكافــآت ،فليطــل لســانه





هو شهود ما يﻼئمهـم مـن الـنعم التـى ﻻ
تحصـــى ،والثنـــاء علـــى ﷲ  ،بالقلـــب
والجوارح واللسان ،قوﻻً وعمﻼً ،لما تفضـل
بــه علــيهم ،بعــد الحــب واﻹخــﻼص لــه 
لشــهود تلــك اﻷيــادى الســابقة .قــال :
)أحبوا ﷲ لما يغذوكم به من النعم() .(٩وهـذا
الشــكر خــاص بأهــل اﻹيمــان ،وإن ظهــر أن
غيرهم من أهل الكفر اشترك فيه معهم ،فـإن
الخلــق أجمعــين ،مــن مــؤمن وكــافر ،يشــعر
بالسرور عند وجود ما يﻼئمه وبالشكر قوﻻً،
ولكن أهل اﻹيمان امتازوا بـأن الشـكر مـنهم
يكــون بــالجوارح ،والقلــب ،واللســان ،مــع
اﻹيمان الكامل ،وأما غيرهم مـن أهـل الكفـر
بــا فــإنهم إن شــكروا فــإن شــكرهم يكــون
باللسان فقط لما يﻼئمهم ،من مأكل ومشـرب
وعافية وجاه.
شكرا  من وجوه:
وهذا ﻻ يعد
ً
أولهــا :أن قلــوبهم منعقــدة علــى غيــر
الحق ،وﷲ ﻻ يقبل عمﻼً من مشرك.
الثانى :أنهم قد يتلـذذون بمـا حرمـه ﷲ-
تعــالى -ويفرحــون بفعــل الكبــائر ،ويرونهــا
نعمة فيشكرون عليها ،وكيف يشكر اﻹنسـان
ربه على معصية؟ ويتلـذذ بمخالفتـه ،ويفـرح

باقتراف الكبائر؟.
الثالــث :أن الشــكر عمــل خــاص وهــو
صرف الجوارح فيما خلقت لـه ،واﻻسـتعانة
بالنعمة على نيل رضاء المـنعم ،وهـؤﻻء إن
قــالوا باللســان فقــد صــرفوا جــوارحهم فيمــا
يغضب ﷲ ،واستعانوا بنعم ﷲ على عمل ما
نهى عنه ،وﻻ يتحقق الشكر عند السالكين إﻻ
بعد أن تستبين لهم سبل الهداية ،ويتضح لهـم
مــا يحبــه ﷲ مــن اﻷعمــال ،ومــا يكرهــه،
ويتحققون بتوفيق ﷲ لهم ،وإقامته -سـبحانه-
إياهم فيما يحب ،لمشاهدة أنوار التوحيد بقدر
مقاماتهم ،وبنظر عيون اﻹيمان للغيـب بقـدر
مشهدهم ،ولديها يكونون من الشـاكرين ،مـن
شكر ﷲ على ما يﻼئمه من النعم ،وما يسـره
له من اﻷيادى ،دون مﻼحظة تلـك المعـانى،
فله من الشكر قسط يسير ..ولسعة فضل ﷲ،
وعميم إحسانه ،وعظيم بره ،يقبله من العبـد،
ويهــب بــه المزيــد فــى الــدنيا ،والمثوبــة فــى
اﻵخرة؛ ﻷنه  يحب الشكر ،ويقبل يسيره،
ومن وفقه ﷲ -تعـالى -مـن السـالكين للشـكر
ﱠ
وأهل ـه لنيــل فضــله
فقــد أســبغ عليــه نعمتــه،
العظيم ،ومن السالكين من يظهر الشكر حياء
من الناس ،أو خوفًا مـن شـماتتهم ،أو تجمـﻼً
شكرا ولكنه يعد نُ ْك ًرا ،فـإن
لهم ،وهذا ﻻ يعد
ً
الشكر من أعلى مقامـات اليقـين ،وﻻ يتحقـق
للسالك إﻻ بعد التوبـة واﻹخـﻼص ،والتوكـل
والرضا والتفويض؛ ﻷن تلك المنازل معارج
للشـكر ،وليســت منزلــة الشــكر مــن المنــازل
التـــى تـــدعى ،فإنهـــا منزلـــة أهــ ل المحبـــة،
والمحبــة أعلــى مــن أن يــدعيها مــدع؛ ﻷن
أحوالهــا العليــة تقتطــع العبــد إلــى حضــرة
اقتطاعـا ﻻ يجعـل
المحبوب اﻷول -سبحانه-
ً
ـرا إلــيهم ،وﻻ
لــه مــيﻼً إلــى الخلــق ،وﻻ نظـ ً
رغبة فيهم ،فﻼ يخاف إﻻ ﷲ ،وﻻ يرجـو إﻻ
ﷲ.
وكيــف يــدعى الســالك أنــه فــى منزلــة
الشــكر ،وعــﻼم الغيــوب يطلــع علــى ســرائر
القلوب؟ .والشكر من أجمـل حلـل المقـربين،
وتلك الحلل زينة القلوب ،ﻻ زينة الجـوارح،
فمن ادعى أنه من الشـاكرين مجمـﻼً ظـاهره
للخلق ،غير مراقـب ربـه بقلبـه ،ﻻ يلبـث إﻻ

ريثمــا يبتلــى فتكشــف عنــه
تلــك الســتارة ،فيفتضــح فــى
الــدنيا قبــل اﻵخــرة ،ومــن
تجمل للحـق ألقـى ﷲ عليـه
ﱠ
وعظمــه فــى
محبــة منــه،
قلوب عباده ،ومن السـالكين
ً
من يجمل باطنه بالشكر ،مﻼحظا نيل المزيد
من النعمة والجاه فى الدنيا ،فتغلب نيته عمل
قلبه وجوارحه ،وتلك المنزلة من أدق منازل
الطريق ،وأخفاها معالم علـى السـالك؛ ﻷنهـا
منزلــة خاصــة أهــل الخاصــة ،قــال تعــالى:
ِي ﱠ
ور) سـبأ.(١٣ :
الشـ ُك ُ
َ وقَلِي ٌل ِ ّمـ ْن ع َِبـاد َ
فلينتبه السالك فى هذه المنزلة ،وليحافظ على
مراقبة ربه  ،وليدم محاسبة نفسـه .وﻷن
يتحقق بالمنزلة ،غير شاعر بأنـه فيهـا ،خيـر
من أن يتحقق أنه نزل تلك المنزلة وهو بعيد
عنها ،وأهل السلوك فى الحقيقة غافلون عـن
منـ ازلهم؛ ﻷن ﷲ َم ـ ﱠن علــيهم بــالعيون التــى
تشــهدهم بــأنهم صــغار ناقصــون ،فــى أشــد
الضرورة إلى التخلية من الرذائل ،مع ما َم ﱠن
ﷲ به عليهم من الفضائل التى أخفاهـا عـنهم
رحمــة بهــم ،وكــم مــن ولــى محبــوب ،
مقرب ،يذوب قلبـه مـن الخـوف ،يبكـى ليلـه
من خوف العذاب ،ينظر إلـى مـن هـ و فوقـه
علم ـا وتقــوى ،فتتضــاءل فــى نظــره نفســه،
ً
وينظر من هو دونه فـى الـدنيا فـتعظم نعمـه
لديه ،وكم من جاهل مغرور ينظـر إلـى مـن
دونه فى الدين ،فيرى نفسه محس ًنا ،وإلى من
محرومـا ،وشـتان
فوقه فى الدنيا فيرى نفسه
ً
بين من صـعد كلمـه الطيـب إلـى ﷲ ،ورفـع
عمله الصالح إلى ﷲ ،فـرأى نفسـه لـيس لـه
كلم طيـب ،وﻻ عمـل صـالح ،وبـين مـن رد
كثيــرا ،قــال ﷲ
عليــه كلمــه وعملــه ،فــرآه
ً
ْ
ﱠ
ص ـعَ ُد ْالك َِل ـ ُم الط ِّيـبُ َوالعَ َم ـ ُل
تعــالى :إِلَ ْيـ ِه َي ْ
الصـــا ِل ُح َي ْرفَ ُعـــهُ) فــــاطر .(١٠ :وكــــان
ﱠ
أصــحاب رســول ﷲ  يبكــون خــوف
الســابقة ،مــع مــا تفضــل ﷲ بــه علــيهم مــن
الشـــكر ،بـــأنهم  ورضـــوا عنـــه ،ومـــا
بشرهم به رسول ﷲ  بـأن لهـم الجنـة،
ولكن ﷲ قبل كلمهم الطيب فصعد إليه؛ ﻷنها
فيه منه وإليه وبه -سبحانه -ولم يبـق لهـم إﻻ

         


       
.



احتقــار أنفســهم ،وتعظــيم خــالقهم ،والتحقــق
بالعجز عن القيام بالشكر.
منحنــى ﷲ وإخــوتى المــؤمنين ببــركتهم
التوفيق لما يحب من القول والعمل والحـال،
ى وعليكم بمـا بـه يـدوم شـكرنا،
ويتفضل عل ﱠ
وذكرنا وطاعتنا له سبحانه -آمين.
) (١إحياء علـوم الـدين لﻺمـام الغزالـﻲ ،٤٣٠/٦
.٤٣١
) (٢جامع اﻷحاديـث لﻺمـام السـيوطﻲ ٣٣٩/٢٠
ح ،٢٢٢٧١وشـــعب اﻹيمـــان للبيهقـــﻲ ٢٠٤/٧
ح ،١٠٠٠٣وفى كشف الخفا للعجلونﻲ .٢٠٧/١
) (٣أخرجه اﻹمـام السـيوطﻲ فـﻲ الجـامع الكبيـر
وذكــر) :أخرجــه الــدارقطنﻲ فــﻲ الصــفات ٢٩/١
ح.(٣٤
) (٤ســـنن النســـائﻲ الكبـــرى  ٣٨٨/١ح،١٢٢٩
ومســند اﻹمــام أحمــد  ٢٦٥/٣٠ح ،١٨٣٢٥وفــى
مجمــع الزوائــد للهيثمــﻲ بــاب اﻷدعيــة المــأثورة
 ٢٨١/١٠ح.١٧٣٨٧
) (٥رواه البخاري  ٣٨٠/١ح ،١٠٧٨وابن ماجـة
 ٤٥٦/١ح ،١٤٢٠والترمذي  ٢٦٨/٢ح.٤١٢
) (٦أخرجه أحمد  ٢٤٤/٥ح ،٢٢١٧٢وأبـو داود
 ٨٦/٢ح ،١٥٢٢والنســـائﻲ فـــﻲ الكبـــرى ٣٢/٦
ح.٩٩٣٧
) (٧صــحيح ابــن حبــان بــاب اﻷدعيــة ٢٣٩/٣
ح.٩٤٨
) (٨أخرجــه البيهقــﻲ فــﻲ شــعب اﻹيمــان ٩٦/٤
ح .٤٣٩٥وعبد الـرزاق عـن معمـر فـى الجـامع
 ٤٢٤/١٠ح ،١٩٥٧٤والــــــــــــــديلمﻲ ١٥٥/٢
ح.٢٧٨٤
) (٩أخرجــــــــه الترمــــــــذي  ٦٦٤/٥ح،٣٧٨٩
والطبرانــــــﻲ  ٢٨١/١٠ح ،١٠٦٦٤والحــــــاكم
 ١٦٢/٣ح ،٤٧١٦والبيهقــﻲ فــﻲ شــعب اﻹيمــان
 ٣٦٦/١ح ،٤٠٨والبخــاري فــﻲ التــاريخ الكبيــر
 ،١٨٣/١وأبــــو نعــــيم فــــ ﻲ الحليــــة ،٢١١/٣
والخطيب  ،١٥٩/٤وذكـره الرافعـﻲ فـ ﻲ التـدوين
.٢٩٩/٣

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








لسابق علمه 

ولمــا كــان هــذا الخطــاب والشــهود
فيهم بـأن بنـي

والعهــد لجميــع بنــي آدم كــان ذلــك

آدم إذا ﻻبســت أرواحهــم أشــباحهم

دلـ ً
جميع ـا بــد ًءا،
ـيﻼ علــى إيمــانهم
ً

أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم

ولكن؛ ما بال قوم يكفرون بعد هذا

ومﻼذهم هذا المشهد الرباني؛ فأخذ

اﻹيمان؟!.

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

َهذَا َغـافِ ِلينَ 

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

)اﻷعـراف،(١٧٢ :

ينصـرانه
يهودانه أو ِ ّ
الفطرة َ فأبواه ّ ِ

أي :احذروا أن تنسوا هـذا المشـهد

أو يم ِ ّجسانه( "البخاري ومسلم".

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

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

فإنني ﻻ أقبل بعـد هـذا الشـهود

فمـن أوفـى بعهــده فـي الــدنيا فـاز ونجــا،
َ ،(١٧٢

َع ْن َهذَا غَافِلِينَ 
عذرا.
ً

ومـن خان العهد وخالف الوعد خسر وهلـك كمـا

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

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

أنه سبحانه ﻻ يقبل عـذر معتـذر بعـد هـذا الـدليل

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

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



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

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

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

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

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

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

البصائر قبل اﻷبصـار ،والسـابقة والخاتمـة مجهـوﻻن للمـؤمنين قبـل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فيكَ العوال ُم كلﱡــهـــا ُ
طـ ِو َيتْ فَ َهـلْ

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

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

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

ب َخ ِل
ﻻ يُ ْشــــ َهدَن إﻻ لــــذي قـل ٍ

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

اﻷكوان بعد شـهـــو ِد ِه
أَأَ ِن ْســـتَ بـ
ِ

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

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

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

دس أو ُل َمــنـ ِز ِل
تُومِ ي بــأن القــ َ

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

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

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

فيكَ المعانـــي مـشــرقاتٌ بالذي

وقالبــه؛ ﻷن الــذكرى نفعتــه وزادت فــي إيمانــه وكشــفت لــه مشــهد

صــفَا بـتــأ َ ﱡه ِل
يرقى به أهــــ ُل ال ﱠ







صاحبه يمضـي معـه غيـر مبـاه بـه،

حلت روحك في جسدي يـا سـيدي ،وأنـا

وغير مختال فخور ،بل إنه يبدو ،كل

هنا على التراب الذي خلقت منـه ،أرفـل فـي

لحظة ،غارقًا فـي شـعور بالتقصـير،

مشيئة عـابرة ،فيـا صـاحب اﻹرادة المقيمـة،

وأنــه مهمــا تســربل بكمــال إنســاني

ي بعـين الرحمــة ،فأنــا
أدعـوك كــي تنظـر إلـ ﱠ

تمامـا
عميق ،يحس أنه ناقص وبعيـد ً

أرنو إلى كل مـا يهـديني إليـك ،لكنـه يهـرب
كسارق من يدي مطارديه ،كريح تأتي معلنة

عن الرضاء والنور.
لم أره ،وﻻ سـمعت صـوته ،ومـا قرأتـه

أما الذي يدري ما يفعله ،فعليه ابتـداء أن

كثيرا عما أعرفه عـن غيـره،
عنه ﻻ يختلف
ً

يجاهــد نفســـه ،كــي يجعلهـــا تــدرك أن مـــا

فلماذا هو وحده الذي جاء مـن قلـب التـاريخ

تصــرف بــه لــيس من ـا وﻻ زيــادة وﻻ حتــى

أنــت وحــدك يــا ســيدي الــذي تعــرف

البعيد ليسكن قلبي ونفسي؟ هل حلـت روحـه

كرم ـا منــه ،إنمــا هــو امتثــال لمــا أراد رب
ً

المسـافة بــين مـا أنــا عليـه اﻵن ،ومــا أصــبو

الذاهبة في روحـي؟ أم أن مسـا منـه زارنـي

العباد ،وأن ما أتى عنـه لـيس لـه ،وﻻ يجـب

إليه ،فليس أمامي من سبيل سـوى أن أمسـك

في منامي وقرر اﻹقامة ،ورحبت به؟

أن ينسب إليه ،فإدراك ما ليس لسـائر النـاس

بيدي أطراف اﻷرض كي أقربها منك فأصل

إنه هذا الذي كان يسمو فوق اﻻخـتﻼف،

والتحدث به بـاب لضـياع الخيـر والمـروءة،

إليــك ،لكنهــا ﻻ تتهــادى إﻻ بجــذب حــافتي

دون أن يعرف ما يبدر منه .فمن لـه الوﻻيـة

وعدم إدراكه خيبـة ،إﻻ إذا كـان صـاحبه قـد

الزمن ،ليموت كل شيء بين مـا راح والـذي

يفعل الخير دون دراية ،فإن أدرك ما يفعـل،

وصل إلى ما هو أفضل منه ،أو يعتقد في أن

يمضي اﻵن وما سيأتي ،فوقتهـا أراك فـاردًا

محسـورا.
ملومـا
ذهب عنه كل شيء ،وقعـد
ً
ً

أمـرا يسـتحق الحـديث
كل ما يجود بـه لـيس ً

قلوعك فوق الريح ،وأنا أتبعك.

فمــن حــط ﷲ فيــه ســره ﻻ يعرفــه؛ ﻷن هــذا

عنــه؛ حتــى لــو تــردت الحيــاة إلــى أدنــى مــا

السر أقوى من أن يحيط به بشـر ،ولـذا فـإن

يكون.

عن حضورها ثم تذهب كأنها لم تكـن؛ حتـى
ما تهزه يعود ثابتًا.

وحدك هنا علـى اﻷرض ،رغـم غيابـك،
تعرفني ،فصاحب إدراك كل ما بـدأ وينتهـي



أعطــاك مــا عليــه مريــدك ،فأمرتــه أن يظــل

لتلمس حرقتي وشـوقي وتطلعـي إلـى ذهـاب

مجذوبًا إليك من بعيـد ،وهـا هـو ،الـذي أنـا،

يزيده صعوبة أولئـك الـذين ﻻ يعرفونـك وﻻ

يا شيخي الطيب ،الذي أتتني كراماته في

ليس بوسعه أن يشرد بعيدًا ،وهـو الـذي ـت اق

يعرفــونني ،فكــف آذاهــم عنــي؛ حتــى آتيــك

وقــت كربــي ،ﻻ كــرب اﻵن وﻻ مســغبة أو

إلى مسارك ،وسعى إليه ،فمـد يديـه تضـرعًا

صب ًحا أو مساء.

ظمأ لدي أكثر من أن أسمع الحكمـة دون أن

إلــى ربــه فأعطــاه حبلــك الــذي ينبــ ت فــي

روحي ،وتأخذني إلى الخﻼص.

فيــا شــيخي الــذي أهــداني كرامتــه فــي

أراها ،فكيف تنعقد لهـا الوﻻيـة الكاملـة دون

البعد ،ادع لـي مـن أعطـاك هـذا الـذي لـيس

أن أجلــس إليهــا ،أراهــا وأنصــت ،وأســألها

إنـه الحبـل الممــدود ،الـذي ﻻ يبلــى ،وﻻ

ﻷغلب خلقه أن يـأتي بـي إليـك ،فـأرى التـي

عنك ،فلديها ما لم أرتـق إليـه منـك ،وسـرها

يقطعه أحد ،بحـرف أو كلمـة أو سـكين ،وﻻ

بينــي وبينــك ،ثــم أراك ،وأجلــس معهــا فــي

فــوق ســري ،فلينفــتح الطريــق بينــي وبينهــا

تحرقه نار ،وﻻ يقـدر أنسـي وﻻ جنـي علـى

رحاب ذي الجﻼل ،وهو يرعانا ،أنظر إليـك

وأنت بيننا وبين الذي خلق يا شـيخنا ،فـالبين

إذابته وإزالته .غـاب جسـده فـي قبـره ،لكـن

فأرى فيـك بهـاءه .أتطلـع إليـك ،وأجـاورك،

بقيت روحه وسيرته ،وها أنا أتلمـس خطـاه،

وأخدم كل من يردون إلى روضتك ،وأكـرر

باحثًا عنه على بعد آﻻف اﻷميال منـه ،ع ـب ر

ما دعوت به.

اﻷرض ،ويعرج إلى السماء.

التي أهداها القدر لي.

ﻻ يكــــون ً
بينــ ـا واﻷرواح تلتقــــي ،فلتمــــت
المفــازات والمجــازات ،ولتحضــر الحقــائق
الجلية ،التي تجعل الكف فـي الكـف ،والعـين

يا سيدي الذي هنـاك صـرت هنـا ،بينمـا

يا شيخي ،أنا مريـد مريـدك ،فهـو الـذي

روحي عندك ،معلقـة بـك وبهـا ،فهـي منـك،

أرسلك لي دون طلب مني ،فـﻼ تتعجـب مـن

وأن عرفتهـا بعـدك ،فأنـت مـن أهـديتها لــي،

أن رجــﻼً يتبــع آخــر فيــه مــن ريــح ســيده

فــادع لــي ربــك ،الــذي ســمعك فــي الزمــان

ورائحته الكثير ،فأنت الراقد يق ً
ظا فـي قبـرك

اﻷول ،أن يمن علـي بلقـاء الحكمـة السـابغة،

بأمر ربك ،ترى روحك الذين يتحلقون حول

ﻷنصــت إليهــا عــن كثــب ،فــأرى ﷲ فــي

ضريحك ،وأنا معهم رو ًحا ﻻ جسدًا ،فالمكان

عينيها ،وفي كل ما تنطـق بـه مـن حـروف،

الــذي أنــت فيــه لــم أصــل إليــه ،لكــن الــروح

تسلسل موسيقى تجوب اﻷرض وتعود لـتمﻸ

في العين ،وإيقاع القلب مع القلب في نبضه،
وكل ما يهز يحضـر ،ﻻ لكـي نشـتهي شـيئًا،
إنما نعيش في مقام الرضـاء والكمـال ،الـذي
عرفته هي ،وتأخذني إليه.
مطيع ـا لمــا تطلبــه وتفرضــه،
فــاجعلني
ً
ولكل ما يمﻸ نفسي بالقناعـة واﻻمتنـان ،وﻻ
امتنان وﻻ رضاء أكثر من النظـر فـي عـين
الحكمـــة ،حيـــث أراك يـــا شـــيخي الطيـــب،

بحـارا ومسـافات ومفـازات
بوسعها أن تعبر
ً

خيــرا
وأتلمــس طريقــي إلــى الــذي أعطــاك
ً

وأجرامــا بينمــا الجســد ملقــى فــي مكانــه،
ً

ـرا ،ولــيس لفقيــر مثلــي ســوى أن ينتظــر
كثيـ ً

مستســل ًما لطعــام ثقيــل ،أو إجهــاد مفــرط ،أو

بعـــض مـــا يتســـاقط مـــن كفـــك الموصـــولة

اتكال ،أو تراخي بعـد أن يفـرغ مـن اشـتهاء

بالسماء ،عبر كفها التي تتبعـك وهـي تـدري

عابر ،يحسبه الجاهل كل شيء.

من أنت ،وتدرك الذي أعطـاك مـا كنـت فيـه

جاءني صوتك يا سيدي وأنت تدعو:

قبل أن يذوب جسدك ،وتبقى روحـك محلقـة

ـ يا أيها الذي هناك ،أنا هنا أمد يدي إلى

بين مريديك.

قريب ـا ،فمــد يــدك
نــورك الــذي يحلــق بعي ـدًا
ً





والمحدثين وعلماء اللغـة

اســتطاع اﻹمــام أبــو الحســن اﻷشــعري بمنهجــه الوســطي الــذي

وعلمــاء القــراءات ذكــر

اســتعمله فــي الــدفاع عــن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة أن يتــدرج

الصــــــــوفية فقــــــــال:

بمفكري هذه العقائد من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو

)والصـــــنف الســـــادس

القراءة الحرفية لتلك النصوص والتي تنتهي حت ًما إلـى إقـرار عقيـدة

مـــنهم - ،أي مـــن أهـــل

التشبيه والتجسيم المرفوضة إسﻼميا؛ إلى مستوى سامي من التفكيـر

السنة والجماعة  -الزهاد

العقﻼني الذي يحقق التنزيه المطلق.

الصوفية الـذين أبصـروا

لقــد انتشــرت العقيــدة اﻷشــعرية بوصــفها عقيــدة ســنية تمتــاز
اﻷمـة بقبـول
بالوسطية واﻻعتدال في العالم اﻹسﻼمي ،حيـث تلقتهـا ﱠ
حسن ،ومزجت بين علم التصوف الذي جعل منها عقيدة عمليـة بعـد
تأثر صاحب المذهب باﻹمام أبي عبد ﷲ الحارث بن أسد المحاسـبي
)ت٢٤٣ه( أحد أعﻼم الصوفية وأعلم العارفين فـي زمانـه؛ وأسـتاذ







فأقصــــروا ،واختبــــروا
فـــــاعتبروا ،ورضـــــوا
بالمقــــــدور ،وقنعــــــوا
بالميســـور ،وعلمـــوا أن
الســمع والبصــر والفــؤاد

السائرين الذي تتلمذ على يديـه اﻹمـام أبـو القاسـم الجنيـد بـن محمـد

كــل أولئــك مســئول عــن

)ت٢٩٧ه( سيد الطائفة ،ومقدم الجماعة ،وشيخ صوفية بغداد ،وأحد

الخير والشر ،ومحاسـب

أعﻼم التصوف على اﻹطﻼق وهو من أئمة التصـوف السـني القـائم

علــــى مثاقيــــل الــــذر،

على نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة ،وقـد أثـر عنـه

فأعــدوا خيـــر اﻹعـــداد،

قولــه) :الطريــق إلــى ﷲ مســدود إﻻ علــى المقتفــين آثــار رســول ﷲ

ليـــوم المعـــاد ،وجـــرى

ضا) :علمنا مضبوط بالكتاب والسنة ،من لم يحفـظ
 ،(وقوله أي ً

كﻼمهـــم فـــي طريقـــي

القرآن ،ولم يكتب الحديث ولم يتفقه ﻻ يقتدى به( .وقد اعتبر اﻹمـام

العبــارة واﻹشــارة علــى

أبو منصور عبد القاهر البغدادي الصـوفية مـن جملـة أصـناف أهـل

سمت أهل الحديث ،دون

الســنة والجماعــة ،فبعــد أن تحــدث عــن علمــاء العقيــدة والفقهــاء

من يشتري لهو الحديث،



الحجة.

ﻻ يعملــون الخيــر ريــاء ،وﻻ يتركونــه حيــاء ،ديــنهم التوحيــد ،ونفــي
التشبيه ،ومذهبهم التفويض إلـى ﷲ تعـالى ،والتوكـل عليـه ،والتسـليم

* حفظ قواعد الـدين

ﻷمره ،والقناعة بما رزقوا ،واﻹعراض عن اﻻعتراض عليه(.

عـــن أن تزلزلهـــا شـــبه

ولهـذا السـبب نجــد تلـك الصــلة الوثيقـة ـب ين العقيـدة اﻷشــعرية

المبطلــــين ،وتحريــــف

السنية ،وطريقة اﻹمام الجنيد  -رحمه ﷲ  -في تقويم السلوك ،والفقـه

الغـــــــالين ،وتأويـــــــل

عمومــا .وهــذه المنظومــة المتكاملــة :العقيــدة والتصــوف
المــالكي
ً

الجاهلين.

والمعامﻼت ،هي قوام اﻹسﻼم وأساسه ،وهي كلها تصدر عن الشرع

* أن هـــــذا العلـــــم

الحكيم المتمثل فـي الـوحي المنـزل :القـرآن الكـريم ،والسـنة النبويـة

الشـــريف يبنـــى عليـــه

الصحيحة .ولقد قام أئمة المذهب اﻷشعري بدور بـارز فـي التأسـيس

العلـــوم الشـــرعية فإنـــه

للفكر السني العقﻼني الذي كان يقوم بمهمتين أساسيتين:

أساسها ومرجعها.

* الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلحة من اﻷدلة العقلية

* تصــــحيح النيــــة

والمنطقية ،ومناظرة مختلف التيارات الكﻼميـة التـي اسـتعملت نفـس

واﻻعتقاد .إذ بـه يرجـى

اﻷدوات.

قبول العمل ،وغاية ذلك

* التدليل على قضايا أصول الدين في أسلوب يحقق مبدأ اﻹتبـاع

كلــــه الفــــوز بســــعادة

واﻻنتفاع في نطاق التأويـل التفصـيلي للنصـوص الشـرعية الموهمـة

الدارين.

للتشبيه.



* أن العلــــــــــــــوم

-

الشــرعية كلهــا مفترقــة

أما مقاصد علم التوحيد على الطريقـة اﻷشـعرية فـيمكن إجمالهـا

إليه ،ومتوقفة في تحققها

في اﻵتي:
عليــه .وقــد ســمي هــذا

* الترقي من حضيض التقليد إلـى ذروة اﻹيقـان ،إذ مـن شـروط

العلــم الشــريف بأصــول

المعرفة العقدية :الجزم ،والمطابقة للواقع ،وكونها ناشئة عن دليل.

الــدين؛ ﻷن الــدين ينبنــي

* القيــام بفــرض مجمــع عليــه وهــو معرفــة ﷲ تعــالى بصــفاته

عليــه ،فــإن التعبــد فــرع

الواجب ثبوتها له مـع تنزيهـه عمـا يسـتحيل اتصـافه بـه ،والتصـديق

وجود اﻹيمان؛ حتـى إن

برسله على وجه اليقين الذي تطمئن به النفس اعتما ًدا علـى الـدليل ﻻ

مضمونه من معرفـة ﷲ

استرساﻻً مع التقليد.

تعـــالى هـــو المقصـــود

* إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة ،وإلـزام المعانـدين بإقامـة

بالذات ،على التحقيق.






بقية :الفضائل الخاصة:

 -٣أعمام النبى 
 - ١العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب :
ساقى الحرمين:
مولده وحب النبى  له:
إنــه العبــاس بـ ن عبــد المطلــب  عــم
رســول ﷲ ؛ كــان مــن أكــرم النــاس
وأجودهم ،قـال عنـه رسـول ﷲ  :هـذا
العباس أجود قريش كفا ،وأوصـلها ]أحمـد[.
ويروى أنه أعتـق عنـد وفاتـه سـبعين عبـ ًدا.
وكان النبى  يحبه حبـا شـدي ًدا ،ويقـول:
"مــن آذى عمــى آذانــى" ،فإنمــا عــم الرجــل
صـنو أبيــه )أى مثــل أبيـه( ]الترمــذى[ .وقــد

كان العباس أكبر سنا من النبى  ،حيث

المطلــب ،وكــان قبــل إســﻼمه شــديد الحــب

ولد قبله بثﻼث سنين ،ومن حسن أدبه أنه لما

لرسول ﷲ  ،ويقف بجانبه ،ويدفع عنه

ســئل :أنــت أكبــر أم رســول ﷲ؟ قــال :هــو

أذى المشــركين ،وحضــر مــع النبــى 

أكبر ،وأنا ولدت قبله ]الطبرانى[.

بيعة العقبـة الثانيـة ،ليطمـئن عليـه ،وهـو لـم

أوﻻده:

يعلن إسﻼمه بعد ،فلما التقوا وتواعـدوا علـى

كــان للعبــاس أوﻻد هــم :الفضــل ،وعبــد

أن يكون اللقاء فى اليوم التالى ،كان العبـاس

الرحمن ،وكثير ،وتمام ،وقـثم ،ومعبـد ،عبـد

أول مــن أتــى ،فبــايع اﻷنصــار رســول ﷲ

ﷲ بــن عبــ اس حبــر اﻷمــة ،وعبيــد ﷲ بــن



عباس.
مؤازرتـــــــــــــه
ومســــاندته للنبــــى
:

المفكر الصوفي
المستشار


على النصـرة والبيعـة ،والعبـاس أخـذ

بيده ]ابن سعد[.
العباس  فى اﻷسر:

لما كانت غزوة بدر ،أمر الرسول 
المسلمين بأن ﻻ يقتلـوا العبـاس؛ ﻷنـه خـرج

كان العباس مـن

مستكر ًها ،وعند المعركة استطاع أبو اليسـر

ســادة قــريش ،وكــان

 أن يأســر العبــاس ،فلمــا أحضــره إلــى

يتعهــــــد المســــــجد

النبى 

الحـــــرام ،فيســـــقى

قال أبـو اليسـر :لقـد أعـاننى عليـه رجـل مـا

الحجـــــاج ويقــــــوم

رأيته قبل وﻻ بعد هيئته كذا ،فقال رسول ﷲ

بخدمتهم ،وقـد ورث

 :لقد أعانك عليه ملك كريم ]ابن هشـام

ذلــك عــن أبيــه عبــد

وابن سعد[.



