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ت  يتفق عليها مع اإلدارة   اإلعال

  غـــايتـــنا
د الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالمية.   إعادة ا

د الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديده.ى الضالة الهذه هـ   ىت ننشدها وا

  شعار  دعوتنا

ــــن هللا أوًال:  وفطرتــــــه اإلســــــالم ديــ
  ها.يالىت فطر الناس عل

اإلســـالم نســب يوصــل إىل  نيــاً:
  . رسول هللا

اإلســـالم وطـــن واملســـلمون  لثـــاً:
  مجيعاً أهله.

  االشرتاكات
  رسوم الربيد.  خالصةسنو  جنيه ١٠٠ر ـداخل مص

ً خالصة رسوم الربيد. ٥٠ ملقى دول العا   دوالراً سنو

ـــواجلهـ       ودـــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م   خلقـنا  ادـــــــــ
  ـالفـة غايتناــــــــــــواخل       الرسول مقصودو 

  إمامنا وأبو العزائم        ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
  

    )..مسوًخا تكم وتصبحوايحتى ال تفقدوا إنسانقوا يأفاألمة:  شبابرسالة ل* االفتتاحية: (

  ٤    العزائم يأب ياضمبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد دمحم عالء الدين        

  ٨  العزائم يأب ياضم ).. لإلمام المجدد السيد دمحم١٤( مقامات الصوفية *

    )..٦( اإلنسان خليفة هللا في األرض* 

  ١٢  لعزائما يأب ياضمالدين السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ١٤  المفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٢٨معاوية في الميزان ( *

  ١٦  د. عمار علي حسن].. العاشرةتجليات لصوفية أرضية [الحلقة  .ق .ومقام الش *

  ١٨  د. دمحم اإلدريسي الحسني )..١٥* األشعري واألشعرية (

  ٢٠  عادل سعد .السميع وأ المستشار رجب عبد)..  ٣٤* نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار (

  ٢٢  إسماعيل يبليغ حمد أ.د. .. سيادة النص.. جذور الراديكالية المتطرفة* 

  ٢٤  د. جمال أمين .. )٦( ظاهرة العادة السرية *

  ٢٦  األستاذ هشام سعد الجوهري اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى .. *

  ٢٨  مدمحم عبد الحلي. أبين سطور األخبار..  *

  ٢٩  يد. عزيز محمود الجند قول أنفذ من صول .. *

  ٣٠ لعزائمأبو ا ماضيدمحم  اإلمام..   التوسل بصاحب الجاه العظيمعية رومش *

  ٣٢  الحليم شيماء عبداألستاذة  مستقبل األمة .. *

  ٣٤  د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٢٦* شيخ اإلسالم في قفص االتهام (

     .... الصالة والسالم على أصل العوالم وروح األكوانفي ذكرى مولده  *

  ٣٦  يالحسين يعبد الحليم العزم شريفلا                                                           

  ٤٠  أ.د. أحمد محمود كريمة.. ]٢/٣[ التصوف الحق.. حرية وتكريم* 

  ٤٢  فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٨( كشف النور عن الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون* 

  ٤٤  سالةعض المي عود. سا. .) ٦العقيدة (كتب أبي العزائم في  اإلمام در* مصا

  ٤٦  يدمحم الشندويل.. )٢موسوعة بيان اإلسالم .. والرد على االفتراءات والشبهات (* 

  ٤٧        هـ١٤٤٣ صفر* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر 

  ٤٨  يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٦٨* الصالة والسالم على والدي خير األنام (

  ٥٠  يالحلفاو يد. دمحم حسين ] ..٢٩[ ب)السياسي (األسس الفكرية لإلرها أباطيل اإلسالم* 

  ٥٢  سميح قنديلأ. ..)١٢٦(الحكمة  شرح جوامع الكلم لإلمام أبى العزائم  *

  ٥٤  يالشيخ قنديل عبد الهاد).. ٢( جنة سيدنا آدم  يآنية فمعاني وإشارات قر *

  ٥٦  د أحمدد. رفعت سي ..]١/٢[ يمنيةعلى العمالة اليق الخناق ية وتضيالسعود *

  ٥٨  * المجتمع العزمى

  



   

 
 

  
  

 إلى أبنائي وبناتي من شباب المسلمين

 ر عليه أن يخوض أشرس المعارك الثقافيةدِّ إلى الجيل الذي قُ 

 الغربيين علماء الديموغرافيايسميه كما  )Z(إلى الجيل 

 األمة اإلسالميةإلى الجيل المنوط به إعداد جيل نهضة 

 يبلغ أشده ويتم أربعينهإلى كل من يعيش في هذه الدنيا ولم 

ا، ا واجتماعيا وثقافي ه فكري نأكتب إليكم اليوم وأنا أعلم مقدار ما تعانو

ي تُ  رى الت ة الكب رب الثقافي ن الح رة م ة األخي ل الجول ي ظ ى ف ن عل ش

تهدف إلفقاد اإلنسان الحرب الشعواء التي تلك اإلسالم والبشرية جمعاء، 

دف أن  ة، به ى بهيم إنسانيته ونزع فطرة هللا من قلبه، ومن ثم تحويله إل

 يقوم راعٍ واحد بقيادتها إلى الطريق الذي يريد.

نكم موا دينه، ومنكم من ضيَّ أعلم أن منكم من سمَّ  اه، وم ه دني قوا علي

وا  ن تالعب ائبم نكم الت ه، وم نكم هرأس مون، وم نكم المنفص ون، وم

 منعزلون عن الواقع.ال

يَّ أن أنصحكم أأعلم  اأكتب إليكم وأن اني مسؤوٌل عنكم، ولزاًما عل  بم

اآيناسب عصركم، كما نُصح  ا ناسؤب ل جدودي بم ن قِب دادكم م  بكم وأج

 عصرهم.

أن لد في عصر الثورة الرقمية الكبرى، جيل وُ أنتم الجيل الذي وُ  لد وك

 وب.في يد كل منه: موبايل أو تابلت أو الب ت

ة،  خرججيل  اة الرقمي ه الحي ام، طوقت ي األرق انغمس ف ام ف ن األرح م

 وتالعب به متملكو زمامها.

 وغربيين. ،شرقيين :جيل تصارع على بياناته الشخصية كل أعدائه

ل نخاسي  ن قب اع م لعة تب ل أصبح هو س دعوه بسلعة، ب م يخ ل ل جي

ث في مزادات الشر،  انات التكنولوجية لمن يدفع أكثرالبي ون الحي ة غتك لب

ر،  ال األوف رى أقصد دوًما لصاحب الم ي ال ت ين الواحدة، الت صاحب الع

ان. ان ومك ي أي زم ق ف ر المطل رى الش ر، وت ي الخي حيتي ف إليكم نص . ف

 هذا الطوفان العظيم:



   

 
 

ذي حدث     ة التحول ال أدرك تمام اإلدراك طبيع
دانكم ي وج أخاطبكم  ؛ف ذلك س ة ل تكم: لغ بلغ

وك يس ب ورات الف ويتر،  ،منش دات ت وتغري
وب،  ات اليوتي وك، وملخص ك ت ات التي ومقتطف

 قابلة للحذف التلقائيوآمل أال تكون رسالتي إليكم 
  .تليجرامالكما رسائل  عندكم

ددة،  ائح متع يكم نص التي إل من رس ستتض
  :تهفتنليأخذ كل منكم ما يناسب 

ًكا  ع متماس ان المجتم د ك ي البعي ي الماض ف
ي  ة، وف ي القبيل ت ه ي كان ه الت ك نوات بتماس
ة  ى العائل واة إل ذه الن ت ه ب تحول ي القري الماض

  الكبرى.
رن  ات الق ي نهاي زمن وف ن ال لكن في غفلة م
ن  اط م ول االرتب الي تح دايات الح ي وب الماض

  العائلة إلى األسرة.
ل االجت ائل التواص اول وس اعي اآلن، تح م

ذا  واة ه ل ن ة تحوي بكات الرقمي الم والش واإلع
  المجتمع من األسرة إلى الفرد.

ه سرعان  إذا انتهى ارتباط الفرد بأسرته، فإن
ن  يرتكبما  ان يخشى م ي ك ات، الت ل المحرم ك

  ألنها كانت ستلحق عاًرا بأسرته. ؛قبل ارتكابها
ر  ة غي ة األم وظيف كما نجحوا في جعل وظيف

رى  رية، فن اتعص ن الفتي ر م ا أن  :الكثي إم
ل  ا بالعم ق ذاته ا تحق ة أنه زواج بحج رفض ال ت

ط، أو  يم فق فر والتعل ل أوالس زوج وتهم ا تت نه
  زوجها وبيتها بحجة تحقيق طموحها.

ن  اني، م يء مج ى أي ش باب إل رع الش يه
ى  ابات عل رى الحس ات، ت ع وتطبيق رامج ومواق ب

ل إن  ة، ب ع مجاني هر المواق ك أش دفع ل ها ي بعض
ا فعل  ماالً نظير المشاركة ودعوة أصدقائك، كم

  التيك توك مؤخًرا.
ن  كمولك ألوا أنفس م تس ة -أل باب األم ا ش  -ي

دون  ديم خدمات ب ة بتق ركات عمالق وم ش اذا تق لم
  مقابل؟ أهي تراعي أحوالكم المالية مثالً؟

ؤالء  ن ه دم م يء يق حة، ال ش ة واض اإلجاب
ت امجانً ا، ، وإذا كان ي ظاهره ة ف ة مجاني الخدم

ا،  ي داخله ا، يحبسونه ف ا سيكون متلقيه إن ثمنه ف
رقون بيان ا، ويس الم بعيونه رى الع وره اوي ه: ص ت

ه  اره ومعلومات هوأفك ا  وآمال تم بيعه ه، وي وتطلعات
ادة  ن أجل زي أو استخدامها لخلق أدوات أخرى م
ة  ن العبودي وع م و ن بيهاتها، وه ا أو بش ه به تعلق

  الجديدة.

رة هللا  ر فط تميتة لتغيي اوالت مس اك مح هن

  داخل نفوس الجيل الجديد.
هوة  ه بالش ط حيات رق رب تى الط اولون بش يح

  واإلباحية، وتحريك مشاعره لتتقبل الشذوذ.
  أدوات هذه الحملة كثيرة من ضمنها:

ال  - ي األعم زيادة مشاهد العري والشذوذ ف
  الدرامية التي يتقبلها الشباب.

ة ز - ق لغ ية، وخل ات الجنس ادة التلميح ي
ة  ر أخالقي دلوالت غي ي م ة األم، تعط ة للغ موازي
د  ز عن ارة الغرائ ة، إلث ات العادي ن الكلم ر م للكثي

  سماعها.
توحيد الزي بين الجنسين، وطرح مالبس  -

ت  ال، تح اء للرج س النس اء، ومالب ال للنس الرج
و ه أن  ىدع ذا غرض ي "الموضة"، وه ك ف يجعل

ع البداية تتق م م زي، ث ذا ال ي ه بل الجنس اآلخر ف

ه الزي نفس ق ب ت تتعل زك  الوق رك غرائ وتتح
ن يلبسهتجاهه  ، فإذا ما وجدت من أبناء جنسك م

إن مشاعرك ستتحرك تلقائي بعد ذلك الي ف ا، وبالت
  يسهل عليك تقبل ممارسة الجنس مع جنسك.

بكات  - ى ش ذوذ عل ات للش ر إعالن نش
نات التي تظهر التواصل االجتماعي ضمن اإلعال

ا تلقائي  ي يلعبه اب الت ات األلع ين تطبيق ذلك ب ا، وك
  األطفال لتهيء عقولهم لتقبل الشذوذ.

اهدة الجنس  - ى مش غار إل ال الص ع األطف دف
ة،  عبر دسه في مشاهد األفالم الكوميدية والدرامي
ة  م أنوث دث له م يح ن ث ة، وم الم الكرتوني واألف

وم بعضهم  رة، ويق ورة مبك رة وذك التحرش مبك ب
ذلك  واغتصاب من هم في سنه أو سن أصغر، ول

  النوع. اكثرت الجرائم من هذ
ة الجنس  - من ممارس ية تتض الم جنس ث أف ب

ي اآل رى ف ذلك ن ة بين أفراد العائلة الواحدة، ول ون
الم  ي الع ارم ف ا المح رائم زن ادة لج رة زي األخي

ار  ع، وانتش دوفيلياأجم رش البي ي التح ي تعن ، وه
  ال. واغتصاب األطف

كما أن هؤالء المالعين جعلوا شعار الشذوذ 
ي  زح ف هو علم "قوس قزح"، مع العلم أن قوس ق
ه هللا  ذي قطع د ال ة العه ة هو عالم العقيدة اليهودي
ي  ه ف ا وجدت ه إذا م ه السالم، بأن مع نبيه نوح علي
ك األرض  ن أهل أني ل ك ب ذكر وعدي ل ماء فت الس

م  ذا العل ذات إال بطوفان آخر، وما اختيارهم له بال
د  ا نري ه: سنفعل م ون ل أنهم يقول ه، وك تحدي لإلل
اذكم هللا  ا.. أع و وجودن ا وتمح ب علين ن تغض ول

  ن.من هذا الكفر البيِّ 

ة بأشكال عدة ة العربي ارة  :تتم محاربة اللغ ت
ة  روف التيني ا بح باب أن كتابته اع الش بإقن

و)  رى (الفرانك ارة أخ ر، وت ن التحض وع م ن
طي ة، وملبتس ال الدرامي اني واألعم ا ئح األغ ه

أصبحت قد بكلمات شاذة ليس لها مدلول لغوي، و
  اعتيادية بين الشباب.

م رآن  معظ رأ الق ا ق ل إذا م ذا الجي باب ه ش
رف  ة وال يع ات العربي ات أو آالف الكلم د مئ يج

    ألنه جرى فصله عمًدا عنها. ؛مدلولها اللغوي
رآن في القديم كان الطفل يتعلم في الُكتَّ اب الق

ة  يلة لغوي ده حص بح عن راث، فتص ب الت وكت
ل د الطف يلة عن ر الحص ن اآلن: تقتص رة، لك  -كبي

اب ا الش ورات  -وأحيانً ي منش ب ف ا يكت ى م عل
  الفيس بوك.

ة ى اللغ رب عل اور الح من مح ن ض  :م
راث، ومحاول ى الت رب عل باب  ةالح ل الش جع

ام  ع االهتم ت داف راث تح راءة الت ن ق ون ع يعزف
  أولى. بالحداثة

 
ة ق ال ى لل اد العال  رئ االت
ة ق ال ل األعلى لل  ع ال

ة م قة الع خ ال  ش

ائ ي ماضى أب الع  ال دمحم عالء ال



   

 
 

ا  ة كم ة اإلنجليزي ا للغ الم دفعً ع الع تم دف ي
ع  ة األمي ا اللغ تحديًدا لقلة حصيلتها اللغوية، وألنه

اب:  ي الخط رأة،  YOUف ل والم ب الرج للمخاط
بة ة مناس ي لغ ى، فه رد والمثن ع والمف دم  للجم لع

ا سنوضحه  و م رأة، وه ين الرجل والم ق ب التفري
  في الفتنة التالية.

ل ذا الجي ه ه ة يواج ة شرس ى ال  ؛هجم حت
  وال المرأة امرأة. ،يصبح الرجل رجالً 

ا  يالً مائعً ق ج دف ألن تخل ة ته ذه الحمل ه
باب  جعون الش راهم يش ة، فت ه هوي يس ل ًخا، ل مس

كالً خارجي ر ش نس اآلخ ول للج ى التح ع عل ا، م
رة  رى أس ي، فت ا ه لية كم ائهم التناس اء أعض إبق

رأة، وا ل وام ن رج ون م ذي تتك و ال ل ه لرج
ل لها  ؛يحم رأة أص رأة، والم ل ام ي األص ه ف ألن

  رجل، وهكذا.
ن  ر م ي كثي م ف ب أنه وخ، بجان ؤالء المس ه
ي األوراق  م ف ا به ون معترفً ن يك ان ل األحي
أكلون  ات ي بحون كالحيوان دولهم، يص مية ب الرس

ة  ويتناكحون، وليس لهم دورٌ  في الحياة االجتماعي
  والسياسية والثقافية.

ؤالء  ر ه ادتهم غي إن عب دين ف وا الت وإن ادع
ل،  ة لرج رأة المتحول لي الم ف تص ة، فكي مقبول
لي  ف يص امرأة؟، وكي ا ك ي عورته ي ال تغط وه

  الرجل في صفوف النساء؟
ي  ت لرجل ف ي تحول رأة الت ثم هل تصوم الم

  أيام دورتها الشهرية، أم ماذا تفعل؟ 
عب  ور ص ا أم اكله ن  ؛حله د أن م ذلك نج ل

إذا يتحول للجنس اآل ه، ف ارق دين ا يف ا م خر، غالبً
يلتزم  ل س ق هللا فه ة خل ى طبيع رد عل ان تم ا ك م

  بدينه؟.. بالطبع ال.
ذه  ي ه وا ف ة اخترع ؤالء األبالس ا أن ه كم

ة  طالالحمل يولة اص ل الس ة، مث حات غريب
ال  ًخا ب ون اإلنسان مس ي أن يك الجنسية، وهو يعن
ال  إذا أط ه، ف ق مالبس ه وف دد هويت ة، ويح هوي

ي شعره  ولبس مالبس السباحة ونزل مع النساء ف
رأة  رر أن يعاشر ام ا ق المسبح فهو امرأة، وإذا م
رى  الً، فت بح رج ة، يص ة ذكوري دى بدل وارت

  رجل منهم يضحى ذكًرا ويمسي أنثى.ال
  أعاذكم من هذه الفتنة القميئة.

نكم ر م حى الكثي د أض ة -لق باب األم ا ش  -ي
  العالم، وليقل لي أحدكم:ين في معبًدا للمتحك

  هل يستطيع أن يتخلى عن الفيس بوك؟ -
ب  - ن لع ى ع تطيع أن يتخل ل يس ه

  البالستيشن؟
ى  - ره وانحن عف نظ ن ض تطيع م ل يس ه

  ا مما قدموه له؟ظهره من ترك أي 
ف  - ة أن يك اهد اإلباحي ن يش تطيع م ل يس ه

  عن مشاهدتها؟
ابجي"  - ثالً هل من يلعب "ب بالساعات وال م

  وال يأكل يستطيع أن يتركها؟ ينام
تمع  - ن يس ل م تطيع أن أله ة يس ة رديئ غني

  يكف عن سماعها؟
ان من ا اجديدً  انوعً أن هناك  األم تدرو - إلدم

ة" درات الرقمي مى "المخ  Digital Drugs يس
ى  ب عل يقية تلع اطع موس ن مق ارة ع و عب وه
ا، وهو  ربط اإلنسان به مراكز معينة في الدماغ ل
اني  ن األغ د م ي العدي ًدا ف مينه عم م تض ا ت م

  الشهيرة بهدف ربطكم بها.
  لقد أصبحتم عبيًدا لهم ولكنكم ال تشعرون.

ابوًرا  دين ط داء ال تخدم أع ة اس ذه الفتن ي ه ف
  ئه إلفساد العبادة على شباب األمة.خامًسا من أبنا

رى أن السجائر  ي ت اذة الت اوى الش فترى الفت
  ".من اللممال تفطر في رمضان، لكونها "

رة  ي السنوات األخي ك انتشرت ف ب ذل وبجان
ن  ة م راويل مقطع وقس بح  ف ركبتين، وأص ال

ا  ذه إذا م العديد من الشباب ال يرتدون سواها، وه
 ب رأي الجمهورحس صلى بها أحدكم فإن صالته

  باطلة لعدم تغطية العورة.
ان  اقطة والقمص راويل الس ر الس م نش ا ت كم

ا سجد أحدكم انكشف أسفل  ؛القصيرة ى إذا م حت
ره ه ظه الته وبعض مؤخرت الي فسدت ص ، وبالت

  النكشاف العورة.
طِ  م يع ور ل ذه أم ي  وه االً، وه ا ب ركم له أكث

  عند هللا عظيمة.

رى  د ج كال لق ي أش م ف ات لك ديم المحرم تق
بة  ة "محاس ر ثقاف تم نش ة، ف ر متوقع دة وغي جدي
بالي  اردو وال االت البلي ي ص وب"، ف المغل

ي ن، وه رية - ستيش اء المص ب دار اإلفت  - بحس
  قمار عصري محرم.

اء  في العقود األخيرة زادت الطلبات على إلغ
ة الحكومي ات الهوي ة، بحجة خانة الديانة من بطاق

  أننا في دول مواطنة، وأن الدين ليس عائقًا.
ة،  ذه األم هذه فكرة خبيثة تهدف إلى تدمير ه
ال  ا كم وا أن يحكمن دثت، فتوقع ا ح م إذا م ن ث وم
ًدا  م بل لم يحك م مس ودي باس د، يه اتورك جدي أت
ن  ي م ا أوت دين بكل م مسلًما فيدمره، ويحارب ال

  قوة.
 ،لرج :أوراق رسمية لشخصين ثبت فيلقد 

رأة ة،  ،وام دول العربي دى ال ي إح مأن أف هما اءس
ة  ي خان ن ف لمين، ولك ماء مس ة أس ة كامل الرباعي
م  وا حج ة، فتخيل ودي ويهودي وب يه ة مكت الديان

  الكارثة إذا ما ألغيت هذه الخانة.

ري تم تج وطن عي ر ال ة وتحقي ة الدوني كم جرع
" بشكل يفوق الوصف، ويتم زرع "عقدة الخواجة

  في عقولكم عمًدا.
ادة  هدف ذلك ة للغرب، وزي ادة التبعي كله زي

يكم سياسي  ذلك الوصول ا واقتصادي تحكمه ف ا، وك
ر  ي الكف ومي"، وهو يعن إلى مرحلة "االنتحار الق

ن  ،أو العمل لنهضته ،بالوطن، وعدم احترامه وم
ه هل تخريب م يس الح  ،ث ه لص س علي أو التجس

  أعدائه.

ذ يات أن وا راح ن شخص ويلكم م تم تح ي
  مسالمة لشخصيات عنيفة من خالل:

با - ع الش ال بدف اب  واألطف ان األلع إلدم
ة  ا إهان من أحيانً ي تتض ة، والت ة العنيف القتالي
دان  ي أراضي البل ا ف للمقدسات، أو تدور معاركه

  اإلسالمية.
ف   - ن العني الم األكش ن أف د م رح المزي ط

  س الشباب.لغرس العنف في نفووالبلطجة 
الم  - طرح أفالم غريبة الفكرة مثل سلسلة أف

ر  رة The Purgeالتطهي خ لفك ي ترس ، الت
وجود يوم في العام يباح فيه القتل والسرقة والزنا 

  وكل المحرمات.
اء  - ن أبن ة م ات اإلرهابي ين الجماع تدش

ونهم  المي لك الم الع ي اإلع يعهم ف دتكم، وتلم جل
د رون ال اومين، ينش اتلين، مق عون "مق ين، أو يس

  للخالفة"، وكلها دعوات باطلة.
دف ذا يه ل ه ى  ك دريبكم عل ة لت ي النهاي ف

  تخريب أوطانكم في الوقت الذي يريدون.

الل رب ن خ م م ل طك ع التواص بمواق
ن خ لكم م ع  اللوتواص ل م ات، والتعام الشاش

ية اتكم افتراض بحت حي ي، أص ع االفتراض  الواق
  واقعية. أكثر منها

ادقوا أو  تطيعون أن تتص بحتم ال تس أص
م  ؛تتعاملوا مع بعضكم البعض بشكل إنساني ألنك

روا وجوه بعضكم  دون أن ت ودتم أن تتحدثوا ب تع
اعر  ن المش د م بحت العدي بعض، وأص ال
ى  واالنطباعات واإليماءات البشرية في طريقها إل

ي  ؛االندثار ألنكم استبدلتموها بـ"اإليموشنات"، الت
تعطي انطباعات ني صور الوجوه التعبيرية، وتع

  صنمية ثابتة تخالف الطبيعة اإلنسانية.



   

 
 

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

.  

اةولقد أوهم ة الحي ى  :كم أن غاي الحصول عل
  المال، وأنه وسيلة السعادة والهناء والرفاهية.

ون عن أيروعين صفهرعتم م يلة  ةتبحث وس
دموها  اهزة ق ب ج ائل الجل ت وس ه، وكان لجلب
دة،  ات المواع ى تطبيق ري عل ي: التع يكم، وه إل
ديوهات  رح في وك، وط ك ت ى التي رقص عل وال

  تافهة وركيكة على اليوتيوب.
نكم  ر م بح الكثي ذه أص اح ه ي أرب وًرا ف مأس

ابعين  ادة المت ول زي ث ح ات، والله التطبيق
ذي  والتفاعل باعتباره باب الوصول لهذا المال، ال

  أصبحتم فيه أنتم السلعة.
د م يج ن ل نكم وم دو م ا، أوج ا طريقً ه ا فيه ل

وك  و الت ى األرض، وه ربح عل ريع لل ل الس الح
بب ذي بس وك، ال رفيين، تف هت ن الح داننا م ت بل رغ

م الحرف والصناعات م تعزفون وأصبحت عن تعل
  من أجل الربح للسريع للتوك توك.

وك أو  ك ت ك بالتي ال: علي ة الم ص فتن ملخ
دمير  تشارك فيالتوك توك، إما تبيع شرفك، أو  ت

  مستقبل أمتك.