سـأله رسـول ﷲ كيـف أسـرته؟




وقد خشى النبـى علـى عمـه ،وخـاف أن
يقتله اﻷنصار ،فـأمر عمـر أن يـأتيهم ويـأتى

وتركوا العباس ،فقال العباس :يـا رسـول ﷲ
إنى كنت مسل ًما .فنزل قوله تعالىَ  :يـا أَي َﱡهـا
ي قُل ِلّ َمن فِي أَ ْيدِي ُكم ِ ّمنَ اﻷَس َْرى إِن َي ْع َلـ ِم
ال ﱠن ِب ﱡ
ّ ُ ِفـي قُلُـو ِب ُك ْم خ َْيـ ًرا ُيـؤْ ِت ُك ْم خ َْيـ ًرا ِ ّم ﱠمـا أ ُ ِخـذَ
ور ﱠرحِ ي ٌم) اﻷنفال:
مِ ن ُك ْم َو َي ْغف ِْر لَ ُك ْم َو ّ ُ َغفُ ٌ
.(٧٠

يروى أن رجـﻼً مـن اﻷنصـار سـب ًأبـا
للعباس كـان فـى الجاهليـة ،فغضـب العبـاس
ولطمه ،فجاء اﻷنصارى إلـى قومـه ،فقـالوا:
وﷲ لنلطمنه كما لطمه ،فلبسوا السﻼح .فبلغ
فصعد المنبر ،وقـال) :أيهـا

النــاس ،أى أهــل اﻷرض أكــرم علــى ﷲ؟(
قالوا :أنت .قال) :فإن العباس منى وأنا منـه،
ﻻ تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا( .فجاء القوم.
فقالوا :نعوذ با من غضـبك يـا رسـول ﷲ.
]أحمد وابن سعد والحاكم[.
إسﻼمه وجهاده:
إسﻼمه قبل فتح مكة،

وحضر الفتح ،وهو الذى طلب اﻷمـان ﻷبـى
ســفيان بــن حــرب ،وكــان ســب ًبا فـ ي أمانــه،

واشترك 

بعد ذلك فـى فتـوح المسـلمين،

وكان يـوم حنـين ممسـ ًكا بلجـام بغلـة النبـى،

وكان ممن التف حول الرسـول 

إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإنا نتوسل
إليــك بعــم نبينــا فاســقنا] .البخــارى[ .فلمــا
استسقى عمـر بالعبـاس ،قـام العبـاس ورفـع
يديه إلى ربه وقال :اللهم إنه لـم ينـزل بـﻼء
إﻻ بذنب ،ولم يكشف إﻻ بتوبـة ،وقـد توجـه
القوم بى إليك لمكانى من نبيك ،وهـذه أيـدينا
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة ،فاسـقنا
الغيث .ولم يكد العبـاس ينهـى دعـاءه؛ حتـى

دفاع النبى  عنه:

أعلن العباس 

ابن الخطاب يديه إلـى السـماء ،وقـال :اللهـم


  


 





بالعبــاس إليــه ،فلبــت اﻷنصــار أمــر نبــيهم،

ذلك النبى 

الصحراء ومعهم عمر والعباس ،فرفع عمر

يـدافع

عنــه بعــد أن فــر أغلــب المســلمين ،وأخــذ
العبــاس ينــادى مــع رســول ﷲ  علــى
المســلمين؛ حتــى ثبتــوا ،وأنــزل ﷲ علــيهم

سكينته ،وكان النصر العظيم فى ذلـك اليـوم.

امتﻸت السماء بالغيوم والسحاب ،وأنـزل ﷲ

]مسلم[.

غيـث ـ ه ،فـ ـ انطلق النـــاس يهنئـــون العبـــاس،

شجاعته:

ويقولون له :هنيئًا لك ساقى الحرمين.

عنـــدما خـــرج الرســـول  ومعـــه

توقير وإجﻼل أبﻲ بكر له :

أصحابه إلى أهل الطائف ،عسكر بجيشه فى

كــان للعبــاس مكانــة كبيــرة فــى قلــوب

مكان قريب منها ،ثم بعـث إلـيهم حنظلـة بـن

المسلمين ،وعظماء الصحابة ،فيروى أن أبـا

الربيـــع  لـــيكلمهم ،فلمـــا وصـــل إلـــيهم

بكر الصديق 

خرجــوا وحملــوه ليــدخلوه حصــنهم ويقتلــوه،



فلمــا رأى الرســول  ذلــك خــاف علــى

وأجلسه مكانه بجوار رسول ﷲ  ،فقال

حنظلــة ،ونظــر إلــى أصــحابه يحــثهم علــى

النبى ﻷبى بكر" :إنمـا يعـرف الفضـل ﻷهـل

إنقــاذه ،وقــال :مــن لهــؤﻻء؟ ولــه مثــل أجــر

الفضل أهل الفضل" ]ابن عساكر[.

جالسـا بجانـب النـب ي
كان
ً

فرأى العباس مقبﻼً ،فقام أبـو بكـر لـه

غزاتنا هذه] .ابن عساكر[ .فلم يقـم أحـد مـن

وكان أبو بكر إذا قابل العباس نـزل مـن

الصــحابة إﻻ العبــاس الــذى أســرع ناحيــة

وإكرامـا لـه؛
على دابته ،وسار معه احترا ًما
ً

الحصـن؛ حتــى أدرك حنظلـة وقــد كــادوا أن

حتى يصل العباس إلى المكـان الـذى يريـده،

يــدخلوه الحصــن ،فاحتضــنه وخلصــه مــن

وكان علي بـن أبـى طالـب يقبـل يـد العبـاس

أيديهم فأمطروه بالحجارة من داخل الحصن،

ويقول له :يا عم ،ارض عنى.

فجعل النبى 

يدعو له؛ حتى وصل إليه

ومعه حنظلة ،وقد نجا من هﻼك محقق.

وفاته:
توفى العباس سنة  ٣٢هـ ـ ودفـن بـالبقيع

توسل عمر به :

وكان عمره  ٨٨عا ًما ،وصـلى عليـه عثمـان

فــى خﻼفــة عمــر  أجــدبت اﻷرض

.

وأصــابها القفــر الشــديد ،فخــرج النــاس إلــى



إن انتشار الجماعة وظهورها مـن جديـد فـي
أيض ـا ســقوط كبيــر وفضــائح
كــل مــرة ،ويعقبهــا
ً
تتصـــل بأصـــحابها وقياداتهـــا ورموزهـــا يعـــود
يبدو هذا التساؤل غير المدهش لي ولكثيـرين

ﻷسباب:

من المستقرئين لتاريخ وشـاهد تنظـيم حسـن البنـا
في عشرينيات القرن المنصرم ،لكن يظل تسـاؤﻻً

التي ﻻ يمكن اﻹفصاح عنها ،بـل كـل المسـتندات

ضا غيرنا ،وحتى حينمـا قـام
ملحا على كثيرين أي ً

والمراجع والوثائق التي تتصـل بحركـة اﻹخـوان

الـرئيس التونسـي قــيس سـعيد بتقـ ويض البرلمــان

المسلمين هي مجـرد موضـوعات إنشـائية تصـلح

وإزاحة وزير الدفاع وباقة مـن وزراء الحكومـة،

للمدارس اﻹلزامية عن الفضائل والصبر والجهاد

برزت على سطح المشهد السياسـي هنـاك حركـة

وتكــوين اﻷمــم ومواجهــة العــدو والقضــاء علــى

النهضــة وهــي إحــدى الكيانــات السياســية التابعــة

اﻻحـــتﻼل واﻻحتكـــار ســـواء كـــان سياســـيا أم

لحركــة اﻹخــوان المســلمين مثــل حــزب الحريــة

اقتصـاديا ،لكـن زعمــي أن هنـاك نصـوص أشــبه

والعدالة في مصر الذي تم تدشينه عقـب انتفاضـة

بنصوص وﻻية الفقيه فـي إيـران والتـي هـي فـي

ينــاير ٢٠١١م ،واســتمر حتــى العــزل الشــعبي

كنهها بيعـة ﻻ يمكـن الفكـاك مـن شـراكها القويـة

اﻻستثنائي والتاريخي لممثل الجماعة في الرئاسة

والمتينة إﻻ بالموت.

الدكتور محمد مرسـي ،ومـن بعـده انمحـاء اﻷثـر
السياسي الرسمي لهذه الجماعة.

منها اعتماد الجماعـة علـى نصـوص الـوﻻء

الســبب الثــاني يبــدو بحــق بســي ً
طا جــدا فــي
اســـتﻼب الجماعـــة المنحلـــة سياســـيا وقانونيـــا

وخــــروج آﻻف التونســــيين فــــي شــــوارع

وقضائيا ثم شعبيا في كافـة الـدول العربيـة يعتمـد

العاصــمة واعــتﻼء هتافــاتهم المناهضــة لحركــة

طوعـا
على المهمشين ،وقصة المهمشين تعود بنا
ً

النهضــة اﻹخوانيــة وممارســاتها ،كــذلك اســتيﻼء

وكر ًها إلى معظـم كتابـات رائـد القصـة القصـيرة

أعضــائها علــى مقاعــد مجلــس نــواب الشــعب

يوسف إدريس ،حيث إنه أجـاد فـي امتهـار عميـد

التونسي واقتحامهم مقـار الحركـة بمعظـم أرجـاء

الروايــة العربيــة نجيــب محفــوظ فــي تصــوير

تونس الخضـراء ،يعيـد إلـى اﻷذهـان فكـرة عـدم

المهمشين لـيس فقـط مـن حيـث المظهـر وطبيعـة

انصـــياع مﻼيـــين المصـــريين الـــوطنيين لكافـــة

ضا تجسـيد الحالـة
الوظائف التي يشتﻐلونها ،بل أي ً

محاوﻻت اﻻسـتﻼب واﻻسـتقطاب التـي مارسـتها

النفســية والطبيعــة اﻻجتماعيـ ة لــديهم ،وكيــف أن

جماعة حسن البنا في مصر طيلـة عقـود طويلـة،

هــؤﻻء المهمشــين هــم بحــق فــي حالــة امتعــاض

واشــتعلت ذروة اﻻســتﻼب ومــن بعــده اﻹقصــاء

مسـتدامة وشــعور باﻻضــطهاد والقمعيـة مــن كــل

والتهميش خﻼل سنة حكم الجماعة البﻼد والعبـاد

البشــر علــى ســطح الكــرة اﻷرضــية وأنهــم بحــق

كذلك.

يمتلكون الكفاءة والمقـدرة والقـدرة علـى إصـﻼح

ويكثــر تســاؤل الشــباب الــذي اعتــاد عــدم
القــراءة :لمــاذا هــذا الظهــور المتجــدد لجماعــة

الكون لكنها تصـاريف الزمـان التـي منعـتهم مـن
قيادة اﻷمم والشعوب.

اﻹخــوان خلــف أذرع سياســية متباينــة وكيانــات

ومــن هــذه اللحظــة الفارقــة يصــبح المهمــش

اجتماعيــة غيــر مشــروعة ،رغــم أن الحكومــات

فريسة سهلة القنص واﻻصطياد ،ومن ثم اﻻنقيـاد

العربية المتعاقبة كانت وﻻ تـزال علـى حـذر مـن

طواعيــة لفكــر الجماعــة حيــث إنهــا طالمــا لعبــت
على وتر اﻷشخاص الذين يعانون تهمي ً
شا مـا فـي

الذي تمرس في خلط السياسي بالديني؟.

مجتمعاتهم لظروف شتى ليس من بينهـا الـدين أو

التصاعد غيـر الطبيعـي أو الصـحي لهـذا الكيـان
وإذا تكــاثرت اﻷســئلة وتنــاثرت التســاؤﻻت

السياسة وهي حرفة تنظيم حسـن البنـا ،لكـن هـذا

حــول التنظــيم الــذي أسســه أســتاذ الخــط العربــي

الشعور بالتهميش والفقر المجتمعي في اﻻنخـراط

حسن البنا وانتشر بصـورة مدهشـة وربمـا فاقـت

والتواصــل تجعــل مهمـ ة قيــادات الجماعــة ســهلة

خيــال وتصــور مؤسســيها ،فــإن اﻹجابــات تبــدو

وميســـرة مـــن حيـــث الـــتحكم بالطاعـــة والتنفيـــذ

ســهلة وبســيطة وﻻ يمكــن تأويلهــا مــن جديــد أو

وأخيرا القيـام
والعصيان واﻻعتصام واﻹضراب،
ً

إعادة تلقي ردود بعينها ونحن بصدد اﻹجابة عـن

باغتيال كل من يخالف فكر جماعة اﻹخوان.

السؤال الذي تصدر المقالة الحالية.



حتــى لحظــة اســتقطاب ســيد قطــب ِ ّ
منظــر

الجماعة في النصف الثاني من القرن العشرين تم

ازدهر عن طريق النساء الصالحات وأنـت مـنهن

استقطابه تلقائيا وبﻐير جهد أو بﻼء أو كلل وقتمـا

طبعــا ،وأنــكِ رافــد النجــاح والتفــوق واﻻمتيــاز
ً

مؤخرا أنه مجرد رقم ﻻ أكثر ،ولم يملـك
استشعر
ً

البشــري ،ثــم سلســلة مســتمرة مــن اﻹســطوانات

كاريزما الـزعيم جمـال عبـد الناصـر ،أو المفكـر

الصـوتية لكبـار شـيوخ وأئمــة الجماعـة الـذين لــم

واﻷديــب الــدكتور طــه حســين ،أو اﻹصــﻼحي

يتفقهوا في الـدين فقـط هـم يمتلكـون لحـى طويلـة

الشـــيخ محمـــد عبـــده ،فشـــعوره بـــالتهميش مـــن

ويرتدون جﻼبيب قصيرة ويدعون للجنة.

الطبيعي أن يجعله صوب البروز والظهـور علـى

وحينما نصل إلى جنة الجماعة ،نراها جها ًدا

ســـاحة مشـــهد اﻷحـــداث بصـــورة تمكنـ ـ ه مـــن

آخر ،مـرة نكـاح المجاهـدين اﻷبـرار مـن وجهـة

اﻻستشفاء النفسي الداخلي عن طريق تأييـد حفنـة

نظرهم بالتأكيد ،ومـرة جهـا ًدا بالحـب مـن خـﻼل

من المنﻐلقين على أنفسهم فكريا واجتماعيا.

مبادرات اﻻنضمام للجماعة بصور مشـبوهة تبـدأ

وســيد قطــب هــذا وصــل بنفســه إلــى ادعــاء

بجمع معلومات وبيانات هي في الحقيقة شخصـية

جاهليــة المجتمــع المصــري ،مصــر بلــد اﻷزهــر

وغيــر مهمـ ة ،لكــن عــن طريقهــا يقــوم أعضــاء

الشــريف حفظــة القــرآن ورواة الحــديث وفقهــاء

الجماعــة وخﻼياهــا النائمــة والعائمــة علــى وجــه

ً
كرهـا إلـ ى المنـ اداة
المنطقة ،لكن تهميشه أوصـله

المجتمــع فــي فتــرات ركــوده أو انشــﻐاله بقضــايا

ليل نهار بفكرة الحاكمية التـي أعتقـد  -وهـو اﻵن

مهمــة وحيويــة كمشــكلة ســد النهضــة وغيرهــا،

في دار الحق – أنه لم ي ِع قصد الحكم  ،كمـا تـم
وروده في القـرآن الكـريم الـ نص المحكـم القـاطع
ذي اﻷسرار ،لكن هو بادعاءاتـه كمفكـر مصـري
رأى وجـــوب الخـــروج علـــى الحـــاكم بوصـــفه
ومجتمعه وشـعبه وأمتـه وربمـا المنطقـة العربيـة
كلهــا كــافرة ﻻ فائــدة مرجــوة مــن صــﻼحها؛ إﻻ
بالقتل والتدمير والتخريـب ،ولعـل هـذا مـا أورده
بعــد ســنوات الحكــم عليــه باﻹعــدام شــن ًقا إلــى
التحلــيﻼت النفســية والســيكولوجية لعقلــه وفكــره
وطروحاته التنظيرية التي تنم عن عقل مريض.
نفــس اﻷمــر حــدث حينمــا نجــح اﻷخيــر فــي
اســـتقطاب زينـــب الﻐزالـــي للتنظـــيم وأن تكـــون
الصــوت النســائي المعبــر عــن الجماعــة بصــورة
مﻐايرة ،فالسيدة وإن فارقت الحياة إلـى بارئهـا ﻻ
يمكـــن أن نتﻐافـــل حـــاﻻت التهمـــيش اﻷســـري
والعــائلي لهــا ،وكونهــا زوجــة ثانيــة لرجــل لــيس
بالمفكر أو الزعيم أو اﻷديب.
وماذا عن بقية أسباب هذا اﻻنتشار الواسع
للجماعة أي ً
ضا في كافة البلدان العربية؟.
إن قيــادات الجماعــة ومنظريهــا الــذي يــرون
أنفسهم قادة الرأي والفكـر رغـم فقـرهم فـي إدارة
بلد عظيمة مثل مصـر المحروسـة دو ًمـا يجعلـون
المجتمع صـوب أعيـنهم ،لـيس بالضـرورة جعـل
أفراد المجتمع الطبيعـي والسـليم بـالفطرة ينتمـون
إلى كياناتهم السياسية كاﻷحزاب ،بل عـن طريـق
مبادرات ومشاركات اجتماعية مشبوهة ،نعم هـي
طـاهرا
مبادرات مشبوهة وإن كان ظاهرها بريئ ًا
ً
نقيــا كمــاء النيــل ،لكــن بــاطن تلــك الممارســات

المشبوهة هي مجرد اسـتقطاب أكبـر عـدد ممكـن
مــن الشــباب إلــى تنظــيم الجماعــة مــن خــﻼل
مسابقات رياضية أو لقـاءات تثقيفيـة عامـة تحـت
مظلة موضوعات يراها البعض عادية لكنها هـي
في جوهرها تستهدف استمالة الشباب فقير الثقافة
والتعليم إلى أفكار وآراء ومعتقدات فكر الجماعـة
الـ دموي ،الــذي لــم يــر شــيئ ًا فــي القــرآن ســوى
الحاكميـة ،مــع أن ذكــر الحكـم

ورد فــي ســياق

مخالف لعقول أولئك الفقراء ذهنيا ودينيا وسياسيا
بالقطعية.

فيقوم هؤﻻء بترويض عقل الفتاة وقيادتـه ـ العقـل
ـ نحو اﻻنصياع المطلق للجماعة ،وإقناعهـا بأنهـا
خليفة طبيعية للصـ حابيات الجلـيﻼت ،وأن قيامهـا
بالمهام الموكلة إليها هي أقرب للجنة.
اﻷكثر دهشة في هذا المشـهد ،أن هـذه الفتـاة
الصﻐيرة تقع مباشرة في الحب صوب شـيخها أو
أميرهـــا أو الشـــخص اﻹخـــواني المســـئول عـــن
تجنيـــدها عقـــب الحصـــول علـــى كافـــة بياناتهـــا
الشخصـــية ،فإمـــا أن يتزوجهـــا تحـــت مســـميات
كثيرة؛ أنها يتيمة أو فقيرة أو مسكينة أو ضـعيفة،
أو بحجــة تأهيلهــا لقيــادة الفتيــات المجاهــدات ،أو

وناجع ـا
ناجح ـا
المــرأة ،تظــل المــرأة ســﻼ ًحا
ً
ً
وقويا في أجندة تنظيم جماعة اﻹخوان المسـلمين،
وهــذه الســطور المقبلــة لــن تتحــدث عــن الســيدة
المعروفة إعﻼميا بأم أيمن فلها ثمة مقاﻻت ليست
غموضـا
بالقصيرة عـن دورهـا السـري واﻷكثـر
ً
داخـــل أروقـــة الجماعـــة المحظـــورة والمنحلـــة
قضائيا ،لكن السطور هذه تتحـدث عـن مبـادرات
وسعي حثيث خبيث وممارسات جامعية وطﻼبيـة
مستمرة ﻻستقطاب أكبر عدد ممكـن مـن الفتيـات
والسيدات المسلمات وضـمهن تحـت سـتار الـدين
والعفة والفضيلة إلى التنظيم الدموي المتطرف.
فالحكاية تبدأ من :أختي الفاضلة ،وإنـي أراك
درة الجنة ،وفخر لﻺسﻼم ،وأنـك جـوهر الحكايـة
والرواية والفصل ،والمبدأ والمنتهى ،ثـم حكايـات
طويلة في سرعة واختزال للسطور عـن الفضـيلة
والعفة والسفور والحجاب والنقـاب ،وأن اﻹسـﻼم



تزويجهـــا لرجـــل آخـــر ينتمـــي إلـــى الجماعـــة،
وسرعان ما تكتشف الفتاة أنهـا وقعـت دون قصـد
في شراك عجيبة ،وأن الجنة طارت ،وأن الجهاد
صار جسديا ،وأن العقل ﻻ يصلح لقيادة اﻷمة.
لذلك يتعين علـى الحكومـات الرشـيدة ومنهـا
مصر أﻻ تواجه تنظـيم حسـن البنـا بالسـﻼح فقـط
فهـذا أمـر سـهل وبسـيط لكنهـا تقضـي فقـط علـى
الكيانـــات الصـــﻐيرة والشـــابة والمســـتقطبة دون
الكبار والقيادات والزعمـاء الـذين يمتلكـون دهـاء
الذئاب ومكر اﻷفاعي ،بل اﻷقـوى ـه و المواجهـة
الفكريــة لهــؤﻻء الشــباب ،المشــكلة ﻻ تكمــن فــي
القيادات؛ ﻷنهـم بالفعـل يجيـدون التخفـي وارتـداء
نقــاب الســيدات واﻻختبــاء وســط المجتمــع فــي
حرفية ومهنية في التنكر ،لكـن الشـباب المسـكين
هو الذي ينبﻐي التوجـه نحـوه ومواجهتـه بحقـائق
ومشاهدات تنظيم الجماعة الذي فسد فـي اﻷرض
وطﻐى.



ومن أمراض الزنى واللـواط أنـه يجلـب



ظـــــــاهرة

ضا خبيثة معدية بسـبب انتقـال الجـراثيم
أمرا ً

العــــــــادة

القذارة الحاصلة أثناء الجماع).(١

الســــــرية

الفتاكة من المريض إلـى الصـحيح ،وبسـبب

وما أكثـر هـذه اﻷمـراض السـارية التـي

وهتك اﻷعراض والحرمات ،وقتـل الشـهامة
والمروءة ،وتفسخ المجتمع ،وفصـم أواصـر
الزوجية ،وتفكك وحـدة اﻷسـرة ،واﻻنطـﻼق

والكرامة.

المجتمعات التي ينتشر فيها الزنـى واللـواط،

وما أصدق مـا قالـه الصـادق المصـدوق

تؤدي إلى اختﻼط اﻷنسـاب وضـياع النسـل،

فــي حمــأة الرذيلــة والفســاد ،وفقــد الرجولــة

اســــتفحل خطرهــــا ،وتفــــاقم شــــرها فــــي

ويعم في ربوعها الفساد والمنكر.

وخطـرا أنهـا
ضـررا
يكفي هذه الظاهرة
ً
ً

)( ٦

ويكفيها شرا وفسا ًدا أن المجتمـع بسـببها
يعـ ّج بــأوﻻد ﻻ كرامـة لهــم وﻻ أنســاب ،وأن
تيار اﻹباحية يجتـاح شـباب اﻷمـة ونسـاءها،

محمـــد بـــن عبـــد ﷲ  حـــين أخبـــر أن
وإذا كــان اﻷمــر كــذلك فــﻼ تــرى لﻸخــﻼق
الفاحشــة إذا ظهــرت فــي قــوم ابــتﻼهم ﷲ
وز ًنا ،وﻻ للفضيلة والشـرف أي اعتبـار وﻻ

باﻷوجــاع واﻷمــراض التــي لــم تكــن فــي

قيمة.

أســـﻼفهم  ....وروى ابـــن ماجـــه والبـــزار

وما قيمة مجتمع اندثرت أخﻼقه ،وضاع

والبيهقي أن رسول ﷲ  قال) :يا معشـر

حياؤه ،وتهدم كيانه واعتباره؟

المهاجرين :خمـس خصـال إذا ابتليـتم بهـن،

وما قيمة مجتمـع تشـ رد أطفالـه ،وتهتـك

وأعوذ با أن تدركوهن – عدد منها – ولـم

نساؤه ،وفجر شبابه؟

تظهر الفاحشة في قوم قط يعمل بهـا عﻼنيـة

ومـا قيمــة مجتمـع اســتبدت بـه شــهواته،

إﻻ فشا فيهم الطاعون واﻷوجاع التي لم تكن

واستحوذت عليـه غرائـزه ،فـﻼ يعـرف همـا

في أسﻼفهم( ،أﻻ فليتذكر أولو اﻷلباب.



ســوى الجــنس واللــذة المحرمــة ،وﻻ غايــة
سوى الغريزة والشهوة الهابطة؟
ﻻ شك أنه مجتمع منحل متفكك مهدد في

 

        


كــل لحظــة بــالزوال والــدمار؛ وصــدق ﷲ

والربا في قريـة؛ فقـد أحلـوا بأنفسـهم عـذاب

ويقـــول  فـــي الحـــديث الـــذي رواه

العظيم القائل في محكـم تنزيلـ هَ  :وإِذَا أَ َرد َْنـا

ﷲ( ،وروى ابن أبي الدنيا والخرائطـي عـن

عمِ ل عمـل قـوم
الحاكم أنه قال) :ملعون من َ

ِيه ـا
ِيه ـا فَف َ
َس ـقُوا ف َ
أَن ﱡن ْه ِل ـكَ قَ ْر َي ـةً أ َ َم ْر َن ـا ُم ْت َرف َ

رســول ﷲ  أنــه قــال) :الزانــي بحليلــة

لوط ،ملعون من عمِ ل ع َمل قوم لوط ،ملعون

يرا
علَي َْهـــا ْال َقـــ ْو ُل َفـــ َد ﱠم ْرنَاهَا َتـــ ْدمِ ً
فَ َحـــ ﱠق َ

جــاره ﻻ ينظــر ﷲ إليــه يــوم القيامــة ،وﻻ

من عمِ ل ع َمل قوم لوط( قالهـا ً
ثﻼثـا .وروى

)اﻹسراء.(١٦ :

يزكيه ،ويقول :ادخل النار مع الداخلين(.

ابن ماجه والترمذي عنـه ) :أخـوف مـا

أما حكم اﻹسﻼم في الزنى واللـواط فهـو

أما فيما يتعلق بحرمـة اللـواط فيقـول ﷲ

التحريم القطعي بإجماع الفقهـاء والمجتهـدين

تعــالى :أ َ َتــأْتُونَ الــذﱡ ْك َرانَ ِمــنَ ْال َعــالَمِ ينَ *

وروى الطبرانــي والبيهقــي عــن النبــي

وذلك لﻸدلة التالية:

اج ُكم ۚ َبـلْ
َوتَذَ ُرونَ َما َخلَقَ لَ ُك ْم َر ﱡب ُكم ِ ّم ْن أ َ ْز َو ِ

 أنه قال) :أربعة يصـبحون فـي غضـب

عادُونَ ) الشعراء.(١٦٦ ،١٦٥ :
أَنت ُ ْم قَ ْو ٌم َ

ﷲ ويمســـون فـــي غضـــب ﷲ( ،قـــال أبـــو

أما فيما يتعلق بحرمـة الزنـى فيقـول ﷲ

عمِ ل قوم لوط(
أخاف على أمتي من َ

شـةً
تعالىَ  :وﻻَ تَ ْق َربـُ وا ِ ّ
الز َنـا ۖ ِإ ﱠنـهُ َكـانَ فَاحِ َ

ويقــولَ  :ولُ ً
وطــا ِإ ْذ َقــا َل ِلقَ ْو ِمــ ِه ِإ ﱠن ُكــ ْم

هريـــرة :مـــن هـــم يـــا رســـول ﷲ؟ قـــال:

ســ ِبيﻼً) اﻹســـراء ، (٣٢ :ويقـــول:
ســا َء َ
َو َ

لَتَأْتُونَ ْالفَاحِ َ
سـ َبقَ ُكم ِب َهـا ِمـ ْن أ َ َحـ ٍد ِ ّمـنَ
شةَ َمـا َ

)المتشبهون من الرجال بالنساء ،والمتشبهات

آخــ َر َوﻻَ
َ و ﱠالــذِينَ ﻻَ َيــ ْدعُونَ َمــ َع ﱠ ِ إِ ٰلَ ًهــا َ

الر َج ـا َل َوت َ ْق َ
طعُـونَ
ْال َعـالَمِ ينَ * أ َ ِئـ ﱠن ُك ْم لَتـَـأْتُونَ ِ ّ

مــن النســاء بالرجــال ،والــذي يــأتي البهيمــة،

ق َوﻻَ
َي ْقتُلُـونَ الـ ﱠن ْف َ
س الﱠ ِتـي َحـ ﱠر َم ﱠ ُ ِإﻻﱠ ِبـ ْال َح ّ ِ

س ِبي َل َوتَأْتُونَ ِفـي َنـادِي ُك ُم ْال ُم َ
نكـ َر ۖ فَ َمـا َكـانَ
ال ﱠ

والذي يأتي الرجال(.

ف
ع ْ
ُضـا َ
َي ْزنُونَ ۚ َو َمن َي ْفعَلْ ٰذَلِكَ َي ْلقَ أَثَا ًما * ي َ

ب ﱠ ِ ِإن
اب قَ ْومِ ِه ِإﻻﱠ أَن َقـالُوا ا ْئتِنـَ ا ِب َعـ َذا ِ
َج َو َ

ام ـ ِة َو َي ْخلُ ـ ْد فِي ـ ِه ُم َه ًان ـا
َل ـهُ ْال َع ـذَابُ َي ـ ْو َم ْال ِق َي َ

صا ِدقِينَ ) العنكبوت.(٢٩ ،٢٨ :
ُكنتَ مِ نَ ال ﱠ

)الفرقان.(٦٩ ،٦٨ :
ويقـــول  فـــي الحـــديث الـــذي رواه
البخاري ومسلم وغيرهما) :ﻻ يزنـي الزانـي
حـــين يزنـــي وهـــو مـــؤمن  ،(......وروى
الطبراني عن النبي  أنه قال) :إن الزنـاة
نـارا( ،وروى الحـاكم عـن
تشـتعل وجـوههم ً
رســول ﷲ  أنــه قــال) :إذا ظهــر الزنــى

قال رسول ﷲ ) :إذا ظهر ِ ّ
والرﺑا
الزنى ِ ّ
في قرية؛ فقد أحلوا ﺑأنفسهم عذاب ﷲ(.
 -رواه الحاكم في المستدرك -






استضافت اﻷردن  ٨سبتمبر اﻻجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي) ،مصر واﻷردن وسوريا ولبنان( ،وتم خﻼله اﻻتفاق على إيصال الغاز
الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر اﻷردن وسوريا ،وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.
وحضر اﻻجتماع المهندس طارق المﻼ وزير البترول والثروة المعدنية المصري ،والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية اﻷردنية،
والدكتور ريمون غجر ووزير الطاقة والمياه اللبناني ،والمهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية السوري.
وقالت الوزيرة زواتي للصحافيين :إن اﻻجتماع يهدف بشكل أساس للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز المصري للبنان عبر اﻷراضي اﻷردنية
والسورية من خﻼل خط الغاز العربي ،وأن اﻷردن سيبذل كل جهد لمساعدة اﻷشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة.
وأشارت زواتي إلى اجتماعات فنية عقدت على هامش اﻻجتماع تم خﻼلها دراسة جاهزية البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول
اﻷربعة والمتطلبات الفنية الﻼزمة ،واﻻتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني ﻹيصال الغاز المصري إلى لبنان على أن ينهي الفريق
المشكّل أعماله ضمن مدة محددة ،وأن يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق اﻷطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.
ومن جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المﻼ ،انطﻼقًا من دور مصر الدائم تجاه اﻷشقاء العرب في كافة القضايا
وتوجيهات القيادة بتسخير كافة اﻹمكانيات لمد يد العون للشعب اللبناني الشقيق والتكاتف معه وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات
صا من مصر في التخفيف
التي تواجهها لبنان ،تعمل مصر على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر اﻷردن وسوريا ،حر ً
عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره.
وأكد المﻼ حرص مصر على دعم هذا التعاون إدرا ًكا لما يمثله الغاز المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبها.
بدوره قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة :إن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك ،والذي
تجسّد بشكل واضح على اﻷرض منذ العام ٢٠٠٣م.
وقال :إيما ًنا من سورية بأهمية مشاريع التعاون العربي المشترك ،تمت الزيارة إلى اﻷردن في شهر حزيران )يونيه( وتم اﻻتفاق على تشكيل
لجان فنية في مجال الغاز والكهرباء ،وقد اجتمعت ﻻحقًا في ٢٠٢١/٨/٢٣م واتفقت على خطة عمل فنية وزمنية واضحة.
وأضاف طعمة ،أن سوريا ستبذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء اﻷردنية إلى لبنان؛ لما فيه خير ومصلحة بلداننا
العربية ،وقد أبلغنا الجانب اللبناني موافقتنا على نقل الغاز المصري والكهرباء اﻷردنية إلى لبنان عبر سورية خﻼل زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق.
وأكد الوزير طعمة أنه سيتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه اﻷطراف المعنية من خﻼل اﻻجتماعات الفنية ضمن أراضي
الجمهورية العربية السورية ،بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تما ًما ﻻستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.
بدوره أعرب وزير الطاقة والمياه في لبنان الدكتور ريمون غجر عن شكره لﻸردن ومصر وسوريا الشقيقة على المبادرة التي قامت بها ﻹعادة
إحياء اﻻتفاقية الرباعية ﻻستجرار الغاز المصري إلى لبنان ،عبر اﻷردن وسوريا.
يذكر أن خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثﻼث مراحل ،المرحلة اﻷولى من العريش إلى العقبة بطول ) (٢٦٥كم وقطر ) (٣٦بوصة وباستطاعة
) (١٠مليار م ٣في السنة ،وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى اﻷردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٧م ،أما المرحلة الثانية فقد
امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال اﻷردن وبطول ) (٣٩٣كم ،وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر
شباط )فبراير( ٢٠٠٦م ،في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود اﻷردنية السورية بطول ) (٣٠كم وقطر
) (٣٦بوصة في شهر آذار )مارس( من عام ٢٠٠٨م.
وتم اﻻنتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل اﻷراضي السورية والممتدة من الحدود اﻷردنية السورية إلى
مدينة حمص بطول  ٣٢٠كم وقطر ) (٣٦بوصة ،وتشغيلها في شهر يوليو من عام ٢٠٠٨م ،وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر
اﻷردن في شهر نوفمبر ٢٠٠٩م ،إلى أن توقف في عام ٢٠١١م.



تعهد زعيم جماعة "أنصار ﷲ" الحوثية في اليمن عبــد الملــك
الحوثي ،بالســيطرة علــى كافــة المــدن اليمنيــة الخاضــعة لســيطرة
الحكومــة ،وســط تصــاعد المعــارك فــي محافظــة مــأرب ،شــرقي
البﻼد.
وقال الحوثي ،في كلمة متلفــزة بثتهــا قنــاة "المســيرة" التابعــة
للجماعة" :سنحرر كــل بلــدنا ونســتعيد كــل المنــاطق التــي احتلهــا
اﻷعــــداء مــــن أجــــل أن يخضــــعوها لﻸمريكــــي والبريطــــاني
واﻹسرائيلي ،وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا فــي
قضاياها الكبرى".
وتابع" :سنضمن لبلدنا أن يكون حــرا مســتقﻼ ﻻ يخضــع ﻷي
احتﻼل من أي عــدو خــارجي ،وﻻ يخضــع ﻷي وصــاية ﻻ تحــت
البند السابع وﻻ التاسع ،وﻻ تحت أي بنــد مــن البنــود التــي تكتــب
بأقﻼم الجائرين وبإمﻼءات الطغاة والمستكبرين".
ومضى بالقول" :بهذه الــروح الثوريــة ﻻ يمكــن أن نقهــر وﻻ
نخضــع للتبعيــة ﻷعــدائنا" ،مؤكــ ًدا مواصــلة جماعتــه "مشــ وار
التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة قضايا اﻷمة".

حذر مسؤولون أمريكيون يتعاملون مع الﻼجئين اﻷفغان،
مؤخرا من حاﻻت أُجبرت فيها نساء
وزارة الخارجية اﻷمريكية
ً
وفتيات على الزواج في مطار كابل ،للخروج من البﻼد.
وأفادت بعض اﻷفغانيات بأن أسرهن أجبرتهن على الزواج
في محيط مطار كابل من رجال حصلوا على تأشيرة خروج؛
حتى يتمكن من الخروج من البﻼد ،وفقًا لموقع روسيا اليوم نقﻼً
عن شبكة سي إن إن.
وفي بعض الحاﻻت دفعت العائﻼت للرجال المؤهلين
لﻺجﻼء )كانوا على قائمة المرحلين( آﻻف الدوﻻرات للزواج أو
اﻻدعاء بأنهم أزواجهن ،فقط بهدف الخروج من أفغانستان.

حذر برلمانيون ومحللون ليبيون من أن تنظيم اﻹخوان
اﻹرهابي يخطط لجلب ﻻجئين أفغان وتأسيس قواعد عسكرية
جديدة بغرب ليبيا ضمن حشده لنشر الفوضى وتعطيل اﻻنتخابات
الرئاسية والبرلمانية المقررة ديسمبر المقبل.
وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" يقول عضو مجلس
النواب الليبي علي التكبالي :إن "جماعة اﻹخوان ﻻ تريد إجراء
اﻻنتخابات في موعدها؛ ﻷنهم يعلمون حت ًما بأنهم لن ينجحوا؛
حتى لو غيروا جلودهم كما حدث في الفترة السابقة".
ومن وسائلهم لتعطيل اﻻنتخابات ،بحسب النائب البرلماني
"استضافة المهاجرين اﻷفغان ،حيث يدور الحديث في ليبيا اﻵن
عن أن عمليات إنزال للطائرات التركية اﻷيام المقبلة ،وسط
توقعات بأنها تحمل أفغانًا على غرار نقلها للمرتزقة من سوريا".
ويتواجد بتركيا نصف مليون أفغاني يسببون ،إلى جانب ٣٫٥
مليون ﻻجئ سوري ،سخ ً
طا شعبيا يهدد مستقبل الحكومة التركية
التي تسعى للتخلص منهم بطريقة مربحة باستغﻼل بعضهم
كمرتزقة في الخارج.
وتعليقًا على نفي مسؤولين باﻻتحاد اﻷوروبي قبل يومين
نيتهم إقناع ليبيا باستضافة اﻷفغان الفارين من بﻼدهم ،قال
التكبالي :إنه إن لم يأتوا بأمر رسمي فسيتم جلبهم بطرق أخرى
على الطريقة التركية.
وحذر النائب الليبي كذلك من أن "اﻹخوان يحاولون أن
يجعلوا من المنطقة التي تمتد من الزاوية إلى حدود تونس منطقة
لﻺرهاب ،وبدأوا بإعادة بناء قاعدة الوطية الجوية ،وبناء قواعد
أخرى صغيرة في عدد من المدن بغرب ليبيا".
كما يحاولون "شراء العديد من اﻷشخاص لينضموا إليهم
لتكوين قاعدة كبري ،فإن لم يستطيعوا تكوينها بالليبيين سيقومون
بجلب المرتزقة من الخارج" وفق التكبالي.

وقعت مجموعة ديليك اﻹسرائيلية صفقة لبيع حصتها في أحد حقول الغاز مع شركة مبادلة اﻹماراتية.
وحسب رويترز فإن مجموعة ديليك للحفر اﻹسرائيلية أعلنت إتمامها صفقة لبيع حصة تمثل  ٪٢٢في حقل غاز تمار البحري في شرق
المتوسط ،مع شركة مبادلة للبترول في أبوظبي.
وفي حين أكدت المجموعة اﻹسرائيلية أن المقابل هو مليار دوﻻر تقري ًبا ،فإنها لفتت إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة تجارية توقعها
مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ تطبيع العﻼقات بين البلدين.
من جهته قال يوسي آبو الرئيس التنفيذي لمجموعة ديليك :إن "صفقة ضخمة مع شركة من اﻹمارات العربية المتحدة ،إلى جانب تصدير
الغاز لمصر واﻷردن ،إجراءات تُتخذ على اﻷرض وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد" ،وفي تعليقها قالت شركة مبادلة
اﻹماراتية للبترول التابعة للحكومة :إن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى إستراتيجي للحصول على استثمارات "عالية الجودة".
وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاقًا أوليا في أبريل /نيسان الماضي ،يتطلب موافقة حكومية في البلدين.
ويعد حقل تمار واح ًدا من مصادر الطاقة الرئيسة في إسرائيل ،وتبلغ طاقته اﻹنتاجية  ١١مليار متر مكعب سنويا من الغاز ،وهو ما يكفي
لتلبية احتياج السوق اﻹسرائيلية والتصدير.








في  ٢٤أغسطس الماضي ،أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان
لعمامرة أن بﻼده قررت قطع العﻼقات الدبلوماسية مع المغرب.
وقال لعمامرة :إن الجزائر قررت قطع العﻼقات الدبلوماسية مع المغرب
بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر.

ما بﲔ السطور
مع قراءة التحليﻼت الصادرة عن وسائل اﻹعﻼم ومراكز اﻷبحاث
العربية والدولية ،يتضح أن هناك سببين رئيسين لهذا الخﻼف بين الدولتين
العربيتين المسلمتين:

 -٥السعودية واليمن :هناك خﻼف حدودي بين البلدين حول مناطق
سيادة اﻹماراة اﻹدرسية ،وهي :عسير ،وجيزان ،ونجران ،وإن كانت حلت
باتفاقية رسمية ،إﻻ أنها ما زالت مرفوضة شعبيًا في اليمن.
 -٦النزاع الكويتي العراقي :يتنازعان على منطقة خور عبدﷲ الواقعة
بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
 -٧النزاع الليبي التونسي :يتناعان على منطقة الجرف القاري
الحدودية.
 -٨الخﻼف الجزائري التونسي :هناك خﻼف حول تبعية النقطة )(٢٣٣
الحدودية بين البلدين.

 -١نزاع الحدود الذي خلفه اﻻستعمار ،وما تبعه من تطورات على

 -٩الخﻼف القطري السعودي :رغم وجود اتفاق لترسيم الحدود بين

اﻷرض ،من خﻼل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تحارب المغرب

الدوحة والرياض منذ ستينيات القرن الماضي ،فإن الخﻼفات الحدودية ظلت

في الصحراء الغربية ،ودعم المغرب لمنطقة القبائل الجزائرية في نيتها

قائمة بين البلدين إلى حين التوقيع على اتفاق عام ٢٠٠١م.

لﻼنفصال.
 -٢حدوث التطبيع بين المغرب وإسرائيل ،وتحذير وزير الخارجية
اﻹسرائيلي من داخل المغرب من تقارب الجزائر مع إيران.
فأما اﻷمر الثاني فمهوم أن عملية التطبيع مع إسرائيل ،والتي دفعت إليها
العديد من الدول العربية العام الماضي كان من أهدافها زيادة اﻻنقسام حول
القضية الفلسطينية ،وزيادة التخوين في العالم العربي ،بعبارة أوضح :تفتيت
العالم العربي المنقسم من اﻷساس.
وأما بخصوص النزاع الحدودي ،فقد ترك اﻻستعمار نزاعات حدودية
بين جميع الدول العربية تقريبًا من أجل أﻻ تهدأ العﻼقات بينها ،وفي كل
وقت واﻵخر يتم إشعال إحداها ،إما من تصريح أحد العمﻼء في بلد من
طرفي النزاع ،أو من خﻼل الترويج لوجود ثروات نفطية أو معدنية هائلة
في المناطق المتنازع عليها لتتحارب الدول العربية واﻹسﻼمية.
اﻻستعمار هو السبب الرئيس في أزمة ترسيم الحدود بين الدول العربية،
حيث عمد إلى تضارب مواقفه من ترسيم حدودها ،وإقرار حدود الدول ثم
التراجع عنها وتغييرها وتعديلها ،ما أدى إلى نشوب نزاعات.
أدت التقسيمات المختلفة من قوى اﻻستعمار لحدود البلدان العربية إلى
تضارب الخرائط التي تتضمن حدو ًدا مختلفة لﻸقطار العربية؛ اﻷمر الذي
يؤدي إلى تأجيج الصراع حول مناطق التماس ،ففي جميع الصراعات حول
الحدود يمتلك كل طرف وثائق وخرائط أقرت في حقب زمنية مختلفة تزيد
من اﻷزمة وتصعب الوصول لحل.
وفيما يلي قائمة بأشهر النزاعات الحدودية بين الدول العربية ،وبعضها
تم حله واﻵخر ﻻ ،وكلها من مخلفات عصر اﻻستعمار:
 -١مصر والسودان :تعتبر منطقة حﻼيب منطقة نزاع حدودي بينهما.
 -٢السودان وجنوب السودان :تعد منطقة "أبيي" أشهر مناطق النزاع.
 -٣المغرب وجبهة البوليساريو :ترفض الجبهة السيادة المغربية على
الصحراء الغربية ،وتقول إنها أراضي الجمهورية العربية الصحراوية.
 -٤المغرب والجزائر :هناك نزاع حول منطقتي بشار وتندوف ،اللتين
انتزعتهما فرنسا من اﻷراضي المغربية وض ّمتهما إلى الجزائر.

 -١٠السعودية والعراق :نصت معاهدة العقير لسنة ١٩٢٢م على خلق
منطقة محايدة بين العراق والسعودية ،تم تقسيم المنطقة بين الدولتين عام
١٩٧٥م ،لكن مع اندﻻع حرب الخليج عام ١٩٩١م ،أعلن الرئيس العراقي
صدام حسين إلغاء جميع اﻻتفاقيات الموقعة مع السعودية ،ولذلك لجأت
السعودية للتحكيم الدولي.
 -١١قطر والبحرين :لم تتم تسوية الخﻼفات الحدودية بين قطر
والبحرين إﻻ عن طريق محكمة العدل الدولية ،حيث منحت البحرين السيادة
على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة ،وفي المقابل منحت قطر السيادة
على جزر جنان وحداد جنان ومدينة الزبارة وجزيرة فشت الديبل.
 -١٢السعودية والكويت :رغم اتفاقهما على تقسيم السيادة على المنطقة
المحايدة عام ١٩٦٥م ،إﻻ أن هناك خﻼفات على اﻻستغﻼل المشترك
للموارد الطبيعية.
 -١٣السعودية واﻹمارات :تركزت الخﻼفات بين الدولتين حول واحة
البريمي على الحدود اﻹماراتية العمانية ،اعترفت السعودية بموجب اتفاقية
جدة عام ١٩٧٤م بسيادة اﻹمارات على جزء من واحة البريمي )ست
قرى( ،مقابل الحصول على شريط ساحلي بطول  ٢٥كلم على الحدود مع
قطر )خور العديد( ،وقرابة  ٪٨٠من إنتاج بئر الشيبة النفطي ،حاليًا ،تعتبر
اﻹمارات اﻻتفاقية مجحفة وتطالب بتعديلها.
 -١٤السعودية وعُمان :اعترفت السعودية لعمان بالسيادة على ثﻼث
قرى من واحة البريمي عام ١٩٧٤م ،لكن الخﻼف حول الحدود في
صحراء الربع الخالي ظل قائ ًما؛ حتى عام ١٩٩٠م ،تاريخ ترسيم الحدود.
عا حول
 -١٥السعودية والبحرين :ﻻ توجد حدود برية بينهما ،لكن نزا ً
الحدود البحرية اندلع بينهما ،خاصة في المنطقة المائية الضحلة المسماة
"فيشت أبو سعفة" ،وهي غنية بالنفطُ ،حل الخﻼف بعد توقيع اتفاقية
الرياض عام ١٩٥٨م.
 -١٦عُمان واليمن :حل البلدان خﻼفاتهما الحدودية الطويلة عام ١٩٩٢م
عبر اتفاقية تم توقيعها في العاصمة اليمنية صنعاء.





ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

الغنم ،فقيل :أنت إذًا أ َ ْك َرم منه ،فقـال :بـل هـو أكـرم؛ ﱠ
ﻷنـه
جاد بك ِّل ما يمﻠكه ،وإ ﱠنما ُجدت بقﻠيل مِ ن كثير.



 ابق لرضاك من غضبك ،وإذا طرت فقع قري ًبا. -ﻻ تﻠتبس بالسﻠطان في وقت اضطراب اﻷمور ﻋﻠيـه،

فمـر ﻋﻠـﻰ ال ُم ﱠ
طﻠـب غـﻼم أبـي
الحجـاج وخـرج،
تنكر
ّ
ﱠ

فإن البحر ﻻ يكاد يسﻠم صاحبه في حال سكونه ،فكيف يسﻠم

لهب ،فقال له :أي شيءٍ خبر الحجاج؟ فقال :ﻋﻠﻰ الحجـاج

مع اختﻼف رياحه واضطراب أمواجه.

لعنة ﷲ ،قال :متﻰ يخرج؟ قال :أخرج ﷲ روحه مـن بـين

 إذا خﻠﻰ ﻋنان العقل ،ولم يحبس ﻋﻠﻰ هوى نفـس ،أوﻋادة دين ،أو ﻋصبية لسﻠف؛ ورد بصاحبه ﻋﻠﻰ النجاة.
سا؛ فزده إجﻼﻻً.
 إذا زادك المﻠك تأني ً -من تكﻠف ما ﻻ يعنيه؛ فاته ما يعنيه.

جنبيه ،قال :أتعرفني؟ قال :ﻻ ،قال :أنـا الحجـاج ،قـال لـه:
ّ
ب،
أتعرفنــي؟ قــال :ﻻ ،قــال :أنــا
المطﻠــب غــﻼم أبــي لهــ ٍ
شـهر ثﻼثـة ّأيـام ،اليـوم
معروف بالصرع ،أصرع في كل
ٌ
ٍ
ّأولها؛ فتركه ومضﻰ.

 -قﻠيل يترقﻰ منه إلﻰ كثير؛ خير من كثيـر يـنحط ﻋنـه

 

إلﻰ قﻠيل.


سأل رجل حات ًما ﱠ
الطائي فقال :يا حاتم! هـل غﻠبـك أحـ ٌد
في الك ََرم؟ قـال :نعـم ،غـﻼم يتـيم ِمـن طـيء ،نزلـت بفنائـه
وكــان لــه ﻋشــرة أرؤس ِم ـن الغــنم ،فعمــد إلــﻰ رأس منهــا
ي
ي ،وكـان فيمـا قـدﱠم إلـ ﱠ
فذبحه ،وأصﻠح مِ ن لحمه ،وقـدﱠم إلـ ﱠ
طيـبٌ وﷲ .فخـرج
ال ّدِماغ ،فتناولت منه فاسـتطبته ،فقﻠـتِّ :
ي الـ ّدِماغ
سـا ً
مِ ن بين يدي ،وجعل يـذبح رأ ً
رأسـا ،ويقـ ّدِم إلـ ﱠ
دمـا
وأنا ﻻ أﻋﻠم .ﱠ
فﻠمـا خرجـت ﻷرحـل نظـرت حـول بيتـه ً
ﻋظي ًما ،وإذا هو قد ذبـح الغـنم بأسـره .فقﻠـت لـه :لـم فعﻠـت
ذلك؟ فقال :يا سبحان ﷲ! تستطيب شيئًا أمﻠكه فأبخل ﻋﻠيـك
به ،ﱠ
سبﱠة ﻋﻠﻰ العرب قبيحة .قيل :يا حاتم! فما الذي
إن ذلك ل ُ
ﻋوضته؟ قال :ثﻼثمائة ناقـة حمـراء ،وخمسـمائة رأس ِمـن
ﱠ

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
َ
س ـ ِّي ُد َو َل ـ ِد آد ََم َوﻻَ
 ِف ـي َم َق ـ ِام الغَ ْي َب ـ ِة َق ـا َل ) :أ َن ـا َُ
صـي ثَ َنـا ًء
فَ ْخ َر(َ ،و ِفـي َم َقـ ِام ا ْل ُح ُ
ور َقـا َل ) :ﻻَ أحْ ِ
ضـ ِ
ﻋﻠَ ٰﻰ َن ْفسِكَ (.
َﻋ َﻠيْكَ  ،أ َ ْنتَ َك َما أ َ ْث َنيْتَ َ
ﻋ ْبدًا أَحْ َم َد قَ ْب َل ُ
ﻋ ِابـدًا
ورهِ ،ث ُ ﱠم أ َ ْ
صـ َب َح َ
 كَانَ َ :ظ ُه ِ
ﻋبُودَتـِ ِه َب ْعـ َد
ار َمحْ ُمـودًا ِفـي ُ
ُم َح ﱠمدًا َحا َل َب ْع ِثهَِ ،وأَخِ ً
صـ َ
يرا َ
ا ْن ِتقَا ِلهِ ،فَ ُه َو أ َ ﱠو ُل ا ْلعَا ِبدِينَ فِي َمقَ ِام ا ْلعَ ْبد ﱠِيـةَِ ،وأ َ ﱠو ُل ا ْل ُم ْسـﻠِمِ ينَ
ِيع َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة فِي َم َق ِام ا ْلعُبُو ِد ﱠي ِة.
فِي َمقَ ِام ا ْل ِع َبا َدةَِ ،وأ َ ﱠو ُل َ
شف ٍ
صـيغَتْ
س َر ُ
 أ َ ْك َم ُل ال ﱡن ُفـ ِسـو ِل ﱠ ِ َ ،و َقـ ْد ِ
وس ن َْفـ ُ
صـيغَتْ
يِ ِ
يَِ ،و ِمـ ْن نُ ِ
ور َهـا ا ْل ُم َح ﱠمـ ِد ّ
مِ ْن َج َما ِل ا ْلك ََمـا ِل الـ ﱠذا ِت ّ
وس ا ْل َو َر َثـ ِة
لر ُ
لر ُ
وس أ َ ْبدِا ِل ا ﱡ
وس ا ﱡ
س ِل ،فَنُ ُفـ ُ
س ِل ا ْلك َِر ِام ،فَنُفُ ُ
نُفُ ُ
ص ّدِيقِينَ .
َوال ِ ّ



ﻣﻘﺪﻣﺔ





يــا بنــى :الجــاه لغــة :هــو القــدر العظــيم
والمنزلـة العاليــة ،والوجيـه يطلــق علـى مــن
كــان ذا قــدر وجــاه ،ولفــظ وجيــه علــى وزن
اجهٌ ،قـال ﷲ تعـالى
فعيل ،أيُ :م َوا َجهٌ أو ُم َو ِ
يهـا فـِ ي الـ ﱡد ْن َيا
في شأن عيسـى َ  :و ِج ً
اﻵخــ َرةِ) آل عمــران ،(٤٥ :وفــي شــأن
َو ِ

موســى َ  :و َكــانَ عِنــ َد ﷲِ َو ِج ًيهــا



)اﻷحزاب.(٦٩ :
 -فالوجاهة في الـدنيا :الظهـور والرفعـة



فيها.
 وفي اﻵخرة :القبول والقرب من ﷲ. وفي مقام العنديـة :مواجهـة الحـق فـيالخلق.
 وفي مقام اللدنية :مواجهة الحق بالحقبﻼ خلق.
* فالوجاهة في الـدنيا واﻵخـرة :خاصـة
بعيسى  وهي مقام الوحدة.
* والوجاهــة فــي مقــام العنديــة  :خاصــة
بموسى  وهي مقام الواحدية.
* والوجاهــة فــي مقــام اللدنيــة :خاصــة
بسيدنا محمد  وهي مقام اﻷحدية.
ومقاماتــه  فــي مقــام المواجهــة :ﻻ
يقدر مقدارها وﻻ يدرك قدرها ،فقـد بلـغ مـن

كماله 

أن اخترق السـدرة ال ـت ي عنـدها

انتهــت العلــوم الملكوتيــة ،وانســلبت ســحب
الشـــهود اﻻستحضـــارية ،ومعـــارج القـــرب
السـد َْرةُ َمـا َي ْغ َشـى
اﻻعتباريــة إِ ْذ َي ْغ َ
ش ـى ِ ّ
)النجم (١٦ :من أنـوار السـبحات الجبروتيـة
والحجب العظموتية ،ومحي الغين مـن البـين
وانمحق البين عن العـين فسـطع النـور علـى
النور ،وأضاء بغير ظل وﻻ ستور ،في مقام
أ َ ْو أَد َْنـ ـى) الـــنجم ،(٩ :بمحـــو الغيريـــة
واﻻثنينية.

ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻨﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻫﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ 

 -١قام ﷲ مقامـه  بـد ًءا فكـان نعـم

الوكيل عنه ،وبايع الرسل قبـل )ألسـت( لـه،
نائبـا عنــه
ختمـا ،وجعلـه ً
وأقامـه مقــام نفسـه ً



نيابة حقيقية ،وبايع أولياءه عنه.
ﷲ مِ يث َـاقَ
* أخــذ لــه الميثــاق َ و ِإ ْذ أ َ َخـذَ ُ

ال ﱠن ِب ِّي ـيْنَ ) آل عمــران (٨١ :وكــان ســبحانه
وكيﻼً عنه بد ًءا فقال :فَ ْ
اشـ َهدُواْ َوأ َ َنـا ْ َمعَ ُكـم

 -١١جعـــل ﷲ ســـبحانه حبيبـــه 
الر ُسـو َل فَ َقـ ْد أَ َطـا َع ﷲَ
بنفسـه  ﱠمـ ْن ي ُِطـ ِع ﱠ
نعمته العظمى ﻷهل محبته فقالَ  :وا ْذ ُكـ ُروا
)النساء.(٨٠ :
ع َلــ ْي ُك ْم) البقــرة ،(٢٣١ :فــألف
 -٤المقصود اﻷعظم الذي بقصده 
ِن ْع َمــتَ ﷲِ َ
تتحقــق محبــة ﷲ ســبحانه لنــا ومحبتنــا لــه

بمحبته بـين القلـوب المتنـافرة ،وأنجاهـا مـن

تعــالى؛ ﻷنــه  حبيــب ﷲ الــذي جعــل
اتباعــه هــو عــين حبــه فقــال :قُـلْ إِن ُكنـت ُ ْم

الوقوع في الحافرة ،وجملها لتكـون لـه علـى

ِ ّمنَ ال ﱠ
شا ِهدِينَ ) آل عمران.(٨١ :
ختمـا فقـال :إِ ﱠن
وأناب ﷲ حبيبـه عنـه ً
ﷲ
الﱠذِينَ يُ َبا ِيعُونَكَ  تحقي ًقا ِ إ ﱠن َما ي َُبـا ِيعُونَ َ

ﷲ فَاتﱠ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم ﷲُ َو َي ْغ ِفـ ْر لَ ُكـ ْم
تُحِ بﱡونَ َ

)الفتح ،(١٠ :ثم أظهر سر النيابة في المكانة

)آل عمران.(٣١ :

وغيب الحقيقة في اﻹنابة وقالَ  :ي ُد ﷲِ فَ ْوقَ
أ َ ْيــدِي ِه ْم) الفــتح ،(١٠ :ولــم يقــل ســبحانه:
)فــوق أيــديكم( لينفتــق رتــق التقييــد بنــور
اﻹطﻼق ويظهر سر الوراثة ﻷهل اﻷشواق.
إنما كان كل من الميثاق لﻸنبياء ،والبيعة
لﻸوليـاء ،لتظهــر أســرار النشــأتين ،ويشــرق

نعمته شاكرة.
ـرا ليفتــق بلوامــع
 -١٢جعلــه ســرا ًجا منيـ ً
أنــواره رتــق الكائنــات ،ويضــيف لهــا بهجــة

 -٥أظهر ﷲ تعالى برحمته المقتضـيات

الوجــود ونــور الحيــاة ،فتخــرج مــن ظلمــة

فعرفــت اﻷســماء والصــفات ،فأرســل حبيبــه

العدم ،ويثبت لهـا كـون وزمـن ،قـال تعـالى:
شـا ِه ًدا َو ُم َب ِ ّ
شـ ًرا
سـ ْلنَاكَ َ
ي ِإ ﱠنـا أ َ ْر َ
َ يا أَ ﱡي َها ال ﱠن ِبـ ﱡ

للوجــود وأمــده باﻹيجــاد ووده باﻹمــداد قــال
تعالىَ  :و َما أَ ْر َس ْلنَاكَ إِﻻﱠ َرحْ َمـةً ل ِْل َعـا َلمِ ينَ 
)اﻷنبياء.(١٠٧ :
 -٦جعله سـبحانه سـرا سـار ًيا فـي عـالم

ِيرا * َودَاع ًِيــا إِ َلــى ﷲِ ِبإِ ْذ ِنــ ِه َو ِســ َرا ًجا
َو َنــذ ً

ِيرا) اﻷحزاب.(٤٦ - ٤٥ :
ﱡمن ً

 -١٣ما وقـع لـه 

فـي صـغره مـن

الجــاه اﻷعظــم والقــدر اﻷكــرم والنــور

ـورا ً
مبينـا لحقــائق اﻷمــر
اﻷمــر والخلــق ،ونـ ً
والنهي فقال عنه َ  :وا ْعلَ ُموا أ َ ﱠن ِفـي ُك ْم

 -٢جعلــه ســبحانه كعبــة تنــزﻻت جمالــه

ِيـر ِ ّمـنَ اﻷ َ ْمـ ِر
َر ُ
سو َل ﷲِ َلـ ْو ي ُِطـيعُ ُك ْم ِفـي َكث ٍ
لَ َع ِنتﱡ ْم) الحجـرات ،(٧ :وقـالَ  :و َمـا َكـانَ
ﷲ ِل ُي َع ِذّ َب ُه ْم َوأَنتَ فِي ِه ْم) اﻷنفال.(٣٣ :
ُ

اﻷسمائي  ،وقدس مجلى كماله الصفاتي قال
تبـــارك وتعـــالىَ  :و َلـــ ْو أ َ ﱠن ُهـــ ْم ِإذ ﱠ
ظ َل ُمـــواْ

 -٧ج ﱠمله سبحانه بمعاني صـفات جمالـه
ع َلـ ْي ُكم ِبـ ْال ُمؤْ مِ نِينَ
للمؤمنين فقالَ  :حـ ِر ٌ
يص َ

البلوغ لينال كمال الرجولية ،ثـم عنـد البعـث

ُوف ﱠرحِ ي ٌم) التوبة.(١٢٨ :
َرؤ ٌ

لزيـــادة الكرامـــة والتهـــيء لتلقـ ـ ي الـــوحي،

 -٨جعلــه ﷲ نــور زيــت زيتونــة المثــال
ور َو ِكتَابٌ ﱡم ِبي ٌن
فقال :قَ ْد َجاء ُكم ِ ّمنَ ﷲِ نُ ٌ

وأخيرا شق صدره عنـد اﻹسـراء والمعـراج
ً

على الكل أنوار العين.
الســاطع اﻷفخــم فــي قولــه تعــالىَ  :فــ ْوقَ
أ َ ْيدِي ِه ْم) الفتح.(١٠ :

أَنفُ َس ُه ْم ،باتباع هواها َ جا ُءوكَ 
ﷲ وج ـ ًدا أو
ـارا ،فَ ْ
أو استحضـ ً
اس ـتَ ْغف َُرواْ َ
ســو ُل؛ ﻷنــه
وجــو ًداَ  ،و ْ
الر ُ
اســتَ ْغف ََر لَ ُهــ ُم ﱠ
 مرآة المجلـى لمعـاني صـفات التـواب
حضورا
ً

)المائدة.(١٥ :

شق صدره ،أبلغ ممـا وقـع ﻵدم ،فـإن حـواء
سلت من ضـلعه وهـو نـائم ﻻ يشـعر ،ولكـن
ً
خفيفـا،
عا
الملك أضجعه على اﻷرض اضجا ً
ثــم شــق مــا بــين مفــرق صــدره إلــى منتهــى
عانته ،وفعل ما فعل في طفوليتـه  ،ثـم
شق البلـوغ وهـو ابـن عشـر سـنين ،ثـم بعـد

للرقي إلى المـﻸ اﻷعلـى ولـ ذلك قـال تعـالى:
صد َْركَ ) الشرح.(١ :
أَلَ ْم َن ْش َرحْ لَكَ َ

ﺍﳋﻼﺻﺔ

رفعـا
الرحيم ،ولـم يقـلَ ) :و ْ
اسـتَ ْغف َْرتَ لَ ُهــ ْم( ً

خصــه ﷲ تعــالى بالمقــام المحمــود،
-٩
ﱠ
امـــا
ع َســـى أَن َي ْب َع َثـــكَ َر ﱡبـــكَ َمقَ ً
فقــــالَ  :

ﱠمحْ ُمو ًدا) اﻹسراء.(٧٩ :

السبع المثاني فـي الوجـود ،والقـرآن العظـيم

أن استغفاره  مقبول وموصول ،وفيهـا

صه ﷲ تعـالى بـه فـي سـورة
 -١٠ما خ ﱠ
ف يُعْطِ يكَ
الضحى وخصو ً
صا قولهَ  :ولَ َ
س ْو َ

فـــي الشـــهود ،وأعطـــاه الكـــوثر المشـــهود،

ﱠرحِ ي ًما) النساء ،(٦٤ :لتحقق لهم سر نيابته

صا قولـه:
وفي سورة الفتح كلها وخصو ً
إِ ﱠن الﱠذِينَ يُ َبا ِيعُونَكَ ) الفتح.(١٠ :

نـورا تطمـئن
حبه ،فوجدوا ﷲ من الوجـدان
ً

صا قوله تعالى:
وفي سورة القلم وخصو ً
عظِ ٍيم) القلم.(٤ :
ق َ
َ و ِإ ﱠنكَ لَ َعلى ُخلُ ٍ

يهبه ﷲ لهم من فضله ﻻ من الوجود.

وخصوصـا قولـه
وفي سورة الحجـرات
ً
ض
ضـــ ـ ُك ْم ِلـــ ـ َب ْع ٍ
تعـــــالىَ  :ك َج ْهـــ ـ ِر َب ْع ِ

اطبـا مـ ع هـؤﻻء
لمكانته  أن يكـون مخ ً
تعظي ًما لحضرته وعلو مكانته ،ودلـيﻼً علـى
مــن الشــرف والمجــد بخــﻼف مــا لــو قــال:
ﷲ ت ﱠَو ًابـــا
) َو ْ
اســـتَ ْغفَ ْرتَ َل ُهـــ ْم(َ  .ل َو َجـــدُواْ َ
عن حضرة ربـه ،وحقيقـة المنازلـة بأسـرار
به القلوب فر ًحا بالقبول ،أو من الوجـد الـذي
 -٣جعله ﷲ تعـالى أكمـل مثـل لصـريح
الحق حتى كأنه سبحانه هو الدال على نفسـه

ضى) الضحى.(٥ :
َربﱡكَ فَت َْر َ

)الحجرات.(٢ :



صاحب الجاه العظيم  :من آتاه ﷲ

والحوض المورود ،والمقام المحمـود لخلـوة
أ َ ْو أَد َْنـ ـى) الـــنجم ،(٩ :حـــق المعايـن ـ ة،
وجلوة َ دنَا فَتَدَلﱠى) النجم (٨ :للمشاهدة.
صــاحب الجــاه العظــيم  :الوجيــه
اﻷعظم المواجه بكمال ﷲ ،المواجه ﻷحبابـه
بجماله سبحانه بد ًءا وخت ًما.
وﻻ عجــب فــإن جاهــه  عنــد ﷲ
عظيم ،وخلقه كريم ،وبالتوسل بجاهه النعيم.