ق ع س م رف ل ت ع التواص الل مواق  فخ
التوقعات الشبابية، وتفعيل نمط حياتي واحد: نمط 

  والرفاهية والسعادة والقصص المخترعة. الثراء
ت  ة جعل ذه النمطي زوجه ن  ال ر راٍض ع غي

ا،  ن زوجه ية ع ر راض ة غي ه، والزوج زوجت
ألنه  ؛كامل الحب ابنهماوجعلت األبوين ال يحبان 

  ليس بالجمال المطلوب لمواقع التواصل.
دما  ذلك عن رىك وبر" أو " ت ر"يوتي " انفلونس

ور بسيارته أو  ي نفسك يباهي الجمه ه، تجد ف بيت
م  ن ث اة، وم ة للحي أس وكراهي ه ي عدم رضا، يعقب

  .يدفعك ذلك للتفكير في السرقة أو القتل
باب  ة للش اة الزوجي ات الحي وا توقع ا رفع كم
ية  درة الجنس ة والق ث الرفاهي ن حي ات، م والفتي

نكم وا ر م يصاب لمستوى المعيشي، وأصبح الكثي
زو رد أن يت دمة بمج الف جبص ع خ أن الواق  ب

ات، ل  التوقع الق وقت االت الط رت ح ذلك كث ول
  األزواج.

ة،  ال المثالي اييس الجم وكم بمق ا أوهم كم
ر  ل والتغيي ات التجمي فدفعتم األموال الكثيرة لعملي
دة:  ورة واح ى ص م عل بحوا كلك كل، لتص ي الش ف
ة  ب معين م حواج ة وبرس فاه غليظ رأة بش الم
ريض  ك ع ل بف د، والرج ماني موح ت جس وبنح

ر الت غي ل  وبعض اوالت لقت ا مح ة، وكله طبيعي

  التنوع بينكم، الذي هو سنة من سنن هللا في خلقه.
ن  كما أوهموكم بالموضة وبشراء المالبس م

بحتم مهو دات"، فأص ون و"البرن ا، تلهث ين به س
ال ءورا ب الم ي جل رون ف والكم، وتفك ل أم ا بك ه

كل أي ش الحالل :ب ان ب واء ك الحرام ،س ن  ؛أم ب م
ا هي إال خدعة أجل مواكبة هذه الموض ة، التي م

  كبيرة.

ا ذا الع اعكم أن ه تم إقن ة  ملي بح قري أص
انية ال  ق اإلنس ل وف ل يتعام غيرة، وأن الك ص
انية إال  عار اإلنس ع ش ا رف ة، وم ة أو القومي الديان

  حق أريد به باطل.
ا  ون مطبعً ي أن تك ا يعن انية هن عار اإلنس ش

بالً  هاينةومتق ةللص ي مرحل م ف يتم  ، ث رى س أخ
ا  أتمر بم م ت د له ك عب إقناعك بتسييدهم عليك، وأن

  يريدون.
نص  ه ب وا أن ذلك، واعلم فاحذروا االنصياع ل
ود  ت أن اليه ددة، ثب القرآن، وبوقائع التاريخ المتع

ذروهم و لمين، فاح دو األول للمس م الع ذروا اه ح
بهم الى: أالعي ال تع َداَوةً ، ق اِس َع دَّ النَّ َدنَّ أََش لَتَِج

َرُكوالِّ  ِذيَن أَْش وَد َوالَّ وا اليَُه ِذيَن آَمنُ دة:  لَّ (المائ
٨٢(.  

يء ل ش يلكم بك تم تجه اريخكم :ي  ،ت
ارتكم عوذة  ،حض دجل والش ر ال تم نش نكم، وي دي

عوذين  وال للمش ع األم ي دف ابقون ف نكم، فتتس بي
ك  ب"، أو "ف ب حبي ل"، أو "جل ل عم ة "عم بحج

يطا ال ش ا أفع وط"، وكله ث مرب دف لتلوي نية ته
  ية هذا العصر.نروحا

وني اول الماس ك يح ع ذل التزامن م تح ووب ن ف
يرن" ببوا اة "س را وفرنس ين سويس من  ب ض

روعهم  اليمش المي  الخي ين ع ات ب تح البواب لف
اد  اإلنس والجن، لجعل العصر الحالي عصر فس

ي هعلى أعلى مستوى، ولتشارك م شياطين الجن ف
  خططهم الشيطانية.

ون لتكرار ما يظنون أن أجدادهم هؤالء يهدف
دما  فعلوه في زمان النبي سليمان عليه السالم، عن

دَّ  ال ال اموا بأعم رور وق ل الش تجلبوا ك ال جَّ اس
ؤمنين، لكن هللا  اد الم لجلب وتحضير الجان إلفس
ي هللا سليمان،  وقف مخططاتهم بتسخير الجان لنب

  وقت وحين لتدمير مخططاتهم.كل وهو قادر في 
ذلك  الم  زادل اج األف رة إنت رة األخي ي الفت ف

عوذة،  ن والش ن الج دث ع ي تتح الت الت والمسلس
ة  ة، وهي حمل ة أو العربي سواء من الدول األجنبي

  مخططة لتهيئتكم لمخططاتهم.
و  دفعونكم نح ل ي دافع الجه م ب ا أنه كم
ات  ن الدراس دونكم ع ة ويبع ات األدبي الدراس

ل و ي الجه ة ف ف، العلمية، لتبقى أمتكم غارق التخل
ل ش ي ك دوها ف اج لع ى  يءوتحت رة إل ن اإلب م

  الصاروخ.
ا أي  كم ي ب ًدا عن البحث العلم دفعونكم بعي ي
ة أخرة، ويسهل  ؛طريق م المت ي األم وا ف ى تظل حت

  السيطرة عليكم.

وا  ة، وغرس دوة طيب ل ق ن ك لوكم ع د فص لق
ن  ي الف والرياضة أمامكم قدوات رديئة وفاسدة، ف

الم  ل واإلع ع التواص ر مواق دراما وعب وال
  االجتماعي.

اة، أو  فأصبح أملكم أن تكونوا بلطجية، أو زن
ؤالء  يش ه ا يع وا كم ة، لتعيش وص، أو قتل لص
  الفسدة الذين تم تصميمهم وعرضهم عليكم عمًدا.

كل يحدث لكم هذه الفترة هو جزء اعلموا أن 

دين  ذا ال د ه رى ض ة كب ة ثقافي ن معرك ذه م وه

  األمة.

ا  ي إنه ة، ف دين لثقاف ل ال دف لتحوي ة ته فتن

ة غري ل ثقاف ات، بمقاب ة بالمغري رى مليئ ة أخ

ة  ذه الثقاف الح ه نكم لص ن دي ون ع دما تتخل وعن

د:  دين الجدي ى ال وتكم إل ا دع يتم وقته ة، س الغريب

دَّ  ن ال ي"، دي دين اإلبراهيم و جَّ "ال ر، وه ال األكب

ه،  جعلكمدين يهدف في مقامه األول إلى  ابعين ل ت

  أعوانه. نسيكونو نوعبيًدا لدى اليهود الذي

عاركم  نكم، وإش ن وط لكم ع ا أن فص كم

ة إضعاف  ن محاول بالدونية فيه ما هو إال جزء م

ي  ؛هذه األمة ة ف حتى تسقط آخر الحصون المنيع

  هذه المعركة، وهي الجيوش الوطنية.

ل  ة الجي ه تربي وط ب ل المن م الجي وا أنك اعلم

ا، المكلف ب ن ركوده نهضة هذه األمة وانتشالها م

انيتكم  دوا إنس دوا وتفق ن هللا أال تفس أرجو م ف

ي  ؛وهويتكم ألن هذا يعني أن أطفالكم سيكونون ف

  وضع أسوأ بكثير.

العروة  كوا ب دكم، وتمس ى رش ودوا إل ع

ه إن  يكم، فإن ت نب ل بي وا حول أه وثقى، وتجمع ال

يحفظه إن هللا س ة، ف ذه الفتن ي ه ع ف قط الجمي م س

  ويحفظ من كان هواه معهم.

هد ا مالله ت أش الة، وأدي ت الرس د بلغ ي ق ن

ح ة، ونص نهم األمان فت ع ة، وكش باب األم ت ش

ة ديهم  ،الغم ذت بأي ين، وأخ يهم اليق ُت ف وبثث

و ظ واله ن الح ردوا م ى ال يح؛ ىليتج وا تحت رق

ر،  ذا العص ة ه ران فتن ألوأبني بحان كس أن  كس

  حفظهم من كل سوء.ت
على سيدنا وموالنا رسول هللا  وصلى هللا

  وعلى آله وسلم.
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: (إذا كان يوم هللا قال رسول  عن أنس بن مالك 

القيامــة أنبــت هللا لطائفــة مــن أمتــى أجنحــة، فيطيــرون مــن 

قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهــا ويتنعمــون كيــف شــاءوا، 

يقولــون: مــا رأينــا فتقول لهم المالئكة: هل رأيتم الحساب؟ ف 

حســابًا، فيقولــون: هــل جــزتم الصــراط؟ فيقولــون: مــا رأينــا 

فيقــال لهــم: هــل رأيــتم جهــنم؟ فيقولــون: مــا رأينــا  الصراط،

شيئًا، فتقول المالئكة: من أمة من أنتم؟ فيقولــون: مــن أمــة 

، فيقولون: ناشدناكم هللا حدثونا ما كانت أعمــالكم محمد 

ــون: خصــلتان  ــدنيا؟ فيقول ــى ال ــذه ف ــا هللا ه ــا فبلغن ــا فين كانت

نــا إذا المنزلة بفضل رحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: ك

خلونا نستحى أن نعصيه، ونرضى باليسير مما قسم هللا لنــا، 

ــم هــذا) ــة: يحــق لك ــول المالئك ــه الصــالة )١(فتق ــه علي . وعن

 ؛والسالم أنه قــال: (مــن رضــى ـمــن هللا بالقليــل مــن الــرزق

: (يتجلــى لنــا . وقال )٢(ل من العمل)يرضى هللا عنه بالقل

ف فــى المــوتى . وقــال بعــض العلمــاء: (أعــر)٣(ربنا ضاحكا)

عالًما 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، 

لهم؟ ـقــال: كــانوا مســلمين، إال أنهــم لــم اقيل: وما كانت أعم

. ومــا ورد فــى يكن لهم مــن التوكــل وال مــن الرضــا نصــيب)

: (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلــق، دعاء النبى 

أحينى إذا كانــت الحيــاة خيــًرا لــى، وتــوفنى إذا كانــت الوفــاة 

خيًرا لى، وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة، وأسألك كلمة 

لغضب، والرضا بعد القضاء، وأسألك بــرد العــيش االحق فى 

وجهــك الكــريم، وأســألك  بعد الموت، وأسألك لذة النظــر إلــى

الشوق إلى لقائك فــى غيــر ضــراء مضــرة وال فتنــة مضــلة، 

  .)٤(اللهم زيِّنَّا بزينة اإليمان، واجعلنا هداة مهتدين)



  

 




رجـل بن زيد: (هـا هنـا  قيل لعبد الواحد

ــَّ  ــد تعب ــه: ق ــال ل د خمســين ســنة، فقصــده، فق

حبيبى أخبرنى عنك هل قنعت بـه؟ قـال: ال. 

ــل  ــال فه ــال: ال. ق ــه؟ ق ــل أنســت ب ــال: فه ق

رضيت عنه؟ قال: ال. قال: فإنما مزيدك منه 

الصوم والصالة؟ قال: نعـم. قـال: لـوال أنـى 

ن منـك ألخبرتـك أن معاملتـك خمسـي  يأستح

ــة) ــنة مدخولـ ــن ب  .سـ ــر بـ ــال بشـ ــار وقـ شـ

المجاشــعى وكــان مــن العلمــاء: قلــت لعابــد: 

أوصنى. قـال: (ألـق نفسـك مـع القـدر حيـث 

أن يفرغ قلبك، ويقل همك،  يألقاك، فهو حر

ــك الســخط،  ــك فيحــل ب ــاك أن تســخط ذل وإي

وأنت عنه فى غفلة ال تشعر بـه، فيلقيـك مـع 

الذين سخط هللا عليهم). وقال بعض السـلف: 

تكونـوا فـى طيـب  ؛الختيـاراروا التدبير و(ذ

يكــدر  ؛مــن العــيش، فــإن التــدبير واالختيــار

على الناس عيشـهم). وقـال أبـو العبـاس بـن 

 فـى تـدبير هللا لنـا، والشـقاء :عطاء: (الفـرج

فـى تـدبيرنا). وقـال سـفيان بـن عيينـة:  :كله

لم يصلح على  ؛(من لم يصلح على تقدير هللا

 الطوســى:تقــدير نفســه). وقــال أبــو العبــاس 

عـاش فـى راحـة). وقـال  ؛ك التـدبير(من تر

لقــد : (-رحمــه هللا  -عمــر بــن عبــد العزيــز 

تركتنى هؤالء الـدعوات ومـا لـى فـى شـىء 

إال فــى مواقــع قــدر  ؛مــن األمــور كلهــا أرب

هللا). وكان كثيـًرا مـا يـدعو: (اللهـم رضـنى 

حتى ال أحب  ؛بقضائك، وبارك لى فى قدرك

ــأخير ــه، وال تـ ــىء أخرتـ ــل شـ ــىء  تعجيـ شـ

ال يتمنـى  :وقال الفضيل: (الراضى ته).لجع

فوق منزلتـه). وقـال ذو النـون: ( ثالثـة مـن 

ــراده،  ــك لم ــل إرادت ــويض: تعطي ــالم التف أع

والنظر إلى مـا يقـع مـن تـدبيره لـك، وتـرك 

االعتـراض علـى الحكـم. وثالثـة مـن أعـالم 

التوحيد: رؤية كل شىء من هللا، وقبـول كـل 

ل اقـ ه). وشىء عنه، وإضـافة كـل شـىء إليـ 

عــض العــارفين: أصــل العبــادة ال تــرد مــن ب 

أحكامــه شــيئًا، وال تســأل غيــره حاجــة، وال 

 .تدخر عنه شيئًا

 ْلعُقُولْ ٱي فَْوَق ـَساِنيَِّت ـإِنْ ْوَق ـفَ 

   ْلقَبُولْ ٱي َراِضًيا بَْعَد ـْن أََراِن أَ 

َضاٱ  لنَُّهىٰ ٱِمْن فَْوِق ُروِحي وَ  لّرِ

َلّنِيجَ  َضاٱِب  ّمِ  ُصولْ وُ لْ ٱَهْب ِلي  لّرِ

 اـٌن بِهَ ـي ِسجْ ـاِنيَِّت ـسَ ـإِنْ  إِنَّ 

 ْلَجُهولْ ٱأََنا   ْلُحُظوظِ ٱقَْلِبي ِب   ْغلُ شُ 

ِن  ْلَجَمالِ ٱـِب  يـْجِذَبّنِ ٱ  يـَوَرّضِ

 ُسولْ لرَّ ٱُت بَِمْوالََنا ـ تََوسَّلْ  دْ ـقَ 

 لْ ـأَْرَضٰى َسّيِِدي إِْن لَْم أََن َكْيفَ 

 ولْ ثُ ْلمُ ٱْنَد َمْوالََي ـعِ  ْلِعنَاَيةِ ٱـِب 

َن ضَ ٱإِنَّ  اـِإلْجِتَب ٱِب  اـَرّضِ  اـلّرِ

 يُْعَطٰى ِلْلفُُحولْ  انِ ـِإلْحسَ ٱ ْذَبةُ جَ 

َلّنِي ِب ـعَ  ْرضَ ٱوَ   ْلُهَدىٰ ٱنِّي َجّمِ

 ولْ ِدي َكْي الَ أَحُ ـِبي َسّيِ  ْقِبلَنْ أَ 

 اـاٌت ِلْلَجفَ ـَداِعَي  رُ ـْلَعَناِص ٱفَ 

عِ وَ   لْ و لسَّئُ ٱ ْلعَْبدِ ٱِلذَا  ىٰ ـلنُّْعمَ ٱ ّسِ


َكْرتُْم ألَِزيـَدنَُّكمْ قال هللا تعالى:   لَئِن شـَ

). وقـد أمـر هللا بـه، ونهـى عـن ٧ (إبـراهيم:

صف بـه خـواص ضده، وأثنى على أهله وو

خلقه، وجعله غاية خلقه، وأمره، ووعد أهله 

ا  بأحســن جزائــه، وجعــل مــن الشــكر حارســً

ته، وأخبر أن أهله هم المنتفعـون بآياتـه، معلن 

واشتق لهم اسًما من أسمائه، فإنه سبحانه هو 

ور، وهو غاية رضـا الـرب مـن عبـده، الشك

أهلـه هــم القليـل مــن عبـاده، قــال هللا تعــالى: 

 ُُدونَ َواْشُكر اهُ تَْعبـُ ِ إِن ُكنتُْم إِيـَّ ّ  واْ نِْعَمَت 
ُكُرو:  ). وقــال١١٤(النحــل:  ي  اْ َواشــْ لــِ

ُرونِ   ). وقــال ١٥٢(البقــرة:  َوالَ تَْكفــُ
عــن ســيدنا إبــراهيم عليــه الصــالة والســالم: 

 ُك ْم يـَ ا َولـَ ِ َحِنيفـً ّ ِ ةً قَاِنتًا  إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

َن اْلُمشــْ  همــِ ــِ اِكًرا ألَْنعُم  (النحــل: ِرِكيَن * شــَ

). وقــال جــل ثنــاؤه عــن ســيدنا ١٢١، ١٢٠

ًدا والسالم:  ةنوح عليه الصال اَن َعبـْ هُ كـَ إِنـَّ

ُ ). وقال تعـالى: ٣ (اإلسراء: َشُكوًرا ّ َو

ْيئًا  وَن شـَ اتُِكْم الَ تَْعلَمـُ هـَ ن بُُطوِن أُمَّ أَْخَرَجُكم ّمِ

ْمعَ  ْم َوَجعََل لَُكُم اْلسـَّ َدةَ لَعَلَّكـُ اَر َواألَْفئـِ  َواألَْبصـَ

 َوَسَيْجِزي). وقال: ٧٨ (النحل: تَْشُكُرونَ 

ــَّ  ُ الش ــران:  اِكِرينَ ّ ــال ١٤٤(آل عم ). وق

ــالى: بَّاٍر  تع ــَ ّلِ ص ــُ اٍت لِّك ــَ َك آلي ــِ ي ذَل ــِ إِنَّ ف

ُكورٍ  ــالى: ٥(إبــراهيم:  شــَ ــال تع إِنَّ ). وق

ا ُكوًراَهذَا َكاَن لَُكْم َجَزاء َوكـَ شـْ ْعيُكُم مَّ  َن سـَ
). ورضــاء الــرب عــن عبــده ٢٢ (اإلنســان:

ُكرُ كقولــه تعــالى:  هُ وَوإِن تَشــْ مْ ا َيْرضــَ  لَكــُ
). وقلة أهله فى العالمين تدل على ٧  (الزمر:

ْن أنهم هم خواصه، كقوله تعالى:  َوقَِليـٌل مـِّ

 ).١٣ (سبأ: ِعَباِدَي الشَُّكورُ 

 ةوعن عطـاء قـال: (دخلـت علـى عائشـ 

  ــا ــت: أخبرين ــر فقل ــن عمي ــد اب مــع عبي

ــول هللا  ــن رس ــت م ــا رأي ــب م ، بأعج
 فبكت وقالت:

ا؟ إنـه أتـانى فـى يكن عجبًـ  موأى شأنه ل

ليلة، فدخل معى فـى فراشـى (أو قالـت: فـى 

حتى َمسَّ جلدى جلـده، ثـم قـال: يـا  ؛لحافى)

بنـت أبــى بكـر، ذرينــى أتعبـد لربــى، قالــت: 

فقـام إلـى قلت: إنى أحب قربـك، فأذنـت لـه، 

قربة من ماء فتوضأ، وأكثر صب الماء، ثـم 

حتى سـالت دموعـه علـى  ؛قام يصلى، فبكى

، ثـم ثم ركـع فبكـى، ثـم سـجد فبكـى صدره،

رفع رأسه فبكى، فلم يـزل كـذلك حتـى جـاء 

بالل فآذنه بالصالة، فقلت: يا رسول هللا، مـا 

يبكيك وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك ومـا 

. ولم )٥(كون عبًدا شكوًرا)تأخر؟ فقال: (أفال أ

ــزل عل ــد أن ــل وق ــيَّ ال أفع ِق  ي ــْ ي َخل ــِ إِنَّ ف

َماَواِت َواألَ  ــَّ ). ١٩٠(آل عمــران:  ِض رْ الس

وقال عليه الصـالة والسـالم لمعـاذ: (وهللا يـا 

معاذ إنى ألحبك فال تنسى أن تقول دبـر كـل 

ــى ذكــرك وشــكرك  ى عل ــِّ ــم أعن صــالة: الله

 . وقــال عليــه الصـــالة)٦(وحســن عبادتــك)

والسالم: (ما أنعم هللا على عبده نعمـة فـرأى 

إال كتــب: حبيــب هللا شــاكًرا  ؛عليــه أثرهــا

لـم يـر ه، وما أنعم هللا على عبده نعمة فعمألن 

 إال كتب: بغيض هللا كافًرا ألنعمه). ؛أثرها
وفى المسـند والترمـذى مـن حـديث ابـن 

ــاس ــى   عبـ ــدعو  أن النبـ ــان يـ كـ



  

      

،  بهؤالء الكلمات: (اللهم أعنِّى وال تعن علـىَّ
، وامكـر لـى وال  وانصرنى وال تنصـر علـىَّ

ــدى  ــر اله ــدنى، ويس ، واه ــىَّ ــر عل ــىتمك ، ل
، رب اجعلنـى  وانصرنى على من بغى علـىَّ
ا، لــك  ــك شــكاًرا، لــك ذكــاًرا، لــك رهابــً ل

ا منيبًـ  اهـً ا، إليـك أوَّ ا، رب مطاوًعا، لك مخبتـً
تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجب دعوتى، 

ى، وســدد لســانى، وثبــت حجتــى، واهــد قلـبـ 
 .)٧(واسلل سخيمة صدرى)


ب قلـ الشكر على ثالثة أضرب: شـكر بال

وهــو  وهــو تصــور النعمــة، وشــكر باللســان

الثنـاء علــى المــنعم، وشـكر بــالجوارح وهــو 

 مكافأة النعمة بقدر استحقاقه.


ــد:  ــس قواعـ ــى خمـ ــى علـ ــكر مبنـ والشـ

ــه،  ــه لـ ــكور، وحبـ ــاكر للمشـ ــوع الشـ خضـ

ترافه بنعمتـه، والثنـاء عليـه بهـا، وأن ال واع

يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هـى أسـاس 

ر، وبناؤه عليها، فإن عدمت منها واحدة شكال

اختلت قاعـدة مـن قواعـد الشـكر، وكـل مـن 

ــى ال ــم ف ــإن كالمــه إليهــا يرجــع، تكل شــكر ف

 وعليها يدور.




يرى: الشـكر االعتـراف قال اإلمـام القشـ 

بنعمــة المــنعم علــى وجــه الخضــوع، وقيــل: 

، وقيل : هو نهالثناء على المحسن بذكر إحسا

عكوف القلب على محبة المـنعم، والجـوارح 

ثنـاء على طاعته، وجريان اللسان بذكره، وال

ــة، وحفــظ  ــاهدة المن ــو: مش ــل ه ــه، وقي علي

الحرمة. وقال حمدون القصار: شكر النعمـة 

فيها طفيليـا،  أن ترى نفسك

ويقربه قول الجنيد: الشـكر 

ــالً  ــك أهـ ــرى نفسـ أن ال تـ

: انللنعمــة. وقــال أبــو عثـمـ 

الشــكر معرفــة العجــز عــن 

الشكر، وقيل: هـو إضـافة الـنعم إلـى وليهـا، 

اغ الطاقة، يعنى فى وقال رويم: الشكر استفر

الخدمة. وقال الشبلى: الشكر رؤية المـنعم ال 

ــاه أن ال ي  ــة، ومعن ــة النعم ــة رؤي ــه رؤي حجب

ــنعم لهــا،  النعمــة ومشــاهدتها عــن رؤيــة الم

ه ألن شـكر ؛والكمال أن يشهد النعمة والمنعم

سب شهوده للنعمة، وكلمـا كـان أتـم، كـان بح

الشكر أكمل، وهللا يحـب مـن عبـده أن يشـهد 

نعمه، ويعترف بها، ويثنى عليه بهـا، ويحبـه 

ــن  ــب عـ ــا، ويغيـ ــى عنهـ ــا، ال أن يفنـ عليهـ

قيـد الـنعم الموجـودة،  شهودها، وقيل: الشكر

وصيد النعم المفقودة، وفى الحـديث: (الحمـد 

، )٨(يحمد هللا لم يشكره) كر، فمن لمرأس الش

والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه 

وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاتـه، والحمـد 

علقـات، وأخـص مـن جهـة أعم من جهـة المت 

األســباب، ومعنــى هــذا: أن الشــكر يكــون 

ــاًء  بالقلــب خضــوًعا واســتكانة، وباللســان ثن

وانقيـاًدا، وقـال واعترافًا، وبالجوارح طاعـة 

 : (يــا- عليــه الصــالة والســالم - نا داودســيد

رب كيف أشكرك وشـكرى نعمـة علـىَّ مـن 

عنـــدك تســـتوجب بهـــا شـــكًرا؟ فقـــال: اآلن 

. وفـى أثـر إسـرائيلى: (أن شكرتنى يـا داود)

قال: يـا رب، خلقـت آدم  سيدنا موسى 

بيدك، ونفخت فيه من روحك، وأسـجدت لـه 

مالئكتك، وعلمته أسماء كل شـىء، وفعلـت، 

: فكيف أطـاق شـكرك؟ قـال هللا وفعلت، 
علم أن ذلك منى، فكانت معرفته بذلك شـكًرا 

لى). وقال الجنيد وقـد سـأله سـرى السـقطى 

بى: الشـكر أال يسـتعان عن الشـكر وهـو صـ 

بشىء من نعم هللا على معاصـيه. فقـال: مـن 

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

قصــرت يــداه عــن المكافــآت، فليطــل لســانه 

: (أهـل ر. وفى أثر إلهى، يقول هللا بالشك

ذكــرى أهــل مجالســتى، وأهــل شــكرى أهــل 

زيادتى، وأهل طاعتى أهـل كرامتـى، وأهـل 

مـن رحمتـى، فـإن تـابوا  معصيتى ال أقنطهم

ــبهم،  ــا طبي ــوا فأن ــم يتوب ــبهم، وإن ل ــا حبي فأن

أبتليهم بالمصـائب ألطهـرهم مـن المعائـب). 

 عليهمـا -يوقيل: التزم سيدنا الحسن بـن علـ 

الركن وقال: يا إلهـى، أنعمـت علـىَّ  -السالم

ــدنى  ــم تج ــى فل ــاكًرا، وابتليتن ــدنى ش ــم تج فل

صابًرا، إلهى فـال أنـت سـلبت النعمـة بتـرك 

لشكر، وال أدمت الشدة بترك الصبر، إلهى، ا

 ما يكون من الكريم إال الكرم.

ويقال: شـكر: هـو شـكر العـالمين يكـون 

ين من جملة أقوالهم. وشكر: هو نعـت العابـد

ا مـن أفعـالهم. وشـكر: هـو شـكر  يكون نوعـً

 للعارفين باستقامتهم له فى عموم أحوالهم.




ما يالئمهـم مـن الـنعم التـى ال  هو شهود
ــى، والثنـــاء علـــى هللا  ، بالقلـــب تحصـ

والجوارح واللسان، قوالً وعمالً، لما تفضـل 
ــه   بــه علــيهم، بعــد الحــب واإلخــالص ل

ــال ل ــابقة. ق ــادى الس ــك األي ــهود تل : ش
. وهـذا )٩((أحبوا هللا لما يغذوكم به من النعم)

الشــكر خــاص بأهــل اإليمــان، وإن ظهــر أن 
من أهل الكفر اشترك فيه معهم، فـإن غيرهم 

الخلــق أجمعــين، مــن مــؤمن وكــافر، يشــعر 
بالسرور عند وجود ما يالئمه وبالشكر قوالً، 

الشـكر مـنهم  ولكن أهل اإليمان امتازوا بـأن
ــان، مــع  ــالجوارح، والقلــب، واللس ــون ب يك
اإليمان الكامل، وأما غيرهم مـن أهـل الكفـر 

ــإن شــكرهم ي  ــإنهم إن شــكروا ف ــا ف ــون ب ك
باللسان فقط لما يالئمهم، من مأكل ومشـرب 

 وعافية وجاه.
 من وجوه: وهذا ال يعد شكًرا  

أن قلــوبهم منعقــدة علــى غيــر  أولهــا:
 قبل عمالً من مشرك.الحق، وهللا ال ي 

 -أنهم قد يتلـذذون بمـا حرمـه هللا الثانى:

ــا  -تعــالى ــائر، ويرونه ويفرحــون بفعــل الكب

يشكر اإلنسـان  نعمة فيشكرون عليها، وكيف

ربه على معصية؟ ويتلـذذ بمخالفتـه، ويفـرح 

      
     
      

 . 



  

 

 باقتراف الكبائر؟.

ــث: ــو  الثال ــاص وه ــل خ أن الشــكر عم

صرف الجوارح فيما خلقت لـه، واالسـتعانة 

النعمة على نيل رضاء المـنعم، وهـؤالء إن ب 

فيمــا قــالوا باللســان فقــد صــرفوا جــوارحهم 

يغضب هللا، واستعانوا بنعم هللا على عمل ما 

هى عنه، وال يتحقق الشكر عند السالكين إال ن 

بعد أن تستبين لهم سبل الهداية، ويتضح لهـم 

ــا يكرهــه،  ــن األعمــال، وم ــا يحبــه هللا م م

 -سـبحانه -لهم، وإقامته ويتحققون بتوفيق هللا

إياهم فيما يحب، لمشاهدة أنوار التوحيد بقدر 

مقاماتهم، وبنظر عيون اإليمان للغيـب بقـدر 

ها يكونون من الشـاكرين، مـن مشهدهم، ولدي 

شكر هللا على ما يالئمه من النعم، وما يسـره 

له من األيادى، دون مالحظة تلـك المعـانى، 

ضل هللا، ففله من الشكر قسط يسير.. ولسعة 

وعميم إحسانه، وعظيم بره، يقبله من العبـد، 

ويهــب بــه المزيــد فــى الــدنيا، والمثوبــة فــى 

ل يسيره، يحب الشكر، ويقب   ألنه    ؛اآلخرة

مـن السـالكين للشـكر  -تعـالى -ومن وفقه هللا

ه لنيــل فضــله  ــَّ فقــد أســبغ عليــه نعمتــه، وأهل

العظيم، ومن السالكين من يظهر الشكر حياء 

أو خوفًا مـن شـماتتهم، أو تجمـالً  من الناس،

لهم، وهذا ال يعد شكًرا ولكنه يعد نُْكًرا، فـإن 

الشكر من أعلى مقامـات اليقـين، وال يتحقـق 

سالك إال بعد التوبـة واإلخـالص، والتوكـل لل

ألن تلك المنازل معارج  ؛والرضا والتفويض

للشـكر، وليســت منزلــة الشــكر مــن المنــازل 

ــ التـــى تـــدعى، فإنهـــا منزلـــة أ ل المحبـــة، ـه

ــدع ــدعيها م ــن أن ي ــى م ــة أعل ألن  ؛والمحب

ــرة  ــى حض ــد إل ــع العب ــة تقتط ــا العلي أحواله

ا ال يج -سبحانه -المحبوب األول عـل اقتطاعـً

ــيهم، وال  ــى الخلــق، وال نظــًرا إل ــه مــيالً إل ل

رغبة فيهم، فال يخاف إال هللا، وال يرجـو إال 

 هللا.

ــة  ــى منزل ــه ف ــالك أن ــدعى الس ــف ي وكي

لغيــوب يطلــع علــى ســرائر االشــكر، وعــالم 

القلوب؟. والشكر من أجمـل حلـل المقـربين، 

وتلك الحلل زينة القلوب، ال زينة الجـوارح، 

شـاكرين مجمـالً ظـاهره فمن ادعى أنه من ال

للخلق، غير مراقـب ربـه بقلبـه، ال يلبـث إال 

ــه  ــى فتكشــف عن ــا يبتل ريثم

تلــك الســتارة، فيفتضــح فــى 

ــن  ــرة، وم ــل اآلخ ــدنيا قب ال

ألقـى هللا عليـه  تجمل للحـق

محبــة منــه، وعظَّمــه فــى 

قلوب عباده، ومن السـالكين 

من يجمل باطنه بالشكر، مالحًظا نيل المزيد 

فى الدنيا، فتغلب نيته عمل  من النعمة والجاه

قلبه وجوارحه، وتلك المنزلة من أدق منازل 

ألنهـا  ؛الطريق، وأخفاها معالم علـى السـالك

ــال تعــا ــة خاصــة أهــل الخاصــة، ق ى: لمنزل

 ُُكور اِدَي الشـَّ ْن ِعبـَ ). ١٣(سـبأ:  َوقَِليٌل مـِّ

فلينتبه السالك فى هذه المنزلة، وليحافظ على 

اسبة نفسـه. وألن ، وليدم محمراقبة ربه 

يتحقق بالمنزلة، غير شاعر بأنـه فيهـا، خيـر 

من أن يتحقق أنه نزل تلك المنزلة وهو بعيد 

عنها، وأهل السلوك فى الحقيقة غافلون عـن 

ــى  ؛ازلهمـنـ م ــيهم بــالعيون الت نَّ عل ألن هللا مــَ

ــى أشــد  ــأنهم صــغار ناقصــون، ف تشــهدهم ب

الضرورة إلى التخلية من الرذائل، مع ما َمنَّ 

هللا به عليهم من الفضائل التى أخفاهـا عـنهم 

 ، رحمــة بهــم، وكــم مــن ولــى محبــوب 

مقرب، يذوب قلبـه مـن الخـوف، يبكـى ليلـه 

و فوقـه هـ من خوف العذاب، ينظر إلـى مـن 

ا وتقــوى، فتتضــاءل فــى نظــره نفســه،  علمــً

وينظر من هو دونه فـى الـدنيا فـتعظم نعمـه 

لديه، وكم من جاهل مغرور ينظـر إلـى مـن 

نه فى الدين، فيرى نفسه محسًنا، وإلى من دو

ا، وشـتان  فوقه فى الدنيا فيرى نفسه محرومـً

بين من صـعد كلمـه الطيـب إلـى هللا، ورفـع 

فـرأى نفسـه لـيس لـه  عمله الصالح إلى هللا،

كلم طيـب، وال عمـل صـالح، وبـين مـن رد 

ــال هللا  ــًرا، ق ــرآه كثي ــه، ف ــه وعمل ــه كلم علي

عَُد الْ تعــالى:  ِه َيصــْ ُل إِلَيــْ ُب َواْلعَمــَ يــِّ ُم الطَّ َكلــِ

هُ  اِلُح َيْرفَعــــُ ). وكــــان ١٠ (فــــاطر: الصــــَّ

يبكــون خــوف  أصــحاب رســول هللا 

ــيهم مــن  ــه عل ــا تفضــل هللا ب الســابقة، مــع م

ورضـــوا عنـــه، ومـــا  شـــكر، بـــأنهم لا

بـأن لهـم الجنـة،  بشرهم به رسول هللا 

ألنها  ؛ولكن هللا قبل كلمهم الطيب فصعد إليه

ولم يبـق لهـم إال  -سبحانه -يه وبهفيه منه وإل

ــار أنفســهم، وتعظــيم خــالقهم، والتحقــق  احتق

 بالعجز عن القيام بالشكر.

منحنــى هللا وإخــوتى المــؤمنين ببــركتهم 

لما يحب من القول والعمل والحـال،  التوفيق

ويتفضل علىَّ وعليكم بمـا بـه يـدوم شـكرنا، 

 .آمين -وذكرنا وطاعتنا له سبحانه

 
، ٦/٤٣٠ الغزالـيإحياء علـوم الـدين لإلمـام ) ١(

٤٣١. 

 ٢٠/٣٣٩ السـيوطيجامع األحاديـث لإلمـام ) ٢(

ــان ٢٢٢٧١ح ــعب اإليمـ  ٧/٢٠٤ للبيهقـــي، وشـ

 .١/٢٠٧ للعجلونيا ، وفى كشف الخف١٠٠٠٣ح

الجـامع الكبيـر  فـي السـيوطيأخرجه اإلمـام ) ٣(

 ١/٢٩الصــفات  فــي الــدارقطنيوذكــر: (أخرجــه 

 ).٣٤ح

ــنن ) ٤( ــائيسـ ــرى  النسـ ، ١٢٢٩ح ١/٣٨٨الكبـ

، وفــى ١٨٣٢٥ح ٣٠/٢٦٥ومســند اإلمــام أحمــد 

ــد  ــة المــأثورة  للهيثمــيمجمــع الزوائ ــاب األدعي ب

 .١٧٣٨٧ح ١٠/٢٨١

اجـة ، وابن م١٠٧٨ح ١/٣٨٠ البخاريرواه ) ٥(

 .٤١٢ح ٢/٢٦٨ والترمذي، ١٤٢٠ح ١/٤٥٦

 داود وأبـو ، ٢٢١٧٢ح ٥/٢٤٤ أحمد أخرجه) ٦(

 ٦/٣٢ الكبـــرى فـــي والنســـائي ، ١٥٢٢ح ٢/٨٦

 .٩٩٣٧ح

 ٣/٢٣٩) صــحيح ابــن حبــان بــاب األدعيــة ٧(

 .٩٤٨ح

ــه) ٨( ــي أخرج ــي البيهق ــعب ف ــان ش  ٤/٩٦ اإليم

 لجـامعا فـى معمـر عـن الـرزاق وعبد. ٤٣٩٥ح

 ٢/١٥٥ يلميوالــــــــــــــد ، ١٩٥٧٤ح ١٠/٤٢٤

 .٢٧٨٤ح

، ٣٧٨٩ح ٥/٦٦٤ الترمــــــــذيأخرجــــــــه ) ٩(

ــي ــاكم ١٠٦٦٤ح ١٠/٢٨١ والطبرانــــ ، والحــــ

ــي، ٤٧١٦ح ٣/١٦٢ ــي والبيهق ــان  ف شــعب اإليم

ــي والبخــاري، ٤٠٨ح ١/٣٦٦ ــر  ف ــاريخ الكبي الت

ـ ١/١٨٣ ، ٣/٢١١الحليــــة  ي، وأبــــو نعــــيم ـفــ

 نالتـدوي يفـ  الرافعـي، وذكـره ٤/١٥٩والخطيب 

٣/٢٩٩. 

         



       

 . 





د لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عـقـ 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع هللا في ــد جم ـ وق  ئقاـق
ــوالو ــا ج ــي األرض د مم ــه ف خلق

ــه هللا ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي األرض هــو ســيد مــَ
األرض وَمن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك األرض مقـــرا لإلقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقرا له 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر  لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً األرض جميعـ
تصريف الربوبية في الُمْلك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والَملَكــُ مــا فــي الُملــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذََكر هللاَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ َكره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـ   هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿َوِإذَا لكبيـ ا لكبالم
ا وُملَ  َت نَِعيمـــً مَّ َرأَيـــْ َت ثـــَ ا َرأَيـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ اإلنســـان:(َكبِيـــًرا﴾ 
الملك الكبيـر هـو لإلنسـان الـذي 

 حق االتباع. اتبع رسول هللا 
وللعقول أن تحتار في اإلنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت هللا األعلــى، 

ــرفة  ــدـلـــ عمشــ ــزة الس ى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن األنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، األرواح 
 ُ َّ ْوَن َو  قال تعالى: ﴿َوأَنـتُُم اْألَْعلـَ

 .)٣٥ محمد:(َمعَُكْم﴾ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى اإلنسـ قـــدرة هللا فـ

ــه  ــخره هللا لـ ــاائالك نـمــ سـ ت، نـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــالله، وم ومهــاوى هالك
د السيد محمـد فصله اإلمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة اإلنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير اإلسـالم 
ــى اإلنســان، ونجــاة اإلنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى 
اإلنســان ورد  خلــق فــية جهاـلـ لا
إلمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خالفـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
اإلنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

إلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ با
 . ألجله كلَّ الموجودات





  

فيهم بـأن بنـي  لسابق علمه 

آدم إذا البســت أرواحهــم أشــباحهم 

أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم 

؛ فأخذ ومالذهم هذا المشهد الرباني

ليهم العهد والميثاق بقوله تعـالى: ع

 ْن أَن تَقُولُواْ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا عـَ

افِلِ  ، )١٧٢ األعـراف:( ينَ َهذَا غـَ

ذروا أن تنسوا هـذا المشـهد أي: اح

 ه ـرفتم في ـــــالعلّي الجلّي الذي اعت 

م كة وسـألت مـ جئـتم يـوم القيابربوبيتي لكم، فإذا 

ا  :ليَّ فتقولـواعتذرون إت  دهذا المشه نع ا ُكنـَّ ِإنـَّ

فإنني ال أقبل بعـد هـذا الشـهود  َعْن َهذَا َغافِِلينَ 

 .اعذرً 

َباُؤَنا ِمن أَْو تَقُولُواْ ِإنََّما أَْشَرَك آ :وقوله تعالى

َل  ــَ ا فَع ــَ ا بِم ــَ ِدِهْم أَفَتُْهِلُكن ــْ ن بَع ــِّ ةً م ــَّ ي ا ذُّرِ ــَّ ُل َوُكن ــْ قَب

قائمة علـى  ، حجة)١٧٣ األعراف:( اْلُمْبِطلُونَ 

أنه سبحانه ال يقبل عـذر معتـذر بعـد هـذا الـدليل 

 الواضح. 

القيامـة  ومعناه: احذروا أن تعتـذروا لـدّي يـوم

ةً إِنََّما أَشْ بقولكم:  يـَّ ا ذُّرِ ُل َوُكنـَّ ن قَبـْ ا مـِ َرَك آَباُؤنـَ

ن بَْعِدِهمْ  فوجب علينا بحسب العادة أن نقتـدي  ّمِ

ــا  ابآبائن ــَ ا فَ  أَفَتُْهِلُكن ــَ ونَ بِم ــُ َل اْلُمْبِطل ــَ ــذا ع ، وه

ــل ــذار ال يُقبـ ــاء  ؛اعتـ ألن هللا تعـــالى جمـــع اآلبـ

، وكشف الحجاب دا في صعيد واحواألبناء جميعً 

ــه، وأشــهد ا ــاطبهم عــن جمال ــونهم، وخ ــل بعي لك

َربُِّكمْ جميعا بقوله:  ؛ فـأقروا بربوبيتـه أَلَْسُت بـِ

 بعد العيان ال البيان. 

ولمــا كــان هــذا الخطــاب والشــهود 

 والعهــد لجميــع بنــي آدم كــان ذلــك

ــيًال  ــادل ــى إيم ــدًءا، عل ا ب ــً نهم جميع

ن بعد هذا ولكن؛ ما بال قوم يكفرو

 اإليمان؟!.

 كشف ذلك سيدنا رسـول هللا 
ى  ُد َعلـَ لُّ مولـوٍد يُولـَ في قوله : (كـُ

رانه  دانه أو ينصـِّ الفطرةَ فأبواه يهّوِ

سانه) "البخاري ومسلم"  .أو يمّجِ

 ل ـــــا كامان يولَد مؤمًن ــفكأن اإلنس

ـه ســ الستئنا اإليمــان تُ أَلَ : بــ  األعــراف:( ســْ

ن أوفـى بعهــده فـي الــدنيا فـاز ونجــا، )١٧٢ ، فمـَ

خان العهد وخالف الوعد خسر وهلـك كمـا ن ـوم

ِه قال تعالى:  ى نَْفسـِ ُث َعلـَ ا َينكـُ َث فَإِنَّمـَ ن نَّكـَ فَمـَ

َد  ا َعاهــَ ــَ ى بِم ْن أَْوفــَ ًرا َومــَ ــْ يُْؤِتيِه أَج َ فَســَ َّ هُ  َعلَيــْ

َوَمْن أَْوفَى تعالى:  )، وقال١٠(الفتح:  َعِظيًما

ِه  اَيْعتُم بـِ ِذي بـَ ْيِعُكُم الـَّ ِ فَاْستَْبِشُرواْ ِببـَ َّ ِبعَْهِدِه ِمَن 

 ).١١١(التوبة:  َوذَِلَك هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

وعن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم 

ابن ستة أيام، قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت 

 ،وحـل عنـه عقـده ،ابني في لحده، فـأبرز وجهـه

ــذي  ــه ال ــت ب س ومســئول!، ففعل ــَ ــي ُمجل ــإن ابن ف

عـم ُيسـأل  ،فلما فرغت قلت: يرحمك هللا ،أمرني

ابنك؟، قال: يُسأل عن الميثـاق الـذي أقـر بـه فـي 

ومـا هـذا  ،، قلـت: يـا أبـا القاسـمدم صلب آ

 الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟، قال: حـدثني 



 

  

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

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

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

أدرك منهم الميثاق اآلخر فوفى بـه نفعـه الميثـاق األول، ومـن أدرك 

م يف به لم ينفعه الميثاق األول، ومـن مـات صـغيًرا لالميثاق اآلخر ف

 قبل أن يدرك الميثاق اآلخر مات على الميثاق األول على الفطرة.

وهنا سر خفّي، وهـو أن جميـع بنـي اإلنسـان شـهدوا واعترفـوا، 

وزادهم هللا فضال منه بأن بعث فيهم أنبياء ورسال ذكَّروهم بهذا العهد 

ا، فَمن آمن بالعهـد الثـاني نفعـه هللا بـاألول ا ثانًي وعاهدوهم عهدً زلي ألا

 اني، وَمن كفر بالعهد الثاني أهلكه هللا باألول والثاني. والث 

ومن هذا يظهر أن الرسل عليهم الصالة والسالم وورثتهم أقامهم 

رون عبــاده عهــدهم األول، قــال تعــالى:  إِنَّ هللا تعــالى يــذّكِ ْر فــَ ــِّ َوذَك

كْ لا  ، وال تكـون الـذكرى إال بمـا)٥٥ الذاريات:( ينَ َرى تَنفَُع اْلُمْؤِمِن ذِّ

 عرف ثم نسي لطول المدة.  

تُ ومن ذكـر فـإن عهـد  ألن الجميـع قـالوا:  ؛يكـون حجـة أَلَسـْ

 ٰبَلَى  :وقولهم ٰبَلَى ألنه سبحانه جمع لعبـاده  ؛ابتالء عظيم من هللا

ىٰ ادة، فمـن قـال: ن سـعمـ في هذا المشـهد جميـع مـا أراده لهـم   َبلـَ

ولم يسبق لـه  بَلَىٰ وسبقت له الحسنى قالها بقلبه ولسانه، ومن قال: 

الحسنى ولكن سبقت لـه السـوءى كـان هـذا المشـهد حجـة عليـه يـوم 

 القيامة.

ن لرجـل آخـر، ثـم  ومثال ذلك أن يعترف الرجل بما عليه من َديـْ

، وإذا استحضر لم ذكرهي ينكره عند حلول أجل السداد، فإذا ذكر به ال 

 يستحضره. 

تُ وهللا تعــالى جعــل عهــد  جــة، وأعقبــه بعهــد إلقامــة الح أَلَســْ

ر بهما فذكرهما فـرَّ إلـى هللا ربـه بقلبـه  الرسل لبيان المحجة، فمن ذُّكِ

ــه ــه مشــهد  ؛وقالب ــه وكشــفت ل ــي إيمان ــه وزادت ف ــذكرى نفعت ألن ال

 ُأَلَْست  ًالسابقية.  أهل نا؛ فشاهده مع إخوانه ما جلي واضح 

ألن قضاء هللا وقدره محجوبـان عـن  ؛وليس لمنكر حجة على هللا

صائر قبل األبصـار، والسـابقة والخاتمـة مجهـوالن للمـؤمنين قبـل الب 

الكفار، وهذا هو األمر الذي أذاب قلوب األبرار، وحثهم علـى القيـام 

نَّة ليـل نهـار، كمـا أخبرنـا هللا العزيـز  بفرائض الشريعة ونوافـل السـُّ

دً الغفار بقوله تعالى:  جَّ َربِِّهْم سـُ  الفرقـان:( اامًـ َوِقَي  اَوالَِّذيَن َيِبيتُوَن لـِ

ِذيَن ا وخفية: حتى إذا أصبحوا من بياتهم دعوا هللا تضرعً  ؛)٦٤ َوالـَّ

ــً  اَن َغَرام ــَ ذَابََها ك نََّم إِنَّ عــَ ــَ ذَاَب َجه ا عــَ ــَّ ِرْف َعن ا اصــْ ــَ وَن َربَّن ــُ  اَيقُول

ا من سـلب اإليمـان؛ لجهلهـم بمـا سـتكون وفً ، وذلك خ)٦٥ الفرقان:(

 عليه السوابق والخواتيم.

ره بعهده، فيقول: ولهذ  ا يخاطب اإلمام أبو العزائم اإلنساَن ويذّكِ

 رحمِن والنور العلي ــورةَ الـا صي 

 يا ِسْدَرةَ األوصاِف والغيِب الجلي 

 لْ ـ ِويَْت فَهَ ـ ا طُ ـــهــفيَك العوالُم كلُّ 

ا فيَك ِمن معنى الولي أدركَت ِسر   

 خفيت ِلذَاِتك من معاني القدِس ما

لٍب َخلِ ـذي قــــإال لَهَدن ــــال يُشْ   

 وِدهِ ـــهـاألكواِن بعد شـَت ب ـــأَأَِنسْ 

زلِ ــــن ـالِك العَِلي بت ــوِد أمـ وسج  

 أَوَال سمعَت (أَلَْسُت) عند شهوِده 

ِزلِ ـن ــدَس أوُل مَ ــأن القــتُوِمي ب   

 وباِدَرْن   وَنك للِكيانِ ـــسك  فاْهُجرْ 

لِ ـوطـْن ب ــــبالعزِم كْي تَْسكُ  ٍن أوَّ  

 رقاٌت بالذي ــشـي مـــ المعان فيكَ 

   أَهُّلِ ــت ـب  فَا ــُل الصَّ ــــيرقى به أه



  

   



 

   

 



   

 

 

لم أره، وال سـمعت صـوته، ومـا قرأتـه 

أعرفه عـن غيـره،  عنه ال يختلف كثيًرا عما

فلماذا هو وحده الذي جاء مـن قلـب التـاريخ 

هل حلـت روحـه البعيد ليسكن قلبي ونفسي؟ 

ا منـه زارنـي الذاهبة في روحـي؟ أم أن مسـ 

 في منامي وقرر اإلقامة، ورحبت به؟

االخـتالف،  قإنه هذا الذي كان يسمو فو

يبدر منه. فمن لـه الواليـة  دون أن يعرف ما

اية، فإن أدرك ما يفعـل، يفعل الخير دون در

ا محسـوًرا.  ذهب عنه كل شيء، وقعـد ملومـً

ألن هــذا  ؛فمــن حــط هللا فيــه ســره ال يعرفــه

السر أقوى من أن يحيط به بشـر، ولـذا فـإن 

صاحبه يمضـي معـه غيـر مبـاه بـه، 

يبدو، كل  وغير مختال فخور، بل إنه

ا فـي شـعور بالتقصـير، لحظة، غارقً 

ــاني  ــال إنس ــربل بكم ــا تس ــه مهم وأن

ا  عميق، يحس أنه ناقص وبعيـد تمامـً

 عن الرضاء والنور.