ش ُرو ً
ابني مستقبل اﻷمةَ :ج َع َل ﷲ عز وجل للصﻼة ُ
طا َﻻ ِز َمةً ِم ْن َر ْف ِع َح َدثٍَ ،و ِإزَ َالـ ِة ن ََجـ ٍس؛
اء َر ِبّ ِهَ ،وال ﱠ
ِيم ال ﱠن َ
ض ﱠمنَ َها ِت َﻼ َوةَ ِكتَا ِب ِه ْال ُم َنـ ﱠز ِل ِل َيتـَ َدب َﱠر َمـا ِفيـ ِه،
ارةَ ِﻷَ َد ِ
ظا َفةَ ِل ِل َق ِ
ض ِه ،ث ُ ﱠم َ
اء َف ْر ِ
ط َه َ
ِل َي ْستَد َ
ان ُمت ََراد َِفـ ٍة؛
ع ﱠلقَ َهـا ِبأ َ ْو َقـا ٍ
ِم ْن أَ َو ِام ِر ِه َون ََوا ِهي ِهَ ،و َي ْعتَ ِب َر إ ْع َجازَ أَ ْلفَ ِ
اظ ِه َو َم َعا ِني ِه ،ث ُ ﱠم َ
ت َرا ِت َبـةٍَ ،وأَ ْز َمـ ٍ
الر ْه َبـةُ
س َببًا ِﻻ ْس ِت َدا َم ِة ْال ُخ ُ
وع لَهُ َو ِاﻻ ْب ِت َها ِل إلَ ْي ِه ،فَ َﻼ تَ ْنقَ ِط ُع ﱠ
ِل َي ُكونَ ت ََراد ُ
ُف أَ ْز َما ِن َها َوتَتَا ُب ُع أَ ْوقَا ِت َها َ
ض ِ
الر ْغ َبـ ِة
الر ْه َبةُ ْ
ب ُقـ ﱠو ِة ﱠ
صـ َﻼ ُ
الر ْغ َبةُ َو ﱠ
الر ْغ َبةُ ِفي ِهَ ،و ِإذَا لَ ْم تَ ْنقَ ِط ْع ﱠ
ِم ْنهُ َو َﻻ ﱠ
سـ ِ
قَ ،و ِب َح َ
ام َ
ح ْالخ َْلـ ِ
اسـتَ َد َ
الر ْه َب ِة َي ُك ُ
ير ِفي َها َحا َل ْال َج َو ِاز.
َو ﱠ
علَى ْال َك َما ِل أَ ْو التﱠ ْق ِ
ون ا ْس ِتي َفا ُؤهَا َ
ص ِ
ي َلـهَُ ،و َمـ ْن
ي ِ ) :ال ﱠ
ي َ
ع ْن النﱠ ِب ّ
عزيزي مستقبل اﻷمة :قَ ْد ُر ِو َ
ص َﻼةُ ِم ْك َيا ٌل ،فَ َم ْن َو ﱠفـى ُو ِّفـ َ
ع ِل ْمت ُ ْم َما قَا َل ﱠ ُ ِفي ْال ُم َ
َ
ي ِ  أ َ ﱠنـهُ َقـا َلَ ) :مـ ْن ه ََانـ ْ
علَ ْيـ ِه
ت َ
ي َ
ف فَقَ ْد َ
طفﱠ َ
عـ ْن النﱠ ِبـ ّ
ط ِفّ ِفـينَ (َ ،و ُر ِو َ
ص َﻼتُهُ َكان ْ
ع ﱠز َو َج ﱠل أَ ْه َونَ (.
ع َلى ﱠ ِ تَ َعالَى َو َ
َت َ
َ
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص .[٧٢ - ٧١





ببيان كذبها وأنها مختلقة ،فكلمـا رمـى الرافضـي




بشبهة أو طعن علـى صـحابي قـام شـيخ اﻹسـﻼم
بردهـــا أو بـــرده بكـــل اقتـــدار لينفيـــه عـــن هـــذا
الصحابي .هذا هو الخيار اﻷول ،وهـو فـي ظنـي
الخيار الذي كـان الحـافظ ابـن حجـر يريـد لشـيخ

قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..فهــات الشــاهد

اﻹسﻼم أن يسلكه مع الرافضي ،وهـو خيـار جيـد
ومقبول لو كان الخصم غيـر الرافضـي ..الخيـار

الثاني.
قام الميﻼني ،وقـال :الشـاهد الثـاني  -سـيدي

الثاني :وهو الذي اختاره شيخ اﻹسﻼم؛ ﻷنه يـراه

القاضي  -هو أن ابـن تيميـة ومدرسـته لـم يكتفـوا

ذا مفعــول فعــال فــي مواجهــة أكاذيــب الــروافض

بذلك الدفاع المستميت عن النواصب ..بل ضـموا

وغلوهم المسـتطير وهـذا الخيـار يـرى أن أجـدى

إليه ذكر مقوﻻتهم واﻻستشهاد بها والدفاع عنها..

طريقة لكف بأس الـروافض هـو مقابلـة شـبهاتهم

بل وإضافة المزيـد مـن الـدعم لهـا ..وهـو مـا لـم

بشبهات خصومهم من الخـوارج والنواصـب ،أي

يجرأ على تسطيره كل اﻷمـة مـا عـدا ابـن تيميـة

مقابلــة هــذا الطــرف بــذاك الطــرف المقابــل لــه،

ومدرسته من السابقين والﻼحقين.

ليخرج من بينهما الرأي الصـحيح الوسـط ،فكلمـا

قال القاضي :هذه دعـوى فمـا البينـات الدالـة

قــال الرافضــي شــبهة أو ً
طعن ـا فــي أحــد الخلفــاء
الثﻼثة – أبي بكر وعمر وعثمـان – قابلهـا شـيخ

عليها؟
قال الميﻼني :البينات الدالة على ذلـك كثيـرة

اﻹسﻼم بشبهة مشـابهة للنواصـب والخـوارج فـي

جـدا سـيدي القاضـي ،فكــل كتابـه ]منهـاج الســنة[

علي ..فهذه )حيلة( ذكية من شيخ اﻹسﻼم ضـرب

تنظيــر للنصــب ،وذكــر لمقــوﻻت النواصــب ،بــل

جميعـا،
بها النواصب بالروافض ليسلم من شرهم
ً

إضافة المزيد من التنظير والتأكيد لهـا ..وقـد أقـر

وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عنه من بادر باتهامـه

المتأخرون من أتباعه  -عند دفاعهم عنه  -بهذا..
فهــذا أحــدهم يبــرر ذلــك بقولــه) :إن المتأمــل
لهذه الظروف التي عاشها شيخ اﻹسﻼم أمـام هـذا

بتلك التهمة

الظالمة().(١

قال القاضي :وعيت هـذا ،فهـﻼ ضـربت لـي
أمثلة عن هذا.

الكتاب يجد أن لـه خيـارين ..الخيـار اﻷول :وهـو

قال الميﻼني :سأضرب لك أربعة أمثلة علـى

المشهور عند العلماء وأصـحاب التـآليف :هـو أن

ذلك ،وهـي كافيـة لبيـان مـدى حقـده علـى اﻹمـام

يقوم شـيخ اﻹسـﻼم بـدفع الطعـون عـن الصـحابة

علي ،ونصرته للنواصب في ذلك.



قال القاضي :فهات المثال اﻷول.
قال الميﻼنـي :المثـال اﻷول هـو قولـه) :فـإذا
قالـــت لـ ـــه الخـــوارج الـــذين يكفـــرون عليـ ـا أو
ظالمـا طالبـً ا
النواصـب الـذين يفسـقونه :إنـه كـان
ً
للــدنيا ،وإنــه طلــب الخﻼفــة لنفســه وقاتــل عليهــا
بالسيف ،وقتل على ذلك ألوفًا من المسلمين؛ حتى
عجز عن انفراده بـاﻷمر ،وتفـرق عليـه أصـحابه
وظهروا عليه فقاتلوه ،فهذا الكـﻼم إن كـان فاسـ ًدا
ففساد كﻼم الرافضي في أبي بكـر وعمـر أعظـم،
متوجهـا
وإن كــان مــا قالــه فــي أبــي بكــر وعمــر
ً
مقبوﻻً فهذا أولى بالتوجه والقبول().(٢
وبعــد أن نقــل هــذه الــتهم الخطيــرة فــي حــق
اﻹمام علـي راح ينتصـر لهـا بكـل مـا أوتـي مـن
قوة ،فقال) :ﻷنه من المعلوم للخاصـة والعامـة أن
من وﻻه الناس باختيـارهم ورضـاهم ،ومـن غيـر
أن يضرب أح ًدا ﻻ بسيف وﻻ عصـا ،وﻻ أعطـ ى
أح ًدا ممن وﻻه ماﻻً ،واجتمعوا عليه فلم يول أح ًدا
من أقاربـه وعترتـه ،وﻻ خلـف لورثتـه مـاﻻً مـن
مال المسلمين ،وكان لـه مال قـد أنفقـه فـي سـبيل
ﷲ فلم يأخذ بدله ،وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم
ما كان عنده لهم ..ثم مع هذا لم يقتل مسـل ًما علـى
وﻻ يتــه ،وﻻ قاتــل مســل ًما بمســلم ،بــل قاتــل بهــم
المرتدين عن دينهم والكفار؛ حتى شـرع بهـم فـي
فتح اﻷمصار ،واستخلف القـوي اﻷمـين العبقـري
الذي فتح اﻷمصار ونصب الديوان وعمر بالعـدل
واﻹحسان ،فإن جاز للرافضـي أن يقـول :إن هـذا
طالب ـا للمــال والرياســة ،أمكــن الناصــبي أن
كــان
ً
ظالم ـا طال ًبـا للمــال والرياســة،
يقــول :كــان علــي
ً
قاتـ ـــل علـــى الـ ـــوﻻية؛ حتـــى قتـ ـــل المســـلمون
كافرا ،ولـم يحصـل
بـعـضـهم بـعـضـ ًا ولـم يـقاتل
ً
للمسلمين في مدة وﻻيته إﻻ شر وفتنـة فـي ديـنهم
ودنيــاهم ..فــإن جــاز أن يقــال :علــي كــان مري ـ ًدا
لوجه ﷲ ،والتقصير من غيـره مـن الصـحابة ،أو
ً
مخطئـا مـع هـذه
يقال :كان مجته ًدا مصيبًا وغيره
الحال ،فـ إن يقـال :كـان أبـو بكـر وعمـر مريـدين
وجــه ﷲ مصــيبين ،والرافضــة مقصــرون فــي
معرفة حقهم ،مخطئون في ذمهم بطريـق اﻷولـى

واﻷحرى ،فإن أبا بكـر وعمـر كـان بعـدهما عـن

أمية وبني العباس ،وصﻼتهم وصيامهم وجهـادهم

شبهة طلب الرياسة والمال أشد من بعد علي عـن

للكفار ،فـإن ادعـوا فـي واحـد مـن هـؤﻻء النفـاق

ذلك ،وشبهة الخوارج الـذين ذمـوا عليـا وعثمـان

أمكــن الخــارجي أن يــدعي النفــاق ،وإذا ذكــ روا

وكفروهما أقرب من شبهة الرافضـة الـذين ذمـوا

شبهة ذكر ما هو أعظم منها ،وإذا قالوا مـا تقولـه

أبا بكر وعمـر وعثمـان وكفـروهم ،فكيـف بحـال

أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فـي

الصــحابة والتــابعين الــذين تخلفــوا عــن بيعتــه أو

البـاطن عــدوين للنبــي  أفسـدا دينــه بحســب

قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فـي أبـي

اﻹمكان ،أمكن الخارجي أن يقول ذلـك فـي علـي

بكر وعمر وعثمان ،فإن أولئـك قـالوا :مـا يمكننـا

ويوجــه ذلــك بــأن يقــول :كــان يحســد ابــن عمــه

أن نبايع إﻻ من يعدل علينـا ويمنعنـا ممـن يظلمنـا

والعداوة في اﻷهل وأنه كان يريـد فسـاد بينـه فلـم

ويأخذ حقنا ممن ظلمناه ،فـإذا لـم يفعـل هـذا كـان

يتمكن من ذلك في حياتـه وحيـاة الخلفـاء الثﻼثـة؛

ً
ً
عـاجزا أو
عاجزا أو ظال ًما ،وليس علينا أن نبـايع

حتى سعى في قتـل الخليفـة الثالـث وأوقـد الفتنـة؛

ظال ًما().(٣

بغضـا
حتى تمكن من قتل أصـحاب محمـد وأمتـه
ً
ً
مباطن ـا للمنــافقين الــذين
لــه وعــداوة ،وأنــه كــان

قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..فهــات المثــال
الثاني.

ادعوا فيه اﻹلهية والنبوة ،وكان يظهر خـﻼف مـا
يبطن ﻷن دينه التقية ،فلمـا أحـرقهم بالنـار أظهـر

قال الميﻼني :لم يكتـف ابـن تيميـة بكـل تلـك

إنكار ذلـك ،وإﻻ فكـان فـي البـاطن معهـم ،ولهـذا

التهم التي صاغها علـى لسـان النواصـب ،والتـي

كانت الباطنيـة مـن أتباعـه ،وعنـدهم سـره ،وهـم

تتهم عليا في فترة توليه الخﻼفـة ،والتـي تعـرض

ينقلون عنه الباطن الذين ينتحلونه().(٤

فيهـــا لكـــل صـــنوف اﻷذى لحمايـــة الـــدين مـــن

وهو يؤكد هذا الكـﻼم الخطيـر بكـل صـنوف

التحريف والتبديل ..بل راح يتهمه ـ علـى لسـانهم

التأكيــد؛ حتــى أنــه يعقــب عليــه بقولــه) :ويقــول

ـ بما هو أخطر من ذلك ..وهـو مـا يتعلـق بثبـوت

الخارجي مثل هذا الكﻼم الذي يـ روج علـى كثيـر

إيمانه وعدالته ..فقد قال في ذلك) :ومما يبين هـذا

من الناس أعظـم ممـا يـروج كـﻼم الرافضـة فـي

أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالتـه

الخلفـاء الثﻼثـة؛ ﻷن شـبه الرافضـة أظهـر فســا ًدا

مع كونهم على مذهب الرافضة ،وﻻ يمكنهم ذلـك

من شبه الخـوارج والنواصـب ،والخـوارج أصـح

إﻻ إذا صــاروا مــن أهــل الســنة ،فــإذا قالــت لهــم

مــنهم عقــﻼً وقصــ ًدا ،والرافضــة أكــذب وأفســد

الخوارج وغيرهم ممن تكفـره أو تفسـقه :ﻻ نسـلم

دينًا().(٥

ظالمـا – كمــا
كـافرا أو
أنـه كـان مؤمنـً ا بــل كـان
ً
ً
يقولون هم في أبي بكر وعمر – لم يكن لهم دليل
على إيمانه وعدله إﻻ وذلك الدليل على إيمان أبي
بكر وعمر وعثمان أدل ،فـإن احتجـوا بمـا تـواتر
من إسﻼمه وهجرته وجهاده ،فقد تواتر ذلـك عـن
هؤﻻء ،بل تواتر إسﻼم معاوية ويزيد وخلفاء بني






وصف اﻹمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم  سيدنا
وموﻻنا رسول ﷲ  ،في الفتح الثالث من أكمل الصلوات
علَ ٰى س ِ ِّركَ
س ِلّ ْم َ
على سيد الكائنات ،بقوله) :ٱلل ُه ﱠم َ
ص ِ ّل َو َ
ْ
كَ
َ
ت(،
سو ِلكَ ٱ ْل ُمؤيﱠ ِد مِ ن بِﭑﻵيَا ِ
ٱل ﱠ
س ِاري فِي َهيَا ِك ِل ٱ ْل َم ْوجُودَاتَِ ،و َر ُ
س ِاري بِكَ فِي ع ََوال ِِم
وفي الفتح الحادي عشر) :س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
ُ
ٱل ﱡ
ْ
ون(،
ور ،ٱ ْل ُمجْ لَى َ
ع ْنكَ لَكَ فِى َحض ََرا ِ
ُورَ ،و َحقِيقَ ِة ٱل ﱡن ِ
ظه ِ
ت ٱلبُط ِ
س ِاري بِكَ فِي ع ََوالِمِ كَ
وفي الفتح الثالث عشر) :س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
ﱠ
س َرتْ فِي
لرو ُ
ح ٱلتِي َ
لروحَانِيﱠ ِة( ،وفي الفتح السابع عشر) :ٱ ﱡ
ٱ ﱡ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
أَجْ سَامِ نَا ،فأحْ يَتْنَا ٱل َحيَاة الطيِّبَة ُمت َ َمتِ ّ ِعينَ بِأت َ ِّم نِ ْع َم ٍة مِ ْن َجنَابِكَ
ٱﻷ َ ْ
ع َظ ِمَ ،و َمقَامِ كَ ٱﻷَك َْر ِم( ،وفي الفتح الخامس والعشرين:
يع ٱ ْلعَ َوال ِِم بَ ْع َد ٱلتﱠ َج ِلّي(،
ي ِ ِل َجنَابِكَ ٱل ﱠ
)س ِ ِّركَ ٱ ْل َج ِل ّ
س ِاري فِي َج ِم ِ
س ِاري فِي ع ََوال ِِم
وفي الفتح الرابع والثﻼثين) :س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
س ِاري فِي
ٱلﻼﱠهُو ِ
ت( ،وفي الفتح الرابع واﻷربعين) :س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
اح بِ َحقِيقَتِ ِه ٱلد ِ ّﱡريـ ﱠ ِةَ ،و ُممِ ِ ّد ٱﻷ َ ْ
َاح
يع ٱ ْل َكا ِئ َنا ِ
شب ِ
وح ٱﻷ َ ْر َو ِ
تُ ،ر ِ
جَمِ ِ
شكَاتِيﱠ ِة( وفي الفتح الخامس واﻷربعين) :س ِ ِّركَ
بِ َمكَانَتِ ِه ٱ ْلمِ ْ
س ِاري فِي َ
ت َملَكُوتِكَ ( ،وفي الفتح الثالث والخمسين:
ب آيَا ِ
ٱل ﱠ
غ ْي ِ
سا ِري فِي ع ََوال ِِم ُم ْل ِككَ َو َملَكُوتِكَ ( ،وفي الفتح الرابع
)س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
ْف
س ِاري فِي َهيَا ِك ِل ٱ ْل َم ْوجُودَا ِ
ت ِبﭑ ْل َكش ِ
والخمسين) :س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
س ِاريَ ِة فِي
َان( ،وفي الفتح التاسع والخمسينُ ) :روحِ كَ ٱل ﱠ
َوٱ ْل ِعي ِ
َهيَا ِك ِل ع ََوال ِِم عَا ِلينَ ( ،وفي الفتح الثالث والستين) :س ِ ِّركَ ٱلﱠ ِذي
ين( ،وفي الفتح السابع والستين:
أ َ ْب َدعْتَ ﻷ َجْ ِل ِه ٱ ْل َخ ْل َ
ﻖ أ َجْ َم ِع ِ













س ِاري ِفي ع ََوال ِِم ُم ْل ِككَ َو َملَ ُكو ِتكَ (.
)س ِ ِّركَ ٱل ﱠ
كل هذه التأكيدات إذا ما وضعناها جن ًبا إلى جنب مع ما ذكره
اﻹمام في قصيدة) :صل يا رب وسلم على النبي طه السعيد(،
والتي حكى فيها كشفًا الحوار الذي يدور بين ﷲ عز وجل
ورسول ﷲ يوم القيامة ،وقد تضمن ذلك مخاطبة المولى
سبحانه للنبي :
ص ُل ُوجُو ِد ك َْونِي *** بَــــ ْل َوأ َ ْنتَ بِ ِه ٱ ْل َوحِ ي ْد
أ َ ْنتَ أ َ ْ
مِ ْنكَ أ َ ْوجَــدْتُ ٱ ْلعَ َوا ِل ْم *** َوأَضَــا َء بِــكَ ٱ ْل ُوجُــو ْد
لم يوصف مخلوق من قبل بأنه سر ﷲ الساري في
المخلوقات ،ولم يقال عن أحد قط أنه أصل وجود الكون ،وهذا
يعني أن إحياءنا لذكرى المصطفى  ،هو في حقيقة اﻷمر
إحياء لوجودنا ،إحياء لحياتنا ،تذكير لنا بأن كل من وما في
الكون مدين له بالفضل  ،لذلك قال اﻹمام أبو العزائم:
كل الذي أنا فيه فضل محمد *** منه بدا وإليه كان وصوليا




إذا كان السؤال عن شيء غيبي يخص مـراد
ﷲ ،فإن أفضل إجابة هي إجابته سبحانه.
روى اﻹمام محمد بن سهل فﻰ تفسـيره قـال:
]لقد بﻠﻐني أن ﷲ تﻌالﻰ أوحـﻰ إلـﻰ داود  :يـا
داود! انظر ﻻ أفوتك أنا ،فيفوتك كل شـيء ،فـإني
خﻠقـــت محمـ ـ ًدا  ﻷجﻠـــي ،وخﻠقـــت آدم 
ﻷجﻠه ،وخﻠقت عبادي المؤمنين لﻌبادتي ،وخﻠقـت
اﻷشياء ﻷجل ابن آدم ،فإذا اشتﻐل بمـا خﻠقتـه مـن
أجﻠه؛ حجبته عما خﻠقته من أجﻠي[).(١
هذا يﻌني أن ﷲ خﻠق سـيدنا وموﻻنـا رسـول
ﷲ  لذاتـــه ســـبحانه ،ثـــم خﻠـــق آدم ﻷجـــل
المصطفﻰ ،وخﻠق اﻷشياء كﻠهـا لبنـي آدم ،ولـذلك
فــالجميع مــدين بفضــل إيجــاده لســيدنا رســول ﷲ
 ،بﻌد ﷲ .
ولم تمر مناسبة ،إﻻ وذ ﱠكر ﷲ تﻌالﻰ اﻷنبيـاء
والمقربين مـن المﻼئكـة بهـذه الحقيقـة ،فقـد روى
ابن عاصم فﻰ السنة وأبو نﻌيم عن أنس ) :أن
ﷲ تﻌالﻰ قال :يا موسﻰ إنه من لقينﻰ وهو جاهـل
محم ًدا أدخﻠته النـار ،فقـال موسـﻰ :ومـن محمـد؟
قال :يا موسـﻰ وعزتـ ﻰ وجﻼلـ ﻰ مـا خﻠقـ ت خﻠ ًقـا
ﻰ منــهُ ،كتــب اسـمه مــع اســمﻰ قبــل أن
أكـرم عﻠـ ﱠ
أخﻠق السموات واﻷرض بألفﻰ سـنة() .(٢فـﻰ هـذا
الحــديث إشــارة إلــﻰ أوليتــه  وأســبقيته عﻠــﻰ
سائر الموجودات.
وروى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عبـاس
 قال) :أوحﻰ ﷲ إلﻰ عيسـﻰ  ،يـا عيسـﻰ
آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتـك أن يؤمنـوا
به ،فﻠوﻻ محمد مـا خﻠقـت آدم ،ولـوﻻه مـا خﻠقـت
الجنــة والنــار ،ولقــد خﻠقــت الﻌــرش عﻠــﻰ المــاء
فاضطرب فكتبت عﻠيه ﻻ إله إﻻ ﷲ محمد رسول
ﷲ فسكن() .(٣فﻰ مﻌـرض هـذا الحـديث القدسـ ي
يبــين ﷲ أن هــذا النبــﻰ هــو الســبب فــﻰ إيجــاد
الموجــودات فﻠــوﻻ وجــوده مــا وجــد شـ ﻰء .ولــذا
يجب عﻠـ ﻰ كـل شـ ﻰء اﻻعتـراف بـه  ومـن
تنكر له حرم عطاء أصﻠه  واسـتحق عـذاب
الحرمــان ،ولــذا قــال) :ولــوﻻه مــا خﻠقــت الجنــة
والنــار( ،ويؤيــد هــذا مــا رواه الــديﻠمﻰ عــن ابــن
عباس عن النبﻰ  قال) :أتـانﻰ جبريـل وقـال:
يا محمد لوﻻك ما خﻠقت الجنة ،ولوﻻك ما خﻠقـت
ضا ما رواه البيهقـﻰ بقولـه) :لـوﻻك
النار() ،(٤وأي ً
(
٥
)
لــوﻻك مــا خﻠقــت اﻷفــﻼك(  .مﻌنــﻰ هــذا لــوﻻ
وجـــود حقيقتـــه  اﻷولـــﻰ ،أصـــﻼً لوجـــود
الموجودات ،مـا وجـدت جنـة وﻻ نـار وﻻ سـماء
وﻻ أرض وﻻ إنــس وﻻ جــن ..فهــو فــﻰ حقيقتــه
أصل وتفرعت منـه اﻷصـول ..يقـول اﻹمـام أبـو
الﻌزائم ] :الﻠهم ص ِّل وس ِﻠّم عﻠﻰ اﻷصـ ل الـذى
تفرعت منه جميع اﻷصول[).(٦
ﱠ
ذكر القاضﻰ عياض فـ ﻰ الشـفاء ،قـال :
)أنـــا مـــن نـــور ﷲ ،والمؤمنـــ ون مـــن فـــيض
ﻰ
نورى() .(٧وهذا هو السر فﻰ قوله تﻌالﻰ :النﱠ ِبـ ﱡ
اجـهُ أُ ﱠم َهـات ُ ُه ْم
أَ ْولَﻰ ِبـا ْل ُمؤْ مِ نِينَ ِمـ ْن أَنفُ ِسـ ِه ْم َوأَ ْز َو ُ
)اﻷحزاب .(٦ :وإذا كانت حقيقة نور المـؤمن قـد
سترت عن البﻌض فـ ﻰ الـدنيا ،فإنهـ ا تكـون جﻠيـة

يــوم القيامــة ،قــال تﻌــالﻰَ  :ي ـ ْو َم تَ ـ َرى ا ْل ُم ـؤْ مِ نِينَ
ورهُم) الحديــد .(١٢ :وقــد
َوا ْل ُمؤْ مِ َنـا ِ
ت يَ ْس ـﻌَﻰ نُـ ُ
ورد أن النار تقول يوم القيامة :جز يا مؤمن أطفأ
نورك لهبﻰ).(٨
مﻌﻠوم أن كل اﻷوليـات بالنسـبة لﻠنـ ور اﻷول
المحمدى ما هﻰ إﻻ مظاهر ومرايا له ،فصار لها
بهــذه النســبة أوليــة مقيــدة ،ومــن هــذا نســتطيع أن
جامﻌـا
نفهم الحديث الذى رواه ميسرة الفجـر 
ً
ﻷوليات كثيرة يقول :قـال رسـول ﷲ ) :أول
مــا خﻠــق ﷲ روحــﻰ ،وأول مــا خﻠــق ﷲ نــورى،
وأول ما خﻠق ﷲ الﻌقل ،وأول مـا خﻠـ ق ﷲ القﻠـم،
وأول ما خﻠق ﷲ نور نبيك().(٩
لتوضيح ذلك نورد هـذا الحـديث الـذى ذكـره
القسطﻼنﻰ فﻰ المواهب الﻠدنية عـن عبـد الـرزاق
بســنده عــن جــابر بــن عبــد ﷲ اﻷنصــارى قــال:
]قﻠت :يـا رسـول ﷲ ،بـأبﻰ أنـت وأمـﻰ ،أخبرنـﻰ
عن أول شﻰء خﻠقه ﷲ تﻌالﻰ قبـل اﻷشـياء .قـال:
يا جابر! إن ﷲ تﻌالﻰ قد خﻠـق قبـل اﻷشـياء نـور
نبيك من نـوره ،فجﻌـل ذلـك النـور يـدور بالقـدرة
حيث شاء ﷲ تﻌالﻰ ،ولم يكن فﻰ ذلك الوقت لوح
وﻻ قﻠــم ،وﻻ جنــة وﻻ نــار ،وﻻ مﻠــك وﻻ ســماء،
ﻰ وﻻ
وﻻ أرض وﻻ شـــمس وﻻ قمـــر ،وﻻ جنـــ ﱞ
ﻰ ،فﻠمـا أراد ﷲ تﻌـالﻰ أن يخﻠـق الخﻠـق قسـم
إنس ﱞ
ذلك النور أربﻌة أجزاء :فخﻠـق مـن الجـزء اﻷول
القﻠم ،ومن الثانﻰ الﻠوح ،ومن الثالث الﻌرش.
ثم قسم الجزء الرابع أربﻌة أجزاء :فخﻠق من
الجزء اﻷول حمﻠة الﻌرش ،ومن الثانﻰ الكرسـﻰ،
ومن الثالث باقﻰ المﻼئكة.
ثم قسم الجزء الرابع أربﻌة أجزاء :فخﻠق من
اﻷول الســماوات ،ومـ ن الثــانﻰ اﻷرضـ ين ،ومــن
الثالث الجنة والنار.
ثم قسم الجزء الرابع أربﻌة أجزاء :فخﻠق من
اﻷول نــور أبصــار المــؤمنين ،ومــن الثــانﻰ نــور
قﻠوبهم  -وهﻰ المﻌرفـة بـا  -ومـن الثالـث نـور
أنسهم ،وهو التوحيـد ﻻ إلـه إﻻ ﷲ محمـد رسـول
ﷲ.(١٠)[..
 ويمكن أن نقول :إنه  هو الﻌقـل والقﻠـ موال ﱡد ﱠرة البيضاء وغيرها من اﻷشياء التﻰ وصـفت



باﻷوليــة ،يقــول اﻹمــام أبــو الﻌــزائم] :الﻠهــم صـ ِّل
وس ِﻠّم عﻠﻰ الﻌقل اﻷول الـذى أضـاء بنـور أوليتـه
عوالم اﻷرواح النورانية[).(١١
ﻰ بـــن أبـ ـ ﻰ طالـــب 
ســـأل اﻹمـــام عﻠـ ـ ﱡ
ﻰ
إلـ
أوحـﻰ
لما
قال:
)
؟
خﻠقت
المصطفﻰ  :مِ ﱠم
ﱠ
ربـ ﻰ مـا أوحــﻰ قﻠـت :يـا رب ِمـ ﱠم خﻠقتنـﻰ؟ قــال:
أرضــا وﻻ
وعزتــﻰ وجﻼلــﻰ لــوﻻك مــا خﻠقــت
ً
سماء .قﻠت :يا رب مـم خﻠقتنـﻰ؟ .قـال :يـا محمـد
نظــرت إلــﻰ صــفاء بيــاض نــورى الــذى خﻠقتــه
بقــدرتﻰ وأبدعتــه بحكمتــﻰ وأضــفته تشــريفًا إلــﻰ
عظمتﻰ ،فاسـتخرجت منـه جـز ًءا ،فقسـمته ثﻼثـة
أقســام :فخﻠقتــك وأهــل بيتــك مــ ن القســم اﻷول،
وخﻠقــت أزواجــك وأصــحابك مــن القســم الثــانﻰ،
وخﻠقت من أحبك من القسم الثالث ،فإذا كـان يـوم
القيامة رددت النور إلـﻰ نـورى ،وأدخﻠتـك وأهـل
بيتــك وأزواجــك وأصــحابك ومــن أحبــك جنتــ ي
برحمتي ،فأخبرهم بذلك عني().(١٢
مــن اﻹعجــاز البــالغ فــ ﻰ خﻠــق المصــطفﻰ
ومﻐايرته لﻠبشـرية أنـه  كـان إذا مشـﻰ عﻠـﻰ
الصخر يؤثر فيـه) ،(١٣وإذا مشـﻰ عﻠـﻰ الرمـل ﻻ
إظهارا ﻹعجازه الذاتﻰ المخالف لﻠناس
يؤثر فيه،
ً
جميﻌًا.
يذكر البخـارى ومسـﻠم فـﻰ صـحيحيهما :أنـه
 وقــف ليصــﻠﻰ بالنــاس فــﻰ مســجده ،وكــان
ينظر إلﻰ القبﻠة ،وقبل الدخول فـﻰ الصـﻼة نـادى
آمـرا
عﻠﻰ بﻌض المصﻠين فـﻰ الصـفوف الخﻠفيـة ً
إياهم باﻻعتدال فﻰ الصـف ،وبﻌـد الصـﻼة سـألته
الصحابة :يا رسول ﷲ إنك لم تنظر إلينا ونظـرك
لﻠقبﻠــة فكيــف رأيــت اعوجــاج الصــفوف؟ .فقــال
) :أنا لست كهيئتكم إنﻰ أرى مـن خﻠفـﻰ كمـا
أرى من أمامﻰ() .(١٤وهﻰ مﻐايرة لﻠناس جميﻌًا.
واســتوى عنــده  القريــب والبﻌيــد ،فقــد
ﷲ زَ َوى
روى مسﻠم فﻰ صحيحه قوله ِ ) :إنﱠ َ
َاربَ َهاَ ،و ِإنﱠ أ ُ ﱠمتِﻰ
ِﻰ اﻷَرْ َ
َارقَ َها َو َمﻐ ِ
ض فَ َرأَيْتُ َمش ِ
ل َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ى لِﻰ مِ ْن َها().(١٥
و
ز
ا
م
ا
ه
ك
ﻠ
م
غ
ﻠ
ب
ْ
ي
س
َ
ُ
َ
َ َ ِ َ
كمـــا اســـتوى عنـــده الماضـــﻰ والحاضـــر
والمستقبل ،فقد روى البخـارى فـﻰ صـحيحه قـال
مقامــا
ســيدنا عمــر ) :قــام فينــا النبــ ﻰ ً 
فأخبرنا عـن بـدء الخﻠـق؛ حتـ ﻰ دخـل أهـل الجنـة
منــازلهم وأهــل النــار منــازلهم ،حفــظ ذلــك مــن
حفظه ،ونسيه من نسيه().(١٦
وقــد اســتوى عنــده  عــالم المﻠــك وعــالم
المﻠكوت ،فقد روى اﻹمـام أحمـد فـﻰ مسـنده قـال
ِ ) :إ ِّنـ ـﻰ أَ َرى َمـ ـا ﻻ َتـ ـ َر ْونَ َ ،وأَ ْسـ ـ َم ُع َمـ ـا ﻻَ
حق لها أن تَئِ ﱠ
تَ ْس َمﻌُونَ  ،أَ ﱠ
س َما ُء َو ﱠ
ط ،ما فيهـا
ط ِ
ت ال ﱠ
ص ـابِ َع إﻻ عﻠيــه مﻠــكٌ ســاج ٌد ،لــو
موض ـ ُع أَرْ َب ـ ِع أَ َ
كثيـرا ،وﻻ
تﻌﻠمون ما أعﻠ ُم لضحِ ْكت ُم قﻠيﻼً ولبكيت ُ ْم
ً
ساءِ عﻠﻰ ا ْلفُ ُرشَاتِ ،ولخرجْ ت ُ ْم عﻠﻰ  -أو
تَﻠَذﱠ ْذت ُ ْم بالنِّ َ
ت تَجْ أ َ ُرون إلﻰ ﷲِ().(١٧
صﻌُ َدا ِ
إلﻰ  -ال ُ
فــﻰ هــذا الحــديث يشــير المصــطفﻰ إلـ ﻰ أن
نظرهم
رؤيتَه وسمﻌَه وعﻠ َمه
مﻐاير لﻠناس؛ ليُ ْﻠ ِفتَ
ٌ
َ
ٌ
تكوينـه؛ حيـث يسـتوى عنـ َده
مﻌجـز فـ ﻰ
إلﻰ أنـه
ِ
َ
ت(
الﻌــالم
اﻷعﻠــﻰ )عــالم ال َمﻠَ ُكــو ِ
رؤيــةُ وســماعُ
ِ