أما الذي يدري ما يفعله، فعليه ابتـداء أن 

يجاهــد نفســـه، كــي يجعلهـــا تــدرك أن مـــا 

ــى  ــيس منــا وال زيــادة وال حت تصــرف بــه ل

ــال ل ــو امتث ــا ه ــه، إنم ا من ــً ــاكرم أراد رب  م

العباد، وأن ما أتى عنـه لـيس لـه، وال يجـب 

ك ما ليس لسـائر النـاس ينسب إليه، فإدراأن 

والتحدث به بـاب لضـياع الخيـر والمـروءة، 

وعدم إدراكه خيبـة، إال إذا كـان صـاحبه قـد 

وصل إلى ما هو أفضل منه، أو يعتقد في أن 

كل ما يجود بـه لـيس أمـًرا يسـتحق الحـديث 

ت الحيــاة إلــى أدنــى مــا دحتــى لــو تــر ؛عنــه

 يكون.

حلت روحك في جسدي يـا سـيدي، وأنـا 

تراب الذي خلقت منـه، أرفـل فـي هنا على ال

مشيئة عـابرة، فيـا صـاحب اإلرادة المقيمـة، 

أدعـوك كــي تنظـر إلــيَّ بعـين الرحمــة، فأنــا 

أرنو إلى كل مـا يهـديني إليـك، لكنـه يهـرب 

كسارق من يدي مطارديه، كريح تأتي معلنة 

حتـى  ؛ها ثم تذهب كأنها لم تكـنرعن حضو

 ما تهزه يعود ثابتًا.

لــذي تعــرف أنــت وحــدك يــا ســيدي ا

المسـافة بــين مـا أنــا عليـه اآلن، ومــا أصــبو 

إليه، فليس أمامي من سبيل سـوى أن أمسـك 

بيدي أطراف األرض كي أقربها منك فأصل 

ــا ال تتهــادى إال بجــذب حــافتي  ــك، لكنه إلي

والـذي  حالزمن، ليموت كل شيء بين مـا را

يمضي اآلن وما سيأتي، فوقتهـا أراك فـارًدا 

 أتبعك. قلوعك فوق الريح، وأنا

وحدك هنا علـى األرض، رغـم غيابـك، 

تعرفني، فصاحب إدراك كل ما بـدأ وينتهـي 



 

أعطــاك مــا عليــه مريــدك، فأمرتــه أن يظــل 

مجذوًبا إليك من بعيـد، وهـا هـو، الـذي أنـا، 

ق اليس بوسعه أن يشرد بعيًدا، وهـو الـذي تـ 

إلى مسارك، وسعى إليه، فمـد يديـه تضـرًعا 

ـ  ــذي ينـب ــك ال ــاه حبل ــه فأعط ــى رب ــي إل ت ف

 األرض، ويعرج إلى السماء.

إنـه الحبـل الممــدود، الـذي ال يبلــى، وال 

يقطعه أحد، بحـرف أو كلمـة أو سـكين، وال 

تحرقه نار، وال يقـدر أنسـي وال جنـي علـى 

إذابته وإزالته. غـاب جسـده فـي قبـره، لكـن 

وسيرته، وها أنا أتلمـس خطـاه،  هبقيت روح

ر باحثًا عنه على بعد آالف األميال منـه، عبـ 

 التي أهداها القدر لي.

يا شيخي، أنا مريـد مريـدك، فهـو الـذي 

أرسلك لي دون طلب مني، فـال تتعجـب مـن 

ــالً  ــع أن رج ــيده  يتب ــح س ــن ري ــه م ــر في آخ

ورائحته الكثير، فأنت الراقد يقًظا فـي قبـرك 

الذين يتحلقون حول  بأمر ربك، ترى روحك

ضريحك، وأنا معهم روًحا ال جسًدا، فالمكان 

فيــه لــم أصــل إليــه، لكــن الــروح الــذي أنــت 

بوسعها أن تعبر بحـاًرا ومسـافات ومفـازات 

ا بينمــا الجســد ملقــى فــي مكانــه،  وأجرامــً

و أمستســلًما لطعــام ثقيــل، أو إجهــاد مفــرط، 

اتكال، أو تراخي بعـد أن يفـرغ مـن اشـتهاء 

 عابر، يحسبه الجاهل كل شيء.

 جاءني صوتك يا سيدي وأنت تدعو:

أنا هنا أمد يدي إلى ـ يا أيها الذي هناك، 

ا، فمــد يــدك  نــورك الــذي يحلــق بعيــًدا قريبــً

لتلمس حرقتي وشـوقي وتطلعـي إلـى ذهـاب 

يزيده صعوبة أولئـك الـذين ال يعرفونـك وال 

ــونن  ــك  ؛ي، فكــف آذاهــم عنــييعرف ــى آتي حت

 صبًحا أو مساء.

ــذي أهــداني كرا  ــا شــيخي ال ــي في متــه ف

البعد، ادع لـي مـن أعطـاك هـذا الـذي لـيس 

قه أن يـأتي بـي إليـك، فـأرى التـي ألغلب خل

ــي  ــم أراك، وأجلــس معهــا ف ــي وبينــك، ث بين

رحاب ذي الجالل، وهو يرعانا، أنظر إليـك 

، فأرى فيـك بهـاءه. أتطلـع إليـك، وأجـاورك

وأخدم كل من يردون إلى روضتك، وأكـرر 

 ما دعوت به.

صـرت هنـا، بينمـا يا سيدي الذي هنـاك 

روحي عندك، معلقـة بـك وبهـا، فهـي منـك، 

أن عرفتهـا بعـدك، فأنـت مـن أهـديتها لــي، و

ــذي ســمعك فــي الزمــان  ــي ربــك، ال ــادع ل ف

األول، أن يمن علـي بلقـاء الحكمـة السـابغة، 

فــي  ألنصــت إليهــا عــن كثــب، فــأرى هللا

عينيها، وفي كل ما تنطـق بـه مـن حـروف، 

د لـتمأل تسلسل موسيقى تجوب األرض وتعو

 روحي، وتأخذني إلى الخالص.

ذي أتتني كراماته في يا شيخي الطيب، ال

ــغبة أو  ــرب اآلن وال مس ــي، ال ك ــت كرب وق

ظمأ لدي أكثر من أن أسمع الحكمـة دون أن 

أراها، فكيف تنعقد لهـا الواليـة الكاملـة دون 

ــألها أن  ــا وأنصــت، وأس ــا، أراه ــس إليه أجل

سـرها عنك، فلديها ما لم أرتـق إليـه منـك، و

فــوق ســري، فلينفــتح الطريــق بينــي وبينهــا 

وبين الذي خلق يا شـيخنا، فـالبين  وأنت بيننا

ا واألرواح تلتقــــي، فلتمــــت ال يكــــون بينــــً 

ــائق  ــر الحق ــازات، ولتحض ــازات والمج المف

عـين الجلية، التي تجعل الكف فـي الكـف، وال

في العين، وإيقاع القلب مع القلب في نبضه، 

نشـتهي شـيئًا،  وكل ما يهز يحضـر، ال لكـي

ي إنما نعيش في مقام الرضـاء والكمـال، الـذ

 عرفته هي، وتأخذني إليه.

ا لمــا تطلبــه وتفرضــه،   فــاجعلني مطيعــً

ولكل ما يمأل نفسي بالقناعـة واالمتنـان، وال 

ن امتنان وال رضاء أكثر من النظـر فـي عـي 

الحكمـــة، حيـــث أراك يـــا شـــيخي الطيـــب، 

ــًرا  ــذي أعطــاك خي ــى ال ــي إل وأتلمــس طريق

كثيــًرا، ولــيس لفقيــر مثلــي ســوى أن ينتظــر 

مـــن كفـــك الموصـــولة بعـــض مـــا يتســـاقط 

بالسماء، عبر كفها التي تتبعـك وهـي تـدري 

من أنت، وتدرك الذي أعطـاك مـا كنـت فيـه 

قبل أن يذوب جسدك، وتبقى روحـك محلقـة 

 .بين مريديك



 

   











اســتطاع اإلمــام أبــو الحســن األشــعري بمنهجــه الوســطي الــذي 

ــدفاع عــن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة أن يتــدرج  اســتعمله فــي ال

بمفكري هذه العقائد من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو 

ا إلـى إقـرار عقيـدة القراءة الحرفية لتلك النصوص والتي تنتهي حتمً 

ا؛ إلى مستوى سامي من التفكيـر جسيم المرفوضة إسالمي ت التشبيه وال

 العقالني الذي يحقق التنزيه المطلق.

ــاز  ــنية تمت ــدة س ــعرية بوصــفها عقي ــدة األش ــرت العقي ــد انتش لق

ة بقبـول  بالوسطية واالعتدال في العالم اإلسالمي، حيـث تلقتهـا األمـَّ

عـد حسن، ومزجت بين علم التصوف الذي جعل منها عقيدة عمليـة ب 

أثر صاحب المذهب باإلمام أبي عبد هللا الحارث بن أسد المحاسـبي ت 

) أحد أعالم الصوفية وأعلم العارفين فـي زمانـه؛ وأسـتاذ ه٢٤٣(ت

السائرين الذي تتلمذ على يديـه اإلمـام أبـو القاسـم الجنيـد بـن محمـد 

) سيد الطائفة، ومقدم الجماعة، وشيخ صوفية بغداد، وأحد ه٢٩٧(ت

أئمة التصـوف السـني القـائم  ناإلطالق وهو معلى أعالم التصوف 

على نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، وقـد أثـر عنـه 

قولــه: (الطريــق إلــى هللا مســدود إال علــى المقتفــين آثــار رســول هللا 

 ًا: (علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفـظ )، وقوله أيض

وقد اعتبر اإلمـام    يقتدى به).ولم يتفقه ال القرآن، ولم يكتب الحديث

أبو منصور عبد القاهر البغدادي الصـوفية مـن جملـة أصـناف أهـل 

ــاء  ــدة والفقه ــاء العقي ــن علم ــدث ع ــة، فبعــد أن تح ــنة والجماع الس

والمحدثين وعلماء اللغـة 

ــراءات ذكــر  وعلمــاء الق

ــال ــوفية فقــــــ : الصــــــ

ــادس  ــنف الســـ (والصـــ

ــنهم،  ــل  -مـ ــن أهـ أي مـ

الزهاد  - عةالسنة والجما

لـذين أبصـروا الصوفية ا

ــروا  فأقصــــروا، واختبــ

ــاعتبرو ــوا افـــ ، ورضـــ

ــوا  ــدور، وقنعــــ بالمقــــ

ــوا أن  ــور، وعلمـ بالميسـ

الســمع والبصــر والفــؤاد 

عــن  مســئولكــل أولئــك 

الخير والشر، ومحاسـب 

ــذر،  ــل الــ ــى مثاقيــ علــ

فأعــدوا خيـــر اإلعـــداد، 

ــاد، و ــوم المعـ ــرىليـ  جـ

كالمهـــم فـــي طريقـــي 

ــى  ــارة واإلشــارة عل العب

ث، دون مت أهل الحدي س

تري لهو الحديث، من يش



 

   

-

ال يعملــون الخيــر ريــاء، وال يتركونــه حيــاء، ديــنهم التوحيــد، ونفــي 

التشبيه، ومذهبهم التفويض إلـى هللا تعـالى، والتوكـل عليـه، والتسـليم 

 ).يهراض علت عراض عن االعألمره، والقناعة بما رزقوا، واإل

شــعرية ألين العقيـدة اولهـذا السـبب نجــد تلـك الصــلة الوثيقـة بــ   

في تقويم السلوك، والفقـه  - رحمه هللا -، وطريقة اإلمام الجنيد السنية

ــً  ــدة والتصــوف المــالكي عموم ــة: العقي ــة المتكامل ــذه المنظوم ا. وه

والمعامالت، هي قوام اإلسالم وأساسه، وهي كلها تصدر عن الشرع 

نبويـة المنـزل: القـرآن الكـريم، والسـنة ال لـوحيالحكيم المتمثل فـي ا

قام أئمة المذهب األشعري بدور بـارز فـي التأسـيس يحة. ولقد حالص

 للفكر السني العقالني الذي كان يقوم بمهمتين أساسيتين:

الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلحة من األدلة العقلية *  

والمنطقية، ومناظرة مختلف التيارات الكالميـة التـي اسـتعملت نفـس 

 األدوات.

دين في أسلوب يحقق مبدأ اإلتبـاع اليل على قضايا أصول التدل* 

واالنتفاع في نطاق التأويـل التفصـيلي للنصـوص الشـرعية الموهمـة 

 للتشبيه.



مقاصد علم التوحيد على الطريقـة األشـعرية فـيمكن إجمالهـا  أما

 في اآلتي:

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

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

ــالى بصــفاته *  ــة هللا تع ــه وهــو معرف ــرض مجمــع علي ــام بف القي

الواجب ثبوتها له مـع تنزيهـه عمـا يسـتحيل اتصـافه بـه، والتصـديق 

 ا علـى الـدليل البرسله على وجه اليقين الذي تطمئن به النفس اعتمادً 

 مع التقليد. استرساالً 

إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة، وإلـزام المعانـدين بإقامـة * 

 الحجة.

حفظ قواعد الـدين * 

ــبه  ــا شـ عـــن أن تزلزلهـ

ــين ــف  ،المبطلــ وتحريــ

ــالين ــل  ،الغـــــ وتأويـــــ

 الجاهلين.

ــم *  ــذا العلـــ أن هـــ

ــه  ــريف يبنـــى عليـ الشـ

ــه  العلـــوم الشـــرعية فإنـ

 أساسها ومرجعها.

ــة *  ــحيح النيــ تصــ

إذ بـه يرجـى  قاد.واالعت 

وغاية ذلك  ،قبول العمل

ــعادة  ــوز بســ ــه الفــ كلــ

 الدارين. 

أن العلــــــــــــــوم * 

ــة  ــا مفترق ــرعية كله الش

إليه، ومتوقفة في تحققها 

ــه ــذا علي ــمي ه ــد س . وق

ــم الشــريف بأصــول  العل

ألن الــدين ينبنــي  ؛الــدين

فــإن التعبــد فــرع عليــه، 

حتـى إن  ؛وجود اإليمان

مضمونه من معرفـة هللا 

ــو الم ــالى هـ ــودتعـ  قصـ

 بالذات، على التحقيق.



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    المفكر الصوفي  المستشار                      

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 أعمام النبى  -٣

: العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب  - ١

 ساقى الحرمين:

 له: مولده وحب النبى 

عــم  ن عبــد المطلــب إنــه العبــاس ـبـ 

؛ كــان مــن أكــرم النــاس رســول هللا 

: هـذا وأجودهم، قـال عنـه رسـول هللا 

، وأوصـلها [أحمـد]. االعباس أجود قريش كف 

. اويروى أنه أعتـق عنـد وفاتـه سـبعين عبـدً 

، ويقـول: اا شـديدً يحبه حبـ  وكان النبى 

"مــن آذى عمــى آذانــى"، فإنمــا عــم الرجــل 

الترمــذى]. وقــد ) [صـنو أبيــه (أى مثــل أبيـه

 حيث، من النبى  اكان العباس أكبر سن 

ولد قبله بثالث سنين، ومن حسن أدبه أنه لما 

ــال: هــو  ــر أم رســول هللا؟ ق ــت أكب ســئل: أن

 أكبر، وأنا ولدت قبله [الطبرانى].

 أوالده:

كــان للعبــاس أوالد هــم: الفضــل، وعبــد 

الرحمن، وكثير، وتمام، وقـثم، ومعبـد، عبـد 

ــن عـبـ  ــن اس حهللا ب ــد هللا ب ــة، وعبي ــر األم ب

 عباس. 

زرتـــــــــــــه ؤام

ــى  ــاندته للنبــ ومســ

: 

كان العباس مـن 

ســادة قــريش، وكــان 

ــجد  ــد المســــ يتعهــــ

ــقى  ــرام، فيســـ الحـــ

الحجـــــاج ويقــــــوم 

بخدمتهم، وقـد ورث 

ــد  ــه عب ذلــك عــن أبي

ــل إســالمه شــديد الحــب  ــب، وكــان قب المطل

، ويقف بجانبه، ويدفع عنه لرسول هللا 

ــع ــر م ــركين، وحض ــى الن  أذى المش  ب

بيعة العقبـة الثانيـة، ليطمـئن عليـه، وهـو لـم 

يعلن إسالمه بعد، فلما التقوا وتواعـدوا علـى 

أن يكون اللقاء فى اليوم التالى، كان العبـاس 

ــول هللا  ــار رس ــايع األنص ــى، فب ــن أت أول م

  على النصـرة والبيعـة، والعبـاس أخـذ

 بيده [ابن سعد].

 فى األسر: العباس 

 مر الرسول ر، ألما كانت غزوة بد

ألنـه خـرج  ؛المسلمين بأن ال يقتلـوا العبـاس

، وعند المعركة استطاع أبو اليسـر امستكرهً 

  ــى ــا أحضــره إل ــاس، فلم أن يأســر العب

سـأله رسـول هللا كيـف أسـرته؟  النبى 

قال أبـو اليسـر: لقـد أعـاننى عليـه رجـل مـا 

رأيته قبل وال بعد هيئته كذا، فقال رسول هللا 

 ه ملك كريم [ابن هشـام ك علي : لقد أعان

 وابن سعد].



  

 





 




 






وقد خشى النبـى علـى عمـه، وخـاف أن 

يقتله األنصار، فـأمر عمـر أن يـأتيهم ويـأتى 

ــت األنصــار أمــر ــه، فلب ــيهم،  بالعبــاس إلي نب

وتركوا العباس، فقال العباس: يـا رسـول هللا 

ا : تعالى. فنزل قوله اإنى كنت مسلمً  ا أَيُّهـَ يـَ

ِم فِي أَ النَّبِيُّ قُل لَِّمن  َن األَْسَرى إِن يَْعلـَ ْيِديُكم ّمِ

ذَ  ا أُخــِ مــَّ ًرا ّمِ ْؤتُِكْم َخيــْ ًرا يــُ وبُِكْم َخيــْ ي قُلــُ ُ فــِ ّ

ِحيمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ ّ األنفال: ( ِمنُكْم َويَْغِفْر لَُكْم َو

٧٠(. 

 عنه: دفاع النبى 

ا يروى أن رجـالً مـن األنصـار سـب أبًـ 

س العبـا للعباس كـان فـى الجاهليـة، فغضـب

ولطمه، فجاء األنصارى إلـى قومـه، فقـالوا: 

وهللا لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السالح. فبلغ 

أيهـا (فصعد المنبر، وقـال:  ذلك النبى 

ــى هللا؟ ــرم عل ــل األرض أك ــاس، أى أه  )الن

فإن العباس منى وأنا منـه، (قالوا: أنت. قال: 

. فجاء القوم. )ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا

عوذ با من غضـبك يـا رسـول هللا. لوا: ن فقا

 [أحمد وابن سعد والحاكم].

 إسالمه وجهاده:

قبل فتح مكة، إسالمه  العباس  أعلن

وهو الذى طلب األمـان ألبـى  ،وحضر الفتح

مانــه، أ يا ـفـ ســفيان بــن حــرب، وكــان ســبًب 

بعد ذلك فـى فتـوح المسـلمين،  واشترك 

 ا بلجـام بغلـة النبـى،وكان يـوم حنـين ممسـكً 

يـدافع  تف حول الرسـول من الوكان م

ــلمين، وأخــذ  ــب المس ــر أغل ــد أن ف ــه بع عن

ــع رســول هللا  ــادى م ــاس ين ــى  العب عل

ــلمين ــزل هللا علــيهم  ؛المس ــوا، وأن ــى ثبت حت

سكينته، وكان النصر العظيم فى ذلـك اليـوم. 

 [مسلم].

 شجاعته:

ــول  ــرج الرسـ ــدما خـ ــه  عنـ ومعـ

أصحابه إلى أهل الطائف، عسكر بجيشه فى 

بـن مكان قريب منها، ثم بعـث إلـيهم حنظلـة 

ــيهم  الربيـــع  ــا وصـــل إلـ لـــيكلمهم، فلمـ

خرجــوا وحملــوه ليــدخلوه حصــنهم ويقتلــوه، 

ــى  فلمــا رأى الرســول  ذلــك خــاف عل

ــى  ــى أصــحابه يحــثهم عل ــة، ونظــر إل حنظل

إنقــاذه، وقــال: مــن لهــؤالء؟ ولــه مثــل أجــر 

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

الصــحابة إال العبــاس الــذى أســرع ناحيــة 

حتــى أدرك حنظلـة وقــد كــادوا أن  ؛الحصـن

ــن  ــه م ــنه وخلص ــن، فاحتض ــدخلوه الحص ي

أيديهم فأمطروه بالحجارة من داخل الحصن، 

حتى وصل إليه  ؛يدعو له فجعل النبى 

 ومعه حنظلة، وقد نجا من هالك محقق.

 :توسل عمر به 

ــر  ــة عم ــى خالف أجــدبت األرض  ف

وأصــابها القفــر الشــديد، فخــرج النــاس إلــى 

الصحراء ومعهم عمر والعباس، فرفع عمر 

بن الخطاب يديه إلـى السـماء، وقـال: اللهـم ا

إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل 

ــا  ــارى]. فلم ــقنا. [البخ ــا فاس ــم نبين ــك بع إلي

رفـع و ساستسقى عمـر بالعبـاس، قـام العبـا

يديه إلى ربه وقال: اللهم إنه لـم ينـزل بـالء 

إال بذنب، ولم يكشف إال بتوبـة، وقـد توجـه 

القوم بى إليك لمكانى من نبيك، وهـذه أيـدينا 

إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسـقنا 

حتـى  ؛الغيث. ولم يكد العبـاس ينهـى دعـاءه

امتألت السماء بالغيوم والسحاب، وأنـزل هللا 

ــاس، ، ـفــ هغيـثــ  ــون العبـ ــاس يهنئـ انطلق النـ

 لك ساقى الحرمين. اويقولون له: هنيئً 

 :بكر له  يتوقير وإجالل أب

ــوب  ــى قل ــرة ف ــة كبي ــاس مكان ــان للعب ك

المسلمين، وعظماء الصحابة، فيروى أن أبـا 

 يبجانـب النبـ  اكان جالسًـ  بكر الصديق 

  فرأى العباس مقبالً، فقام أبـو بكـر لـه

، فقال ل هللا رسو وأجلسه مكانه بجوار

النبى ألبى بكر: "إنمـا يعـرف الفضـل ألهـل 

 الفضل أهل الفضل" [ابن عساكر].

وكان أبو بكر إذا قابل العباس نـزل مـن 

 ؛ا لـها وإكرامًـ على دابته، وسار معه احترامً 

حتى يصل العباس إلى المكـان الـذى يريـده، 

بـن أبـى طالـب يقبـل يـد العبـاس  يوكان عل

 نى. رض عاويقول له: يا عم، 

 وفاته:

ـ ودفـن بـالبقيع  ٣٢توفى العباس سنة  ـه

ا، وصـلى عليـه عثمـان عامً  ٨٨وكان عمره 

. 



 

يبدو هذا التساؤل غير المدهش لي ولكثيـرين 

من المستقرئين لتاريخ وشـاهد تنظـيم حسـن البنـا 

 لكن يظل تسـاؤالً  ، في عشرينيات القرن المنصرم

وحتى حينمـا قـام  ، ا غيرناا على كثيرين أيضً ملح 

ض البرلمــان ويتقـ ب الـرئيس التونسـي قــيس سـعيد

 ، وإزاحة وزير الدفاع وباقة مـن وزراء الحكومـة

برزت على سطح المشهد السياسـي هنـاك حركـة 

النهضــة وهــي إحــدى الكيانــات السياســية التابعــة 

ــة  لحركــة اإلخــوان المســلمين مثــل حــزب الحري

والعدالة في مصر الذي تم تدشينه عقـب انتفاضـة 

ــاير  ــى العــزل الشــعب ، م٢٠١١ين ي واســتمر حت

ثنائي والتاريخي لممثل الجماعة في الرئاسة تساال

ومـن بعـده انمحـاء األثـر  ، الدكتور محمد مرسـي

   .السياسي الرسمي لهذه الجماعة

وخــــروج آالف التونســــيين فــــي شــــوارع 

ــة  ــاتهم المناهضــة لحرك العاصــمة واعــتالء هتاف

كــذلك اســتيالء  ، النهضــة اإلخوانيــة وممارســاتها

 الشــعب ابأعضــائها علــى مقاعــد مجلــس نــو

التونسي واقتحامهم مقـار الحركـة بمعظـم أرجـاء 

يعيـد إلـى األذهـان فكـرة عـدم  ، تونس الخضـراء

ــريين الـــوطنيي ــين المصـ ــياع ماليـ ــة انصـ ن لكافـ

محاوالت االسـتالب واالسـتقطاب التـي مارسـتها 

 ، جماعة حسن البنا في مصر طيلـة عقـود طويلـة

ــده اإلقصــاء  ــن بع واشــتعلت ذروة االســتالب وم

حكم الجماعة البالد والعبـاد  خالل سنةش والتهمي

 .كذلك

ويكثــر تســاؤل الشــباب الــذي اعتــاد عــدم 

ــراءة ــة  :الق ــدد لجماع ــور المتج ــذا الظه ــاذا ه لم

ــات اإل ــة وكيان ــية متباين ــف أذرع سياس خــوان خل

ــر مشــروعة ــة غي رغــم أن الحكومــات  ، اجتماعي

العربية المتعاقبة كانت وال تـزال علـى حـذر مـن 

لهـذا الكيـان أو الصـحي  عـيالتصاعد غيـر الطبي

   .؟الذي تمرس في خلط السياسي بالديني

ــاؤالت  ــاثرت التس ــئلة وتن ــاثرت األس وإذا تك

 الخــط العربــيســتاذ حــول التنظــيم الــذي أسســه أ

حسن البنا وانتشر بصـورة مدهشـة وربمـا فاقـت 

ــال وتصــور مؤسســيها ــدو  ، خي ــات تب ــإن اإلجاب ف

ــد أو  ــا مــن جدي ســهلة وبســيطة وال يمكــن تأويله

ردود بعينها ونحن بصدد اإلجابة عـن ادة تلقي إع

   .السؤال الذي تصدر المقالة الحالية

إن انتشار الجماعة وظهورها مـن جديـد فـي 

ا ســقوط كبيــر وفضــائح ويعقبهــا أيضــً  ، مــرةكــل 

ــود  ــا يعـ ــا ورموزهـ تتصـــل بأصـــحابها وقياداتهـ

 :ألسباب

منها اعتماد الجماعـة علـى نصـوص الـوالء 

مسـتندات بـل كـل ال ، هاعن التي ال يمكن اإلفصاح

والمراجع والوثائق التي تتصـل بحركـة اإلخـوان 

المسلمين هي مجـرد موضـوعات إنشـائية تصـلح 

الفضائل والصبر والجهاد  للمدارس اإللزامية عن

ــى  ــم ومواجهــة العــدو والقضــاء عل وتكــوين األم

ــي  ــان سياسـ ــواء كـ ــار سـ ــتالل واالحتكـ ا أم االحـ

أشــبه  صـوصلكـن زعمــي أن هنـاك ن ، ااقتصـادي 

ة الفقيه فـي إيـران والتـي هـي فـي بنصوص والي

عـة ال يمكـن الفكـاك مـن شـراكها القويـة كنهها بي

   .والمتينة إال بالموت

ــان ــدو بحــق بســيطً الســبب الث ــي ا جــد ي يب ا ف

ــي  ــة سياسـ ــة المنحلـ ــتالب الجماعـ ــ اسـ ا ا وقانونيـ

ا في كافـة الـدول العربيـة يعتمـد ا ثم شعبي وقضائي 

 اة المهمشين تعود بنا طوعًـ قصو ، على المهمشين

ا إلى معظـم كتابـات رائـد القصـة القصـيرة وكرهً 

حيث إنه أجـاد فـي امتهـار عميـد  ، يوسف إدريس

فــوظ فــي تصــوير الروايــة العربيــة نجيــب مح

المهمشين لـيس فقـط مـن حيـث المظهـر وطبيعـة 

ا تجسـيد الحالـة بل أيضً  ، لونهاغالوظائف التي يشت

وكيــف أن  ، ة لــديهماعـيـ النفســية والطبيعــة االجتم

ن هــم بحــق فــي حالــة امتعــاض هــؤالء المهمشــي

مسـتدامة وشــعور باالضــطهاد والقمعيـة مــن كــل 

الكــرة األرضــية وأنهــم بحــق البشــر علــى ســطح 

لكون الكفاءة والمقـدرة والقـدرة علـى إصـالح يمت

الكون لكنها تصـاريف الزمـان التـي منعـتهم مـن 

   .قيادة األمم والشعوب

رقــة يصــبح المهمــش لفاومــن هــذه اللحظــة ا

ومن ثم االنقيـاد  ، نص واالصطيادسة سهلة القفري

حيــث إنهــا طالمــا لعبــت طواعيــة لفكــر الجماعــة 

ا مـا فـي على وتر األشخاص الذين يعانون تهميشً 

مجتمعاتهم لظروف شتى ليس من بينهـا الـدين أو 

لكـن هـذا  ، السياسة وهي حرفة تنظيم حسـن البنـا

عي في االنخـراط جتمالشعور بالتهميش والفقر الم

ة قيــادات الجماعــة ســهلة والتواصــل تجعــل مهـمـ 

وميســـرة مـــن حيـــث الـــتحكم بالطاعـــة والتنفيـــذ 

ا القيـام وأخيرً  ، االعتصام واإلضرابوالعصيان و

   .باغتيال كل من يخالف فكر جماعة اإلخوان

ر  ــِّ ــب منظ ــيد قط ــتقطاب س ــة اس ــى لحظ حت



 

  

الجماعة في النصف الثاني من القرن العشرين تم 

كلل وقتمـا ا وبغير جهد أو بالء أو طابه تلقائي ستقا

ولم يملـك  ، ا أنه مجرد رقم ال أكثراستشعر مؤخرً 

مفكـر جمـال عبـد الناصـر، أو الكاريزما الـزعيم 

أو اإلصــالحي  ، الــدكتور طــه حســينواألديــب 

فشـــعوره بـــالتهميش مـــن  ، محمـــد عبـــدهالشـــيخ 

الطبيعي أن يجعله صوب البروز والظهـور علـى 

ــه ــاحة مشـ ــورة تمكـنــ د اسـ ــداث بصـ ــن ألحـ ه مـ

االستشفاء النفسي الداخلي عن طريق تأييـد حفنـة 

 .اا واجتماعي من المنغلقين على أنفسهم فكري 

هــذا وصــل بنفســه إلــى ادعــاء وســيد قطــب 

مصــر بلــد األزهــر  ، جاهليــة المجتمــع المصــري

ــاء  ــديث وفقه ــرآن ورواة الح الشــريف حفظــة الق

اداة المنـ  ىإلـ ا لكن تهميشه أوصـله كرهًـ  ، المنطقة

وهـو اآلن  -رة الحاكمية التـي أعتقـد ليل نهار بفك

كمـا تـم  ، قصد الحكم  عِ لم يأنه  –في دار الحق 

نص المحكـم القـاطع وروده في القـرآن الكـريم الـ 

لكن هو بادعاءاتـه كمفكـر مصـري  ، ذي األسرار

ــفه  ــاكم بوصـ ــى الحـ ــروج علـ ــوب الخـ رأى وجـ

ومجتمعه وشـعبه وأمتـه وربمـا المنطقـة العربيـة 

ــدة مرجــوة مــن صــالحها  إال ؛ كلهــا كــافرة ال فائ

ولعـل هـذا مـا أورده  ، بالقتل والتدمير والتخريـب

ــنقً  ــنوات الحكــم عليــه باإلعــدام ش  ا إلــىبعــد س

ــيالت النفســية والســيكولو ــره جيالتحل ــه وفك ة لعقل

  .وطروحاته التنظيرية التي تنم عن عقل مريض

نفــس األمــر حــدث حينمــا نجــح األخيــر فــي 

زينـــب الغزالـــي للتنظـــيم وأن تكـــون اســـتقطاب 

الصــوت النســائي المعبــر عــن الجماعــة بصــورة 

فالسيدة وإن فارقت الحياة إلـى بارئهـا ال  ، مغايرة

ــن ــري  يمكـ ــيش األسـ ــاالت التهمـ ــل حـ أن نتغافـ

وكونهــا زوجــة ثانيــة لرجــل لــيس  ، ئلي لهــاوالعــا

   .بالمفكر أو الزعيم أو األديب

وماذا عن بقية أسباب هذا االنتشار الواسع 

 .؟ا في كافة البلدان العربيةللجماعة أيضً 

إن قيــادات الجماعــة ومنظريهــا الــذي يــرون 

إدارة  أنفسهم قادة الرأي والفكـر رغـم فقـرهم فـي

ا يجعلـون مـً دوبلد عظيمة مثل مصـر المحروسـة 

لـيس بالضـرورة جعـل  ، المجتمع صـوب أعيـنهم

أفراد المجتمع الطبيعـي والسـليم بـالفطرة ينتمـون 

بل عـن طريـق  ، إلى كياناتهم السياسية كاألحزاب

نعم هـي  ، مبادرات ومشاركات اجتماعية مشبوهة

 اا طـاهرً مبادرات مشبوهة وإن كان ظاهرها بريئً 

ــلنقيــ  ــاء الني ــك الم ، ا كم ــاطن تل ــن ب ســات ارملك

المشبوهة هي مجرد اسـتقطاب أكبـر عـدد ممكـن 

مــن الشــباب إلــى تنظــيم الجماعــة مــن خــالل 

مسابقات رياضية أو لقـاءات تثقيفيـة عامـة تحـت 

مظلة موضوعات يراها البعض عادية لكنها هـي 

في جوهرها تستهدف استمالة الشباب فقير الثقافة 

أفكار وآراء ومعتقدات فكر الجماعـة  والتعليم إلى

ــر شــيئً  ، ويدمـلـ ا ــم ي ــذي ل ــرآن ســوى ال ــي الق ا ف

ن ذكــر الحكـم  ورد فــي ســياق أمــع  ، الحاكميـة

ا ا وسياسي ا وديني مخالف لعقول أولئك الفقراء ذهني 

 .بالقطعية

ا ا وناجعًــ ا ناجحــً تظــل المــرأة ســالحً  ، المــرأة

 ، ن المسـلمينا في أجندة تنظيم جماعة اإلخواوقوي 

ــن تتحــدث الموهــذه الســطور  ــة ل عــن الســيدة قبل

ا بأم أيمن فلها ثمة مقاالت ليست المعروفة إعالمي 

ا بالقصيرة عـن دورهـا السـري واألكثـر غموضًـ 

ــة  ــورة والمنحلـ ــة المحظـ ــة الجماعـ ــل أروقـ داخـ

لكن السطور هذه تتحـدث عـن مبـادرات  ، اقضائي 

وسعي حثيث خبيث وممارسات جامعية وطالبيـة 

مكـن مـن الفتيـات د متمرة الستقطاب أكبر عدمس

السيدات المسلمات وضـمهن تحـت سـتار الـدين و

   .والعفة والفضيلة إلى التنظيم الدموي المتطرف

وإنـي أراك  ، أختي الفاضلة :فالحكاية تبدأ من

وأنـك جـوهر الحكايـة  ، وفخر لإلسالم ، درة الجنة

ثـم حكايـات  ، والمبدأ والمنتهى ، والرواية والفصل

ر عـن الفضـيلة سطوة في سرعة واختزال للطويل

وأن اإلسـالم  ، والسفور والحجاب والنقـابوالعفة 

ازدهر عن طريق النساء الصالحات وأنـت مـنهن 

ــً  ــكِ  ، اطبع ــاز  وأن ــوق واالمتي ــاح والتف ــد النج راف

ــن اإلســطوانات  ، البشــري ــم سلســلة مســتمرة م ث

الصـوتية لكبـار شـيوخ وأئمــة الجماعـة الـذين لــم 

طويلـة حـى فقـط هـم يمتلكـون ل يتفقهوا في الـدين

   .رة ويدعون للجنةويرتدون جالبيب قصي

ا نراها جهادً  ، وحينما نصل إلى جنة الجماعة

مـرة نكـاح المجاهـدين األبـرار مـن وجهـة  ، آخر

ا بالحـب مـن خـالل ومـرة جهـادً  ، نظرهم بالتأكيد

مبادرات االنضمام للجماعة بصور مشـبوهة تبـدأ 

الحقيقة شخصـية بجمع معلومات وبيانات هي في 

ــر  ــوم أعضــاء ، ةمهـمـ وغي  لكــن عــن طريقهــا يق

الجماعــة وخالياهــا النائمــة والعائمــة علــى وجــه 

المجتمــع فــي فتــرات ركــوده أو انشــغاله بقضــايا 

ــا ــة كمشــكلة ســد النهضــة وغيره  ، مهمــة وحيوي

فيقوم هؤالء بترويض عقل الفتاة وقيادتـه ـ العقـل 

أنهـا وإقناعهـا ب ، ـ نحو االنصياع المطلق للجماعة

وأن قيامهـا  ، حابيات الجلـيالتللصـ خليفة طبيعية 

 .بالمهام الموكلة إليها هي أقرب للجنة

أن هـذه الفتـاة  ، األكثر دهشة في هذا المشـهد

الصغيرة تقع مباشرة في الحب صوب شـيخها أو 

أميرهـــا أو الشـــخص اإلخـــواني المســـئول عـــن 

تجنيـــدها عقـــب الحصـــول علـــى كافـــة بياناتهـــا 

ت أن يتزوجهـــا تحـــت مســـميافإمـــا  ، الشخصـــية

 ، مسكينة أو ضـعيفة ؛ أنها يتيمة أو فقيرة أوثيرةك

ــادة الفتيــات المجاهــدات أو  ، أو بحجــة تأهيلهــا لقي

 ، تزويجهـــا لرجـــل آخـــر ينتمـــي إلـــى الجماعـــة

وسرعان ما تكتشف الفتاة أنهـا وقعـت دون قصـد 

وأن الجهاد  ، وأن الجنة طارت ، في شراك عجيبة

 .يصلح لقيادة األمةوأن العقل ال  ، اصار جسدي 

هـا ذلك يتعين علـى الحكومـات الرشـيدة ومنل

مصر أال تواجه تنظـيم حسـن البنـا بالسـالح فقـط 

فهـذا أمـر سـهل وبسـيط لكنهـا تقضـي فقـط علـى 

ــتقطبة دون  ــابة والمسـ ــغيرة والشـ ــات الصـ الكيانـ

الكبار والقيادات والزعمـاء الـذين يمتلكـون دهـاء 

و المواجهـة بل األقـوى هـ  ، الذئاب ومكر األفاعي

المشــكلة ال تكمــن فــي  ، الء الشــبابلهــؤالفكريــة 

ألنهـم بالفعـل يجيـدون التخفـي وارتـداء  ؛ ياداتالق

ــع فــي  ــط المجتم ــيدات واالختبــاء وس ــاب الس نق

لكـن الشـباب المسـكين  ، حرفية ومهنية في التنكر

هو الذي ينبغي التوجـه نحـوه ومواجهتـه بحقـائق 

األرض  ومشاهدات تنظيم الجماعة الذي فسد فـي

   .وطغى



   

ــاهرة  ــاهرة ظـــــ ظـــــ

ــادة  ــادة العــــــ العــــــ

ــرية ــريةالســــ   الســــ
  

          ))٦٦((  





ومن أمراض الزنى واللـواط أنـه يجلـب 

ا خبيثة معدية بسـبب انتقـال الجـراثيم أمراضً 

سـبب ب الفتاكة من المريض إلـى الصـحيح، و

 .)١(القذارة الحاصلة أثناء الجماع

وما أكثـر هـذه األمـراض السـارية التـي 

اســــتفحل خطرهــــا، وتفــــاقم شــــرها فــــي 

لمجتمعات التي ينتشر فيها الزنـى واللـواط، ا

 ويعم في ربوعها الفساد والمنكر.

وما أصدق مـا قالـه الصـادق المصـدوق 

ــد هللا  ــن عبـ ــد بـ ــر أ محمـ ــين أخبـ  نحـ

الفاحشــة إذا ظهــرت فــي قــوم ابــتالهم هللا 

باألوجــاع واألمــراض التــي لــم تكــن فــي 

ــزار  ــه والبـ ــن ماجـ ــالفهم .... وروى ابـ أسـ

يا معشـر (قال:  هللا  والبيهقي أن رسول

المهاجرين: خمـس خصـال إذا ابتليـتم بهـن، 

ولـم  –عدد منها  –وأعوذ با أن تدركوهن 

تظهر الفاحشة في قوم قط يعمل بهـا عالنيـة 

إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن 

 ، أال فليتذكر أولو األلباب.)في أسالفهم



ا أنهـا وخطـرً  االظاهرة ضـررً  هي هذيكف

ؤدي إلى اختالط األنسـاب وضـياع النسـل، ت 

وهتك األعراض والحرمات، وقتـل الشـهامة 

والمروءة، وتفسخ المجتمع، وفصـم أواصـر 

الزوجية، وتفكك وحـدة األسـرة، واالنطـالق 

ــة  ــد الرجول فــي حمــأة الرذيلــة والفســاد، وفق

 والكرامة.

سـببها ب ا أن المجتمـع ا وفسادً ويكفيها شر 

ال أنســاب، وأن ويعـّج بــأوالد ال كرامـة لهــم 

 ،تيار اإلباحية يجتـاح شـباب األمـة ونسـاءها

ــال تــرى لألخــالق  وإذا كــان األمــر كــذلك ف

ا، وال للفضيلة والشـرف أي اعتبـار وال وزًن 

 قيمة.

القه، وضاع خوما قيمة مجتمع اندثرت أ

 حياؤه، وتهدم كيانه واعتباره؟

تهتـك الـه، ورد أطفوما قيمة مجتمـع تشـ 

 ه، وفجر شبابه؟ؤنسا

ومـا قيمــة مجتمـع اســتبدت بـه شــهواته، 

 اواستحوذت عليـه غرائـزه، فـال يعـرف همـ 



   

با نى والرِّ ظهر الزِّ  إذا: (هللا قال رسول 

   ).فقد أحلوا بأنفسهم عذاب هللا ؛في قرية
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ــة  ــة، وال غاي ــذة المحرم ــنس والل ــوى الج س

 سوى الغريزة والشهوة الهابطة؟

شك أنه مجتمع منحل متفكك مهدد في  ال

ــدق هللا  ــدمار؛ وص ــالزوال وال ــة ب ــل لحظ ك

ا ه: تنزيلـ محكـم العظيم القائل في  َوإِذَا أََرْدنـَ

ا  قُوا فِيهــَ ا فَفَســَ ا ُمْتَرفِيهــَ ةً أََمْرنــَ َك قَْريــَ أَن نُّْهلــِ

ْدِميًرا ْرَناَها تـــَ َدمَّ ــَ ْوُل فـ ا اْلقـــَ ــَ قَّ َعلَْيهـ ــَ  فَحـ

 .)١٦(اإلسراء: 

أما حكم اإلسالم في الزنى واللـواط فهـو 

التحريم القطعي بإجماع الفقهـاء والمجتهـدين 

 لية:التا وذلك لألدلة

أما فيما يتعلق بحرمـة الزنـى فيقـول هللا 

ا ۖ  َوالَ تعالى:  نـَ وا الّزِ هُ  تَْقَربـُ ةً  ِإنـَّ اَن فَاِحشـَ كـَ

ِبيالً  اَء ســـَ ) ، ويقـــول: ٣٢(اإلســـراء:  َوســـَ

 َِذيَن ال ــَّ ْدُعوَن  َوال ــَ َر َوالَ ي ــَ ا آخ ــً ه ِ إِلَٰ َّ َع  ــَ  م

 ُ َّ َم  رَّ ي حــَ وَن الــنَّْفَس الَّتــِ اْلَحّقِ َوالَ  إِالَّ  يَْقتُلــُ  بــِ

ِلَك َيْلَق أَثَاًما  َيْزنُوَن ۚ  اَعْف  *َوَمن يَْفعَْل ذَٰ يُضـَ

ا ْد فِيــِه ُمَهانــً ــُ ِة َوَيْخل ْوَم اْلِقَيامــَ ذَاُب يــَ هُ اْلعــَ ــَ  ل

 .)٦٩ ،٦٨(الفرقان: 

فـــي الحـــديث الـــذي رواه  ويقـــول 

ال يزنـي الزانـي (البخاري ومسلم وغيرهما: 

ــؤمن .. ــو مـ ــي وهـ ــين يزنـ ، وروى )....حـ

إن الزنـاة (أنه قال:  الطبراني عن النبي 

، وروى الحـاكم عـن )اتشـتعل وجـوههم نـارً 

إذا ظهــر الزنــى (أنــه قــال:  رســول هللا 

فقـد أحلـوا بأنفسـهم عـذاب  ؛والربا في قريـة

، وروى ابن أبي الدنيا والخرائطـي عـن )هللا

ــال:  رســول هللا  ــه ق ــة (أن ــي بحليل الزان

يــوم القيامــة، وال  إليــهجــاره ال ينظــر هللا 

 .)يزكيه، ويقول: ادخل النار مع الداخلين

أما فيما يتعلق بحرمـة اللـواط فيقـول هللا 

الَِميَن تعــالى:  َن اْلعــَ أْتُوَن الــذُّْكَراَن مــِ  *أَتــَ

ْن أَْزَواِجُكم ۚ  ْل  َوتَذَُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُُّكم ّمِ بـَ

 .)١٦٦ ،١٦٥(الشعراء:  أَنتُْم قَْوٌم َعاُدونَ 

ْم ويقــول:  ِه إِنَّكــُ اَل ِلقَْومــِ ا إِْذ قــَ َولُوطــً

َن  ٍد مـِّ ْن أَحـَ ا مـِ َبقَُكم بِهـَ ا سـَ لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ مـَ

الَِميَن  وَن  *اْلعــَ اَل َوتَْقَطعــُ جــَ أْتُوَن الّرِ نَُّكْم لَتــَ أَئــِ

َر ۖ  اِديُكُم اْلُمنكـَ ي نـَ اَن فَ  السَِّبيَل َوتَأْتُوَن فـِ ا كـَ مـَ

ِ إِن  ِمِه إِالَّ قَوْ  َجَوابَ  َّ ذَاِب  ا ِبعـَ الُوا اْئِتنـَ أَن قـَ

اِدقِينَ   .)٢٩ ،٢٨(العنكبوت:  ُكنَت ِمَن الصَّ

فـــي الحـــديث الـــذي رواه   ويقـــول

ملعون من َعِمل عمـل قـوم (الحاكم أنه قال: 

ل قوم لوط، ملعون ل عمَ لوط، ملعون من عمِ 

ا. وروى قالهـا ثالثًـ  )ل قوم لوطل عمَ من عمِ 

أخـوف مـا (: ه والترمذي عنـه جن مااب 

 )قوم لوطأخاف على أمتي من َعِمل 

ــي  ــن النب ــي ع ــي والبيهق وروى الطبران

  :أربعة يصـبحون فـي غضـب (أنه قال

ــي  ــال أبـــو )ضـــب هللاغهللا ويمســـون فـ ، قـ

ــال:  ــول هللا؟ قـ ــا رسـ ــم يـ ــن هـ ــرة: مـ هريـ

المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات (

يــأتي البهيمــة، الــذي النســاء بالرجــال، ومــن 

 ).والذي يأتي الرجال
 



 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

تم خالله االتفاق على إيصال الغاز واالجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر واألردن وسوريا ولبنان)،  سبتمبر ٨األردن استضافت 

 الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر األردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

 ،والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية األردنية ،المصري االجتماع المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنيةوحضر 

 . السوريوالمهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية  ،والدكتور ريمون غجر ووزير الطاقة والمياه اللبناني

عبر األراضي األردنية   للبنانإن االجتماع يهدف بشكل أساس للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز المصري  :فييناحللص  يزوات وقالت الوزيرة 

 .للخروج من محنة الطاقة ناللبنانيي شقاء والسورية من خالل خط الغاز العربي، وأن األردن سيبذل كل جهد لمساعدة األ

الدول وأشارت زواتي إلى اجتماعات فنية عقدت على هامش االجتماع تم خاللها دراسة جاهزية البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من 

يق على أن ينهي الفر لبناناألربعة والمتطلبات الفنية الالزمة، واالتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني إليصال الغاز المصري إلى 

 طراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت. ن يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق األأ عماله ضمن مدة محددة، وأالمشكّل 

شقاء العرب في كافة القضايا ا من دور مصر الدائم تجاه األومن جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المال، انطالقً 

بتسخير كافة اإلمكانيات لمد يد العون للشعب اللبناني الشقيق والتكاتف معه وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات وتوجيهات القيادة 

ا من مصر في التخفيف حرصً  ،وسوريا ردنلبنان عبر األ ىلإالمصري  الطبيعيسرعة التنسيق لوصول الغاز  ىالتي تواجهها لبنان، تعمل مصر عل

  عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره.

 . همية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبهاأا لما يمثله الغاز المصري من دراكً إوأكد المال حرص مصر على دعم هذا التعاون 

والذي   ،ن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشتركإ :المعدنية السوري بسام طعمةبدوره قال وزير النفط والثروة 

 .م٢٠٠٣تجّسد بشكل واضح على األرض منذ العام 

تفاق على تشكيل  وتم اال(يونيه) ا من سورية بأهمية مشاريع التعاون العربي المشترك، تمت الزيارة إلى األردن في شهر حزيران إيماًن  :وقال

 واتفقت على خطة عمل فنية وزمنية واضحة.  م ٢٣/٨/٢٠٢١ا في وقد اجتمعت الحقً   ،لجان فنية في مجال الغاز والكهرباء

لما فيه خير ومصلحة بلداننا  ؛بذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء األردنية إلى لبنانت سأن سوريا وأضاف طعمة، 

 . دمشق وقد أبلغنا الجانب اللبناني موافقتنا على نقل الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان عبر سورية خالل زيارة الوفد اللبناني إلى العربية،

ن أراضي نه سيتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه األطراف المعنية من خالل االجتماعات الفنية ضمأوأكد الوزير طعمة  

 ا الستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تمامً  ،الجمهورية العربية السورية

ومصر وسوريا الشقيقة على المبادرة التي قامت بها إلعادة   لألردنالدكتور ريمون غجر عن شكره  لبنانبدوره أعرب وزير الطاقة والمياه في 

 ردن وسوريا.لى لبنان، عبر األإحياء االتفاقية الرباعية الستجرار الغاز المصري إ

 ) بوصة وباستطاعة٣٦) كم وقطر (٢٦٥يذكر أن خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثالث مراحل، المرحلة األولى من العريش إلى العقبة بطول (

أما المرحلة الثانية فقد م، ٢٧/٧/٢٠٠٣وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى األردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ  ،في السنة ٣) مليار م١٠(

ة في شهر وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملك ، ) كم٣٩٣لى منطقة رحاب في شمال األردن وبطول (إامتدت من العقبة 

) كم وقطر ٣٠، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود األردنية السورية بطول (م٢٠٠٦ (فبراير) شباط

 .م٢٠٠٨من عام (مارس) ) بوصة في شهر آذار ٣٦(

خل األراضي السورية والممتدة من الحدود األردنية السورية إلى وتم االنتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي دا 

، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر م٢٠٠٨من عام  يوليو) بوصة، وتشغيلها في شهر ٣٦كم وقطر ( ٣٢٠مدينة حمص بطول 

 .م٢٠١١ن توقف في عام ألى إ، م٢٠٠٩ نوفمبراألردن في شهر 



 

حذر برلمانيون ومحللون ليبيون من أن تنظيم اإلخوان 
اإلرهابي يخطط لجلب الجئين أفغان وتأسيس قواعد عسكرية 
جديدة بغرب ليبيا ضمن حشده لنشر الفوضى وتعطيل االنتخابات 

 الرئاسية والبرلمانية المقررة ديسمبر المقبل. 
وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" يقول عضو مجلس  

إن "جماعة اإلخوان ال تريد إجراء   :النواب الليبي علي التكبالي 
 ؛ألنهم يعلمون حتًما بأنهم لن ينجحوا ؛االنتخابات في موعدها

 لو غيروا جلودهم كما حدث في الفترة السابقة".  ى حت
ومن وسائلهم لتعطيل االنتخابات، بحسب النائب البرلماني  
"استضافة المهاجرين األفغان، حيث يدور الحديث في ليبيا اآلن 
عن أن عمليات إنزال للطائرات التركية األيام المقبلة، وسط  

 ا على غرار نقلها للمرتزقة من سوريا". بأنها تحمل أفغانً  ت توقعا
  ٣٫٥ اني يسببون، إلى جانب ويتواجد بتركيا نصف مليون أفغ

ا يهدد مستقبل الحكومة التركية  ا شعبي مليون الجئ سوري، سخطً 
هم  ضالتي تسعى للتخلص منهم بطريقة مربحة باستغالل بع

 كمرتزقة في الخارج. 
ا على نفي مسؤولين باالتحاد األوروبي قبل يومين وتعليقً 

هم، قال  نيتهم إقناع ليبيا باستضافة األفغان الفارين من بالد
إنه إن لم يأتوا بأمر رسمي فسيتم جلبهم بطرق أخرى   :التكبالي 

 على الطريقة التركية. 
وحذر النائب الليبي كذلك من أن "اإلخوان يحاولون أن 
يجعلوا من المنطقة التي تمتد من الزاوية إلى حدود تونس منطقة 

قواعد لإلرهاب، وبدأوا بإعادة بناء قاعدة الوطية الجوية، وبناء 
 أخرى صغيرة في عدد من المدن بغرب ليبيا".