اﻷرض ،وهــذا
ـالم ال ُم ْﻠـكِ عﻠــﻰ
ِ
ـماع عـ ِ
برؤيـ ِة وسـ ِ
مﻐاير لﻠرس ِل السابقين ،فقد جاءت المﻼئكةُ لسي ِدنا
ٌ
ـام وذب ـ َح لهــم ليــأكﻠُوا،
إبــراهيم فﻠــم يﻌــر ْفهم ،وقـ َ
َ
وكذلك سي ﱡدنا لوط لم يﻌر ْفهم ،أما المصطفﻰ 
ُ
يﻌرفـه،
ى صـورةٍ فإنـه
فحينما يأتيه ال َمﻠَكُ عﻠـﻰ أ ِ ّ
وقد ورد فـﻰ صـحيح البخـارى أن جبريـل جـاءه
اﻹسـﻼم
 فﻰ صورةٍ بشري ٍة وأخذ يسـألُه عـن
ِ
واﻹحسـان ،والمصـطفﻰ يجيبـُ ه ،ويقـول
واﻹيمان
ِ
ِ
جبريل :صد ْقتَ  ،ثم قال بﻌـد ذلـك لﻠصـحابة :هـذا
جبري ُل جا َء ليﻌﻠ َمكم دينَكم) ،(١٨ولـم يقـلْ  :ليﻌﻠ ﱠمنـا؛
عﻠم ـه إﻻ مــن ﷲِ ولــيس
ﻷن المصــطفﻰ ﻻ يأخ ـذُ َ
ق.
من مخﻠو ٍ
ومــن اﻹعجــاز الــذاتﻰ أن المصــطفﻰ يــتحكم
ظهورا واختفاء ،من ذلك ما ذكره ابـن
فﻰ تكوينه
ً
كثيــر :أنــه بﻌــد نــزول ســورة المســد ،جــاءت أم
جميل بنت حرب امرأة أبﻰ لهب تريد أن تضرب
جالسـ ـا هـــو
المصـــطفﻰ بحجـــر ،بﻌـــد أن رأتـــه
ً
والصديق أبو بكر بمكة ،فقال الصديق  حينمـا
رآها قادمة :يا رسول ﷲ إن امرأة أبﻰ لهب تريـد
اﻻعتداء عﻠيـك ،فهيـا بنـا نقـوم مـن هـذا المكـان،
فأخبره  بالبقـاء وعـدم اﻻنصـراف ،وجـاءت
حمالة الحطب ،ولكنها لم تـره ،وهـو جـالس أمـام
أبﻰ بكر ،فقالت :يا أبا بكـر أيـن محمـد؟ ألـم يكـن
سا أمامك ،فضحك أبو بكر لقولها).(١٩
جال ً
وفــﻰ روايــة البيهقــﻰ ،قــال  :قــل تــرين
عندى أح ًدا؟) ،(٢٠وفﻰ رواية ابـن سـ ﻌد :جﻌـل ﷲ
بينﻰ وبينها مﻠ ًكا).(٢١
انظـر إلـﻰ هـذا المشــهد ،امـرأة أبـﻰ لهــب ﻻ
ترى رسول ﷲ  ،وفﻰ نفس المكان والزمـان
يراه أبو بكـر ،كيـف يختفـﻰ رسـول ﷲ  مـن
رؤية شخص فـﻰ حـين أنـه يـراه شـخص آخـر؟،
هــل يســتطيع أى مخﻠــوق عﻠــﻰ ظهــر اﻷرض أن
يكــون فــﻰ وقــت واحــد وزمــان واحــد بصــورة
ظــاهرة وصــورة غيــر ظــاهرة ،بصــورة مرئيــة،
وبصــورة غيــر مرئيــة؟ ،لــيس هــذا إﻻ لصــاحب
المﻌجزة الذاتية .
ومــن اﻹعجــاز الــذاتﻰ أن المصــطفﻰ يــتحكم
فﻰ تكوينه طوﻻً
وقصرا ،فقد ذكـر البيهقـﻰ وابـن
ً
عساكر :أنه  لم يكن يماشـيه أحـد مـن النـاس
إﻻ طاله  ،ولربما اكتنفه الـرجﻼن الطـويﻼن
الرب َْﻌـ ِة) ،(٢٢وفـﻰ
ب إلـﻰ ﱠ
فيطولهما فإذا فارقاه ن ُِسـ َ
خصـائص ابــن ســبع :كـان إذا جﻠــس يكــون كتفــه
أعﻠﻰ من الجالس.
روى عن ذكوان قال :لـم يكـن لـه  ظـل
فﻰ شمس وﻻ قمر) .(٢٣وروى ابن المبارك وابـن
الجوزى عن ابن عباس  أنه  لـم يقـم مـع
شمس قَ ﱡ
ط إﻻ غﻠب ضوؤه ضوء الشمس ،ولم يقـم
مع سراج إﻻ غﻠب ضوؤه ضوء السراج).(٢٤
نـورا
ويﻌﻠل ذلك ابن سـبع بقولـه :كـان 
ً
فكان إذا مشﻰ بالشمس أو القمر ﻻ يظهر له ظل.
وقــد وصــف الحـ ﱡ
بالس ـراج فقــال:
ـمس ِ ّ
ـق الشـ َ
ﱠاجـا) النبـأ ،(١٣ :ووصـف
َ و َجﻌَ ْﻠ َنـا ِسـ َرا ًجا َوه ً
ِيــــرا
ﻰ بالســــراج فقــــالَ  :و ِســــ َرا ًجا ﱡمن ً
النبــ ـ ﱠ

)اﻷحزاب .(٤٦ :فالسـراج المنيـر ضـوؤه أقـوى
ﱠ
الوهـاج؛ ﻷنــه لـيس لــه ظــل أمامــه،
السـراج
مـن ِ ّ
وهــ ﻰ حقيقــة تثبــت أن المصــطفﻰ نــ ور ،ولكــن
الشﻰء الﻌجيب أن ال ِﻌ َما َمةَ والﻌصا والجﻠبـاب مـع
المصطفﻰ  ﻻ يكون لها ظل ،فـإذا كانـ ت مـع
غيره كان لها ظـل؛ ﻷنـه  يـؤثر فـ ﻰ اﻷشـياء
وﻻ يتأثر بها.
مﻌنــﻰ هــذا أن بشــريته  نــور يفــوق كــل
اﻷنــوار الحســية بــل والمﻌنويــة ،وأنهــا صــفاء ﻻ
مثيل له ،ومـن الثابـت عﻠميـا أن اﻷشـياء المﻌتمـة
الكثيفة يظهر لها ظل فﻰ النور ،أمـا اﻷشـياء ذات
الصفاء كالزجـاج مـثﻼً ﻻ يظهـر لهـا ظـل ،وكـذا
النور ﻻ يظهر له ظل لوجود المجانسة.
وفـــﻰ اﻹســـراء والمﻌـــراج تجﻠـــت الحقيقـــة
النورانية لﻠبشرية النورانية المحمدية ،متمثﻠـة فـ ﻰ
إنســا وجنــا
ﻰ بشــريته عﻠــ ﻰ ســائر الخﻼئــق ً
رقــ ِ ّ
ضا وسـماوات ومـا فوقهـا ،ونﻼحـظ
ومﻼئكةً وأر ً
إمامـا
فيها ذروة السم ّ ِو فﻰ البشـرية :حـين صـﻠﱠﻰ ً
باﻷنبياء والمرسﻠين.
الســمو فــ ﻰ النورانيــة :حــين تجــاوز
وذروة
ِّ
أنـوار المﻼئكـة ،وأنـوار سـدرة المنتهـ ﻰ ،وأنـوار
الحجب ،وأنوار أستار الﻐيب ،إلﻰ أن دنـا فتـدلﱠﻰ،
فكان قاب قوسين أو أدنﻰ.
ونﻼحظ أن السرعة المذهﻠـة التـﻰ تمـت بهـا
الرحﻠـــة تفـــوق ســـرعة الضـــوء؛ ﻷنـــه ورد أن
المصــطفﻰ  عــاد مـ ن رحﻠتــه فوجــد فراشــه
دافئ ًا ،وقد ذكر السبكﻰ وصـاحب السـيرة الحﻠبيـة
أنه  عـاد فـﻰ لحظـة ،وهـذا يﻌنـ ﻰ أن الـزمن
الذى استﻐرقته هـذه الرحﻠـة زمـ ٌن ﻻ يكـاد يـذكر،
إذا عﻠمنا أن ضوء الشمس يصل إلﻰ اﻷرض فـ ﻰ
ثمــان دقــائق ..وهــذا دليــل عﻠـ ﻰ أن نــور بشــريته
 أرقﻰ من اﻷنـوار الماديـة؛ ﻷنـه مـن الثابـت
عﻠميا أن أى جسم يسير بسرعة الضوء فإن كتﻠته
تكون ما ﻻ نهاية ،والزمن = صـفر ،أى :يتوقـف
الزمن .أ ﱠما إذا كان هو نور فﻠن يتحـول إلـ ﻰ كتﻠـة
قريب ـا مــن الصــفر.
كثيفــة ولكــن الــزمن ســيكون
ً
وهــذه هـ ﻰ حقيقــة المصــطفﻰ حيــث كــان يســير
بسرعة تفوق سرعة الضوء ،ثم عاد هو هو دون
أى تﻐيير أو تحويل ..وهذا فﻰ حقيقته دليـل دامـغ
عﻠﻰ أنه  هو نور اﻷنوار كﻠها.
 -١أن يﻌتقد كل مسﻠم أن كل ذرة مـن ذرات
كيانه هﻰ من نور نبيه  تصديقًا لقوله تﻌـالﻰ:
سـو َل ﷲِ) الحجـرات.(٧ :
َ وا ْعﻠَ ُموا أَنﱠ ِفـي ُك ْم َر ُ
فيزداد إيمانه ،ويسمو فكره ،ويقوى يقينه ،وتﻌظم
محبته له  فﻰ قﻠبه ،وتزكو أخﻼقه ،ويﻌﻠم أنـه
مرتبط بـالكون وﻻبـد أن يكـون لَبِنـَ ةً صـالحةً فـ ﻰ
كيانه.
 -٢أن نفخــر بــديننا ونبينــا الــذى انفــرد بهــذه
الحقيقة ،وفﻰ ذلـك دعـوة لﻠتمسـك بـديننا ،وتسـﻠيم
كامل لما ورد إلينا عن نبينا .
 -٣أن نكـــون عﻠـ ـ ﻰ يقـــين أن الـــذى ينكـــر
نورانيــة المصــطفﻰ وأنــه أصــل الموجــودات هــو
ممن وصفهم ﷲ بقولـهَ  :وتـَ َراهُ ْم يَ ُ
نظـ ُرونَ ِإلَ ْيـكَ



ْص ـ ُرونَ ) اﻷعــراف .(١٩٨ :وقولــه:
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)محمد.(٢٠ :

لقرون عديدة ظل استيﻌاب الحقيقة المحمديـة
صــﻌبًا عﻠــﻰ غيــر المــؤمنين ،والــذين يقيســون
اﻷمــور بالﻌقــل ،لكــن الﻌﻠــم اليــوم أصــبح يقــود
لﻺيمان بهذه الحقيقة ،وهو أمـر يقﻠـق ويـزعج
الوسط الﻌﻠمي المﻠحد.
في البداية حدث شبه اتفاق بين الﻌﻠمـاء عﻠـﻰ
نظرية "اﻻنفجار الﻌظيم" ،وهي التي تفتـرض أن
نشــأة الكــون كانــت مــن جــزيء واحــد ،وهــو
الجــزيء المتفــرد ،الــذي تمــدد بفضــل الحــرارة
فنشأت اﻷكوان كﻠها ،هذا الجزيء هو فـي حقيقـة
اﻷمر القبضة النورانيـة المحمديـة ،التـي قسـم ﷲ
منهــا بﻌــد ذلــك الخﻠــق كمــا جــاء فــي حــديث
المصطفﻰ  لجابر.
ما زالت اﻷبحاث تجري لﻠكشـف عـ ن حقيقـة
هذا الجزيء المتفرد في الﻐرب ،ونحـن نـوقن أن
الﻌﻠم عندما يبﻠغ تمامـه سـيدرك الجميـع أن أصـل
هذا الكون هو :النور المحمـدي ،ومـا يحـدث مـن
اكتشافات ما هو إﻻ عﻼمـات يظهرهـا لهـم الحـق
سبحانه؛ حتﻰ يصـﻠوا إلـﻰ الحـق مصـداقًا لقولـه:
ق َو ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َحت ﱠ ٰﻰ َيت ََبـيﱠنَ
َ سن ُِري ِه ْم آ َيا ِتنَا ِفي ْاﻵفَا ِ
لَ ُه ْم أَنﱠهُ ا ْل َح ﱡق) فصﻠت.(٥٣ :
ثم إن عﻠماء الفيزياء الكميـة منـذ عقـود وهـم
مشﻐولون بنظرية "النسبية" ،ومـا نـتج عنهـا مـن
تمكنهم الﻌـام قبـل الماضـي) (٢٥مـن تصـوير أول
صــــورة لثقــــب أســــود ،وهــــو الــــذي كثــــرت
اﻻفتراضات البشرية حوله ،وبدا يتضـح لهـم أنـه
أقرب مـا يكـون لوصـف القـرآن ووصـف سـيدنا
رسول ﷲ  لسدرة المنتهﻰ.
فالثقوب السوداء هي مكان ذو مجـال جاذبيـة
عنيف بشدة ،لدرجة أنه ﻻ مـادة ،وﻻ إشـﻌاع ،وﻻ
حتــﻰ الضــوء يفــر منــه ،ولــذلك عنــدما تحــدث
المولﻰ عـن المﻌـراج قـال :والـنجم إذا هـوى،
فﻼ شيء يستطيع أن يفر مـن هـذا الثقـب ،ولـذلك
قال اﻷمين جبريـل لﻠحبيـب المصـطفﻰ ) :إن
تقدمت احترقت ،وأنت إن تقـدمت اخترقـت ،ومـا
منــا إﻻ لــه مقــام مﻌﻠــوم(؛ ﻷن جبريــل لــو تقــدم
ﻻحترق مثل النجوم داخل هذا الثقب.
في عام ٢٠١٦م نجح الﻌﻠماء ﻷول مـرة فـي
تسجيل  ٣حاﻻت لنجوم تهوى في الثقب اﻷسود.
عنــدما ينظــر اﻻنســان الﻌــادي بــأي وســيﻠة
لمنطقة الثقب اﻷسود في الفضـاء لـن يـتمكن مـن
رؤيتها بشكل مباشر؛ ﻷن البصر الطبيﻌي يـزوغ
عنهـا ويتخطـﻰ حـدود هـذه المنطقـة ويمكـن فقـط
رؤية ما حولها وما بﻌدها ،وكأن هذه المنطقة من
الفضاء تﻌمل كالﻌدسـة ،ويطﻠـق عﻠـﻰ مـا يحـدث
لﻠبصر عند هذه المنطقة اسم "عدسـة الجاذبيـة" ،
فقد أثبت عﻠماء الفيزياء الفﻠكية أن الثقـب اﻷسـود
يحنــي الضــوء ليﻌمــل " كﻌدســة كونيــة مكبــرة"
وبذلك يتيح الثقـب اﻷسـود لﻠﻌﻠمـاء إمكانيـة رؤيـة

أي مجرة توجد وراءه أبﻌد منه.
القرآن لفت انتباهنا إلﻰ حقيقة مثيرة لﻺهتمام
بشأن هذا الموضـوع فـي سـورة الـنجم فـي اﻵيـة
ص ُر َوما َ
 ،١٧حين قال تﻌالﻰَ  :ما زا َ
طﻐﻰ
غ ْال َب َ
ت َر ِّبـ ِه ْال ُك ْبـرى ،وهـذا تأكيـد
* لَقَ ْد َرأى مِ ْن آيا ِ
أن الثقــب اﻷســود هــو الســدرة ،وأن رســول ﷲ
بطبيﻌته النورانية استطاع أن يرى مـ ا فـي الثقـب
اﻷسود ،عﻠﻰ عكس باقي المخﻠوقات".
حتــﻰ وقــت قريــب ،كــان يﻌتقــد أن الثقــوب
السوداء تتمتع بقوة جاذبية )ﻻ منتهﻰ( لها ،والتـي
تنبــع مــن أعماقهــا ،وتؤكــد أن ﻻ شــيء وﻻ حتــﻰ
الضوء يمكنـه أن يهـرب منهـا ،وأن الرحﻠـة إلـﻰ
الثقب اﻷسود هـي بمثابـة رحﻠـة فـي اتجـاه واحـد
وليس لها تذكرة رجوع ،ولكن عﻠماء مثل جورج
بــولن ،ورودولفــو جــامبيني ،وجيــرارد هوفــت
تمكنوا من إثبات عكـس هـذا ،وأن الطاقـة القويـة
يمكنها الهروب من داخل الثقوب السوداء.
بحســب تفســيرهم فــإن الثقــوب الســوداء ﻻ
ً
مـدخﻼ لﻌـالم
تنتهي في )الﻼ منتهـﻰ( ،بـل تﻌتبـر
آخر ،ودعم هذه النظرية عـ الم الفيزيـاء المشـهور
ستيفن هوكينج حيث أوضح أن هناك مخر ًجا مـن
الثقـب اﻷسـود ،لكنـه أشــار إلـﻰ أن هـذا المخــرج
يكــون فــي عــالم آخــر غيــر عالمنــا ،وشــدد عﻠــﻰ
اســتحالة أن يــدخل بشــري الثقــب اﻷســود ويﻌــود
مرة أخرى إلينا.
نحن عﻠـﻰ يقـين أنـه عنـدما يفـيض ﷲ عﻠـﻰ
الﻌﻠماء بالمزيـد مـن الﻌﻠـم فـي هـذا الجانـب فإننـا
سنشــهد تـــدريس اﻹســـراء والمﻌـــراج والحقيقـــة
المحمدية فـي مـدارس الﻐـرب ،باعتبارهـا حقيقـة
عﻠمية صـرفة ،بﻌيـدًا عـن كونهـا حقيقـة إيمانيـة؛
ق َوفـِ ي
ﻷن ﷲ وعد بأن يريهم اﻵيات فـِ ي ْاﻵ َفـا ِ
أَنفُ ِس ِه ْم َحت ﱠ ٰﻰ َيت َ َبيﱠنَ لَ ُه ْم أَنﱠهُ ا ْل َح ﱡق) فصﻠت.(٥٣ :
بــل إن الﻌديــد مــن المفكــرين الﻐــربيين اﻵن
مهووسين بدراسـة سـورة الـنجم واﻵيـات الفﻠكيـة
في القرآن ،وأصـبحت قصـة اﻹسـراء والمﻌـراج
نظرا ﻷنهـا المﻌجـزة الكونيـة
تؤخذ في الحسبانً ،
الوحيدة التي خص ﷲ بهـا مخﻠـوق ،وهـي مفتـاح
لفهمنــا لﻌالمنــا والﻌــوالم اﻷخــرى ،ومــع الوقــ ت
سـيثبت لهـؤﻻء عﻠميـا أن هـذا الحـدث كـان دلـيﻼً
دامﻐًا عﻠﻰ الحقيقـة المحمديـة ،فمـع كـل اكتشـاف
يقولون إنه ﻻ يسـتطيع بشـري أن يختـرق هـذا أو
يفﻌل هذا ،وهـم محقـون ،فرسـول ﷲ ؛ ﻷنـه
أصل الﻌوالم وروح اﻷكـوان ،يطـوى لـه الزمـان
والمكــان ،وهــو المخﻠــوق الوحيــد القــادر عﻠــﻰ
اختراق الزمكان ،أو الزمان المكـاني ،وهـو دمـج
لمفهومي الزمان والمكـان ،وهـو الفضـاء بأبﻌـاده
اﻷربﻌــة ،اﻷبﻌـ اد المكانيــة الثﻼثــة التــي نﻌرفهــا:
الطول والﻌرض واﻻرتفاع ،مضاف إليها الـزمن
كبﻌد رابع ،هذا الفضاء الرباعي يشـكل نسـي ًجا أو
شبكة تحمل كل شيء في هذا الكون.
منذ  ١٤٠٠عا ًما وهناك من أبناء هـذه اﻷمـة
من يجادل ويرفض اﻻعتراف بالحقيقة المحمدية،
والبﻌض يتقبل اﻹسراء والمﻌراج عﻠـﻰ مضـض،

ولوﻻ أن القرآن تحدث عن هذا الحـدث ﻷنكـروه،
وهناك جانب آخر مـن شـذاذ اﻵفـاق يطﻠبـون منـا
أن نكــف عــن اﻻحتفــال بمولــد ســيدنا رســول ﷲ
 وإحيــاء أيامــه ومﻌجزاتــه ،مثــل اﻹســراء
والمﻌــراج ،لتبقــﻰ اﻷمــة مفصــولة عــن روحهــا،
وعن الحقائق الﻌﻠمية التـي تثبـت تفـرد نبيهـا عـن
باقي خﻠق ﷲ.
يحق لكل مسـﻠم أن يفخـر بحقيقـة نبيـه ،
وأن يدين له بالفضل دو ًما ،وأن يبقﻰ متصﻼً بـه؛
ﻷنه روح الكون ،والسر الساري فينا ،فقربك مـن
رسول ﷲ  وأهل بيته ،الـذين هـم مـن نـوره،
يبﻌث فيك الحياة ،وبﻌدك عـنهم مـوت ،وإن كنـت
ما زلت تتنفس وتسير عﻠﻰ قدميك.
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.
) (١ينظــر :تفســير التســترى ﻷبــﻰ محمــد ســهل بــن عبــد ﷲ
ع َﻠـﻰ ُهـدًى
التسترى  ،٢٧/١عند تفسير قوله تﻌالﻰ :أ ُ ْولَ ِئـكَ َ
ِّمـن رﱠ ِبّ ِهـ ْم َوأُ ْو َل ِئـكَ ُهـ ُم ْال ُم ْفﻠ ُِحـو َن) البقــرة -(٥ :ط – ١.دار
الكتب الﻌﻠمية -بيروت – لبنان – ١٤٢٣ه.
) (٢جاء فﻰ الســنة ﻻبــن أبــﻰ عاصــم  ٣٠٦ -٣٠٥/١حــديث
 ،٦٩٦بـــاب نســـبة الـــرب تبـــارك وتﻌـــالﻰ ،ط .١المكتـــب
اﻹسﻼمﻰ ،بيروت١٤٠٠ ،ه ١٩٨٠ -م ،وحﻠية اﻷولياء ﻷبﻰ
نﻌـــيم  ،٣٧٦/٣ط .١دار الكتـــب الﻌﻠميـــة بيـــروت  -لبنـــان،
١٤٠٩ه ١٩٨٨ -م ،ولسان الميزان ﻻبن حجــر  ،٧٧/٤بــاب
من اسمه سﻌيد ،سﻌيد بــن موســﻰ اﻷزدى ،ط .١دار البشــائر
اﻹســـﻼمية لﻠنشـــر والتوزيـــع ،بيـــروت  -لبنـــان١٤٢٣ ،ه -
٢٠٠٢م ،وكــذا ميــزان اﻻعتـــدال لﻠــذهبﻰ  ،٢٣٢/٣حـــرف
السين ،ط .١دار الكتب الﻌﻠميــة ،بيــروت  -لبنــان١٤١٦ ،ه -
١٩٩٥م.
) (٣ينظر :المستدرك عﻠﻰ الصحيحين  ،٦١٥ -٦١٤/٢بــاب
دﻻئــل النبــوة ،ط .دار المﻌرفــة ،بيــروت  -لبنــان ،حــديث
 ،٤٢٢٧والفتــاوى الحديثيــة ﻻبــن حجــر الهيتمــﻰ ،١٣٧/١
مطﻠب فﻰ جماعة يصﻠون عﻠﻰ النبﻰ  الخ ،والخصــائص
الكبــرى لﻠســيوطﻰ  ،١٢/١ط .دار الكتــب الﻌﻠميــة ،بيــروت،
١٤٠٥ه ١٩٨٥ -م ،وســبل الهــدى والرشــ اد  ،٩٤/١البــاب
الثــانﻰ فــﻰ خﻠــق آدم وجميــع المخﻠوقــات ﻷجﻠــه  ،وكــذا
السيرة الحﻠبية .٢٩٥/١
) (٤ينظــر :جــامع اﻷحاديــث لﻠســيوطﻰ  ٧٧/١حــديث ،٣٦٩
وأخرجه الديﻠمﻰ  ٢٢٧/٥حديث  ،٨٠٣١وكنز الﻌمال لﻠمتقﻰ
الهنــدى  ٤٣١/١١حــديث  ،٣٢٠٢٥وكشــف الخفــا لﻠﻌجﻠــونﻰ
 ٤٥/١حديث .٩١
) (٥ينظــر :كشــف الخفــا لﻠﻌجﻠــونﻰ  ١٦٤/٢حــديث ،٢١٢٣
ومﻌارج القدس ﻷبﻰ حامد الﻐزالﻰ .١١٤/١
) (٦ينظر :نيــل الخيــرات بمﻼزمــة الصــﻠوات ،الفــتح الرابــع
ص ،٥٣ط ،٢٦ .دار الكتاب الصوفﻰ – القاهرة١٤١٥ .ه -
١٩٩٥م.
) (٧ينظر :تفسير حقﻰ  ،٥٦/٩تفسير سورة الفتح.
) (٨ينظـــر :جـــامع اﻷحاديـــث لﻠســـيوطﻰ  ١١٥/٤حـــديث
 ،١٠٥٣٢والمﻌجم الكبير لﻠطبرانــﻰ  ٢٥٩ -٢٥٨/٢٢حــديث
 ،٦٦٨وشﻌب اﻹيمــان لﻠبيهقــﻰ  ٥٧٨ -٥٧٧/١حــديث ،٣٦٩
باب فﻰ أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة ودار الكافرين ومآبهم
النار ،وكنز الﻌمال لﻠمتقﻰ الهندى  ٣٨٥/١٤حديث ،٣٩٠٢٩
كتاب القيامة ،باب الصراط ،وكذا المقاصد الحسنة لﻠســخاوى
 ١١٨/١حديث  ،٣٤٤وكشف الخفا لﻠﻌجﻠونﻰ  ٣١٣/١حديث
 ،١٠١٠ومجمع الزوائد لﻠهيثمــﻰ  ٦٥٢/١٠حــديث ،١٨٤٤٦
كتاب البﻌث ،باب ما جاء فــﻰ الصــراط والميــزان والــورود،



وحﻠية اﻷولياء ﻷبﻰ نﻌــيم  ،٣٢٩/٩ط .١دار الكتــب الﻌﻠميــة،
بيــروت  -لبنــان١٤٠٩ ،ه ١٩٨٨ -م ،ولســان الميــزان ﻻبـ ن
حجر  ،١٦٦/٨وميزان اﻻعتدال لﻠذهبﻰ .٥٢٢/٦
) (٩ينظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لﻠمــﻼ عﻠــﻰ
القارى  ،٢٧٠/١كتاب اﻹيمان ،باب اﻹيمان بالقدر ،ط .١دار
الكتب الﻌﻠمية ،بيروت  -لبنــان١٤٢٢ ،ه ٢٠٠١ -م ،وتفســير
النيسابورى  ،٣٨٨/٤تفسير سور اﻹســراء ،ط .١دار الكتـ ب
الﻌﻠمية بيروت لبنان ١٤١٦ه ١٩٩٦م.
) (١٠ينظـــر :المواهـــب الﻠدنيـــة  ،٧٢ -٧١/١ط .المكتـــب
اﻹسﻼمﻰ ،وكشف الخفا لﻠﻌجﻠونﻰ  ،٢٦٥/١حديث .٨٢٧
) (١١ينظر :نيل الخيرات بمﻼزمة الصﻠوات ،الفــتح الثالــث،
ص.٥٠
) (١٢ينظــر :نزهــة المجــالس ومنتخــب النفــائس لﻠصــفورى
 ،٧٤/٢ط .المطبﻌة الكاستﻠية .باب ذكر مناقــب ســيد اﻷولــين
واﻵخرين .
) (١٣ينظر :ســبل الهــدى والرشــاد  ،١٠٨/٢بــاب فــﻰ صــفة
ساقيه وفخذيه وقدميه .
) (١٤ينظر :صــحيح البخــارى  ١٥٢ -١٥١/١حــديث ،٤١٨
 ٢٤٢/١ ,٤١٩حــديث  ،٧٤٢بــاب الخشــوع فــﻰ الصــﻼة،
 ٢١٧/٤حديث  ،٦٦٤٤بــاب كيــف كانــت يمــين النبــﻰ ،
ط .١المطبﻌــة الســﻠفية  -القــاهرة١٤٠٠ ،ه ,وصــحيح مســﻠم
 ٣١ ،٣٠/٢حديث  ،١٠٠٤الطبﻌة السﻠطانية.
) (١٥ينظر :صحيح مسﻠم  ١٧١/٨حديث رقم  ،٧٤٤٠كتاب
الفتن وأشراط الساعة ،باب هﻼك هذه اﻷمة بﻌضهم ببﻌض.
) (١٦ينظر :صحيح البخارى  ٤١٨/٢حــديث  ,٣١٩٢كتــاب
بـــدء الخﻠـــق ،ط .١المطبﻌـــة الســـﻠفية  -القـــاهرة١٤٠٠ ،ه،
وصحيح مسﻠم  ١٧٢/٨حديث  ،٧٤٤٥كتــاب الفــتن وأشــراط
الساعة ،باب إخبار النبﻰ  فيما يكون إلﻰ قيام الساعة.
) (١٧ينظر :مسند أحمد بن حنبل  ٤٠٥/٣٥حديث ،٢١٥١٦
ط .١مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنــان١٤٢٠ ،ه ١٩٩٩ -م،
وسنن الترمــذى  ٥٥٦/٤حــديث  ,٢٣١٢كتــاب الزهــد ،ط.١
مصطفﻰ البابﻰ الحﻠبﻰ وأوﻻده بمصــر١٣٨٢ ،ه ١٩٦٢ -م،
وكذا شﻌب اﻹيمان لﻠبيهقﻰ  ٢٢٦/٢حديث  ،٧٦٤ط .١مكتبة
الرشد لﻠنشر والتوزيع ،الممﻠكة الﻌربية السﻌودية  -الرياض،
١٤٢٣ه ٢٠٠٣ -م
) ( ينظـــر :صـــحيح البخـــارى  ٣٣/١حـــديث  ،٥٠بـــاب
جبريــل النبــﻰ  عــن اﻹيمــان واﻹســﻼم واﻹحســان وعﻠــم
الساعة ،ط .١المطبﻌة السﻠفية  -القاهرة١٤٠٠ ،ه.
) ( ينظــر :تفســير القــرآن الﻌظــيم ﻻبــن كثيــر -٤٩٧/١٤
 ،٤٩٨تفســير ســورة المســد ،ط .١مؤسســة قرطبــة لﻠطبــع
والتوزيع والنشر١٤٢١ ،ه ٢٠٠٠م.
) ( ينظر :دﻻئل النبوة لﻠبيهقﻰ  ،١٩٦ -١٩٥/٢باب قــول
ﷲ َ  :و ِإذَا قَ َرأْتَ ْالقُرآ َن َج َﻌ ْﻠنَا َب ْينَكَ َو َبيْنَ الﱠذِينَ ﻻَ يُؤْ مِ نُونَ
ورا) اﻹســراء ،(٤٥ :ط .١دار الكتــاب
بِاﻵخِ َرةِ حِ َج ًابـا ﱠم ْسـت ُ ً
الﻌﻠمية ،بيروت  -لبنان١٤٠٨ ،ه ١٩٨٨ -م.
) ( ينظر :سبل الهدى والرشاد  ،٨٧٩ -٨٧٨/١٠باب فﻰ
عصمته  مــن الﻌــوراء بنــت حــرب بــن أميــة امــرأة أبــﻰ
حجابــا( ،ط .المجﻠــس
لهــب ،بﻠفــظ) :جﻌــل ﷲ بينــﻰ وبينهــا
ً
اﻷعﻠﻰ لﻠشئون اﻹسﻼمية  -القاهرة١٤١٨ ،ه ١٩٩٧ -م.
) ( ينظــر :جميــع الوســائل فــﻰ شــرح الشــمائل ،١١/١
 ،٣٤/١لﻠمﻼ عﻠﻰ القارى ،ط .المطبﻌة الشرفية بمصر.
) (٢٣ينظر :سبل الهــدى والرشــاد  ،١٢٣/٢بــاب فــﻰ مشــيه
 وأنه لم يكن يرى له ظل ،٣٩٠/١١ ،بــاب فيمــا اخــتص
به  عن أمته من الفضــائل والكرامــات ،والســيرة الحﻠبيــة
 ،٣٩٨/٢والخصائص الكبرى لﻠسيوطﻰ  ،١١٧/١بــاب اﻵيــة
فــﻰ طولــه  ١٢١/١ ،بــاب وفــد الجــن ،والشــفا بتﻌريــف
حقوق المصطفﻰ لﻠقاضﻰ عياض .٣٦٠/١
) (٢٤ينظر :السيرة الحﻠبيــة  ،٤٤١/٣بــاب يــذكر فيــه صــفته
الظاهرة  وإن شاركه فيها غيره ،وسبل الهــدى والرشــاد
 ،١٢/٢باب فــﻰ حســنه  ،٥٧/٢ ،بــاب فــﻰ صــفة وجهــه
.