كما يحاولون "شراء العديد من األشخاص لينضموا إليهم 
لتكوين قاعدة كبري، فإن لم يستطيعوا تكوينها بالليبيين سيقومون 

  بجلب المرتزقة من الخارج" وفق التكبالي.

 

تعهد زعيم جماعة "أنصار هللا" الحوثية في اليمن عبــد الملــك 
الحوثي، بالســيطرة علــى كافــة المــدن اليمنيــة الخاضــعة لســيطرة 

وســط تصــاعد المعــارك فــي محافظــة مــأرب، شــرقي  الحكومــة،
 .البالد

قنــاة "المســيرة" التابعــة وقال الحوثي، في كلمة متلفــزة بثتهــا 
للجماعة: "سنحرر كــل بلــدنا ونســتعيد كــل المنــاطق التــي احتلهــا 
األعــــداء مــــن أجــــل أن يخضــــعوها لألمريكــــي والبريطــــاني 
واإلسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا فــي 

 ."قضاياها الكبرى
ال يخضــع ألي  ا مســتقال وتابع: "سنضمن لبلدنا أن يكون حــر 

وال يخضــع ألي وصــاية ال تحــت  ،تالل من أي عــدو خــارجي اح
وال تحت أي بنــد مــن البنــود التــي تكتــب  ،البند السابع وال التاسع

 ."بأقالم الجائرين وبإمالءات الطغاة والمستكبرين 
ومضى بالقول: "بهذه الــروح الثوريــة ال يمكــن أن نقهــر وال 

ــدً  ــدائنا"، مؤك ــة ألع ــع للتبعي ـ نخض ــه "مـش ــلة جماعت وار ا مواص
 ."التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة قضايا األمة

يكيون يتعاملون مع الالجئين األفغان، حذر مسؤولون أمر
ا من حاالت أُجبرت فيها نساء  وزارة الخارجية األمريكية مؤخرً 

 للخروج من البالد. وفتيات على الزواج في مطار كابل، 
وأفادت بعض األفغانيات بأن أسرهن أجبرتهن على الزواج 

 ؛في محيط مطار كابل من رجال حصلوا على تأشيرة خروج
ا لموقع روسيا اليوم نقالً  حتى يتمكن من الخروج من البالد، وفقً 

 .عن شبكة سي إن إن 
وفي بعض الحاالت دفعت العائالت للرجال المؤهلين 
لإلجالء (كانوا على قائمة المرحلين) آالف الدوالرات للزواج أو  

 .االدعاء بأنهم أزواجهن، فقط بهدف الخروج من أفغانستان 
 

 

 
 وقعت مجموعة ديليك اإلسرائيلية صفقة لبيع حصتها في أحد حقول الغاز مع شركة مبادلة اإلماراتية. 

في حقل غاز تمار البحري في شرق   ٪٢٢وحسب رويترز فإن مجموعة ديليك للحفر اإلسرائيلية أعلنت إتمامها صفقة لبيع حصة تمثل 

 مبادلة للبترول في أبوظبي. المتوسط، مع شركة 

ا، فإنها لفتت إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة تجارية توقعها  وفي حين أكدت المجموعة اإلسرائيلية أن المقابل هو مليار دوالر تقريًب 

 مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ تطبيع العالقات بين البلدين.

إن "صفقة ضخمة مع شركة من اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب تصدير   :موعة ديليكمن جهته قال يوسي آبو الرئيس التنفيذي لمج

وفي تعليقها قالت شركة مبادلة  ، الغاز لمصر واألردن، إجراءات تُتخذ على األرض وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد"

 ستراتيجي للحصول على استثمارات "عالية الجودة". إإن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى   :اإلماراتية للبترول التابعة للحكومة 

 ا في أبريل/ نيسان الماضي، يتطلب موافقة حكومية في البلدين. ا أولي وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاقً 

وهو ما يكفي   ، ا من الغازمليار متر مكعب سنوي  ١١وتبلغ طاقته اإلنتاجية  ،من مصادر الطاقة الرئيسة في إسرائيل ا ويعد حقل تمار واحدً 

 لتلبية احتياج السوق اإلسرائيلية والتصدير. 



 

 



 

ان طأعلن وزير الخارجية الجزائري رمأغسطس الماضي،  ٢٤في 

 .العالقات الدبلوماسية مع المغربلعمامرة أن بالده قررت قطع 

إن الجزائر قررت قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب  :وقال لعمامرة

 .بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر

 ما بني السطور 
حاث مع قراءة التحليالت الصادرة عن وسائل اإلعالم ومراكز األب

العربية والدولية، يتضح أن هناك سببين رئيسين لهذا الخالف بين الدولتين 

 العربيتين المسلمتين:

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

األرض، من خالل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تحارب المغرب 

لقبائل الجزائرية في نيتها في الصحراء الغربية، ودعم المغرب لمنطقة ا

 لالنفصال.

حدوث التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وتحذير وزير الخارجية  -٢

 اإلسرائيلي من داخل المغرب من تقارب الجزائر مع إيران.

فأما األمر الثاني فمهوم أن عملية التطبيع مع إسرائيل، والتي دفعت إليها 

ن من أهدافها زيادة االنقسام حول العديد من الدول العربية العام الماضي كا

القضية الفلسطينية، وزيادة التخوين في العالم العربي، بعبارة أوضح: تفتيت 

 العالم العربي المنقسم من األساس.

وأما بخصوص النزاع الحدودي، فقد ترك االستعمار نزاعات حدودية 

، وفي كل بين جميع الدول العربية تقريبًا من أجل أال تهدأ العالقات بينها

وقت واآلخر يتم إشعال إحداها، إما من تصريح أحد العمالء في بلد من 

طرفي النزاع، أو من خالل الترويج لوجود ثروات نفطية أو معدنية هائلة 

 في المناطق المتنازع عليها لتتحارب الدول العربية واإلسالمية.

االستعمار هو السبب الرئيس في أزمة ترسيم الحدود بين الدول العربية، 

تضارب مواقفه من ترسيم حدودها، وإقرار حدود الدول ثم حيث عمد إلى 

 التراجع عنها وتغييرها وتعديلها، ما أدى إلى نشوب نزاعات.

أدت التقسيمات المختلفة من قوى االستعمار لحدود البلدان العربية إلى 

ا مختلفة لألقطار العربية؛ األمر الذي الخرائط التي تتضمن حدودً  تضارب

يؤدي إلى تأجيج الصراع حول مناطق التماس، ففي جميع الصراعات حول 

الحدود يمتلك كل طرف وثائق وخرائط أقرت في حقب زمنية مختلفة تزيد 

 .من األزمة وتصعب الوصول لحل

، وبعضها ين الدول العربيةالنزاعات الحدودية ب وفيما يلي قائمة بأشهر

 :تم حله واآلخر ال، وكلها من مخلفات عصر االستعمار

 .هماتعتبر منطقة حاليب منطقة نزاع حدودي بين مصر والسودان: -١

 .تعد منطقة "أبيي" أشهر مناطق النزاع السودان وجنوب السودان: -٢

المغربية على جبهة السيادة الترفض  المغرب وجبهة البوليساريو: -٣

 الصحراء الغربية، وتقول إنها أراضي الجمهورية العربية الصحراوية.

منطقتي بشار وتندوف، اللتين  هناك نزاع حول المغرب والجزائر: -٤

 انتزعتهما فرنسا من األراضي المغربية وضّمتهما إلى الجزائر.

خالف حدودي بين البلدين حول مناطق  هناك السعودية واليمن: -٥

، وإن كانت حلت عسير، وجيزان، ونجراندة اإلماراة اإلدرسية، وهي: سيا

 باتفاقية رسمية، إال أنها ما زالت مرفوضة شعبيًا في اليمن.

على منطقة خور عبدهللا الواقعة  يتنازعان النزاع الكويتي العراقي: -٦

 بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

منطقة الجرف القاري يتناعان على  النزاع الليبي التونسي: -٧

 .الحدودية

) ٢٣٣قطة (خالف حول تبعية الن هناك الخالف الجزائري التونسي: -٨

 الحدودية بين البلدين.

رغم وجود اتفاق لترسيم الحدود بين  طري السعودي:الخالف الق -٩

الدوحة والرياض منذ ستينيات القرن الماضي، فإن الخالفات الحدودية ظلت 

 .م٢٠٠١قائمة بين البلدين إلى حين التوقيع على اتفاق عام 

على خلق  م١٩٢٢نصت معاهدة العقير لسنة  السعودية والعراق: -١٠

منطقة محايدة بين العراق والسعودية، تم تقسيم المنطقة بين الدولتين عام 

، أعلن الرئيس العراقي م١٩٩١، لكن مع اندالع حرب الخليج عام م١٩٧٥

، ولذلك لجأت االتفاقيات الموقعة مع السعودية صدام حسين إلغاء جميع

 السعودية للتحكيم الدولي.

سوية الخالفات الحدودية بين قطر لم تتم ت قطر والبحرين: -١١

السيادة  البحرين حيث منحتوالبحرين إال عن طريق محكمة العدل الدولية، 

على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، وفي المقابل منحت قطر السيادة 

 على جزر جنان وحداد جنان ومدينة الزبارة وجزيرة فشت الديبل.

تقسيم السيادة على المنطقة على رغم اتفاقهما  السعودية والكويت: -١٢

، إال أن هناك خالفات على االستغالل المشترك م١٩٦٥المحايدة عام 

 للموارد الطبيعية.

تركزت الخالفات بين الدولتين حول واحة  السعودية واإلمارات: -١٣

البريمي على الحدود اإلماراتية العمانية، اعترفت السعودية بموجب اتفاقية 

بسيادة اإلمارات على جزء من واحة البريمي (ست  م١٩٧٤جدة عام 

كلم على الحدود مع  ٢٥قرى)، مقابل الحصول على شريط ساحلي بطول 

ا، تعتبر من إنتاج بئر الشيبة النفطي، حاليً  ٪٨٠قطر (خور العديد)، وقرابة 

 اإلمارات االتفاقية مجحفة وتطالب بتعديلها.

عمان بالسيادة على ثالث اعترفت السعودية ل السعودية وُعمان: -١٤

، لكن الخالف حول الحدود في م١٩٧٤قرى من واحة البريمي عام 

 ، تاريخ ترسيم الحدود.م١٩٩٠حتى عام  ؛ اصحراء الربع الخالي ظل قائمً 

ا حول ، لكن نزاعً هماال توجد حدود برية بين السعودية والبحرين: -١٥

ائية الضحلة المسماة الحدود البحرية اندلع بينهما، خاصة في المنطقة الم

توقيع اتفاقية  "فيشت أبو سعفة"، وهي غنية بالنفط، ُحل الخالف بعد

 .م١٩٥٨الرياض عام 

 م١٩٩٢حل البلدان خالفاتهما الحدودية الطويلة عام  ُعمان واليمن: -١٦

 عبر اتفاقية تم توقيعها في العاصمة اليمنية صنعاء. 



 
 


 :بن أبى طالب  علىّ اإلمام  أمير المؤمنين قال

 ا.بق لرضاك من غضبك، وإذا طرت فقع قريًب ا -

ال تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب األمور عليـه،  -

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

 .مع اختالف رياحه واضطراب أمواجه

ل، ولم يحبس على هوى نفـس، أو إذا خلى عنان العق -

 ورد بصاحبه على النجاة. ؛عادة دين، أو عصبية لسلف

 .فزده إجالالً  ؛اإذا زادك الملك تأنيسً  -

 فاته ما يعنيه. ؛من تكلف ما ال يعنيه -

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

 إلى قليل.


هـل غلبـك أحـٌد  !محات سأل رجل حاتًما الطَّائي فقال: يا 

ن طـي ، نزلـت بفنائـه ءفي الَكَرم؟ قـال: نعـم، غـالم يتـيم مـِ

ن الغــنم، فعمــد إلــى رأس منهــا  وكــان لــه عشــرة أرؤس مــِ

، وكـان فيمـا قـدَّم إلـيَّ  ،فذبحه وأصلح ِمن لحمه، وقـدَّم إلـيَّ

ٌب وهللا. فخـرج  ماغ، فتناولت منه فاسـتطبته، فقلـت: طيـِّ الّدِ

ماغ ح رأِمن بين يدي، وجعل يـذب  م إلـيَّ الـّدِ ا، ويقـّدِ ا رأسـً سـً

ا  ا خرجـت ألرحـل نظـرت حـول بيتـه دمـً وأنا ال أعلم. فلمـَّ

عظيًما، وإذا هو قد ذبـح الغـنم بأسـره. فقلـت لـه: لـم فعلـت 

ذلك؟ فقال: يا سبحان هللا! تستطيب شيئًا أملكه فأبخل عليـك 

ذي فما ال !يا حاتم :به، إنَّ ذلك لُسبَّة على العرب قبيحة. قيل

ن  ،ضته؟ قال: ثالثمائة ناقـة حمـراءعوَّ  وخمسـمائة رأس مـِ

ه  ؛أنت إذًا أَْكَرم منه، فقـال: بـل هـو أكـرم :الغنم، فقيل ألنـَّ

 .جاد بكّلِ ما يملكه، وإنَّما ُجدت بقليل ِمن كثير


اج وخـرج، فمـرَّ ت  لـب غـالم أبـي طَّ علـى المُ  نكر الحجـّ

لى الحجـاج قال: علهب، فقال له: أي شيٍء خبر الحجاج؟ ف

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

جنبيه، قال: أتعرفني؟ قال: ال، قال: أنـا الحجـاج، قـال لـه: 

ــي لهــبٍ  ــب غــالم أب ــا المّطل ــال: أن ــال: ال، ق ــي؟ ق ، أتعرفن

ام، اليـوم معروٌف بالص رع، أصرع في كل شـهٍر ثالثـة أيـّ

 .فتركه ومضى ؛أّولها


قــال اإلمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان هللا عليه:

اِم الغَيْ  - ي َمقــَ اَل فــِ ِة قــَ ِد آَدَم َوالَ ( :بــَ ــَ ّيُِد َول ا ســَ ــَ أَن

اِم  )،فَْخرَ  ي َمقـَ اَل اَوفـِ وِر قـَ اًء : (ْلُحضـُ ي ثَنـَ الَ أُْحصـِ

 ).ِسكَ لَٰى نَفْ أَْنَت َكَما أَْثَنْيَت عَ  ،َعلَْيكَ 

ًدا  :َكاَن  - بََح َعابـِ َعْبًدا أَْحَمَد قَْبَل ُظُهوِرِه، ثُمَّ أَصـْ

ًدا َحاَل بَْعِث  َد ُمَحمَّ ِه بَعـْ ي ُعبُوَدتـِ وًدا فـِ اَر َمْحمـُ ِه، َوأَِخيًرا صـَ

ُل ا ُل اْلعَاِبِديَن فِي َمقَاِم اْنِتقَاِلِه، فَُهَو أَوَّ ِة، َوأَوَّ ِلمِ اْلعَْبِديـَّ يَن ْلُمسـْ

ُل َشِفيعٍ يَْوَم اَمقَاِم فِي   .ْلعُبُوِديَّةِ اْلِقَياَمِة فِي َمقَاِم اْلِعَباَدةِ، َوأَوَّ

وِل اأَْكَمُل  - ُس َرسـُ وِس نَفـْ ِ لنُّفـُ َّ ،  يغَْت ْد صـِ َوقـَ

اِل اِمْن َجَماِل  ا اْلَكمـَ ْن نُوِرهـَ يغَْت الـذَّاِتّيِ، َومـِ ِدّيِ صـِ ْلُمَحمـَّ

سُ انُفُوُس  سُ ا، فَنُفُوُس أَْبِداِل ْلِكَرامِ اِل لرُّ وُس لرُّ ِة اِل، فَنُفـُ ْلَوَرثـَ

يِقينَ اوَ  ّدِ  .لّصِ



 

 

 مقدمة 
الجــاه لغــة: هــو القــدر العظــيم  يــا بنــى:

والمنزلـة العاليــة، والوجيـه يطلــق علـى مــن 

كــان ذا قــدر وجــاه، ولفــظ وجيــه علــى وزن 

قـال هللا تعـالى  ،هٌ اجِ وَ أو مُ  هٌ اجَ وَ مُ  ي:أ ،فعيل

ْنَيا َوِجيهًـ :  في شأن عيسـى ي الـدُّ ا فـِ

َرةِ  ــِ ــران:  َواآلخ ــأن  )،٤٥(آل عم ــي ش وف

 ااَن ِعنــَد هللاِ َوِجيهــً َوكــَ :  موســى
 ).٦٩(األحزاب: 

فالوجاهة في الـدنيا: الظهـور والرفعـة  -

 فيها.

 وفي اآلخرة: القبول والقرب من هللا. -

وفي مقام العنديـة: مواجهـة الحـق فـي  -

 الخلق.

جهة الحق بالحق اوفي مقام اللدنية: مو -

 بال خلق.

فالوجاهة في الـدنيا واآلخـرة: خاصـة * 

 ي مقام الوحدة.وه  بعيسى

: خاصــة  والوجاهــة فــي مقــام العنديــة* 

 وهي مقام الواحدية. بموسى 

ــة: خاصــة *  ــام اللدني ــي مق ــة ف والوجاه

 وهي مقام األحدية.  بسيدنا محمد

ال  فــي مقــام المواجهــة:  ومقاماتــه

رها وال يدرك قدرها، فقـد بلـغ مـن ايقدر مقد

عنـدها  يأن اخترق السـدرة التـ   كماله

ــت ال ــلانته ــة، وانس ــوم الملكوتي ت ســحب ب عل

الشـــهود االستحضـــارية، ومعـــارج القـــرب 

ى عتباريــةاال ا يَْغشــَ ْدَرةُ مــَ ى الســِّ  إِْذ يَْغشــَ
من أنـوار السـبحات الجبروتيـة  )١٦(النجم: 

الغين مـن البـين  يوالحجب العظموتية، ومح

وانمحق البين عن العـين فسـطع النـور علـى 

 في مقامالنور، وأضاء بغير ظل وال ستور، 

ى ــَ ــة  )،٩(الـــنجم:  أَْو أَْدنـ بمحـــو الغيريـ

 ثنينية.واال

   ن املكنون يف جاهه العظيمم
ا فكـان نعـم بـدءً  قام هللا مقامـه  -١

 ،لـه )ألسـت(وبايع الرسل قبـل  ،الوكيل عنه

ا عنــه وجعلـه نائبًــ  ،اوأقامـه مقــام نفسـه ختمــً 











 

 عنه. ءهوبايع أوليا ة،نيابة حقيقي 

اَق وَ  * أخــذ لــه الميثــاق ذَ هللاُ ِميثــَ إِْذ أَخــَ

ْينَ  ــِّ وكــان ســبحانه  )٨١(آل عمــران:  النَِّبي

م  ا فقال:عنه بدءً  وكيالً  اْ َمعَكـُ َهُدواْ َوأَنـَ فَاشـْ

َن الشَّاِهِدينَ   ).٨١(آل عمران:  ّمِ

إِنَّ  ا فقـال:وأناب هللا حبيبـه عنـه ختمًـ 

اِيعُوتحقيقًا  الَِّذيَن يَُباِيعُونَكَ   َن هللاَ ِإنََّما يُبـَ
ثم أظهر سر النيابة في المكانة )، ١٠(الفتح: 

َيُد هللاِ فَْوَق وغيب الحقيقة في اإلنابة وقال: 

ِديِهمْ  ــْ ــتح:  أَي ــبحانه)، ١٠(الف ــل س ــم يق  :ول

(فــوق أيــديكم) لينفتــق رتــق التقييــد بنــور 

 .اإلطالق ويظهر سر الوراثة ألهل األشواق

بيعة وال ،إنما كان كل من الميثاق لألنبياء

 قلتظهــر أســرار النشــأتين، ويشــر ،لألوليـاء

 .على الكل أنوار العين

ــور  ــرم والن ــدر األك ــم والق ــاه األعظ الج

ــالى: ــه تع ــي قول ــم ف ــاطع األفخ ْوَق  الس ــَ ف

 ).١٠(الفتح:  أَْيِديِهمْ 

جعلــه ســبحانه كعبــة تنــزالت جمالــه  -٢

قال  ي، وقدس مجلى كماله الصفات ي األسمائ 

ــالى:  ــارك وتعـ ْو تبـ ــَ واْ َولـ ــُ ْم إِذ ظَّلَمـ ــُ أَنَّهـ

ا حضورً  َجاُءوكَ باتباع هواها ، أَنفَُسُهمْ 

تَْغفَُرواْ هللاَ  ،اأو استحضــارً   وأا وجــدً  فَاســْ

ــودً  ولُ  ،اوج ــُ س ُم الرَّ ــُ تَْغفََر لَه ــْ ــه؛ َواس  ألن

  صـفات التـواب  يمرآة المجلـى لمعـان

تَْغفَرْ : (ولـم يقـل ،الرحيم ـمْ  تَ َواسـْ ا رفعًـ ) لَهـُ

هـؤالء  عا مـ اطبًـ خأن يكـون م  لمكانته

علـى  ا لحضرته وعلو مكانته، ودلـيالً تعظيمً 

مقبول وموصول، وفيهـا   أن استغفاره

ــال ــو ق  :مــن الشــرف والمجــد بخــالف مــا ل

ابـــً ). مْ هـــُ لَ  تَ رْ فَ غْ تَ اســـْ وَ ( ُدواْ هللاَ تَوَّ ا لََوجـــَ

ِحيمً  لتحقق لهم سر نيابته )، ٦٤(النساء:   ارَّ

منازلـة بأسـرار عن حضرة ربـه، وحقيقـة ال

ا تطمـئن فوجدوا هللا من الوجـدان نـورً  ،حبه

 يأو من الوجـد الـذ ،ا بالقبولبه القلوب فرحً 

 يهبه هللا لهم من فضله ال من الوجود.

جعله هللا تعـالى أكمـل مثـل لصـريح  -٣

الحق حتى كأنه سبحانه هو الدال على نفسـه 

اَع هللاَ بنفسـه  ْد أَطــَ وَل فَقـَ ســُ عِ الرَّ ْن يُطـِ  مــَّ
 ).٨٠(النساء: 

  بقصده يالمقصود األعظم الذ -٤
ــه ت  ــا ل ــا ومحبتن ــبحانه لن ــة هللا س ــق محب تحق

ــالى ــه ؛تع ــذ  ألن ــب هللا ال ــل  يحبي جع

ْل إِن ُكنــتُْم اتباعــه هــو عــين حبــه فقــال:  قــُ

مْ  ْر لَكـُ  تُِحبُّوَن هللاَ فَاتَِّبعُوِني يُْحِبْبُكُم هللاُ َويَْغفـِ
 ).٣١(آل عمران: 

 تعالى برحمته المقتضـيات أظهر هللا -٥

فأرســل حبيبــه  ،فعرفــت األســماء والصــفات

قــال للوجــود وأمــده باإليجــاد ووده باإلمــداد 

الَِمينَ تعالى:  ةً ِلْلعـَ  َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ َرْحمـَ
 ).١٠٧(األنبياء: 

ا فـي عـالم ا سـارًي جعله سـبحانه سـر  -٦

ا لحقــائق األمــر ا مبينًــ ونــورً  ،األمــر والخلــق

يُكْم  : والنهي فقال عنه َواْعلَُموا أَنَّ فـِ

ِر  َن األَمـْ ي َكِثيـٍر مـِّ يعُُكْم فـِ ْو يُطـِ َرُسوَل هللاِ لـَ

اَن )، وقـال: ٧(الحجـرات:  لََعِنتُّمْ  ا كـَ َومـَ

بَُهْم َوأَنَت فِيِهمْ   ).٣٣(األنفال:  هللاُ ِليُعَذِّ

صـفات جمالـه  يله سبحانه بمعان جمَّ  -٧

اْلُمْؤِمِنيَن  :مؤمنين فقاللل ْيُكم بـِ ِريٌص َعلـَ حـَ

ِحيمٌ   ).١٢٨(التوبة:  َرُؤوٌف رَّ

جعلــه هللا نــور زيــت زيتونــة المثــال  -٨

ِبينٌ  :فقال َن هللاِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ  قَْد َجاءُكم ّمِ
 ).١٥(المائدة: 

ــودخصــَّ  -٩ ــام المحم ــالى بالمق  ،ه هللا تع

َك رَ  :فقــــال ى أَن َيْبعَثــــَ َك َمقَامــــً َعســــَ ا بــــُّ

ْحُمودً   ).٧٩(اإلسراء:  امَّ

ه هللا تعـالى بـه فـي سـورة ما خصَّ  -١٠

َولََسْوَف يُْعِطيَك  :ا قولهالضحى وخصوصً 

 ).٥(الضحى:  َربَُّك فَتَْرَضى

 :ا قولـهوفي سورة الفتح كلها وخصوصً 

 َإِنَّ الَِّذيَن يَُباِيعُونَك  :١٠(الفتح.( 

 :وله تعالىا قوفي سورة القلم وخصوصً 

 ٍَوِإنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيم  :٤(القلم.( 

ا قولـه وفي سورة الحجـرات وخصوصًـ 

ــالى بَْعٍض  :تعـــ ــِ ُكْم لـــ ــِ ِر بَْعضـــ ــْ  َكَجهـــ
 ).٢(الحجرات: 

ــه -١١ ــبحانه حبيبـ   جعـــل هللا سـ
ُروا : العظمى ألهل محبته فقال تهنعم َواْذكـُ

ْيُكمْ  ــَ َت هللاِ َعل ــَ ــرة:  نِْعم ــألف)، ٢٣١(البق  ف

جاهـا مـن ن وأ ،بمحبته بـين القلـوب المتنـافرة

وجملها لتكـون لـه علـى  ،الوقوع في الحافرة

 .نعمته شاكرة

ا ليفتــق بلوامــع ا منيــرً جعلــه ســراجً  -١٢

ويضــيف لهــا بهجــة  ،أنــواره رتــق الكائنــات

ــاة ــور الحي ــة  ،الوجــود ون ــن ظلم فتخــرج م

، قـال تعـالى: ويثبت لهـا كـون وزمـن ،العدم

 َّاِهدً َيا أَيَُّها الن ْلَناَك شـَ ا أَْرسـَ يُّ إِنـَّ رً بـِ ا ا َوُمَبشـِّ

ِذيرً  َراجً َوَداِعيــً *  اَونــَ ِه َوســِ ى هللاِ ِبإِْذنــِ ا ا إِلــَ

ِنيرً   ).٤٦ - ٤٥(األحزاب:  امُّ

مـن  هفـي صـغر  ما وقـع لـه -١٣

فـإن حـواء  ،أبلغ ممـا وقـع آلدم ،شق صدره

ولكـن  ،سلت من ضـلعه وهـو نـائم ال يشـعر

 ،اا خفيفًـ ضجاعً ارض الملك أضجعه على األ

ثــم شــق مــا بــين مفــرق صــدره إلــى منتهــى 

ثـم ،  وفعل ما فعل في طفوليتـه ،عانته

ثـم بعـد  ،شق البلـوغ وهـو ابـن عشـر سـنين

ثـم عنـد البعـث  ،البلوغ لينال كمال الرجولية

ــ  ءلزيـــادة الكرامـــة والتهـــي  ي،الـــوح يلتلـق

ا شق صدره عنـد اإلسـراء والمعـراج وأخيرً 

قـال تعـالى: ذلك لـ علـى واأل إلى المـأل يللرق

 َأَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرك  :١(الشرح.( 

 خلالصةا
من آتاه هللا  : صاحب الجاه العظيم

فـي الوجـود، والقـرآن العظـيم  يالسبع المثان 

وأعطـــاه الكـــوثر المشـــهود،  ،فـــي الشـــهود

 والحوض المورود، والمقام المحمـود لخلـوة

ى ــَ ــنجم:  أَْو أَْدنـ ة، حـــق المعايـنــ )، ٩(الـ

 للمشاهدة.) ٨(النجم:  َدَنا فَتََدلَّىوجلوة 

ــيم ــاه العظ ــاحب الج ــه :  ص الوجي

األعظم المواجه بكمال هللا، المواجه ألحبابـه 

 ا.ا وختمً بجماله سبحانه بدءً 

عنــد هللا   وال عجــب فــإن جاهــه

 .وبالتوسل بجاهه النعيم ،وخلقه كريم ،عظيم



   

 


ٍس؛  للصالة  عز وجل هللاَجعََل  ابني مستقبل األمة: ِة نَجـَ ُشُروًطا َالِزَمةً ِمْن َرْفعِ َحَدٍث، َوإَِزالـَ

نََها تَِالَوةَ ِكتَابِِه اْلمُ ، ِليَْستَِديَم النََّظافَةَ ِلِلقَاِء َربِِّه، َوالطََّهاَرةَ ِألََداِء فَْرِضهِ  ِل ِليَتَـ ثُمَّ َضمَّ زَّ ا فِيـهِ نـَ ، َدبََّر مـَ

ةٍ ثُمَّ عَ ، َجاَز أَْلفَاِظِه َوَمعَانِيهِ ِمْن أََواِمِرِه َونََواِهيِه، َويَْعتَبَِر إعْ  اٍن ُمتََراِدفـَ ٍة، َوأَْزمـَ اٍت َراتِبـَ ا بِأَْوقـَ ؛ لَّقَهـَ

ةُ ِلَيُكوَن تََراُدُف أَْزَمانَِها َوتَتَابُُع أَْوقَاتَِها َسَببًا ِالْستَِداَمِة اْلُخُضوعِ  ْهبـَ  لَهُ َواِالْبتَِهاِل إلَْيِه، فََال تَْنقَِطُع الرَّ

قِ  َالُح اْلَخلـْ تََداَم صـَ ْهبَةُ اسـْ ْغبَةُ َوالرَّ ْغبَةُ فِيِه، َوإِذَا لَْم تَْنقَِطْع الرَّ ِة ، ِمْنهُ َوَال الرَّ ْغبـَ ِة الرَّ وَّ ِب قـُ َوبَِحسـَ

ْهبَِة يَُكوُن اْسِتيفَاُؤَها َعلَى اْلَكَمالِ   .ِصيِر فِيَها َحاَل اْلَجَوازِ  أَْو التَّقْ َوالرَّ

َالةُ ِمْكيَالٌ (: قَْد ُرِوَي َعْن النَّبِّيِ  عزيزي مستقبل األمة: هُ  ،الصَّ َي لـَ ى ُوفـِّ ْن  ،فََمْن َوفـَّ َومـَ

ينَ  َطفََّف فَقَْد َعِلْمتُْم َما قَالَ  ُ فِي اْلُمَطفِّفـِ ّيِ )، َّ ْن النَّبـِ هُ قَـ  َوُرِوَي عـَ ِه (: الَ أَنـَّ ْت َعلَيـْ ْن َهانـَ مـَ

ِ تَعَا َّ  ).لَى َوَعزَّ َوَجلَّ أَْهَونَ َصَالتُهُ َكانَْت َعلَى 

 ].٧٢ - ٧١ صالقاهرة  – ١٦[كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماوردى ط.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



ــال القاضــي: وعيــت هــذا.. فهــات الشــاهد  ق

 الثاني.

سـيدي  -قام الميالني، وقـال: الشـاهد الثـاني 

هو أن ابـن تيميـة ومدرسـته لـم يكتفـوا  -القاضي 

بذلك الدفاع المستميت عن النواصب.. بل ضـموا 

ذكر مقوالتهم واالستشهاد بها والدفاع عنها.. إليه 

بل وإضافة المزيـد مـن الـدعم لهـا.. وهـو مـا لـم 

يجرأ على تسطيره كل األمـة مـا عـدا ابـن تيميـة 

 ومدرسته من السابقين والالحقين.

قال القاضي: هذه دعـوى فمـا البينـات الدالـة 

 عليها؟

قال الميالني: البينات الدالة على ذلـك كثيـرة 

القاضـي، فكــل كتابـه [منهـاج الســنة]  ديا سـيجـد 

تنظيــر للنصــب، وذكــر لمقــوالت النواصــب، بــل 

إضافة المزيد من التنظير والتأكيد لهـا.. وقـد أقـر 

 بهذا.. -عند دفاعهم عنه  -المتأخرون من أتباعه 

فهــذا أحــدهم يبــرر ذلــك بقولــه: (إن المتأمــل 

لهذه الظروف التي عاشها شيخ اإلسالم أمـام هـذا 

د أن لـه خيـارين.. الخيـار األول: وهـو يجالكتاب 

المشهور عند العلماء وأصـحاب التـآليف: هـو أن 

يقوم شـيخ اإلسـالم بـدفع الطعـون عـن الصـحابة 

ببيان كذبها وأنها مختلقة، فكلمـا رمـى الرافضـي 

بشبهة أو طعن علـى صـحابي قـام شـيخ اإلسـالم 

بردهـــا أو بـــرده بكـــل اقتـــدار لينفيـــه عـــن هـــذا 

لخيار األول، وهـو فـي ظنـي ا الصحابي. هذا هو

الخيار الذي كـان الحـافظ ابـن حجـر يريـد لشـيخ 

اإلسالم أن يسلكه مع الرافضي، وهـو خيـار جيـد 

ومقبول لو كان الخصم غيـر الرافضـي.. الخيـار 

ألنه يـراه  ؛ الثاني: وهو الذي اختاره شيخ اإلسالم

ذا مفعــول فعــال فــي مواجهــة أكاذيــب الــروافض 

خيـار يـرى أن أجـدى ال وغلوهم المسـتطير وهـذا

طريقة لكف بأس الـروافض هـو مقابلـة شـبهاتهم 

بشبهات خصومهم من الخـوارج والنواصـب، أي 

ــه،  ــذاك الطــرف المقابــل ل مقابلــة هــذا الطــرف ب

فكلمـا  ليخرج من بينهما الرأي الصـحيح الوسـط، 

فــي أحــد الخلفــاء  اقــال الرافضــي شــبهة أو طعنًــ 

شـيخ  لهـاقاب –أبي بكر وعمر وعثمـان  –الثالثة 

اإلسالم بشبهة مشـابهة للنواصـب والخـوارج فـي 

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

، ابها النواصب بالروافض ليسلم من شرهم جميعًـ 

وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عنه من بادر باتهامـه 

   .)١(بتلك التهمة الظالمة)

قال القاضي: وعيت هـذا، فهـال ضـربت لـي 

 أمثلة عن هذا.

لميالني: سأضرب لك أربعة أمثلة علـى ل ااق

ذلك، وهـي كافيـة لبيـان مـدى حقـده علـى اإلمـام 

 علي، ونصرته للنواصب في ذلك.





 قال القاضي: فهات المثال األول.

قال الميالنـي: المثـال األول هـو قولـه: (فـإذا 

ــرون عليـــ  ــذين يكفـ ــوارج الـ ـــه الخـ ــت ـل أو  اقالـ

 اطالبًـ  اكـان ظالمـً إنـه  النواصـب الـذين يفسـقونه:

للــدنيا، وإنــه طلــب الخالفــة لنفســه وقاتــل عليهــا 

حتى  ؛ من المسلمين ابالسيف، وقتل على ذلك ألوفً 

عجز عن انفراده بـاألمر، وتفـرق عليـه أصـحابه 

 اإن كـان فاسـدً وظهروا عليه فقاتلوه، فهذا الكـالم 

أبي بكـر وعمـر أعظـم، ففساد كالم الرافضي في 

 اكــر وعمــر متوجهًــ ب بــيفــي أوإن كــان مــا قالــه 

 .)٢(مقبوالً فهذا أولى بالتوجه والقبول)

وبعــد أن نقــل هــذه الــتهم الخطيــرة فــي حــق 

اإلمام علـي راح ينتصـر لهـا بكـل مـا أوتـي مـن 

قوة، فقال: (ألنه من المعلوم للخاصـة والعامـة أن 

من واله الناس باختيـارهم ورضـاهم، ومـن غيـر 

ى طـ عوال أال بسيف وال عصـا،  اأن يضرب أحدً 

 اممن واله ماالً، واجتمعوا عليه فلم يول أحدً  اأحدً 

من أقاربـه وعترتـه، وال خلـف لورثتـه مـاالً مـن 

قـد أنفقـه فـي سـبيل مال المسلمين، وكان لـه مال 

هللا فلم يأخذ بدله، وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم 

علـى  اما كان عنده لهم.. ثم مع هذا لم يقتل مسـلمً 

بمســلم، بــل قاتــل بهــم  امً مســل وال يتــه، وال قاتــل

حتى شـرع بهـم فـي  ؛ المرتدين عن دينهم والكفار

فتح األمصار، واستخلف القـوي األمـين العبقـري 

الذي فتح األمصار ونصب الديوان وعمر بالعـدل 

واإلحسان، فإن جاز للرافضـي أن يقـول: إن هـذا 

للمــال والرياســة، أمكــن الناصــبي أن  اكــان طالبًــ 

للمــال والرياســة،  ابًــ طال اكــان علــي ظالمــً يقــول: 

ـــوالية ــى اـل ـــل علـ ــلمون  ؛ قاـت ـــل المسـ ــى قـت حتـ

، ولـم يحصـل اولـم يـقاتل كافرً  ابـعـضـهم بـعـضـً 

للمسلمين في مدة واليته إال شر وفتنـة فـي ديـنهم 

 اودنيــاهم.. فــإن جــاز أن يقــال: علــي كــان مريــدً 

لوجه هللا، والتقصير من غيـره مـن الصـحابة، أو 

مـع هـذه  اوغيره مخطئًـ  امصيبً  ا: كان مجتهدً يقال

ن يقـال: كـان أبـو بكـر وعمـر مريـدين إالحال، فـ 

وجــه هللا مصــيبين، والرافضــة مقصــرون فــي 

معرفة حقهم، مخطئون في ذمهم بطريـق األولـى 

واألحرى، فإن أبا بكـر وعمـر كـان بعـدهما عـن 

شبهة طلب الرياسة والمال أشد من بعد علي عـن 

وعثمـان  ارج الـذين ذمـوا عليـ ذلك، وشبهة الخوا

وكفروهما أقرب من شبهة الرافضـة الـذين ذمـوا 

أبا بكر وعمـر وعثمـان وكفـروهم، فكيـف بحـال 

الصــحابة والتــابعين الــذين تخلفــوا عــن بيعتــه أو 

قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فـي أبـي 

بكر وعمر وعثمان، فإن أولئـك قـالوا: مـا يمكننـا 

مـن يظلمنـا ل علينـا ويمنعنـا مدأن نبايع إال من يع

ويأخذ حقنا ممن ظلمناه، فـإذا لـم يفعـل هـذا كـان 

أو  ا، وليس علينا أن نبـايع عـاجزً اأو ظالمً  اعاجزً 

 .)٣()اظالمً 

ــال  ــات المث ــذا.. فه ــت ه ــال القاضــي: وعي ق

 الثاني.

قال الميالني: لم يكتـف ابـن تيميـة بكـل تلـك 

لنواصـب، والتـي االتهم التي صاغها علـى لسـان 

ا في فترة توليه الخالفـة، والتـي تعـرض م علي تته

ــن  فيهـــا لكـــل صـــنوف األذى لحمايـــة الـــدين مـ

التحريف والتبديل.. بل راح يتهمه ـ علـى لسـانهم 

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

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

وعدالتـه  يمان علإي أن الرافضة تعجز عن إثبات

ع كونهم على مذهب الرافضة، وال يمكنهم ذلـك م

ــإذا قالــت لهــم  إال إذا صــاروا مــن أهــل الســنة، ف

الخوارج وغيرهم ممن تكفـره أو تفسـقه: ال نسـلم 

كمــا  – اأو ظالمـً  ابــل كـان كـافرً  اأنـه كـان مؤمنًـ 

لم يكن لهم دليل  –يقولون هم في أبي بكر وعمر 

ن أبي ك الدليل على إيماوذلعلى إيمانه وعدله إال 

بكر وعمر وعثمان أدل، فـإن احتجـوا بمـا تـواتر 

من إسالمه وهجرته وجهاده، فقد تواتر ذلـك عـن 

هؤالء، بل تواتر إسالم معاوية ويزيد وخلفاء بني 

أمية وبني العباس، وصالتهم وصيامهم وجهـادهم 

للكفار، فـإن ادعـوا فـي واحـد مـن هـؤالء النفـاق 

ــارجي أن  ــن الخ ــدعأمك ـ ي ــاق، وإذا ذـك روا ي النف

شبهة ذكر ما هو أعظم منها، وإذا قالوا مـا تقولـه 

أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فـي 

أفسـدا دينــه بحســب  البـاطن عــدوين للنبــي 

اإلمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلـك فـي علـي 

ــن عمــه  ــول: كــان يحســد اب ــأن يق ــك ب ويوجــه ذل

 ريـد فسـاد بينـه فلـمن يوالعداوة في األهل وأنه كا

 ؛ يتمكن من ذلك في حياتـه وحيـاة الخلفـاء الثالثـة

 ؛ حتى سعى في قتـل الخليفـة الثالـث وأوقـد الفتنـة

 احتى تمكن من قتل أصـحاب محمـد وأمتـه بغضًـ 

ــً  ــه كــان مباطن ــه وعــداوة، وأن ــذين  ال ــافقين ال للمن

ادعوا فيه اإللهية والنبوة، وكان يظهر خـالف مـا 

ر أظهـر فلمـا أحـرقهم بالنـاية، يبطن ألن دينه التق

إنكار ذلـك، وإال فكـان فـي البـاطن معهـم، ولهـذا 

كانت الباطنيـة مـن أتباعـه، وعنـدهم سـره، وهـم 

 .)٤(ينقلون عنه الباطن الذين ينتحلونه)

وهو يؤكد هذا الكـالم الخطيـر بكـل صـنوف 

ــد ــول  ؛ التأكي ــه: (ويق ــه بقول ــب علي ــه يعق ــى أن حت

لـى كثيـر روج عالخارجي مثل هذا الكالم الذي يـ 

أعظـم ممـا يـروج كـالم الرافضـة فـي من الناس 

 األن شـبه الرافضـة أظهـر فســادً  ؛ الخلفـاء الثالثـة

والنواصـب، والخـوارج أصـح من شبه الخـوارج 

ــدً  ــالً وقص ــنهم عق ــد ام ــذب وأفس ــة أك ، والرافض

 .)٥()ادينً 


 



 
 

 

 

 

سيدنا    اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم   وصف 

، في الفتح الثالث من أكمل الصلوات    وموالنا رسول هللا 

َك  َصّلِ َوَسلِّْم َعلَٰى   مَّ للهُ ٱ: (، بقوله على سيد الكائنات ِسّرِ

)،  آليَاتِ ٱ ِمْنَك بِ  ْلُمَؤيَّدِ ٱ َوَرُسوِلَك   ْلَمْوُجوَداِت،ٱفِي َهَياِكِل  لسَّاِريٱ

َك وفي الفتح الحادي عشر: (  بَِك فِي َعَواِلِم   لسَّاِري ٱِسّرِ

،  )ونِ بُطُ لْ ٱ َعْنَك لََك ِفى َحَضَراِت   ْلُمْجلَىٱ  لنُّوِر،ٱَوَحِقيقَِة   لظُُّهوِر، ٱ

َك  شر: (وفي الفتح الثالث ع بَِك فِي َعَواِلِمَك   لسَّاِريٱِسّرِ

وَحانِيَّةِ ٱ   ي َسَرْت فِ   يلَّتِ ٱ وُح لرُّ ٱ)، وفي الفتح السابع عشر: (لرُّ

أَتَّمِ نِْعَمٍة ِمْن َجنَابَِك  ُمتََمتِِّعيَن بِ  بَةَ ْلَحيَاةَ الطَّيِّ ٱأَْجَساِمنَا، فَأَْحيَتْنَا 

ن:  ي الفتح الخامس والعشر)، وفي  ألَْكَرمِ ٱاِمَك  َمقَ ألَْعَظِم، وَ ٱ

َك ( ،  )يلتََّجلِّ ٱ ْلعََواِلِم بَْعَد ٱَجِميعِ  ي فِ  يلسَّارِ ٱ ِلَجنَابَِك  ّيِ ْلَجلِ ٱ ِسّرِ

  َعَواِلمِ   يفِ  ي ارِ لسَّ ٱَك ِسرِّ وفي الفتح الرابع والثالثين: ( 

َك  )، وفي الفتح الرابع واألربعين: (لالَّهُوتِ ٱ   يفِ  ي ارِ لسَّ ٱِسّرِ

يـَّةِ ٱِه بَِحِقيقَتِ  ْرَواحِ ألَ ٱ ُروحِ   ،تِ اِئَنا كَ لْ ٱيعِ َجمِ  ّرِ ْشبَاحِ  ألَ ٱ ّدِ َوُممِ   ،لدُّ

َك  وفي الفتح الخامس واألربعين: () ةِ ْشَكاتِيَّ مِ لْ ٱ تِِه بَِمَكانَ  ِسّرِ

وفي الفتح الثالث والخمسين:    )،لَُكوتِكَ اِت مَ َغْيِب آيَ  ي فِ  يلسَّارِ ٱ

َك ( )، وفي الفتح الرابع  لَُكوتِكَ مَ ُمْلِكَك وَ  َعَواِلمِ  ي فِ  يرِ لسَّا ٱ ِسّرِ

كَ والخمسين: (  ٱلسَّاِري فِي َهيَاِكِل ٱْلَمْوُجوَداِت بِٱْلَكْشِف   ِسّرِ

  يفِ   ةِ يَ ارِ لسَّ ٱ  كَ وحِ رُ التاسع والخمسين: ( )، وفي الفتح َوٱْلِعيَانِ 

  ي لَّذِ ٱ َك ِسرِّ ()، وفي الفتح الثالث والستين:  ينَ َعالِ  َعَواِلمِ  َهيَاِكلِ 

وفي الفتح السابع والستين:  )، ينِ عِ مَ جْ أَ  َخْلقَ لْ ٱْجِلِه ألَ ْعَت  ْبدَ أَ 

كَ ( . )كَ وتِ كُ لَ ُمْلِكَك َومَ  َعَواِلمِ  ي فِ  يلسَّارِ ٱ  ِسّرِ

ب مع ما ذكره  نبًا إلى جنكل هذه التأكيدات إذا ما وضعناها ج

  اإلمام في قصيدة: (صل يا رب وسلم على النبي طه السعيد)،

الذي يدور بين هللا عز وجل    تي حكى فيها كشفًا الحواروال

يوم القيامة، وقد تضمن ذلك مخاطبة المولى   ورسول هللا 

: سبحانه للنبي  
 ْلَوِحيدْ ٱْل َوأَْنَت بِِه ــــبَ ***  أَْصُل ُوُجوِد َكْونِي  أَْنتَ 

 ودْ ْلُوُجــٱَوأََضــاَء بِــَك ***    ْلعََواِلمْ ٱ أَْوَجــْدُت  ِمْنكَ 

ه سر هللا الساري في  لم يوصف مخلوق من قبل بأن

المخلوقات، ولم يقال عن أحد قط أنه أصل وجود الكون، وهذا  

، هو في حقيقة األمر  يعني أن إحياءنا لذكرى المصطفى  

في   من وما نا، إحياء لحياتنا، تذكير لنا بأن كل دإحياء لوجو 

: لعزائم لذلك قال اإلمام أبو ا ،  الكون مدين له بالفضل  

دا وإليه كان وصوليا   بمحمد *** منه  كل الذي أنا فيه فضل

 













 
 

 


يخص مـراد  إذا كان السؤال عن شيء غيبي
 هي إجابته سبحانه.هللا، فإن أفضل إجابة 

تفسـيره قـال:  ىروى اإلمام محمد بن سهل ف
 يـا:  داود إلـى أوحـى تعالى هللا أن بلغني لقد[
 فـإني شـيء،  كل فيفوتك أنا،  أفوتك ال انظر !دواد

ــت ــدً  خلقـ ــي،   امحمـ ــت ألجلـ   آدم وخلقـ
 وخلقـت لعبادتي،  المؤمنين عبادي وخلقت ألجله، 

 مـن خلقتـه بمـا اشتغل فإذا آدم،  ابن ألجل شياءاأل
 .)١(]أجلي من خلقته عما حجبته ؛ أجله

هذا يعني أن هللا خلق سـيدنا وموالنـا رسـول 
ــل  هللا  ــق آدم ألجـ ــم خلـ ــبحانه، ثـ ــه سـ لذاتـ

المصطفى، وخلق األشياء كلهـا لبنـي آدم، ولـذلك 
فــالجميع مــدين بفضــل إيجــاده لســيدنا رســول هللا 

 بعد هللا ،. 
األنبيـاء هللا تعالى ر مناسبة، إال وذكَّ  تمرم لو

روى والمقربين مـن المالئكـة بهـذه الحقيقـة، فقـد 
: (أن ابن عاصم فى السنة وأبو نعيم عن أنس 

هللا تعالى قال: يا موسى إنه من لقينى وهو جاهـل 
فقـال موسـى: ومـن محمـد؟  ، أدخلته النـار امحمدً 

ا قًـ ت خلمـا خلقـ  ىوجاللـ  ى: يا موسـى وعزتـ قال
قبــل أن  ىتــب اسـمه مــع اســمكُ  ، منــه أكـرم علــىَّ 

فـى هـذا . )٢(أخلق السموات واألرض بألفى سـنة)
وأســبقيته علــى  الحــديث إشــارة إلــى أوليتــه 

 سائر الموجودات.
روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عبـاس و
 قال: (أوحى هللا إلى عيسـى  يـا عيسـى ،

ا ؤمنـوآمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتـك أن ي
وال محمد مـا خلقـت آدم، ولـواله مـا خلقـت به، فل

ــى المــاء  ــد خلقــت العــرش عل ــار، ولق الجنــة والن
فاضطرب فكتبت عليه ال إله إال هللا محمد رسول 