الدكتور



على محبة المؤمن

تعالى بل يقابلها محبـة

ﷲ تعالى للمـؤمن ،لـذا كـان مقيـاس اﻹيمـان
ﻻبــد مــن تــوفر عنصــرين فــﻲ ســلوك

الصـحيح الـذى يرضـى عنـه ﷲ متمـثﻼً فـﻲ

الشخص؛ حتى يعد تصرفه عبادة ،وهو الذل

وصــفه تعــالى للمجتمــع المــؤمنَ  :ي ـا أَي َﱡه ـا

والحــب ،فالخضــوع والــذل بــدون المحبــة،

ف
الﱠذِينَ آ َمنُواْ َمن َي ْرتَ ﱠد ِمـن ُك ْم َ
عـن ِد ِينـ ِه فَ َ
سـ ْو َ

كذلك المحبة بدون الخضوع ومذلة ﻻ يشـكل

ﱡونــهُ) المائــدة:
َيــأْتِﻲ ّ ُ ِب َقــ ْو ٍم ي ُِحــ ﱡب ُه ْم َويُحِ ب َ

أي منهما عبادة بالمفهوم اﻹسـﻼمﻲ لهـا عنـد

.(٥٤

ابن تيمية ،فمن خضع ﻹنسان مع بغضـه لـه
ﻻ يكون عاب ًدا له ،ولو أحب شيئًا ولم يخضع

ادعــاء حــب ﷲ ﻻ يصــدق إﻻ بالطريقــة
التﻲ حددها ﷲ سبحانه ،أما أن يـدعى امـرؤ

أ( المحبة بين العابد والمعبود:

أنه محب

إن مفهــوم العبــادة فــﻲ اﻹســﻼم مــرتبط

ادعاء باطـل وزعـم كـ اذب ،قـال ﷲ تعـالى:

سبحانه الذى سـبق أن

قُلْ إِن ُكنت ُ ْم تُحِ بﱡونَ ّ َ فَات ﱠ ِبعُونِﻲ يُ ْح ِبـ ْب ُك ُم ّ ُ

أشــرنا إليــه أن الصــفة التــﻲ أكثــر ﷲ مــن

ور ﱠر ِحـي ٌم) آل
َو َي ْغ ِفـ ْر لَ ُكـ ْم ذُ ُنـو َب ُك ْم َو ّ ُ َ
غفُـ ٌ

وصف نفسه بها فﻲ القرآن الكريم هﻲ صـفة

عمران.(٣١ :

بالمفهوم اﻹسﻼمﻲ

الرحمة ،ومـن مسـ تلزمات الرحمـة المحبـة،
وفى العقيدة اﻹسﻼمية أن المحبـة ﻻ تقتصـر

مع حبـه مغفـرة لذنوبـه أمـا الكـافرون الـذين
يبتعدون عن طاعـة ﷲ فهـم مطـرودون مـن
محبتــه؛ لــذلك أتبعــت اﻵيــة الســابقة ُ قــلْ
سـو َل فـإِن ت ََو ﱠلـ ْواْ َفـإِ ﱠن ّ َ ﻻَ
الر ُ
أَطِ يعُـو ْا ّ َ َو ﱠ
يُحِ بﱡ ْالكَاف ِِرينَ ) آل عمران.(٣٢ :
ج( محبة ﷲ فوق كل محبوب:

ب( محبة ﷲ ﺗعالﻰ باﺗباع شريعﺗه:

له لم يكن عاب ًدا له.

ورسله ،فإن فعل المؤمن ذلك أحبه ﷲ وزاده

ثم يخالف كل ما أمر به ﷲ فهو

بعـض النـاس يزعمـون أنهـم يحبـون ﷲ
ولكنهم يشركون فﻲ حبه سواه من النـاس أو
اﻷشياء أو المعانﻲ ،ومثل هذه المشاركة فـﻲ
المحبة يرفضها ﷲ ويعذب أصحابها ،سـواء
أكــان حــبهم لغيــر ﷲ معــادﻻً لحــبهم  ،أو
اس َمن َيتﱠخِ ذُ
زائ ًدا عنه .قال تعالىَ  :ومِ نَ ال ﱠن ِ
ب ّ ِ َو ﱠالـذِينَ
ُون ّ ِ أ َندَادا ً يُحِ بﱡو َن ُه ْم َك ُح ّ ِ
مِ ن د ِ
ش ﱡد ُحبا ِ) البقرة.(١٦٥ :
آ َمنُواْ أ َ َ

فالــدليل علــى محبــة اﻹنســان

تعــالى

يكون باتباع الشريعة التﻲ أنزلها على أنبيائه



وفى معرض المقارنة فـ ﻲ درجـة الحـب
بين ﷲ وبين سواه يقول ﷲ تعـالىُ  :قـلْ إِن

َك ـانَ َآبـا ُؤ ُك ْم َوأَب َْن ـآ ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ ـ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ـ ْم

إِن ُكنت ُ ْم تُحِ بﱡونَ ّ َ فَاتﱠ ِبعُونِﻲ يُحْ ِب ْب ُك ُم ّ ُ.

بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات

ارة ٌ
يرت ُ ُك ْم َوأ َ ْمـ ـ َوا ٌل ا ْقت ََر ْفت ُ ُم َ
َو َ
وهـ ـا َوت َِجـ ـ َ
ع ِشـ ـ َ

واﻷحاديث الكثيرة مثـل) :والـذي نفسـ ﻲ

هل يبقى من درنه شﻲء؟( قالوا :ﻻ يبقى من

ت َْخ َ
ض ـ ْو َن َها أ َ َح ـبﱠ
س ـا ِكنُ ت َْر َ
َس ـا َدهَا َو َم َ
ش ـ ْونَ ك َ

بيده ﻻ يؤمن عبد؛ حتى يحب ﻷخيه ما يحبـه

درنــه شــ ﻲء ،قــال) :فــذلك مثــل الصــ لوات

ســ ِبي ِل ِه
ِإ َلــ ْيكُم ِ ّمــنَ ّ ِ َو َر ُ
ســو ِل ِه َو ِج َهــا ٍد ِفــﻲ َ

لنفسه(.

الخمس يمحو ﷲ بهن الخطايا(.

ْ
ِﻲ ّ ُ ِبـأ َ ْم ِر ِه َو ّ ُ ﻻَ َي ْهـدِي
َفتَ َر ﱠب ُ
صواْ َحتﱠى َيأت َ

والصــﻼة التـ ﻲ تعتبــر لــب العبــادة وأهــم

والزكاة عبادة مالية ولكـن غايتهـا كـذلك

أشكالها وأقواها وجو ًبا على المسلم وأكثرهـا

التطهيــر والتزكيــة للمجتمــع بالقضــاء علــى

ممارسة من قبله تهدف إلى تحقيق اﻻستقامة

الفقر المدقع والحاجة الشديدة ،وتطهير للفرد

وتجنــب ارتكــاب اﻷخطــاء واﻵثــامَ  :وأ َ ِق ـ ِم

المعطــى إذ يحــس أنــه أســهم بمالــه بإســعاد

ﻻ تكون مع محبة الغير – ممن ذكـرهم

شـ ـاء
عـ ـ ِن ْالفَحْ َ
الصـ ـ َﻼة َ إِ ﱠن ﱠ
ﱠ
الصـ ـ َﻼة َ تَ ْن َهـ ـى َ

غيره ،ولﻶخذ إذ تزيل ما بنفسه من المـرارة



َو ْال ُم َ
نكـ ـ ِر َو َلـــ ِذ ْك ُر ﱠ ِ أَ ْك َبـــ ُر َو ﱠ ُ َي ْع َلـــ ُم َمـــا

وما قد يتراكم فﻲ قلبه مـن الحسـد علـى مـن

ص َن ُعونَ ) العنكبوت.(٤٥ :
تَ ْ

فضـلوا عليـه بـالرزق .لـذلك قـال ﷲ عـنهم:

ْالقَ ْو َم ْالفَا ِسقِينَ ) التوبة.(٢٤ :
إن هــذا التهديــد يعنــى أن العبــادة الحقــة
القائمة علـى الخضـوع وإخـﻼص المحبـة



ﷲ أو سواهم – محبة تخل باﻹيمان با
فهو أغنى الشركاء.

ويؤكــد الرســول  أهميــة الصــﻼة

صـ َدقَةً ت ُ َ
ط ِ ّهـ ُرهُ ْم َو ُتـزَ ّكِي ِهم
ُ خ ْذ مِ ْن أ َ ْمـ َوا ِل ِه ْم َ

أخبر رسول ﷲ  بـأن المحبـة تولـد

باعتبارها تطهي ًرا للعبد من الخطايـا ،إذ إنهـ ا

ص ِّل َ
صـﻼَتَكَ َ
ِب َها َو َ
علَ ْي ِه ْم إِ ﱠن َ
سـ َك ٌن لﱠ ُهـ ْم َو ّ ُ

شعورا يملؤه بحﻼوة اﻹيمان
فﻲ قلب المؤمن
ً

لتقارب أوقاتها تحول غال ًبا بين المؤمن وبين

ع ِلي ٌم) التوبة.(١٠٣ :
سمِ ي ٌع َ
َ

ففﻲ الحديث) :ثﻼث من كن فيه وجد حـﻼوة

كثير من الخطايـا ،وإن جهـل واقتـرف شـيئًا

والصوم وسيلة لدعم التقوى فﻲ النفوس،

اﻹيمان فﻲ قلبه :أن يكون ﷲ ورسوله أحـب

منهــا فإنهــا تســرع بــه إلــى طريــق التوبــة

والتقوى هﻲ سياج النفس وهى المحرك لكـل

إليه مما سواهما ،وأن يحـب المـرء ﻻ يحبـه

نهـرا
واﻻستغفار ،قال ) :أرأيتم لـو أن ً

ع َلــ ْي ُك ُم
ب َ
خيــرَ  :يــا أَي َﱡهــا ﱠالــذِينَ آ َم ُنــواْ ُك ِتــ َ

إﻻ  ،وأن يكره أن يعود فـ ﻲ الكفـر بعـد أن

علَى الﱠذِينَ مِ ن َقـ ْب ِل ُك ْم لَ َعلﱠ ُكـ ْم
ال ِ ّ
ِب َ
ص َيا ُم َك َما ُكت َ

أنقذه ﷲ منه كما يكره أن يقذف فﻲ النار(.

تَتﱠقُونَ ) البقرة.(١٨٣ :

واﻹيمــان ومحبــة ﷲ فــ ﻲ اﻹســﻼم ذات

والحج يذكر القرآن منافعه ثم ما فيه مـن

نتـ ائج عمليــة تــدفع إلــى تكــوين المــؤمن فـ ﻲ

ج َيأْتُوكَ ِر َج ً
اﻻ
الذكرَ  :وأ َ ِذّن فِﻲ ال ﱠن ِ
اس ِب ْال َح ّ ِ

سلوكه وعﻼقاته تكوي ًنا إيمانيـا إسـﻼميا ،أمـا

ْ
ق*
ج َ
علَى ُك ِّل َ
َو َ
عمِ يـ ٍ
ضامِ ٍر َيأتِينَ مِ ن ُك ِّل َفـ ّ ٍ

المحبـة النظريـة والتغـزل بمحبــة ﷲ  أو

ِل َي ْش َهدُوا َمنَافِ َع لَ ُه ْم َو َي ْذ ُك ُروا اس َْم ﱠ ِ) الحج:

محبة الرسول 

اتجاه ﻻ ينسـجم مـع مـا





أكدتــه اﻵيــات واﻷحاديــث كمــا فـ ﻲ الحــديث

.(٢٨ ،٢٧
وإلﻰ اللقاء فـي المقـال القـادم إن شـاء

السابق ،وانطﻼقًا من القاعـ دة القرآنيـة ُ قـلْ

ﷲ ﺗعالﻰ.



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






ِ إ ﱠن ﱠالـ ـذِينَ آ َم ُنـ ـوا أي إن المصـــدقين
رسول ﷲ  فيما أتاهم به من الحق مـن
عند ﷲ.
َ والﱠذِينَ هادُوا أي والـذين دخلـوا فـي



اليهوديــة ،يقــال هــاد القــوم يهــودون هــو ًدا
وهادة :صاروا يهو ًدا.

جاء في تفسير المراغى:

َ وال ﱠنصارى واحدهم نصران ،وسموا
بـذلك مــن أجـل أن مــريم نزلـت بعيســى فــي
قرية يقال لها الناصرة.
الصـــا ِبئِينَ  هــــم قــــوم موحــــدون
َ و ﱠ
يعتقـــدون تـــأثير النجـــوم ويقـــرون بـــبعض
اﻷنبياء.
ع ِم ـ َل
آم ـنَ ِب ـا ﱠ ِ َو ْال َي ـ ْو ِم ِ
اﻵخ ـ ِر َو َ
َ م ـ ْن َ
صـــا ِل ًحا أي مـــن تحلـــى مـــنهم باﻹيمـــان
الخالص با والبعث والنشور وعمل صـالح
اﻷعمال.
ف
فَلَ ُهــ ْم أ َ ْجــ ُرهُ ْم ع ِْنــ َد َر ِّب ِهــ ْم َوﻻ َخــ ْو ٌ







ع َلــ ْي ِه ْم َوﻻ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ  أي فلهــم ثــواب
َ
عملهم الصالح عنـد ربهـم وﻻ خـوف علـيهم
فيما قدموا عليه من أهـوال يـوم القيامـة ،وﻻ



هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم من الدنيا


وزينتها إذا عاينوا ما أعـد ﷲ لهـم مـن نعـيم

منزلة إسﻼم الوجه

مقيم عنده.

عظيمــة ،وقــد خصــها رب العــالمين بآيــات

الخﻼصـــة :إن المـــؤمن إذا ثبـــت علـــى

ـارا ،قـــال
ـارا وســـرا وجهــ ً
تتلـــى لـــيﻼً ونهــ ً

إيمانــه ولــم يبدلــه ،واليهــودي والنصــراني

والصابئى إذا آمنوا بسيدنا محمد 

عن إحسان منزلة

سبحانه:

وبما

جاء به وبـاليوم اﻵخـر وعملـوا صـال ًحا ولـم
يغيروا؛ حتـى مـاتوا علـى ذلـك ،فلهـم ثـواب
عملهــم عنــد ربهــم ،وﻻ خــوف علــيهم وﻻ
يعتــريهم حــزن ،فمــدار الفــﻼح هــو اﻹيمــان
الصــحيح الــذي لــه ســلطان علــى النفــوس،
والعمل الصالح الذي به تتم سـعادتها ويكتـب
لها به الفوز في الدنيا واﻵخرة.
قال اﻹمام الغزالي:

إن النــاس فــي شــأن بعثــة النبــي 
أصناف ثﻼثة:
) (١من لم يعلـم بهـا بـالمرة ،وهـذا نـاج
حت ًما.
) (٢من بلغته الـدعوة علـى وجههـا ولـم
واسـتكبارا،
ينظر في أدلتها إهمـاﻻً أو عنـا ًدا
ً
وهذا مؤاخذ حت ًما.
) (٣صــنف ثالــث بــين الــدرجتين بلغهــم
اسم محمد  ولم يـبلغهم نعتـه ووصـفه،

سـا اسـمه
بل سمعوا منذ الصـبا أن كـذا ًبا مدلّ ً
محمــد ادعــى النبــوة ،كمــا ســمع صــبياننا أن
ّ
كاذبـا،
كـذّا ًبا يقــال لــه
المقف ـع تحـدّى بــالنبوة ً

َ و َم ْن يُ ْس ِل ْم َوجْ َههُ ِإلَى ﱠ ِ َوهـُ َو ُمحْ ِسـنٌ
فَقَ ِد ا ْست َْم َسكَ ِب ْالعُ ْر َوةِ ْال ُو ْثقَى.
سنُ د ً
ِينـا مِ ﱠمـ ْن أ َ ْسـ َل َم َوجْ َهـهُ ِ ﱠ ِ
َ و َم ْن أَحْ َ
َوه َُو ُمحْ ِس ٌن.

فهؤﻻء عندى في معنى الصنف اﻷول ،فـإن

س ُن دِي ًنا مِ ﱠم ْن أَ ْسلَ َم
قَ ْولُهُ تَعَالَىَ  :و َم ْن أَحْ َ

أولئك مع أنهم لم يسـمعوا اسـمه لـم يسـمعوا

َوجْ َههُ ِ ﱠ ِ َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن ..اﻵ َيةَ ،ذَ َكـ َر ت ََعـالَى

ضد أوصافه ،وهؤﻻء سـمعوا ضـد أوصـافه

سـ ُن د ً
ِينـا
فِي َه ِذ ِه اﻵ َي ِة ْالك َِري َم ِة أ َ ﱠنهُ ﻻ أ َ َح َد أَحْ َ

وهذا ﻻ يحرك داعية النظر في الطلب اهـ.


    

 
  
  
   
   

  
   
  





مِ ﱠم ْن أ َ ْسلَ َم َو ْج َههُ ِ ﱠ ِ ِفـي َحـا ِل ك َْو ِنـ ِه ُمحْ ِسـ ًنا؛
ض ـ ﱠمنٌ َم ْع َن ـى ال ﱠن ْف ـيِ،
ﻷ َ ﱠن ْ
ار ُم َ
اﻹ ْن َك ـ ِ
ام ِ
اس ـ ِت ْف َه َ
ضعٍ آ َخـ َر أ َ ﱠن َمـ ْن َكـانَ َكـذَلِكَ
ص ﱠر َح فِي َم ْو ِ
َو َ
س ـكَ ِبــ ْالعُ ْر َوةِ ْال ـ ُو ْثقَىَ ،و ُه ـ َو قَ ْو ُلــهُ
فَ َق ـ ِد ا ْست َ ْم َ
ت ََعــالَىَ  :و َمــ ْن ي ُْســ ِل ْم َوجْ َهــهُ إِ َلــى ﱠ ِ َو ُهــ َو
ُمحْ ِسنٌ فَقَ ِد ا ْستَ ْم َسكَ ِب ْالعُ ْر َوةِ ْال ُو ْثقَى.
َو َم ْعنَى إِسْﻼ ِم َوجْ ِه ِه ِ إِ َ
عا ُنهُ،
عتُهُ َوإِ ْذ َ
طا َ
ب
َوا ْنق َِي ـا ُدهُ ِ ت ََع ـالَى ِب ْ
امتِث َ ـا ِل أ َ ْم ـ ِرهَِ ،واجْ ت َِن ـا ِ
ِص ـا
يُ :م ْخل ً
َن ْه ِي ـ ِه ِف ـي َح ـا ِل ك َْو ِن ـ ِه ُمحْ ِس ـ ًنا ،أ َ ْ
ع َملَهُ ِ ﻻ يُ ْش ِركُ فِي ِه ِب ِه َش ْيئًا ُم َراقِبـً ا فِيـ ِه ِ ﱠ ِ
َ
كَأ َ ﱠنهُ َي َراهُ ،فَإِ ْن لَ ْم َي ُك ْن َي َراهُ فَا ﱠ ُ تَ َعـالَى َيـ َراهُ،
َو ْال َعــ َربُ ت ُ ْ
ط ِلــ ُق إِ ْســﻼ َم ْال َو ْجــهَِ ،وت ُ ِريــ ُد ِبــ ِه
عانَ َواﻻ ْن ِق َيا َد التﱠا ﱠم(.
اﻹ ْذ َ
ِ

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




بدعة ،واﻹيمان به واجب .وما على العبد
المــؤمن إﻻ أن يقــول مــا قالــه ﷲ تعــالى:
الرا ِس ُخونَ ِفـﻲ ْالع ِْلـ ِم يَقُولُـونَ آ َم ﱠنـا ِبـ ِه
َ و ﱠ



ُك ـ ﱞل ِ ّم ـ ْن ِعن ـ ِد َربِ َّن ـا ۗ َو َم ـا َي ـذﱠ ﱠك ُر إِ ﱠﻻ أُولُ ـو
ب) آل عمــران .(٧ :فــإذا كانــت
ْاﻷ َ ْل َبــا ِ
 -٢اللغـــة :فتـــارة كـــان اﻹمـــام أبـــو

تلك صفة الراسخين فﻲ العلم فنحن أولى

العزائم يــرجح مــا يــرجح أو يضــعف مــا

بهـــا مـــنهم تســـلي ًما

ولرســـوله ،

يضعف علــى أســاس لغــوى ،فمــثﻼً :فـ ﻲ

فنقول آمنا به كل من عند ربنا .وقــد ورد

تفســـيره لقـــول الحـــق ســـبحانهَ  :و ِســ َع

عن العلمــاء فـ ﻲ الكرسـ ﻲ أقــوال كثيــرة،

ض) البقــرة:
الســ َم َاوا ِ
ُك ْر ِســيﱡهُ ﱠ
ت َواﻷ َ ْر َ

وروايات بين حسنة وصحيحة ،وكـ ل مـ ا

 (٢٥٥يقول اﻹمــام " :قبــل أن نــتكلم

أتى عن الكرسﻲ مما يفيد أنه جسم يجــب

فﻲ تأويل هذه الجملة من اﻵيــة يجــب أن

علينا أن نسلم معتقدين الجهل بالكيف.

نبــين ً
بيانـا تطمــئن بــه القلــوب ،فــا 

والذي يطمئن إليه قلبﻲ :أن الكرسـ ﻲ

يخبر عن نفسه بمــا شــاء أن يخبــر ،ومــا

هو علم ﷲ تعالى ،بدليل أن الكتاب الــذي

علينا إﻻ أن نسلم مــع الرعايــة بأنــه تنــزه

سا ،والعرب تسمى
يجمع العلم يسمى كرا ً

وتعــالى عــن أن يحتــاج إلــى كرسـ ﻲ ،أو

الرجــل العــالم كرســيا ،أي حــامﻼً للعلــم،

إلى مكان وزمان ،لكن الواجب علينــا أن

وتســمى أصــل الشـ ﻲء الشــريف كرســيا،

نقول :له كرسﻲ ﻻ كالكراسﻲ ،والكرسﻲ

وقــد وردت شــواهد كثيــرة علــى ذلــك.

معلـــوم ،والكيـــف مجهـــول ،واﻻســـتواء

يعنى :وسع علمه").(١

معلوم ،والكيــف مجهــول ،والســؤال عنــه



-٣الحديث :فقد كان اﻹمام فﻲ بعــض

اﻷحيان يــرجح بعــض اﻷقــوال ،ويســتدل

اختصــه ﷲ بــه مــن الفضــائل واﻷخــﻼق

على ذلك باﻷحاديث النبوية ،فمــثﻼً نجــده

والشمائل إلى غير ذلك").(٢

عند تفســير الكــوثر فـ ﻲ قــول الحــق :

 -٤استخﻼص المعنى علــى مقتضــى

ِ إنﱠا أ َ ْع َ
ط ْينَاكَ ْالك َْوثَ َر) الكوثر.(١ :

سياق اللفظ القرآني :فقد كان أبو العزائم

يقول" :والكوثر لغــة هــو المفــرد فـ ﻲ

كثيرا ما يــرجح القــول الــذي يجــرى مــع
ً

الكثرة ،وقد فسر العلماء الكــوثر بمعــانﻲ

ســياق اللفــظ ،فمــثﻼً نجــد أن اﻹمــام عنــد

كثيرة وجمهور السلف الصــالح أنــه نهــر

تفسير قوله  :إِ ﱠن الﱠذِينَ آ َمنُوا َوالﱠـذِينَ

فﻲ الجنة ،وروى عــن النبـ ﻲ  قــال:

َهــادُوا) ..البقــرة (٦٣ :اﻵيــة .يقــول:

نهرا فﻲ الجنة حافتاه قبــاب اللؤلــؤ
رأيت ً

"ومعنــى آ َم ُنــواْ هنــا :أي صــدقوا ﷲ

المجوف فضربت بيدي إلى مجرى الماء

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

الــذى أعطــاك ﷲ( وقــال ) :الكــوثر

الكثيــر؛ ﻷنهــم كمــا قــال ) :العلمــاء

وإن فسر بعضهم قولــه تعــالى :آ َمنُـوا

نهر وعدنﻲ بــه ربــى فيــه خيــر كثيــر(".

ورثــة اﻷنبيــاء(؛ وقــالوا :إن الكــوثر هــو

أي باﻷنبيــاء علــيهم الصــﻼة السـ ﻼم قبــل

ويبدو أن اﻹمام ينتصر لهذا الرأي الــذي

النبوة ،وهﻲ ﻻ شــك أنهــا الخيــر الكثيــر،

بعثة رسول ﷲ  ،ولكن سياق القرآن

يؤكــده الحــديثان بــدليل قولــه" :وجمهــور

ضا :إن الكوثر هو القرآن ،وقيل
وقالوا أي ً

يقضى بكشف الستار عن عمــيم الرحمــة

السلف الصالح أنه نهر فﻲ الجنة" ،ومــع

ضا :الكوثر هــو اﻹســﻼم ،وقــال فريــق
أي ً

والترغيــب فـ ﻲ اﻹســﻼم ،أمــا مــن آمنــوا

ذلــك فهــو يفصــل مــا قالــه "و قــد فســر

آخر :هو المقام المحمــود وشــفاعته 

بالســابقين مــن اﻷنبيــاء علــيهم الصــﻼة

العلماء الكوثر بمعانﻲ كثيرة".

فﻲ أهل الكبائر .وقــال آخــرون :حــق مــا

والسﻼم إيمانًا لــم يَ ُ
شـبه زيــغ وﻻ ضــﻼل

فإذا أنا أذفر؛ فقلت :ما هذا؟ قيل :الكــوثر

قائﻼً" :وقال بعض المفسرين الكــوثر
آل بيــت رســول ﷲ  ردا علــى مــا
عابه  من أنــه ﻻ أوﻻد لــه .فــالمعنى
أن ﷲ أعطاه ً
نسﻼ عظي ًما يحفظون ســنته
ويجددون شــريعته وبــارك ســبحانه فــيهم
فلم يخلو مــنهم زمــان وﻻ مكــان .مــع مــا
ﻻقوه من القتل واﻻضطهاد ،وكــان مــنهم
العلماء والحكماء والخلفاء والفاتحون.
وقــال آخــرون :الكــوثر علمــاء أمتــه،
فإنهم مصابيح اﻷمة وهداتها وهــم الخيــر

ورســوله مــع الــدوام واﻻســتمرار علــى
التمسك بعقيدة اﻹسﻼم والعمــل بشــرائعه.

ممــا وقــع فيــه اليهــود والنصــارى ،فــذلك



   
   
   
   
  
  

  
 
  







معلوم من الدين بالضرورة أن لهم اﻷجر
والثـــواب ،أمـــا أهـــل الفتـــرة مـــن أهـــل
الجاهلية وغيرهم ،فإنهم ناجون إلى بعثــة

رســول ﷲ  ،أمــا بعــد بعثتــه 
كفارا مخلــدين
وعلمهم به ،فإنهم يكونون
ً
فﻲ النار؛ إن لم يسلموا").(٣







هنــاك دوافــع كثيــرة للهجــوم علــى
القرآن ،يمكن إجمالها فﻲ دافعين:
 دافـــع نفســـي :تزييـــف الحقـــائقبيـرا عـن اﻹخفـاق والعجـز
وتحريفها تع ً
عــن مواجهتهــا؛ فــالعجز عــن مواجهــة
الخصم يتحول ـ فﻲ اﻷعم اﻷغلب ـ إلـى
اﻻفتراء عليه.
كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع
لوصف اﻵخرين بها در ًءا لﻼتهام ،وهـو
ما يعرف عنـد علمـاء الـنفس باﻹسـقاط،
حيـــث إن اﻹســـقاط حيلـــة مـــن الحيـــل
الدفاعية التﻲ يلجـ أ إليهـا الفـرد للـتخلص
من تأثير التوتر الناشئ فﻲ داخلـه؛ ذلـك
أن الغلبــة إ ﱠنمــا تكــون للفكــر اﻷقــوى،
واﻹســﻼم ـ كمــا يشــهد الواقــع ـ عقيــدة
وأخﻼقًا هو اﻷقوى؛ فقوته ليست من قوة
أتباعه كمـا فـﻲ العقائـد اﻷخـرى ،ولكـن
قوته ذاتية تتأتى من داخله؛ ﻷنـه الحـق،
ﻷنه الخيـر ،ﻷنـه السـﻼم واﻷمـن ،ﻷنـه
الصلة الحقيقية التﻲ لـم تتعـرض لزيـف
أو تحريف أو تشويه.
ومن هنـا كـان إخفـاق الغـرب علـى

المستوى الفكري المعرفـﻲ ـ علـى الـرغم
من تفوقه سياسـيا واقتصـاديا وعسـكريا ـ
دافعًا إلى الخروج عن العقﻼنيـة والحـوار
المنصـــف ،واللجـــوء إلـــى القـــوة وإلـــى
التشويه واﻹفساد ظل ًما وعدوا ًنا.
 دافع معرفـي :وهـو إخفـاق الغـربفﻲ مواجهة اﻹسﻼم فكريا على الرغم من
هزيمـــة المســـلمين سياســـيا واقتصـــاديا
وعسكريا فﻲ الوقت المعاصر؛ فـاﻻفتراء
علــى القــرآن والطعــن فيــه فــﻲ القــرون
الوسطﻲ جاء نتيجة ﻹخفـاق الكنيسـة فـﻲ
مواجهـة اﻹســﻼم عقائــديا؛ حيــث تتهــاوى
عقيــدة التثليــث أمــام عقيــدة الوحدانيــة
تعالى ،يضـاف إلـى هـذا انعـزال الكنيسـة
عــن الحيــاة ،فــﻲ مقابــل أن اﻹســﻼم ديــن
ودنيــا ،فلــم يكــن أمــام الكنيســة مــن ســبيل
لص ِ ّد النصارى عن الـدخول فـﻲ اﻹسـﻼم
سوى تشويه رسالة اﻹسﻼم.
ﻻ يــزال الغــرب حتــى اﻵن يمــارس
فكرة إقصاء ونبذ اﻵخر ،بمواصلة الطعن
فﻲ القرآن وفى نبـوة النبـﻲ محمـد ،
فﻲ الوقت نفسـه ينعـت اﻹسـﻼم بأنـه هـو
الذي يمارس إقصاء اﻵخر.
فالكنيسة ﻻ تعترف باﻹسﻼم دي ًنا ،وﻻ
كتابـ ـا
بمحمـــد  نبيـ ـا ،وﻻ بـــالقرآن ً
سا؛ فـالقرآن عنـدهم أكذوبـة واختـراع
مقد ً
محمدي ،أو هو إرث يهودي أو نصرانﻲ،
ﻲ،
ومحمــــد  نفســــه َو ْهـــ ٌم تــــاريخ ﱞ
والصحابة متوحشون ،والمسلمون برابرة
ومصاصو دماء وهمج ...مع علمهم ـ بـل
يقيـــنهم ـ بـــأن اﻹســـﻼم احتـــوى اﻵخـــر
واعترف به ،بل ﻻ يتم اﻹيمان للمسـلم إﻻ
باﻹيمان بجميع الرسـل واﻷنبيـاء والكتـب
الســماوية التــﻲ أنزلهــا ﷲ علــى أنبيائــه
صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم أجمعين.
وهنــاك مواقــف ﻻ تحصــى لتأكيــد أن
عﻼقة اﻹسﻼم باﻵخر تقوم على السـماحة
والعدالــة واحتــرام حقوقــه .مــن ذلــك أن
القــرآن الكــريم أكــد أن اخــتﻼف الــدين ﻻ
..



يجوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابن ،وأنه
إذا كانت هنالك أطراف معادية وبيننا وبينها
خصام ،فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات
ش ـنَآنُ
العدالــة ،قــال تعــالىَ  :وﻻَ َي ْج ـ ِر َم ﱠن ُك ْم َ
ْ
علَى أَﻻﱠ تَ ْع ِدلُواْ ا ْع ِدلُواْ ه َُو أ َ ْق َربُ لِلتﱠق َوى
قَ ْو ٍم َ
ُ
ْ
َواتﱠ ُقـــوا ّ َ إِ ﱠن ّ َ َخ ِبيـــ ٌـر ِب َمـــا تَ ْع َملـــونَ 
)المائدة.(٨ :
ولطالما احتكم مسـلمون وغيـر مسـلمين
إلى القضاء اﻹسﻼمﻲ؛ فكانت العدالة تفرض
نفسها دون تفرقة بين اﻷطـراف المتنازعـة،
يشــهد لــذلك عشــرات المواقــف العمليــة فــﻲ
تــاريخ الحضــارة اﻹســﻼمية ،ومــن ذلــك مــا
سجﱠله التاريخ عـن عمـرو بـن العـاص 
عندما كان واليًا على مصر فﻲ عهد الخليفـة
الراشد عمر بن الخطـاب  واشـتبك ابـن
عمرو مع أحد المصـريين ،وأغـراه سـلطان
أبيه فضرب الرجـل ،ومصـر يومئـ ٍذ حديثـة
َ
المنتظــر أن يســـتكين
عهــد بــالفتح ،وكــان
المضروب ﻻبن القائد الفاتح الذي هزم أكبر
دولـة فـﻲ اﻷرض ،لكـن المجنـﻲ عليـه كـان
يــأنس العدالــة فــﻲ اﻹســﻼم وحكمــه ،فأقســم
ﱠ
ليبلغن شكواه إلى أمير المؤمنين عمـر ،
لكن الولد الذي ضربه وجد فـﻲ هـ ذا حماقـة
فقال له :افعل ،فلن تضيرنﻲ شكواك ،أنا ابن
اﻷ ْك َر َميْن!
وبينمــا كــان عمــر بــن الخطــاب بــين
خاصــته وعمــرو بــن العــاص وابنــه فــﻲ
ﱠ
صة بـالوفود فـﻲ موسـم
مجلسه ،والمدينة غا ﱠ
الحج ،تقدﱠم المصري المظلوم وقال لعمر :يا
أميــر المــؤمنين ،إن هــذا ـ وأشــار إلــى ابــن
ظلمـــا ،ولمـــا توعدتـــه
عمـــرو ـ ضـــربنﻲ ً
بالشــكوى إليــك قــال :افعــل ،فلــن تضــيرنﻲ
شكواك ،أنا ابن اﻷكرمين!
فنظر عمر بن الخطاب إلـى عمـرو بـن
العاص نظرة استنكار وقـال لـه هـذه الكلمـة
العظيمة" :متى استعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم
أحـرارا؟!" .ثـم توجـه إلـى الشــاكﻲ
أمهـاتهم
ً
وناولـــه ســـوطه وقـــال لـــه :اضـــرب ا ـب ـ ن
اﻷكــرمين كمــا ضــربك! لقــد أنصــف ســيدنا
عمر  اﻹسﻼم بهذا الحكم.


 -٣اﻻرتقـاء بالثقافـة والــوعي ،واﻻهتمـام بنظافــة الشـوارع والطــرق،

قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة ﺳــماحة الﺳــيد

والقضاء على فوضـى التكاتـك ،وترسـيخ سياسـة الثـواب والعقـاب ،وعـدم

محمد عﻼء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة العزميــة

ترقية الفاشلين.

عدة محاضــرات خــﻼل شـــهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

معـا ،فيـؤدي المـدرس
 -٤أن يكون التعليم مسﺋولية الشعب والحكومـة ً
صات تعليمية
دوره في إعداد جيل صالح ينهض باﻷمة ،وتوفر الحكومة من ﱠ
تابعة للوزارة ،ويمتنع الشعب عن الدروس الخصوصية.
وطالب سماحته بعزل وزير اﻷوقاف المصري بسبب صك اﻷضحية،

فى يوم الجمعة  ٣

ودفــع الكفــارات للــوزارة ،وإغــﻼق اﻷضـ رحة والمقامــات ،وبيــع أراضــي
١٤٤٣ه ،الموافق ٢٠٢١/٩/١٠م أقيمت ليلـة

أهل البيت السابعة والخمسون بعد الماﺋة بقاعة اﻹمام المجـدد السيـ ـد محمـد
ماضى أبى العزاﺋم ،حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن
مختلف المحافظات.
وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة
بالحديث عن أحﻼمه لﻸمة المصرية ،وكان منها:
 -١أن ينجب المصريون ولدًا واحدًا لجيل واحد؛ حتـى يتنـاقص العـدد
إلى النصـف خـﻼل  ٣٥سـنة؛ وعنـ دها سـتنتهي مشـاكل البطالـة والعنوسـة
والسكن ،وستزيد الموارد في كافة المجاﻻت.
 -٢عــدم اﻻعتــداء علــى الرقعــة الزراعيــة ،والعمــل علــى تعميــر
الصحراء ،ونقل الزيادة السكانية إليها.

اﻷوقاف بغير حق )السيد البدوي مثال(.
وختم سماحته حديثه بقوله) :ﻻ بـد مـن معاملـة المـتهم بـاحترام؛ حتـى
تثبت إدانته ،وﻻ يعامل البريء كمتهم؛ حتى تثبت براءته(.
وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول سـيرة أهـل
البيت  ،بالحديث عن مواقف اﻹمام موسى الكاظم في عهد المنصـور،
والتي انحصرت في أربعة اتجاهات هي :إحكام الواقـع ،ومعالجـة اﻻنهيـار
فصـل
اﻷخﻼقي ،والتحديات الداخلية ،وتركيز القيادة الشرعية السياسية ،ثم ﱠ
الحديث عـن مﻼمـح عهـد المهـدي العباسـي فـي ثمـان نقـاط ،وتوقـف عنـد
الحديث عن البرنامج اﻹصﻼحي لﻺمام الكاظم في عهد المهدي.
وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامت
بها الفرقة العزمية بقيادة اﻷستاذ أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻛﺮﻣـﻪ ﻭﻓﻀـﻠﻪ ﺃﻧـﻪ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﺭﺣﺎﻣﻬﻢ ﺍﻷﻋﻠـﻰ،
 ﻳﺮﻓﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ً
ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺰﻟﻮﻥ ﻋـﻦ ًﺩﺭﺟـﺎﺗﻬﻢ،
ﻴﻠﺘﺤـﻖ
ْ
ﻓﻀﻼ َْ ،ﻓَ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻋﻠﻰ َ ْ
ﻬـﻢ
ﺍﻷﺑﻨـﺎء ْﺑﺂﺑــﺎﺋﻬﻢ ﻭﻫـﺬﺍ ﺻــﺮﻳﺢ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ :ﺃﻟﺤﻘﻨـﺎ ِﺑ ِ
ُﱢﱠ َ ُ
ﺫﺭﻳﺘﻬﻢ ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

بقولــه :يخبــر تعــالﻰ عــن ﻓضــله وكرمـــه
وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسـانه أن المـؤمنين
إذا اتبعتهم ذريتهم ﻓي اﻹيمان يلحقهم بآبـائهم
ﻓي المنزلة ،وإن لم يبلغوا عملهم ،لتقر أعين
اﻵبــاء باﻷبنــاء عنــدهم ﻓــي منــازلهم ،ﻓيجمــع

وم) الطور .(٢٧ – ٢٤ :ﻓقوله تعالﻰ:
ال ﱠ
س ُم ِ





ﻓﻰ السياق آية أخرى تدل علﻰ أنه ينص
علــﻰ أن حــال المــؤمنين ﻓــﻰ الجنــة عــائﻼت
وأرحام وأهلون ،كما كـانوا ﻓـﻰ الـدنيا وهـﻰ
قولــه تعــالﻰَ  :و َي ُ
ع َل ـ ْي ِه ْم غ ِْل َم ـا ٌن لﱠ ُه ـ ْم
وف َ
طـ ُ
ع َل ـﻰ
َك ـأ َ ﱠن ُه ْم لُؤْ لُ ـ ٌؤ ﱠم ْك ُن ـونٌ * َوأ َ ْق َب ـ َل َب ْع ُ
ض ـ ُه ْم َ
سا َءلُونَ * قَالُوا إِ ﱠنا ُك ﱠنا قَ ْب ُل ﻓِي أ َ ْهل َِنـا
َب ْع ٍ
ض َيتَ َ
اب
علَي َْنـ ـا َو َوقَ َانـ ـا َعـ ـذَ َ
ُم ْشـ ـ ِفقِينَ * ﻓَ َمـ ـ ﱠن ﱠ ُ َ

بينهم علﻰ أحسن الوجوه بـأن يرﻓـع النـاقص

غ ِْل َما ٌن لﱠ ُه ْم أى من أرحامهم ،وقوله :

العمــل بكامــل العمــل ،وﻻ يــنقص ذلــك مــن

قَالُوا إِ ﱠنـا ُك ﱠنـا قَ ْبـ ُل ِﻓـي أ َ ْهل َِنـا ُم ْشـ ِفقِينَ  أي

عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك ،ولهذا

خــائفين علــﻰ أنفســهم وأهلــيهم مــن عــذاب
اﻵخرة ﱠ
ﻓمن ﷲ علـيهم وعلـﻰ أهلـيهم بالجنـة

برحمته  ،وبالدرجات العليا بإحسانه 
بفضل إلحاق اﻷدنﻰ باﻷعلﻰ منهم ،ثم إلحاق
ذريــة الملحقــين بهــم وهكــذا ،وهــذا هــو مــا
توصــلنا إليــه بمحــض التفســير اللغــوي لهــذا
السياق.

قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهـم
من شيء).(١
وقد ثبت لنا هذا عـن إلحـاق الذريـة مـن
اﻷبناء واﻷحفاد باﻵباء والجـدود ،ﻓمـا القـول
ﻓــﻰ إلحــاق اﻵبــاء الــذين َقـ ﱠل عملهــم ونزلــت
درجتهم بالتالي ﻓﻰ الجنة عن درجة اﻷبناء؟
اﻹجابــة علــﻰ هــذا الســؤال المهــ م ﻓــ ي

وهذا هو ما كتبه ابن كثير ﻓﻰ تفسير هذا
السياق من سورة الطور ﻓيؤكد هـذا التفسـير



موضوعنا ننقلها مـن تفسـير القرطبـي بقولـه
نصا :وﻓـﻰ روايـة عنـه أى عـن ابـن عبـاس

 :إن كــان اﻵبــاء أرﻓــع درجــة رﻓــع ﷲ

ﻓيقول :يا رب إني عملـت لـ ي ولهـم؛ ﻓيـؤمر

اﻷبنــاء إلــﻰ اﻵبــاء ،وإن كــان اﻷبنــاء أرﻓــع

بإلحــاقهم بــه() (٣ﻓهــذا تواﻓــق وتطــابق مــع

ﱠ
ﻰ أنــا
و الحمــد إذ
امــتن ســبحانه علــ ﱠ

درجــة رﻓــع ﷲ اﻵبــاء إلــﻰ اﻷبنــاء ،ﻓاﻵبــاء

الدﻻلة اللغوية للفظ الذرية علﻰ إلحاق اﻵبـاء

ال ُخ َويْدم العُ َبيْد الضعيف بإثبـات هـذه الحقيقـة

داخلــون ﻓــﻰ اســم )الذريــ ة( كقولــه تعــالﻰ:

باﻷبناء باﻹضاﻓة إلـﻰ إلحـاق اﻷبنـاء باﻵبـاء

ﻓﻰ هذه المقـاﻻت ،بـل وحتـﻰ ﻓـﻰ عنوانهـا،

َ و َآيــةٌ لﱠ ُهــ ْم أ َ ﱠنــا َح َم ْل َنــا ذُ ِ ّر ﱠيــتَ ُه ْم ِﻓــي الفُ ْلــكِ

بنص صريح عن النبﻰ .

كمــ ا امــتن  علــﻰ بكتابــة كتبــﻰ بعامــة،

أعلﻰ أعالﻰ الجنان؟.

ون) يس .(٢)(٤١ :ﻓإذا تـدبرنا قولـه
ال َم ْش ُح ِ

إلﻰ هنا ونعود إلﻰ السؤال الرئيس وهـو

وبكتابة هذه المقاﻻت عن والدى النبﻰ 

تعــالﻰَ  :و َآيـةٌ لﱠ ُه ـ ْم أى لكــل مــن خوطــب

والــدى النبــﻰ  ،ﻓــأقول:
عــن درجــة
ْ

وعليهما بخاصة ،ﻓله  الحمـد علـﻰ نعمـه

بالدعوة إلﻰ اﻹيمـان بـالنبﻰ  وبـالقرآن

بمقتضـــﻰ حقيقـــة إلحـــاق ﷲ تعـــالﻰ ذوى

ومننه التﻰ ﻻ تحصﻰ.

الكريم منـذ نـزول القـرآن إلـﻰ آخـر الزمـان

الدرجات اﻷدنـﻰ بـدرجات آبـائهم أو أبنـائهم

و ُح ﱠق لـﻰ أن أعلـن للعـالمين بمـلء الفـم

ﻓيقول سبحانه لكل الناس منـذ نـزول القـرآن

اﻷعلﻰ ،أﻻ يحق لﻰ القول ويصح لﻰ التأكيد

وبـــأعلﻰ صـــوت رغـــ م أنـــف المتهـــوكين

الكريم ،أن من العﻼمات علـﻰ قدرتـه تعـالﻰ

علــﻰ أنهمــا ســيلحقان بابنهمــا  ﻓيكونــا

المارقين قائﻼً :الصﻼة والسﻼم على والـدي

أنه حمل ذريتكم ﻓي سفينة نوح عليه الصﻼة

معه ﻓﻰ أعلﻰ أعالﻰ الجنان؟ بلﻰ وﷲ.

خير اﻷنام معه فى أعلى أعالﻲ الجنان.

والسﻼم ،وكان المحمـول أجـدادهم وآبـاؤهم،

ﻓمــن الــذى ينكــر بعــد كــل هــذه اﻷدلــة

ﻓقال سبحانه عن هؤﻻء اﻷجداد واﻵباء أنهـم

والبراهين القرآنية والحديثية التﻰ امتﻸت بها

والصــﻼة والســﻼم اﻷتمــان اﻷكمــﻼن علــى

ذريــة هــؤﻻء المخــاطبين والمــدعوين إلــﻰ

هذه المقاﻻت المثبتة بـأن سـيدنا عبـد ﷲ بـن

حبيبــه ورســوله ســيد المصــطفين اﻷخيــار،

تعالﻰ ربا وبسيدنا محمـد 

عبـد المطلـب وسـيدتنا آمنــة بنـت وهـب ﻓــﻰ

وعلى والديه المجتبين المهتدين وجدودهما

اﻹيمان با

والحمد

الذي بنعمته تتم الصـالحات،

كتابـا مـن عنـد ﷲ
رسوﻻً ،وبـالقرآن الكـريم ً

اﻷطهار ،وعلى ذريته بعامة ،وعلى عترتـه

منزﻻً عليه ،ﻓالذرية لغة تصدق علـﻰ اﻵبـاء

اﻷكرمين بخاصة ،صﻼة وسﻼ ًما دائمين إلى

واﻷجداد مهما علوا كمـا هـو معلـوم للجميـع

يوم الدين ،بل وإلى أبد اﻵبدين.

عنهــا أنهــا تصــدق علــﻰ اﻷبنــاء واﻷحفــاد
واﻷسباط وإن امتدوا أجياﻻً كثيرة.
ومن ثم أورد القرطبـي عـن ابـن عبـاس
ضا رﻓعه للنبي) :إذا دخل أهل الجنة
 أي ً
الجنة سأل أحـدهم عـن أبويـه وعـن زوجتـه





وولده ﻓيقال له :إنهم لم يـدركوا مـا أدركـتَ ،







إن جــاء رجــل يريــد أخــذ مــالى؟ ،فقــال) :ﻻ
كثيرا مـن قبـل اﻷخ
تردد هذا المصطلح
ً
عبد الرحيم المسمارى أثناء الحوار فى سياق
تبرير عمليات القتل والتفجير واﻹرهاب ضد
الجيش الليبى والجيش المصرى.
فمـــا المقصـــود بهـــذا المصـــطلح ،ومـــا
ضوابطه فى الشريعة والقانون؟!
وكيف استخدم هـذا المصـطلح الشـرعى
النبيل لتبرير التفجير والتدمير؟!

تعطه مالك( ،قـال :أرأيـت إن قـاتلنى؟ قـال:
)قاتله( ،قال :أرأيت إن قتلنـى؟ قـال) :فأنـت
شهيد( ،قال :أرأيت إن قتلته؟ قال) :هـو فـى
النار( "رواه مسلم".
 أن رجﻼً عض يد رجل فنزع يـده مـنفيــه فوقعــت ثنيتــاه ،فاختصــموا إلــى النبــى
 فقــال) :يعــض أحــدكم يــد أخيــه كمــا
يعــض الفحــل ،ﻻ ديــة لــك( رواه البخــارى
ومسلم.

الصــائل :اســم فاعــل مــن
"صــــال " أى ســــطا عليــــه
ليقهره ،والمصدر " صـيال "
أى اﻻستطالة والوثوب).(١

اﻷصل فى "دفع الصيال" هـو الوجـوب
على التفصيل:
 -١الــــدفاع عــــن الــــنفس :اﻷصــــل
الوجوب ،إﻻ فى زمن الفتنة فجـائز واﻷسـلم
أﻻ يدافع؛ لقوله ) :تكن فتنـة فكـن عبـد

الصيال :هو اﻻعتداء على الغيـر بقصـد

ﷲ المقتــول ،وﻻ تكــن عبــد ﷲ القاتــل( رواه
أحمد.

الغلبة والقهر أو الضرر واﻹيذاء).(٢
وبذلك يكون " دفع الصائل " معناه :دفع

وقوله ) :إن بين يدى السـاعة ً
فتنـا

المعتدى ورد عدوانه؛ حتى لو وصل اﻷمـر

كقطع الليل المظلم ،يصبح فيها الرجل مؤم ًنا

لقتــل الصــائل ســواء مــن المعتــدى عليــه أو

كافرا،
كافرا ،ويمسى مؤم ًنا ويصبح
ويمسى
ً
ً

ممن شاهد اﻻعتداء من الغير.

القاعد فيهـا خيـر مـن القـائم ،والماشـى فيهـا

ويطلق عليـه الفقهـاء " الـدفاع الشـرعى

خير مـن السـاعى ،فكسـروا قسـيكم وقطعـوا

ً
تمييزا لـه عـن " الـدفاع الشـرعى
الخاص "

أوتاركم ،واضربوا سـيوفكم بالحجـارة ،فـإن

العام " الذى تقوم به الدولة والحكومة.

دخل بغي على أحد منكم فلـيكن كخيـر ابنـى
آدم( رواه أحمـــد وأبـــو داود وابـــن ماجـــه
والحاكم فى المستدرك.

علَ ْي ِه ِبمِ ْث ِل
علَ ْي ُك ْم فَا ْعتَدُوا َ
 فَ َم ِن ا ْعتَدَى ََما اعْتـَ دَى َ
ع َلـ ْي ُك ْم َوات ﱠ ُقـوا ﱠ َ َوا ْعلَ ُمـوا أ َ ﱠن ﱠ َ
َم َع ال ُمتﱠقِينَ ) البقرة.(١٩٤ :
ع َلــى اﻷ ُ ْخــ َرى
 َ فــإِن َب َغــتْ إِ ْحــدَاهُ َما َفَقَا ِتلُوا الَتِي تَ ْبغِي َحتﱠى ت َِفـي َء ِإ َلـى أ َ ْمـ ِر
)الحجرات.(٩ :

ﱠ ِ

 )من قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ،ومـنقتل دون عرضه فهو شهيد( رواه أبو داود.
 -جاء رجل فقال :يا رسـول ﷲ ،أرأيـت



-٢الــدفاع عــن العــرض :واجــب باتفــاق
العلماء.

 -٣الـــدفاع عـــن المـــال :واجـــب عنـــد
الجمهور ،ما لم يخش على نفسه أو عرضه.

 -٤أن يكون هناك اعتداء بغير حق.
واقعـ ـا بالفعـــل
 -٥أن يكـــون اﻻعتـــداء
ً
"حاﻻً" وليس مؤجﻼً.

معتد أثيم باﻻعتداء على آخر.

 - ٦استحالة دفع اﻻعتداء باﻻلتجاء إلـى
السلطات العامة.

فهل المطلوب اﻻستسﻼم بناء على الفهـم

ﻻزمــ ـا
 - ٧ﻻ بــــد أن يكــــون الــــدفاع
ً

السقيم للحديث السابق؟!

ومتناس ًبا مع اﻻعتداء.

أم أن الواجب هو دفع اﻻعتداء ولو قتـل

 - ٨أن يقــدم المعتــدى عليــه دليــل وبينــة

المعتدى فهو " فقط " فى النار ،أما لو قتل "

على وقوع اﻻعتداء

المعتدى عليه فهو شهيد وفى الجنة؟!

 - ٩حظــر مقاومــة مــأمورى الضــبط "

هذا مـا تؤكـده آيـات القـرآن واﻷحاديـث

ممثلى الدولة " من حيث المبدأ.

الصحيحة وأقوال الفقهاء.

 -١٠حظــر القتــل العمــ د علــ ى ســ بيل

هذا فى الدفاع الشرعى الخاص.

الدفاع إﻻ فى حاﻻت محددة " جـرائم الـنفس

باطــل ومعتديــة ظالمــة ،فهــل يقــول بــذلك

والمال والعرض ".

عاقل؟!

فمـــا بـــالكم يـــا أولـــى اﻷلبـــاب بالـــدفاع
الشــرعى العــام ،المنــوط بــه قــوات الشــرطة
والجيش؟!

نﻼحــظ فـــى حــوار اﻷخ عبـــد الـــرحيم

هنــاك بعــض اﻷحاديــث التــى يســتغلها

هــل المطلــوب  -بنــاء علــى هــذا الفهــم

المسمارى أنه برر ما حدث من قتل وتفجيـر

الجهاز اﻹعﻼمى " لﻺرهاب " للتلبيس علـى

السقيم – من الجندى المكلف بحراسة الحدود

لقــوات الشــرطة المصــرية فــى الكيلــو ١٣٥

البسطاء ،ﻻ بد من كشفها وتعريتها مثل:

المصرية والمنشـ ﺂت العامـة ،أﻻ يتعامـل مـع

طريق الواحات بتاريخ ٢٠١٧-١٠-٢٠م.
بـــأن ذلـــك تـــم تحـــت عنـــوان "دفـــع

حــديث) :إذا التقــى المســلمان بســيفيهما
فالقاتل والمقتول فى النار(.

الصائل"!!! ،وهذا كما هو واضح ﻷصـحاب

يــردد الجهــاز اﻹعﻼمــى لﻺرهــاب بنــاء

العقـــول والفطـــر الســـليمة قمـــة التـــدليس

على الفهم الخاطئ – المتعمد  -لهذا الحـديث

والتزوير.

مقولة " الدم المصـرى كلـه حـرام " ،وذلـك

 -فهــل هــذا التنظــيم اﻹرهــابى ،المتســلل

بعد كل حادث إرهابى!!.

أى إرهابى أثيم؟!
مطلوب منه أن يقول له :تفضل!!!.
لماذا؟! ﻷن الدم المصرى كله حرام!!!.
وإذا تعامــل مــع اﻹرهــابى فكﻼهمــا فــى
النار!!!.
هـــذا قمـــة الكـــذب علـــى ﷲ ورســـوله

إلـــى اﻷراضـــى المصـــرية بطريقـــة غيـــر

فهل هذا الكﻼم صحيح؟!.

شـــرعية ،والـــذى جـــاء بهـــدف محـــدد هـــو

هـــل دم الجنــــدى المصــــرى المكلــــف

اســــتهداف الكنــــائس والمرافــــق الحيويــــة

فإن دفاع الجندى عن اﻷرض والعـرض

بحراســة اﻷرض والعــرض عنــدما يستشــهد

والشخصيات العامة  -يعتبر معتد ًيا عليه كما

واجب شرعى قبـل أن يكـون وطنيـا ،وذلـك

يتساوى مع دم اﻹرهابى المعتدى الـذى جـاء

يدعى اﻹرهابى الليبى؟!

بالدمار والخراب والقتل والتفجير؟!.

بالشرع والعقل.

 هل عندما تقوم قوات اﻷمن المصـريةبواجبهــا والتوجــه للتعامــل مــع هــذا التنظــيم

وتحريف للكلم عن مواضعه.

بالطبع ﻻ ،واﻵيـات القرآنيـة واﻷحاديـث
النبوية وأقوال الفقهاء تؤكد ذلك.

إن دفــع الصــيال حــق شــرعى وقــانونى

اﻹرهابى لحماية البﻼد والعباد مـن شـروره،

ولكــن الهــدف هــو تمييــع المعركــة مــع

وإنســانى ،تــم تحريفــه فــى عقــول الشــباب

تكــون هــى المعتديــة الظالمــة كمــا يــدعى

اﻹرهــاب ،وجعــل الجنــدى فــى حربــه مــع

بواسطة أمراء اﻹرهاب لجعلهم وقو ًدا للفتنة،

اﻹرهابى الليبى؟!

اﻹرهاب يحارب بﻼ عقيدة وبﻼ دافع ،وهـذا

ﻹسقاط الجيوش ،وإسقاط الدول الوطنية.

هل وصل قلب الحقائق وتزييف الـوعى
إلى هذا المستوى؟!

هو بداية الهزيمة وهذا هو المطلوب.
إن حديث )إذا التقـى المسـلمان بسـيفيهما
فالقاتل والمقتـول فـى النـار( معنـاه إذا تقاتـل
المسلمان يريد كـل منهمـا قتـل اﻵخـر ،فهمـا

 بهذا المنطق الفاسـد والسـخيف ،يكـونالخوارج " قدي ًما " على حق وفى حالة دفاع
شرعى ،وتكون قوات اﻹمام علي  علـى

صا علـى قتـل
فى النار؛ ﻷن كليهما كان حري ً
صاحبه.
أما الواقعة التى نحـن بصـددها هـو قيـام



وبهذا يتبين لنا ماذا يفعـل الجهـل الـدينى
وتغييــب العقــل بالشــباب ،يحــولهم لعقـــول
مفخخــة لتــدمير أوطــانهم وقتــل مــواطنيهم
وذويهم باسم الدين؛ والدين براء من ذلك.

لعل من أهـم مـا تميـز بـه تـراث اﻹمـام أبـى
العــزائم قــدس ﷲ ســره ،فــى موضــوع مــن أهــم
الموضــوعات وهــو اﻹنســان؛ ﻷنــه تحــدث عــن
الحقيقة اﻹنسانية قبل ظهورها فـي العـالم المـادى
المحسوس ،المتمثل في عالم الدنيا ،فقد أكد اﻹمام

اﻷس اذ
س ـح م

فى كثير من مؤلفاته أن عالم اﻷرواح متقدم علـى
عــ الم اﻷجســام ،مســتدﻻً بقولــه تعــالىَ  :ولَ َقــ ْد
اسـ ُجدُوا
صـ ﱠورْ نَا ُك ْم ث ُـ ﱠم قُ ْل َنـا ِل ْل َمﻼئ َِكـ ِة ْ
َخ َل ْق َنـا ُك ْم ث ُـ ﱠم َ

د ق ـ يل

ﻵد ََم) اﻷعـــراف ،(١١ :وقولـــهُ  :ثـ ـ ﱠم تفيـــد
التراخي ،أي َ ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم  ..في عالم الروح
صـ ﱠورْ نَا ُك ْم  ..كمــا ســبﻖ فــي علمنــا أن
 ..ث ُـ ﱠم َ

نصــور ك ـﻼً مــنكم فــي صــورة معينــة فــى عــالم
اﻷرحام.
وقــد أكــد القــرآن الكــريم علــى هــذه الحقيقــة

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

حـــين ذ ﱠكرنـــا ســـبحانه بنشـــأة حقيقـــة اﻹنســـان
الروحانية فى قولـه تعـالىَ  :ولَ َقـ ْد َعل ِْمـت ُ ُم النﱠ ْشـأَةَ

اﻷُولَى فَ َلـ ْوﻻ تـَ َذ ﱠك ُرونَ ) الواقعـة ،(٦٢ :فاﻹمـام
يـــرى أن النشـــأة اﻷولـــى هـــى خلـــﻖ الحقيقـــة
الروحانية ،بل ويؤكد على أهمية تعـرف اﻹنسـان
علــى نشــأته اﻷولــى فيقــول :مــن عــرف نشــأته
اﻷولــى ،ســارع إلــى نيــل الســعادة فــى النشــأة
اﻷخرى ،ومن جهل نشـأته اﻷولـى اعتقـد الخلـود

فى الدنيا فعمل لها ،فهلك وأهلـك وﻻ خلـود فيهـا؛
وإنما يتميز اﻹنسان عـن الحيـوان بمعرفـة نشـأته
اﻷولــى ،وإﻻ فهــو حيــوان وأضــل منــه ،والنشــأة
اﻷولى هى الخَلـﻖ اﻷول لﻺنسـان مصـداقا ً لقولـه
ﻖ نﱡعِيـ ُدهُ) اﻷنبيــاء:
تعـالى :ك ََمـا َبـدَأْنَا أَ ﱠو َل خ َْلـ ٍ
ﻖ ْاﻷَ ﱠو ِل بَلْ ُهـ ْم فـِ ي
 ،(١٠٤وقوله :أَفَعَ ِيينَا بِا ْل َخ ْل ِ
ﻖ َج ِديد) ق.(١٥ :
لَب ٍْس مِ ْن َخ ْل ٍ
والخلـ ﻖ الجديــد المــراد هنــا هــو هــذا الهيكــل
أطـوارا فـي عـالم
طـوره الحـﻖ
ً
الجسماني ،الـذي ﱠ
بطن اﻷم ،ليـؤدي دوره فـي الـدنيا إلـى أن تنتهـي
منه اﻷنفاس ،واللبْس جاءنا مـن ظـن اﻹنسـان أن
هــذا الهيكــل هــو) :أنــا( أى حقيقتــه ،ولــو أدرك
الحقيقة لعلم أن هذا الهيكل سـكن مؤقـت لحقيقتـه،
وأن اﻹنســان إنســان بمعنــاه ﻻ بمبنــاه ،يوضــح
اﻹمام أبو العـزائم ذلـك فيقـول :الخلـ ُﻖ اﻷو ُل هـو



ُعرفــك مــن أنــتَ ،
أنــتَ  ،والخلــ ُﻖ الجديــ ُد جــاء لي ِ ّ

ومطلع ،فاﻹنسان ظاهره الجسـم ،وباطنـه القلـب،

بإمداداته وإشراقات أنوار الربوبية عليه أنه رب،

فالخلﻖ اﻷول خلﻖ حقيقة اﻹنسان ومعناه ،والخلﻖ

وحده الروح ،ومطلعه نفخة القدس ،والجسـم ظـل

ومــ ن ادعــى ذلــك؛ فقــد هلــك ،فكــل أســماء ﷲ

الجديد خلﻖ جسم اﻹنسان ومبناه ،ووظيفـة الخلـﻖ

الروح ،والروح ظل نفخة القـدس ،ونفخـة القـدس
ظــل ﷲ ،قــال تعــالىِ :إِّن ـي َجا ِع ـ ٌل ِف ـي اﻷ َْر ِ
ض
َخلِ َفـ ًة) البقرة ،(٣٠ :وقـال فـى الخليفـةَ  :فـإِذَا
َس ﱠو ْيتُهُ َونَف َْختُ فِي ِه مِ ن ﱡروحِ ي فَقَعُوا لَهُ َس ِاج ِدينَ 

وصفاته تنزلت فيك على قدر أهليتك واستحقاقك،

فينا  -بحسـب اسـتعداد قوابـل نفوسـنا لهـا -بحكـم

بالموت ،رجـع الـى أصـله وهـو التـراب ،وبقيـت

)الحجر.(٢٩ :

الخلﻖ على الصورة الرحمانية.

الجديــد )الجســم( أن يتعــرف اﻹنســان مــن خﻼلــه
علــى مــا أودعــه ﷲ فيــه مــن المعــانى والحكــم
واﻷســرار ،فــإذا انقضــت مــدة الجســم المحــددة
حقيقة اﻹنسان بمكوناتها ،لتكمل رحلتها فـى عـالم
جديد هو البرزخ.
يوضح اﻹمام لنـا أن اﻹنسـان قـ د مـر بسـبعة
أطوار بـد ًءا قبـل إبـرازه إلـى الكـون المحسـوس،
ٍ
أطــوار ســبعة
فيقــول قــدس ﷲ ســره :لﻺنســان
ٌ
ـور بــد ًءا :فكــان فـ ي
يتطــور فيهــا طـ ً
ـورا بعــد طـ ٍ
حضرة العلم ،ثم خصصته اﻹرادة ،ثم كان حقيقـة
إنسانية أمام ﷲ تعـالى ،ثـم تعلقـت بـه كـن إيجـا ًدا
للحقيقــة اﻹنســانية أوﻻً  -التـ ي هـ ي اﻹنســان قبــل
بروزه لﻸعيان الكونية  -ثم واثﻖ اﻷنبياء لرسـول
ﷲ  ،ثم كان يـوم "ألسـت بـربكم" ،ثـم كـان

ويدعونا اﻹمام فى جوامع كلمه إلى الرجـوع
إلى النشأة اﻷولى للتعرف على الحقيقـ ة اﻹنسـانية
فيقول فى الحِ كم:

ويكشـــف اﻹمـــام عـــن ســـر التنـــزل وســـر
الظهورفى البدء ،من قبـل الخلـﻖ واﻷمـر ،فيقـول

ـواز بــين الخــالﻖ
بــين العبــد والــرب ،وﻻ يوجــد تـ ٍ

فى القصيدة:

والمخلوق ،وﻻ يوجد وحدة وﻻ حلول وﻻ إتحـاد،
ــى

ان ت

فى ال ء ن ٌر نع ق
حال ال ء ْ ـى
ﻻ َن ﻻ أي َ َ
ُ فى أزل
م ل ة هى )ك ( ق
ِ
ت ـى
ن ًار أ ف ق س ال
بل ص رةٌ أش ق أن ُار لع هــا
م ق س ع تها فى حال تل ى
فى عال الغ ِ ان ال جه ح ُهـا

أن ُارها أش ق فى الق س تُ
فــى ٍ
م ق ل خل ٍ وأم ٍ
أزل
فى ح

ـى

الغ ُ أش ق فى ال لى و ِ
ﻻزمهـا
س ﱡ ال لى ب ا فى م ــه ال

ن ٌر أضاء ل

ال ﱡ

ه نى وال ُن

العهود ،ونسيان العهود مؤد إلى فك القيـود ،وفـك

ف ــى

ﷲ آد ََم
وقد ورد فى الحديث الشريف) :خ ََلـﻖَ ُ
ورتِه( ِويفســر اﻹمــام أبــو العــزائم هــذا
َع َل ـى ُ
صـ َ

القيود مؤد إلى نسيان الملك المعبـود ،ثـم يتسـاءل
قائﻼ :كيف يجهل اﻹنسان نشأته اﻷولـى ،وينسـى

تجلى فيـه الحـﻖ سـبحانه لخلقـه ،فـإن ﷲ سـبحانه

عهد المولى ،ويميل إلى أسفل سافلين ،وهـو ُم َعـد

خلﻖ آدم علـى صـورته ،ولـيس المـراد أنـه خلقـه

ﻷعلى عليـين؟ ،وينصـح ولـده قـائﻼً :ارجـع إلـى

وكـم وكيـف ،بـل
على صورة لها أبعـاد وحـدود،
ٍ

العـــدم ليظهـــر ـ يعنـــى هـــو ســـبحانه ـ وتخفـــى،

المراد أنه جمله بمعانى صفاته ،وجمال أخﻼقه.

فيظهرك مج ﱠمﻼ ،ويقول له :كن لربك طفـﻼً يكـن

ومعنــى هــذا أن تجليــات الســميع والبصــير

لك أبًا وأما ،بمعنى اعتمادك الحﻖ عليه ،وكن لـه

والمــتكلم والخــﻼق والمــدبر فيــك ،هــي تجليــات

جنينًا فى بطن أمك يخرجك بأنوار شـهوده ،وكـن

ربك؛ ﻷنها أسـماؤه ،فكمـا تسـرى أشـعة الشـمس

له مـا ًء مهينـً ا يصـورك ويـنفخ فيـك مـن روحـه،
وكن له طي ًنا يخلقـك بيديـه ،ويجعلـك خليفـة نائبـً ا

فيك فتنتفـع خﻼيـاك ،فـإن شـمس التجلـي مشـرقة
أيض ـا ،فتُظهــرك إنســانًا ســويا فيــك مــن مظــاهر
ً

عنه فى أرضه.

الربوبية ،وكما ﻻ يدعى من تشرق عليـه الشـمس
أنه عين الشمس ،كذلك ﻻ يستطيع عبـد أن يـدعي



سيدهم ،فإنك ﻻ تصبح ملكـا ً بصـولجان مسـتعار،
ثم ما أبعد الفرق بين صـولجان وصـ ولجان ،إنمـا
هــو اشــتراك ألفــاظ ،فــافهم وﻻ تقــع فــى الخــذﻻن
وســوء اﻷدب ،إنمــا يتصــف الحــﻖ تعــالى علــى
اﻷسماء ،واﻷلفاظ واحدة والحكم مختلـف ،والعبـد
علـى هـذا المعنـى بقولــه :العبـد عبـد وإن تعــالى،
والــرب رب وإن تنــزل ،فإيــاك أن تنســب للعبــد
شيئ ًا من الجمـال والكمـال ،والتصـريف والبيـان،
والهـدى والتقـى ،إنمــا هـو :مظهـر والظــاهر ﷲ،

الحــديث فيقــول :آدم  هــو المخلــوق الــذى

واعلــم أن لكــل حقيقــة ظــاهر وبــاطن وحــد

أربابــا فــ ي أنفســهم وإن ظهــروا بنعــوت
العبــاد
ً

عب ٌد والرحمن معبود ،ويؤكـد اﻹمـام أبـو العـزائم

ة العل فى أس ار تع ـى

صافاه ـ أزﻻً

يقول الشيخ ابن عربـى  ﻻ يمكـن أن يصـبح

مقتضــى ذاتــه ،فتختلـــف الصــفات وإن اتحـــدت

نســيان بــدء الشــهود ،مــؤد إلــى نســيان بــدء
الوجــود ،ونســيان بــدء الوجــود مــؤد إلــى نســيان

لﻺنسان ،فهى

بحكم اﻷصـل ثـم سـرى حكمهـا

وبناء على هـذا الفهـم فـ ﻼ يوجـد هنـاك خلـط

الخــﻼف بــين المﻼئكــة وﷲ تعــالى؛ وكــل هــذه
اﻷطوار قبل إبرازه فى الكون المحسوس.

ولكن مع الفارق أن صفات ﷲ ٌ
حﻖ  ،مسـتعارة

وهكذا ظهر اﻹنسان على صورة الـرحمن ،يقـول
موﻻنا اﻹمام قدس ﷲ سره:
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وما السّر في إزﻻل الشيطان إياهما عـن
اسـ ُك ْن التمتـع
أباح له سبحانه بقولهْ  :





الجنة؟.

فــي الجنــة بــالجلوس والقيــام والتنقــل فيهــا،

ثــم يكشــف اﻹمــام عــن الســر بــأن ﷲ

وأبــاح لــه ســبحانه مــا فيهــا مــن اﻷغذيــة
غـدًا َح ْيـ ُ
ث
واﻷشربة والفاكهة َ و ُك َﻼ مِ ْن َهـا َر َ

أسكنهما الجنة وهو يعلم أنها ليست دار بقـاء
لهما اﻵن؛ ليُ ْش ِهدَهما  ما فيهـا مـن النعـيم

ِش ْﺋت ُ َما) البقرة.(٣٥ :
َ و ُك ـﻼَ لــيس المــراد منــه اﻷمــر؛ بــل
المــراد منــه اﻹباحــة بــدليل قولــه َ ح ْيــ ُ
ث

وشوقا ذريت َهما إليها.
إليها
ﱠ

ِش ْﺋت ُ َما ،والرغد :هو العيش الواسع الهنيء،
ولكنــه ســبحانه حظــر عليهمــا شــجرة ع ﱠينَهــا

وق ـدﱠر ســبحانه المعصــية عليهمــا ليعلمــا
أنهما أُهبطا من دار النعيم والمسرة والبهجـة

لهما تعيي ًنا ﻻ يحتاج للشك.

بمعصــية واحــدة ،فيخــافون أن يحرمــوا مــن

وفي تفسير الشيخ العقاد في قوله تعـالى:
غ ـدًا َح ْيـ ُ
ث ِش ـ ْﺋت ُ َما) البقــرة:
َ و ُكـﻼَ مِ ْن َه ـا َر َ

معــاص
الرجــوع إليهــا إذا ُهــم وقعــوا فــي
ٍ

والبهجــة والهنــاءة ودوام العافيــة والصــفاء،
فــإذا أهبطهمــا إلــى اﻷرض تــذكراها ،ﱠ
فحنــا

أخرى في الدنيا.

 (٣٥يعني :تمتع يا آدم مع زوجتك في الجنة

وحكمة وسوسة إبليس ﻵدم أن إبليس مـا

بالثمــار والحلــل وخدمــة المﻼﺋكــة ،وعلــى

وســـوس ﻵدم إﻻ بعـــد أن تحركـــت الـــنفس

رأسك تاج العـز ،ومعـك كلمـة كـن ،لـك مـا

اﻷمارة بالسوء في وقت كان يجب عليهـا أن

تشــاء بــأمري ،فكــان حســه يتــنعم بريــاحين

تسكن ،أمرهـا ﷲ تعـالى بالسـكون إليـه عنـد

الجنة وثمارها المتنوعة ،وقلبه يتمتع بـأنوار

إســباغه ســبحانه الــنعم المتواليــة فــي الجنــة

آيــات ﷲ وأســرار تجلياتــه ،وكانــت روحــه

فتحركت  -حفظنا ﷲ من شرورها  -متمنيـة

تتمتـع بــأنوار قـرب ﷲ ومعيتــه واﻷنـس بــه
 ،وقــال لهمــا الحــقَ  :وﻻَ تَ ْق َر َبــا َهــ ِذ ِه

البقاء في الجنة.
فاتصل بها مجانسها إبليس وقوي عنـدها

ش َج َرة َ فَتَ ُكونَا مِ نَ ْال ﱠ
ال ﱠ
ظالِمِ ينَ ) البقرة.(٣٥ :

هــذا اﻷمــل ،فاشــتد طلبهــا لــه ،فأقســم ﻵدم

وفــي تفســيره" :أســرار القــرآن" يبــيح

وزوجتــه إن أكــﻼ مــن هــذه الشــ جرة ينــاﻻ
س َم ُه َما إِ ّنِي لَ ُك َما لَ ِمـنَ
البقاء ،قال تعالىَ  :وقَا َ

اﻹمام المج ّدِد أبو العزاﺋم بإشارة:
ما الحكمة في إسكانهما الجنة؟.
وفــــي معصــــيتهما وإهباطهمــ ـ ا إلــــى
اﻷرض؟.

اصــحِ ينَ ) اﻷعـــراف(٢١ :؛ أي :أنـــه -
ال ﱠن ِ
مؤيـدا نصـحه لهمـا بـاليمين
لعنه ﷲ  -أقسـم ِّ
الفاجرة ،ولم يكن آدم يعلم أن أحدًا يقسم بـا
كاذبًا.
فكانــت الحكمــة أن يظهــر آدم وزوجتــه
عــداوة تلــك الــنفس التــي يتصــل بهــا إبلــيس
فيزلهما عما هما فيه ،سواء أكـان فـي الج ـن ة
أو في غيرها.
والعصمة با  ،والعناية منه ،ونيل الخير
في الدنيا واﻵخرة به سبحانه.

وفــي قولــه ﷲ تعــالىَ  :وﻻَ تَ ْق َر َب ـا َه ـ ِذ ِه



ال ﱠ
ش َج َرة َ فَتَ ُكونَا مِ نَ

ْال ﱠظالِمِ ينَ 

)البقرة(٣٥ :؛

يقربها كل واحد منهما منفردًا؛ ﻷن ﷲ تعالى

ً
وعطفـا علــى عبــاد ﷲ ،وإننــي أبكــي
رحمـة

ﷲ  أمن آدم بُسكنى الجنة متمت ًعا بكل ما
ابتدعتــه يــد القــدرة فيهــا لحكمــة خفيــت عــن

عيﱠن الشجرة باﻹشارة إليها.
خﻼفً ـا لمــا ظنــه بعــض المفســرين بــأن

عليك ﻻ على نفسي.

العقول السليمة ،بل وعن أرواح المﻼﺋكة.

دفعـا
المراد نوع الشجرة ﻻ الشجرة بعينها ً -

ي حتـى تبكـي؟!،
قال له :ما الذي تراه فـ ﱠ
فقال :إن ﷲ أسكنك في الجنة ومتعك بنعيمها

ولما كان اﻷمر بالسكنى ﻻ يقتضي البقاء

لنسبة المعصية إلـى آدم  ،-وهـذا ال ـت ـأويل ﻻ

وسيخرجك منها ،والشجرة التي نهـاك عنهـا

اﻷبدي فيها ،بل يفيد أن إسـكانه فيهـا تكرمـة

صـى آ َد ُم َر ﱠبـهُ
ينبغي بعـد قولـه تعـالىَ  :و َ
ع َ

اسمها شجرة الخلد؛ فـإذا أكلـت منهـا فأبشـر

له ليحيط عل ًما بجمالهـا ومـا فيهـا مـن النعـيم

فَ َغــ َوى) طــه ،(١٢١ :وإنمــا ُيــ َؤ ﱠول غيــر

بالخلود وتأكـد بالبقـاء ،وإنـي أقسـم لـك بـا

المقيم ﻷهلها ،فيشتاق إليهـا إذا فارقهـا؛ قـدﱠر

الصــريح مــن اﻷخبــار التــي تتحمــل معــاني

العظيم أني لكما من الناصحين.

ﷲ في أزله أن يكـون اﻷمـر والنهـي سـببين

كثيرة.

للســـعادة والشـــقاء ،وحجتـــين علـــى ســـابقة
الحسنى أو سابقة السوءى.
فــإن ﷲ يشــرح صــدر مــن ســبقت لــه
الحسنى ﻻجتناب المنهيـات والمسـارعة إلـى

فتأثر آدم لهذا الحادث ووافق كﻼم إبليس

ومن تأول الصريح الذي ليس فيه تلبيس

مــا فــي نفســه مــن تمنــي الخلــود ،وتعــارض

تشبه بإبليس لتـأويله حين امتنع عن السجود،

أمامــه أمــر ﷲ بــأن ﻻ يأكــل مــن الشــجرة
ونصيحة هذا الملَك الذي يقسـم بـا ؛ وكيـف

ونهيه.

يجرؤ أي مخلوق على الحلف به باطﻼً؟!.

أعــوذ بوجــه ﷲ الكــريم مــن مخالفــة أمــره

المأمورات ،ويجعل مـن سـبقت لـه الحسـنى

فاجتهد آدم ،والمجتهد إن أخطأ له أجـر،

ً
عاجزا عن إتيان ما نهى ﷲ عنه لفقد الداعي

ونسي قول ﷲ له بـأن الشـيطان لكمـا عـدو،

ولفقد من يعينه أو ما يعينه على المعصية.
أما من سبقت له السوءى فـإن ﷲ تعـالى
يستدرجه؛ وييسـر لـه مـا بـه يقـع فيمـا نهـى
عنه؛ ويترك ما أمر ﷲ به.
ويسـر لـه
وﷲ تعالى قدﱠر عليه المعصية ﱠ
مـا يعينـه عليهـا مـن الـنفس اﻷمـارة بالســوء
التي تحركت في طلب الخلـود؛ ومـن إبلـيس
الذي وسوس إليه بالوقوع في المعصية.
وجعـــل لتلـــك المعصـــية حكمـــة عليـــة،
أعظمها عاقبة :أن ﷲ تعالى أعلم عبـادَه أنـه
غفور رحيم ،يقبل التوبـة ممـن خـالف أمـره
ونهيه وتاب إليه سبحانه.

وقد ذكر الشيخ العقاد أن ﷲ تعالى أوجد
في الجنة شجرة هي بـاب ابتﻼﺋـه واختبـاره،
وكان من خواص تلـك الشـجرة أن مـن أكـل
منها يحتاج إلى بول ودفع فضﻼت ،وليسـت
في الجنة فضﻼت ،والذي يستريح لـه القلـب
أن الشــجرة يعلمهــا ﷲ حيــث أبهمهــا ولــم
يبينها.
وقد سبق في علـم ﷲ تعـالى أن تسـتحكم

وأقدم على اﻷكل من الشـجرة؛ فتنـاول منهـا
وتناولت حواء.
وبمجــرد وصــول الثمــرة إلــى جوفهمــا
تطــاير التــاج عــن رأســه ،وانخلعــت الثيــاب
عنهما ،وفرت الطيور من حولهما ،وتباعدت
أثمــار اﻷشــجار عنهمــا ،واعتزلهمــا الخــدام،
وبــدت عوراتهمــا فصــارا يســتران العــورة
بأوراق الجنة.

العداوة بين آدم وإبليس بسبب عدم السـجود،
ُ
فطـرد وأُبعــد عــن الحضــرة ،فلمــا تمتــع آدم
بالجنة وقف إبليس على بابهـا ينتهـز فرصـة
يتمكن فيها من خصمه.

وقد بـيﱠن اﻹمـام أبـو العـزاﺋم فـي كتابـه:
"الطهــور المــدار" أن الشــجرة كانــت قبــل

وكان من عادة سيدنا آدم أن يخرج علـى

المعصــية قريبــة ،وعنــد المعصــية صــارت

وفـــي قولـــه تعـــالىَ  :وﻻَ ت َ ْق َر َبـ ـا َهـ ـ ِذ ِه

باب الجنة لينظر الوسعة التي أمامها ،فخرج

ال ﱠش َج َرة َ) البقرة(٣٥ :؛ ليس المراد بالقرب

يو ًما مع السيدة حـواء فنظـر إبلـيس إلـى آدم

بعيدة :فالشجرة أشـار ﷲ إليهـا بقولـهَ  :وﻻَ
ونـا ِمـنَ ﱠ
تَ ْق َر َبـا َهــ ِذ ِه ﱠ
الظـالِمِ ينَ 
الش ـ َج َرة َ فَتَ ُك َ

هنــا؛ القــرب المكــاني ،بــدليل قولــه تعــالى:
غ ـدًا َح ْيـ ُ
ث ِش ـ ْﺋت ُ َما) البقــرة:
َ و ُكـﻼَ مِ ْن َه ـا َر َ

قــدرا
وتمكــن مــن الحيلــة ،وكــان أمــر ﷲ
ً

)اﻷعراف ،(١٩ :ثـم أشـار إليهـا عنـد إتيـان
عـن
معصية آدم بقوله سبحانه :أ َ َلـ ْم أ َ ْن َه ُك َمـا َ

 ،(٣٥بــل المــراد النهــي عــن اﻻنتفــاع بهــا
بحسب ما تقتضيه مادتها.

معـا ،وﻻ
والنهي شامل أنهما ﻻ يقربانها ً

مقدورا.
ً
فإنه تزيﱠا فـي زي الصـلحاء وظهـر فـي

ت ِْل ُك َما ال ﱠش َج َرةِ) اﻷعراف.(٢٢ :

حال الخاشعين وبكى أمامهما ،فالتفـت سـيدنا

فاﻹشارة اﻷولى تعين أن الشـجرة كانـت

آدم إلــى تلــك الحالــة العجيبــة وقــال لــه :مــا

مشهودة ﻵدم ،والثانية تعين أنها كانت بعيـدة

شأنك؟؛ وما الذي يبكيك؟! ،فقال له :إنني من

عنــه؛ ﻷنــه حجــب عــن شــهود تلــك الحقــاﺋق

المﻼﺋكــة الروحــانيين الــذين مــﻸ ﷲ قلــبهم

ﻻرتكابه المعصية.



ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﳋﻨﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
نحسب أن هـذه الحـرب بنتائجهـا سـتكون سـب ًبا

طمعـ ـا فـــي
للنهضـــة والتطـــور واﻻزدهـــار ،أو
ً

ـرا فــي نهايــة الــدور الســعودي فــي
تاريخيـا كبيـ ً

ثرواتها وأرضها.

اليمن ،وربما في نهاية الدولة السعودية ذاتها؛

إن فهم طبيعة وأهداف ودوافـع الحـرب الحاليـة

ﻷن التضحيات التـي قـدمت علـى مـذبح الحـرب

التــي تشــنها الســعودية منــذ العــام ٢٠١٥م وﻻ

ثمنهــا غــا ٍل للغايــة ،وهــي مــن شــدة هولهــا

تزال مستمرة ومدمرة ﻻ يستقيم دونما اﻻلتفـ ات

وقسوتها لن تعيد عقارب الساعة إلـى الـوراء،

إلى الماضي ،أو على اﻷقل إلى بعـض صـفحاته

بل ستكون فاتحة لعصر جديد من العﻼقات بـين

الداميـــة لنعـــرف أن )عاصـــفة الحـــزم( ليســـت

الدولتين لن يستطيع فيه اليمنيون نسـ يان طعـم

نشازً ا ،أو استثنا ًء ،لكنهـا امتـداد لتـاريخ طويـل

الدم والنار التي أشـعلتها الدولـة السـعودية فـي

من الحروب بين السـعودية والـيمن التـي كانـت

قلب هذا البلد الذي كان )سعي ًدا( قبـل أن يُطـل عليـه ليـل آل سـعود
الطويل".
هذا العدوان على اليمن ليس اﻷول من نوعه ،بل هو سلسلة طويلة
مــن العــداوات التاريخيــة بــدأتها الســعودية منــذ ثﻼثينيـ ات القــرن
الماضي ﻻبتﻼع اليمن ،ومحاولة محوها من الخريطة الجيوسياسية
فــي إطــار سياســتها التوســعية .لكــن عــدوان هــذه المــرة بــدا أكثــر
شراسة وغلظة وحدة وحج ًما واصطفافًا لتحالف عسـكري اجتمعـت
فيــه القــوة العســكرية واﻻقتصــادية والماليــة لمراكــز رأس المــال
العربي بقيادة السعودية وبرعاية أمريكيـة ،ودعـم دولـي لوجسـتي
واستخباراتي ،وهو اﻷمر الذي زاد مـن انتفـاخ "جارتنـا الشـقيقة"
وزاد من بجاحتهـا فـي اسـتعراض وفـرد عضـﻼتها فـي اﻻسـتقواء
بالغير ،فأسرفت في القتل بوحشية قسوتها وفداحة الـدماء النازفـة
فــي اســتهدافها للمــدنيين اﻷبريــاء والتجمعــات الســكانية وتــدمير
مقدرات البلد وبنيته التحتية .ونحسب أن هذه الحرب غيـر العادلـة

تقف خلف أطماعها التوسعية ﻻلتهام اليمن بمسـاندة ودعـم القـوى
ائمـا مـا تعتمـد عليهـا سياسـيا
اﻻستعمارية اﻹمبريالية التي كانـت د ً
وعسكريا في عدوانها ﻻقتضام اﻷراضي اليمنية.
وقد حكمت عﻼقة السعودية باليمن في التاريخ الحـديث والمعاصـر
ثﻼثة ملفات ،أو إشكاليات كبيرة هي:
اســـتقطاع الســـعودية لمســـاحات واســـعة مـــن اﻷراضـــي اليمنيـــة
وأخيرا توغلها في أراضي المهـ رة وحضـرموت لتقتطـع
الحدودية،
ً
 ٤٢ألف كم مربع في سياق هذا العدوان الغاشـم ،وإثـارة الحـروب
بين شطري الـيمن ،وارتباطهـا بعصـبة مـن رؤسـاء القبائـل الـذين
كانوا يشكلون القوة الضاربة في تهديد نظام الحكم ،وتدخﻼتها فـي
الشؤون الداخلية؛ حتى وصل بها اﻷمـر فـي فتـرات مـا إلـى تـدبير
انقﻼبات سياسية ،أو التخطيط لها عند وصول مناوئين لها إلى قمة
السلطة ،وثالث ًا ملف العمالة اليمنية.

وغير اﻷخﻼقية لن تكون اﻷخيرة ،فالمتأمل لتاريخ العﻼقات اليمنية

وفيمــا يخــص الملــف الثالــث وهــو محــور حــديثنا هنــا ،فقــد كيّفــت

– السعودية في شقها الخﻼفي الدامي سيكتشـف كـم هـي المواقـف

السعودية قوانين العمل بما يضمن بقاء القوى العاملـة اليمنيـة فـي

دائمـا فـي
والمراحل التي توشحت بالدم ،وكيف أن آل سعود كـانوا ً

وضع مؤقت؛ لهذا عادة ما كانت تستفيد من اللعب على هذا الملف

موقف المعادي لليمن ،إما خوفًا من قدرة شعبها وقوتهـا وتفاعلهـا

الحساس لممارسة الضغوط واﻻبتزازات السياسية عند كل أزمة.



بإنهاء عقود اﻷكاديميين واﻷطباء اليمنيـين
دون ســابق إشــعار ،ومــنحهم فرصــة ثﻼثــة
كانــت أولــى الضــربات القاصــمة فــي
الحرب اﻻقتصادية الموجهة ضد اليمن هي
تلك التـي تزامنـت مـع حـرب الخلـيج حـين
تفـــاقم التـــوتر فـــي العﻼقـــات اليمنيـــة ـ ـ ـ
السـ عودية إثــر موقــف النظــام اليمنــي مــن
غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠م ،وكانـت
السعودية تعتبر موقف النظـام اليمنـي إلـى
جانب العراق خيانة وتهديـ ًدا لهـا وانحيـازً ا
ﻷعـــدائها .وخـــﻼل هـــذه اﻷزمـــة اتخـــذت
قـــرارا بإلغـــاء كـــل
الســـلطات الســـعودية
ً
التســـــهيﻼت واﻻمتيـــــازات التـــــي كـــــان
المغتربـــون اليمنيـــون يتمتعـــون بهـــا فـــي
السابق :بعدم وجود إجـراءات مشـددة فـي
الــدخول إلــى أراضــيها ،والعمــل والتجــارة
بحريــة دون الحاجــة إلــى كفيــل .وفــي هــذا
الصــــدد لعــــب اﻹعــــﻼم الســــعودي دور
التحــريض فــي شــحن المــواطن الســعودي
بثقافة الحقد والكراهية ضد اليمنيـين بفعـل
تعبئـــة اﻹعـــﻼم الرســـمي ،ونتيجـــة لـــذلك
تعرض أكثر من مليون مغترب يمني لعملية
ترحيــل جمــاعي ،وبــاع المرحلــون كــل مــا
ـعار زهيــدة ،ومصــادرة
يملكونــه هنــاك بأسـ ٍ
أمﻼك الكثير منهم باعتبارها باسـم الكفيـل.
ب جمـاعي وهـو
كان هذا القرار أشبه بعقـا ٍ
ذنبــا اقترفــه نظــام
مــا اعتبرتــه الريــاض ً
صنعاء؛ حتى لو لم يكن للمواطن العادي ي ٌد
فيه ،ومن ثم جاء نظام )سعودة الوظـائف(
فــي العــام ٢٠١٣م ليــدفع اليمنيــون وبقيــة
الجاليات اﻷجنبية ثمن تلك اﻹجراءات.

لـم يتوقـف اﻷمـر عنـد ذلـك فقـد لجـأت
الســلطات الســعودية فــي يوليــو ٢٠٢١م

أشـــهر لتـــرحيلهم مـــن أراضـــيها .وبهـــذا
اﻹجراء التعسفي غير المبـرر أنهـت عقـود
 ٣٠٦اســتاذًا أكاديميــا يمنيــا مــن خمـــس
جامعات حكومية بشكل مفـاجئ ١٠٦ :مـن
جامعــة نجــران ،و ٥٠مــن جامعــة جيــزان،
و ٨٣مــن جامعــة الملــك خالــد ،و ٤١مــن
جامعــة بيشــة ،و ٢٦مــن جامعــة الباحــة،
وسرى اﻷمر كذلك إلـى اسـتبعاد أكـاديميين
في جامعـات أخـرى فـي محافظـات الشـمال
العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق السياســـــية

بالمملكة.
ـرا
قــرار الســلطات السـ عودية كــان مجيـ ً

واﻻجتماعية والثقافية ،إضـافة إلـى اتفاقيـة

سياسيا بما تبرره السعودية باتهام العمالـة

العمال المهاجرين ،واتفاقيـة العمـل الدوليـة

اليمنية بالتجسـس ،أو غيرهـا مـن النعـوت

التي توجب تـوفير الحمايـة للعمـال مـن أي

السخيفة في إلقاء التهم السياسية الجزافية

تعسف.

لتغطية إخفاقاتها وفشلها الذريع في تحقيق

مشيرين بأن اﻷدهى من هذه اﻹجراءات

أي مكاسب سياسية أو عسكرية ،لتلجأ إلـى

أنهـــا تخـــالف اتفاقيـــة الطـــائف وامتـــدادها

ممارسـة الحــرب اﻻقتصــادية ،وهـذا مــا لــم

اتفاقية جدة التي تستوجب معاملة اليمنيـين

يمنحها بالتأكيد أي انتصار ،بـل يسـيئ إلـى

في المملكة معاملة المواطن السعودي.

ســمعتها عنــد المقاربــة مــع اﻷردن وتركيــا

ويشير هؤﻻء أن رمي المغتـربين بتلـك

اللتان لديهما مﻼيين الﻼجئين ولم تتخـذ أي

الطريقـــة يفـــاقم حجـــم المأســـاة اﻹنســـانية

إجـــراءات بحقهـــم ،فمـــا بـــالكم بـــالﻼجئين

للشعب اليمني بتهديد أكثـر مـن  ١٥مليـون

والمغتـــربين فـــي أوروبـــا وأمريكـــا الـــذي

نسمة لخطر المجاعة ،فهل هناك مـن عاقـل

أصبحوا حاملين لجنسيات تلك الدول.

فــي هــذا النظــام يـ دعو إلــى مراجعــة هــذه

ومــن الواضــح أن مثــل هــذه القــرارات

اﻹجراءات واﻻحتكام للعقـل وحسـن الجـوار

التعسفية ستترك ندوبًا عميقة ،ﻻ سيما أنها

والقـيم اﻹنســانية فــي مثــل هــذه اﻹجــراءات

جاءت في ظـ ل مـا يعانيـه الـيمن مـن أزمـة

اﻷحاديـــة التـــي تســـتهدف اليمنيـــين دون

إنســانية خانقــة ســببها عــدوان الســعودية

غيرهم من الجاليات ،بل واستبدال وظائفهم

ذاتها وحليفتها اﻹمـارات فـي تأديـة وظيفـة

وأعمالهم بعمالة من الجنسيات اﻷخرى؟!

مشروع استعماري ﻻحتﻼل اليمن.

نعم إلى هذا الحد تصل غطرسـة النظـام

يــرى ناشــطون وحقوقيــون أن القــرار

السعودي في إيذاء الشعب اليمني ،ولكم أن

السعودي غير المعلن يعكس أبعا ًدا سياسية

تتصوروا حجم هذه المآسي المتﻼحقة علـى

خاطئـــة ودﻻﻻت تمييزيـــة غيـــر مقبولـــة،

مﻼيين اﻷسر اليمنية ،فهل رأيـتم أكثـر مـن

تخالف الحقوق واﻻتفاقيـات الدوليـة ،منهـا

هكذا بشاعة؟



ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ

 

 

* اﻷخ الفاض ل والمح ب الص ادق المهن دس عب د ﷲ عم ر

 

* اﻷخ الفاضل والمحب الصادق اﻷس تاذ

طاي ل وال د اﻷخ ﷴ وال دكتور عم ر ..بقري ة الواس طى -
بدمنهور – بحيرة.

ﷴ فهمﻲ بزفاف كريمته المهندسة سلمى

* الحاج ﷴ الطحان وال د زوج ة الح اج إب راهيم عب د النب ﻲ

حفي دة الح اج أحم د البي ومﻲ س الم إل ى

نائب آل العزائم ..بالمحلة الكبرى.

المهن دس ﷴ بك ر العرب ﻲ ..بالمحل ة

* الحاج ة نج اة عب د الغف ار س عيد زوج ة المستش ار عب د

الكبرى  -غربية.

* اﻷخ الفاضل الحاج عبد الق ادر رج ب بزف اف نجل ه اﻷس تاذ الصبور عتمان نائب الطريقة العزمية ..بالدقهلية.
* اﻷخ الفاض ل الح اج ﷴ الس يد ج زر ع م اﻷخ الفاض ل
عاصم ..بقرية منشأة اﻷوقاف – دمنهور – بحيرة.
* اﻷس تاذ رأف ت ﷴ حم زة بزف اف كريمت ه ني رة لﻸس تاذ ﷴ والمحب الصادق الحاج عبد المنعم جزر ..باﻷسكندرية.
السيد السروي ..بالتوفيقية – إيتاي البارود – بحيرة.
* الح اج جم ال عب د الجلي ل ال ريس اب ن ع م اﻷخ الفاض ل
* اﻷخ الفاضل اﻷستاذ خالد حمودة بزفاف نجله عب د الفت اح..
بتلبقا – كوم حماده.
* اﻷخ محم ود أحم د خل ف ب المولود أحم د ..بقري ة أوري ن –
شبراخيت – بحيرة.

الش يخ إس ماعيل ال ريس ،والح اج كام ل م دكور ش قيق اﻷخ
الفاض ل اﻷس تاذ رمض ان م دكور ،ووال دة اﻷس تاذ حم دي
الريس ..بالطود – كوم حمادة – بحيرة.

* اﻷس تاذ أحم د عل ﻲ أحم د عب د الك ريم ب المولودة س يليا * ..شقيقة اﻷخ الفاضل حمدي ﷴ خلف ﷲ ..بقرية أورين –
شبراخيت.
بالشعيرة – إيتاي البارود.
* اﻷستاذ محمود عبد الرحمن زايد بالمولودة نادين ..بتلبق ا – * عم ة ووال دة ح رم اﻷخ اﻷس تاذ رأف ت ﷴ حم رة م ن
كوم حماده.
الشعيرة ..باﻷربع عزب – كفر الدوار  -بحيرة.
* اﻷخ الفاض ل اﻷس تاذ أحم د ف ؤاد مح رم بحفيدت ه ه دير ﷴ
أحمد محرم  ..بكفرالشيخ.
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