 يفى معـرض هـذا الحـديث القدسـ . )٣(هللا فسكن)
ــاد  ــى إيج ــبب ف ــو الس ــى ه ــذا النب ــين هللا أن ه يب

ء. ولــذا ىوجــد ـشـ  ت فلــوال وجــوده مــاموجــوداال
ومـن   ء االعتـراف بـهىكـل شـ ى يجب علـ 

واسـتحق عـذاب   تنكر له حرم عطاء أصله
ــة  ــواله مــا خلقــت الجن ــال: (ول ــذا ق الحرمــان، ول

ويؤيــد هــذا مــا رواه الــديلمى عــن ابــن  ، والنــار)
قال: (أتـانى جبريـل وقـال:   عباس عن النبى

يا محمد لوالك ما خلقت الجنة، ولوالك ما خلقـت 
قـى بقولـه: (لـوالك يهالبه ما رواا وأيضً  ، )٤(النار)

ــوال )٥(لــوالك مــا خلقــت األفــالك) . معنــى هــذا ل
ــه ــود حقيقتـ ــود   وجـ ــالً لوجـ ــى، أصـ األولـ

الموجودات، مـا وجـدت جنـة وال نـار وال سـماء 
ــه  ــى حقيقت وال أرض وال إنــس وال جــن.. فهــو ف
أصل وتفرعت منـه األصـول.. يقـول اإلمـام أبـو 

 الـذىل صـ م على األوسلِّ  [اللهم صلِّ  :العزائم 
 .)٦(نه  جميع األصول]عت متفرَّ 

:  قـال ، الشـفاء ىذكر القاضى عياض فـ 
ــور هللا ــن نـ ــا مـ ـ  ، (أنـ ــيض والمؤمـنـ ــن فـ ون مـ

 ىُّ النَّبِـ قوله تعالى:  ى. وهذا هو السر ف)٧(نورى)
اتُُهمْ  ىأَْولَ  هـَ هُ أُمَّ ِهْم َوأَْزَواجـُ ْن أَنفُسـِ اْلُمْؤِمنِيَن مـِ  بـِ

من قـد نور المـؤة ). وإذا كانت حقيق٦ (األحزاب:
ا تكـون جليـة هـ الـدنيا، فإن ىرت عن البعض فـ ست

ؤْ  يــوم القيامــة، قــال تعــالى: َرى اْلمــُ ــَ ْوَم ت ــَ ِمِنيَن ي
عَ  اِت يَســْ وُرهُم ىَواْلُمْؤِمنــَ ). وقــد ١٢ (الحديــد: نــُ

ورد أن النار تقول يوم القيامة: جز يا مؤمن أطفأ 
 .)٨(نورك لهبى

ر األول ومعلوم أن كل األوليـات بالنسـبة للنـ 
ما هى إال مظاهر ومرايا له، فصار لها المحمدى 

ع أن بهــذه النســبة أوليــة مقيــدة، ومــن هــذا نســتطي
 اجامعًـ  الفجـر  ةنفهم الحديث الذى رواه ميسر

: (أول ألوليات كثيرة يقول: قـال رسـول هللا 
مــا خلــق هللا روحــى، وأول مــا خلــق هللا نــورى، 

قلـم، هللا ال قوأول ما خلق هللا العقل، وأول مـا خلـ 
 .)٩(ل ما خلق هللا نور نبيك)وأو

نورد هـذا الحـديث الـذى ذكـره  لتوضيح ذلك
النى فى المواهب اللدنية عـن عبـد الـرزاق طالقس

ــال:  ــد هللا األنصــارى ق بســنده عــن جــابر بــن عب
، أخبرنـى قلت: يـا رسـول هللا، بـأبى أنـت وأمـى[

ء خلقه هللا تعالى قبـل األشـياء. قـال: ىعن أول ش
عالى قد خلـق قبـل األشـياء نـور  تإن هللا !ابريا ج

نبيك من نـوره، فجعـل ذلـك النـور يـدور بالقـدرة 
حيث شاء هللا تعالى، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح 
وال قلــم، وال جنــة وال نــار، وال ملــك وال ســماء، 

ـ  ــر، وال جـنـ ــمس وال قمـ وال  ىٌّ وال أرض وال شـ
سـم ، فلمـا أراد هللا تعـالى أن يخلـق الخلـق قإنسىٌّ 

فخلـق مـن الجـزء األول  :أجزاء نور أربعةذلك ال
 القلم، ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش.

فخلق من  :ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء
الجزء األول حملة العرش، ومن الثانى الكرسـى، 

 ومن الثالث باقى المالئكة.
فخلق من  :ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء

ين، ومــن ى األرـضـ ن الثــانوـمـ األول الســماوات، 
 .الثالث الجنة والنار

فخلق من  :ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء
نين، ومــن الثــانى نــور األول نــور أبصــار المــؤم

ومـن الثالـث نـور  -المعرفـة بـا  ىوه -قلوبهم 
أنسهم، وهو التوحيـد ال إلـه إال هللا محمـد رسـول 

 .)١٠(هللا..]
م والقلـ  عقـلهو ال ويمكن أن نقول: إنه  -

ة البيضاء وغيرها من األشياء التى وصـفت رَّ والدُّ 

 [اللهــم صــلِّ  باألوليــة، يقــول اإلمــام أبــو العــزائم:
م على العقل األول الـذى أضـاء بنـور أوليتـه وسلِّ 

 .)١١(األرواح النورانية]عوالم 
ــىُّ  ــام علـ ــأل اإلمـ ــن أـبــ  سـ ــب ىبـ   طالـ

 قال: لما أوحـى إلـىَّ (؟ خلقت مَّ مِ  : المصطفى
خلقتنـى؟ قــال:  مَّ : يـا رب مــِ أوحــى قلـت مـا ىربـ 

ــت أرضــً  ــا خلق ــوالك م ــى ل ــى وجالل وال  اوعزت
سماء. قلت: يا رب مـم خلقتنـى؟. قـال: يـا محمـد 
ــه  ــذى خلقت ــورى ال ــاض ن ــى صــفاء بي نظــرت إل

إلــى  ابقــدرتى وأبدعتــه بحكمتــى وأضــفته تشــريفً 
، فقسـمته ثالثـة اعظمتى، فاسـتخرجت منـه جـزءً 

ــل بي ــك وأه ــام: فخلقت ـ أقس ــك ـم ــم ات ألول، ن القس
ــانى، وخل قــت أزواجــك وأصــحابك مــن القســم الث

وخلقت من أحبك من القسم الثالث، فإذا كـان يـوم 
القيامة رددت النور إلـى نـورى، وأدخلتـك وأهـل 

ـ  ــك جنـت ــن أحب ــك وأزواجــك وأصــحابك وم  يبيت
 .)١٢()ي، فأخبرهم بذلك عنيبرحمت

ـ  ــالغ ـف ــاز الب ــن اإلعج ــطفى  ىم ــق المص خل
كـان إذا مشـى علـى   ية أنـهومغايرته للبشـر

، وإذا مشـى علـى الرمـل ال )١٣(الصخر يؤثر فيـه
المخالف للناس  ىازه الذاتإلعج ايؤثر فيه، إظهارً 

 .اجميعً 
أنـه البخـارى ومسـلم فـى صـحيحيهما: يذكر 
 ــان  وقــف ــى مســجده، وك ليصــلى بالنــاس ف

نـادى  فـى الصـالة ينظر إلى القبلة، وقبل الدخول
 االمصلين فـى الصـفوف الخلفيـة آمـرً  بعضعلى 

إياهم باالعتدال فى الصـف، وبعـد الصـالة سـألته 
الصحابة: يا رسول هللا إنك لم تنظر إلينا ونظـرك 
ــال  ــت اعوجــاج الصــفوف؟. فق ــف رأي ــة فكي للقبل

 أنا لست كهيئتكم إنى أرى مـن خلفـى كمـا) :
 .اس جميعً . وهى مغايرة للنا)١٤(أرى من أمامى)

ــده و ــتوى عن ــد  اس ــد، فق ــب والبعي القري
 َزَوى هللاَ  إِنَّ : ( هلوقفى صحيحه روى مسلم 

تِى َوإِنَّ  ، َوَمغَاِربََها َمَشاِرقََها فََرأَْيتُ  األَْرضَ  ِلىَ   أُمَّ
 .)١٥()ِمْنَها ِلى ُزِوىَ  َما ُمْلُكَها َسيَْبلُغُ 

ــا  ــر كمـ ــى والحاضـ ــده الماضـ ــتوى عنـ اسـ
قـال فـى صـحيحه البخـارى  والمستقبل، فقد روى

ـ  فينــا قــام: (ا عمــر ســيدن  امقامــً   ىالنـب
 الجنـة أهـل دخـل ىحتـ  ؛ الخلـق بـدء عـن فأخبرنا

ــازلهم ــار وأهــل من ــازلهم الن ــظ ، من ــك حف ــن ذل  م
 .)١٦()نسيه من ونسيه ، حفظه

عــالم الملــك وعــالم   اســتوى عنــدهوقــد 
 الملكوت، فقد روى اإلمـام أحمـد فـى مسـنده قـال

 ِا الَ مـــَ  عُ مَ ســـْ أَ ، وَ نَ وْ رَ ا ال تـــَ ى مـــَ رَ ى أَ نـــِّ : (إ 
، ما فيهـا طَّ ئِ لها أن تَ  حقَّ وَ  اءُ مَ السَّ  تِ طَّ ، أَ ونَ عُ مَ سْ تَ 

ابَِع  موضــعُ  عِ أَصــَ ــو ســاجدٌ  يــه ملــكٌ علإال أَْربــَ ، ل
وال ، اكثيـرً  مْ لبكيتُ وم قليالً تُ كْ لضحِ  تعلمون ما أعلمُ 

أو  -على  مْ تُ ولخرجْ تَلَذَّْذتُْم بالنَِّساِء على اْلفُُرَشاِت، 
َ جْ تَ  اتِ دَ عُ الصُ  - إلى  .)١٧()ون إلى هللاِ رُ أ

أن  ىفــى هــذا الحــديث يشــير المصــطفى إـلـ 
هم نظرَ  تَ فِ لْ ليُ  ؛ ناسلل ه مغايرٌ ه وعلمَ ه وسمعَ رؤيتَ 

ه حيـث يسـتوى عنـدَ  ؛ هتكوينِـ  ىفـ  إلى أنـه معجـزٌ 
ــةُ  ــماعُ  رؤي ــالمِ  وس ــَ  الع ــالم المَ األعل ــُ لَ ى (ع ) وتِ ك



 
 

 
وهــذا  ، األرِض علــى  كِ لْــ المُ  عــالمِ  وســماعِ  برؤيـةِ 
نا لسيدِ  السابقين، فقد جاءت المالئكةُ  للرسلِ  مغايرٌ 

ــراهيمَ  ــم يعــرفْ  إب ــامَ  ، همفل ــحَ  وق ــأكلُ  وذب ــم لي ، اوله
 هم، أما المصطفى نا لوط لم يعرفْ وكذلك سيدُّ 

ه، فإنـه يعرفُـ  صـورةٍ  علـى أىِّ  كُ لَ فحينما يأتيه المَ 
 وقد ورد فـى صـحيح البخـارى أن جبريـل جـاءه

  ٍه عـن اإلسـالمِ ذ يسـألُ أخو يةٍ شرب فى صورة 
ه، ويقـول ، والمصـطفى يجيبُـ واإلحسـانِ  واإليمانِ 

، ثم قال بعـد ذلـك للصـحابة: هـذا تَ جبريل: صدقْ 
 ؛ نـا: ليعلمَّ ، ولـم يقـلْ )١٨(كمكم دينَليعلمَ  جاءَ  جبريلُ 

ولــيس  ه إال مــن هللاِ علمــَ  ألن المصــطفى ال يأخــذُ 
 .من مخلوقٍ 

يــتحكم ى أن المصــطفى مــن اإلعجــاز الــذاتو
واختفاء، من ذلك ما ذكره ابـن  اى تكوينه ظهورً ف

كثيــر: أنــه بعــد نــزول ســورة المســد، جــاءت أم 
جميل بنت حرب امرأة أبى لهب تريد أن تضرب 

هـــو  االمصـــطفى بحجـــر، بعـــد أن رأتـــه جالســـً 
حينمـا  والصديق أبو بكر بمكة، فقال الصديق 

بى لهب تريـد رآها قادمة: يا رسول هللا إن امرأة أ
 ، مـن هـذا المكـان عليـك، فهيـا بنـا نقـوم العتداءا

بالبقـاء وعـدم االنصـراف، وجـاءت   فأخبره
حمالة الحطب، ولكنها لم تـره، وهـو جـالس أمـام 
أبى بكر، فقالت: يا أبا بكـر أيـن محمـد؟ ألـم يكـن 

 .)١٩(فضحك أبو بكر لقولها ، أمامك اجالسً 
: قــل تــرين  وفــى روايــة البيهقــى، قــال

عد: جعـل هللا ية ابـن سـ وفى روا ، )٢٠(؟اى أحدً عند
   .)٢١(ابينى وبينها ملكً 

نظـر إلـى هـذا المشــهد، امـرأة أبـى لهــب ال ا
وفى نفس المكان والزمـان  ،  ترى رسول هللا

مـن  يراه أبو بكـر، كيـف يختفـى رسـول هللا 
 ، رؤية شخص فـى حـين أنـه يـراه شـخص آخـر؟

هــل يســتطيع أى مخلــوق علــى ظهــر األرض أن 
ــون ــد  يك ــت واح ــى وق ــان وف ــد بصــورة وزم اح

ة غيــر ظــاهرة، بصــورة مرئيــة، ظــاهرة وصــور
لــيس هــذا إال لصــاحب  ، وبصــورة غيــر مرئيــة؟

 .المعجزة الذاتية 
مــن اإلعجــاز الــذاتى أن المصــطفى يــتحكم و

البيهقـى وابـن ذكـر فقد ، افى تكوينه طوالً وقصرً 
لم يكن يماشـيه أحـد مـن النـاس   أنه عساكر:

الطـويالن  الـرجالنولربما اكتنفه ، إال طاله 
ةِ فيطولهما فإ ْبعـَ َب إلـى الرَّ ، وفـى )٢٢(ذا فارقاه نُسـِ

خصـائص ابــن ســبع: كـان إذا جلــس يكــون كتفــه 
 أعلى من الجالس.

ظـل   روى عن ذكوان قال: لـم يكـن لـه
ابـن . وروى ابن المبارك و)٢٣(شمس وال قمر ىف

مـع لـم يقـم   أنه الجوزى عن ابن عباس 
إال غلب ضوؤه ضوء الشمس، ولم يقـم  طُّ قَ شمس 

 .)٢٤(السراجضوء مع سراج إال غلب ضوؤه 
 انـورً   ويعلل ذلك ابن سـبع بقولـه: كـان

 بالشمس أو القمر ال يظهر له ظل. ىكان إذا مشف
 راج فقــال:بالســِّ  الشــمسَ  وقــد وصــف الحــقُّ 

 ًَراج ا سـِ )، ووصـف ١٣ (النبـأ: اَوهَّاجـً  اَوَجعَْلنـَ
ــربا ىَّ ـبـــ الن ــال:لســ َراجً  اج فقــ ــِ ــرً  اَوســ نِيــ  امُّ

 ى). فالسـراج المنيـر ضـوؤه أقـو٤٦ (األحزاب:
ألنــه لـيس لــه ظــل أمامــه،  ؛ اجراج الوهــَّ مـن الســِّ 

ــت أن المصــطف ىوـهـ  ــة تثب ـ  ىحقيق ــن ـن ور، ولك
والعصا والجلبـاب مـع  ةَ امَ مَ ء العجيب أن العِ ىالش

مـع  تظل، فـإذا كانـ  اال يكون له ى المصطف
األشـياء  ىيـؤثر فـ  ألنـه  ؛ ظـل اله غيره كان

 وال يتأثر بها.
نــور يفــوق كــل   معنــى هــذا أن بشــريته

األنــوار الحســية بــل والمعنويــة، وأنهــا صــفاء ال 
ء المعتمـة أن األشـيا امثيل له، ومـن الثابـت علميـ 

النور، أمـا األشـياء ذات  ىالكثيفة يظهر لها ظل ف
ا وكـذ هـر لهـا ظـل، الصفاء كالزجـاج مـثالً ال يظ

 ه ظل لوجود المجانسة.ال يظهر ل لنورا
وفـــى اإلســـراء والمعـــراج تجلـــت الحقيقـــة 

 ىية النورانية المحمدية، متمثلـة فـ النورانية للبشر
ـ  ىِّ رـقـ  ــً  ىبشــريته عـل ــق إنس  اوجنــ  اســائر الخالئ

مـا فوقهـا، ونالحـظ وسـماوات و اوأرضً  ومالئكةً 
 اإمامـً  ىحـين صـلَّ  :البشـرية ىف وِّ فيها ذروة السم

 المرسلين.و نبياءباأل
ــموِّ  ــاوز  ىـفـ  وذروة الس ــين تج ــة: ح النوراني

ر ، وأنـواىار المالئكـة، وأنـوار سـدرة المنتهـ أنـو
ى، أن دنـا فتـدلَّ  ىالحجب، وأنوار أستار الغيب، إل

 .ىفكان قاب قوسين أو أدن
ونالحظ أن السرعة المذهلـة التـى تمـت بهـا 

ــوء ــرعة الضـ ــوق سـ ــة تفـ ــه ورد أ ؛ الرحلـ ن ألنـ
ــه فوجــد فن رحد ـمـ عــا ى المصــطف راشــه لت

وقد ذكر السبكى وصـاحب السـيرة الحلبيـة ، ادافئً 
أن الـزمن  ىوهـذا يعنـ عـاد فـى لحظـة،  أنه 
، ال يكـاد يـذكر استغرقته هـذه الرحلـة زمـنٌ  ىالذ

 ىاألرض فـ  ىإذا علمنا أن ضوء الشمس يصل إل
 أن نــور بشــريته ى.. وهــذا دليــل علــ دقــائق ثمــان
 الثابـت  ألنـه مـن ؛ نـوار الماديـةمن األ ىأرق
جسم يسير بسرعة الضوء فإن كتلته  ىا أن أعلمي 

أى: يتوقـف  تكون ما ال نهاية، والزمن = صـفر، 
كتلـة  ىا إذا كان هو نور فلن يتحـول إلـ الزمن. أمَّ 

ا مــن الصــفر. كثيفــة ولكــن الــزمن ســيكون قريبًــ 
ــة المصــطف ىوهــذه ـهـ  ــث كــان يســير  ىحقيق حي

 هو دون وء، ثم عاد هوسرعة الض بسرعة تفوق
حقيقته دليـل دامـغ  ىتغيير أو تحويل.. وهذا ف ىأ

 هو نور األنوار كلها.  أنه ىعل

مسلم أن كل ذرة مـن ذرات  أن يعتقد كل -١
: ىا لقوله تعـالتصديقً  من نور نبيه  ىكيانه ه

 َوَل هللاِ َواْعل يُكْم َرسـُ ). ٧ ات:(الحجـر ُموا أَنَّ فـِ
م ، ويسمو فكره، ويقوى يقينه، وتعظهد إيمانفيزدا

قلبه، وتزكو أخالقه، ويعلم أنـه  ىف محبته له 
 ىفـ  صـالحةً  ةً نَـ بِ مرتبط بـالكون والبـد أن يكـون لَ 

 كيانه.
ينــا الــذى انفــرد بهــذه أن نفخــر بــديننا ونب -٢

دعـوة للتمسـك بـديننا، وتسـليم ذلـك  فىالحقيقة، و
 .ن نبينا كامل لما ورد إلينا ع

ــو -٣ ــر ي ىن عـلــ أن نكـ ــذى ينكـ ــين أن الـ قـ
ات هــو موجــودوأنــه أصــل ال ىنورانيــة المصــطف

َك ممن وصفهم هللا بقولـه:  ُروَن إِلَيـْ َراهُْم يَنظـُ َوتـَ

ُرونَ  ْم الَ يُْبصــِ ــُ ــه: ١٩٨ (األعــراف: َوه ). وقول
 ُْوتِ  ىِّ وَن إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغشـِ يَنُظر َن اْلمـَ ِه مـِ  َعلَيـْ

 ).٢٠ (محمد:

لقرون عديدة ظل استيعاب الحقيقة المحمديـة 
الــذين يقيســون صــعبًا علــى غيــر المــؤمنين، و

يقــود أصــبح العلــم اليــوم األمــور بالعقــل، لكــن 
، وهو أمـر يقلـق ويـزعج بهذه الحقيقة لإليمان

 .الوسط العلمي الملحد
علـى في البداية حدث شبه اتفاق بين العلمـاء 

تـرض أن العظيم"، وهي التي تفنفجار نظرية "اال
وهــو نشــأة الكــون كانــت مــن جــزيء واحــد، 

ــرد،  ــدد بفضــل الحــرارة الجــزيء المتف ــذي تم ال
هو فـي حقيقـة فنشأت األكوان كلها، هذا الجزيء 

األمر القبضة النورانيـة المحمديـة، التـي قسـم هللا 
منهــا بعــد ذلــك الخلــق كمــا جــاء فــي حــديث 

 جابر.ل المصطفى 
ن حقيقـة ث تجري للكشـف عـ األبحا ما زالت

هذا الجزيء المتفرد في الغرب، ونحـن نـوقن أن 
ما يبلغ تمامـه سـيدرك الجميـع أن أصـل ندالعلم ع

هذا الكون هو: النور المحمـدي، ومـا يحـدث مـن 
اكتشافات ما هو إال عالمـات يظهرهـا لهـم الحـق 

حتى يصـلوا إلـى الحـق مصـداقًا لقولـه:  ؛ سبحانه
 ِيََّن ي اْآلفَاِق َوفِ ِتنَا فِ يِهْم آيَاَسنُر ي أَنفُِسِهْم َحتَّٰى يَتَبـَ

 ).٥٣(فصلت:  لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ 
منـذ عقـود وهـم ثم إن علماء الفيزياء الكميـة 

مشغولون بنظرية "النسبية"، ومـا نـتج عنهـا مـن 
مـن تصـوير أول  )٢٥(تمكنهم العـام قبـل الماضـي

ثقــــب أســــود، وهــــو الــــذي كثــــرت صــــورة ل
بدا يتضـح لهـم أنـه رية حوله، وات البشاالفتراض

أقرب مـا يكـون لوصـف القـرآن ووصـف سـيدنا 
 لسدرة المنتهى. رسول هللا 

ذو مجـال جاذبيـة فالثقوب السوداء هي مكان 
ال إشـعاع، وال مـادة، و ال ه، لدرجة أنعنيف بشدة

ــه ــر من ــى الضــوء يف ــدث حت ــدما تح ــذلك عن ، ول
، والـنجم إذا هـوىعـن المعـراج قـال:  المولى

تطيع أن يفر مـن هـذا الثقـب، ولـذلك شيء يسفال 
: (إن قال األمين جبريـل للحبيـب المصـطفى 

تقدمت احترقت، وأنت إن تقـدمت اخترقـت، ومـا 
ــوم) ــام معل ــه مق ــا إال ل ــدم  ؛ من ــو تق ــل ل ألن جبري

 الحترق مثل النجوم داخل هذا الثقب.
ألول مـرة فـي  م نجح العلماء٢٠١٦في عام 

 حاالت لنجوم تهوى في الثقب األسود. ٣تسجيل 
ــيلة  ــأي وس ــادي ب ــان الع ــدما ينظــر االنس عن

في الفضـاء لـن يـتمكن مـن  لمنطقة الثقب األسود
ألن البصر الطبيعي يـزوغ  ؛ بشكل مباشر رؤيتها

 مكـن فقـطيعنهـا ويتخطـى حـدود هـذه المنطقـة و
 منالمنطقة  وكأن هذه ، رؤية ما حولها وما بعدها

يطلـق علـى مـا يحـدث ، والفضاء تعمل كالعدسـة
للبصر عند هذه المنطقة اسم "عدسـة الجاذبيـة" ، 

أثبت علماء الفيزياء الفلكية أن الثقـب األسـود  فقد
ــة ــي الضــوء ليعمــل " كعدســة كوني ــرة"  يحن مكب

يـة وبذلك يتيح الثقـب األسـود للعلمـاء إمكانيـة رؤ



 
 

 
 .ه أبعد منهءأي مجرة توجد ورا

 نتباهنا إلى حقيقة مثيرة لإلهتماما لفتالقرآن 
بشأن هذا الموضـوع فـي سـورة الـنجم فـي اآليـة 

 َما زاَغ اْلبََصُر َوما َطغى  :، حين قال تعالى١٧
رى *  ِه اْلُكبـْ وهـذا تأكيـد ، لَقَْد َرأى ِمْن آياِت َربـِّ

ــدرة، وأن  ــو الس ــود ه ــب األس ــول هللا أن الثق رس
ا فـي الثقـب طبيعته النورانية استطاع أن يرى مـ ب

 األسود، على عكس باقي المخلوقات".
ــوب  ــد أن الثق ــان يعتق ــب، ك ــت قري ــى وق حت

والتـي ، لها )ال منتهى(السوداء تتمتع بقوة جاذبية 
تنبــع مــن أعماقهــا، وتؤكــد أن ال شــيء وال حتــى 

الرحلـة إلـى  وأن ، ن يهـرب منهـاأالضوء يمكنـه 
تجـاه واحـد االثقب األسود هـي بمثابـة رحلـة فـي 

علماء مثل جورج  ا تذكرة رجوع، ولكنهوليس ل
رودولفــو جــامبيني، وجيــرارد هوفــت وبــولن، 

 القويـة وأن الطاقـة تمكنوا من إثبات عكـس هـذا، 
 .يمكنها الهروب من داخل الثقوب السوداء

ــيرهم  ــب تفس ــإنبحس ــوداء ال  ف ــوب الس الثق
بـل تعتبـر مـدخًال لعـالم )، الال منتهـى(تنتهي في 

م الفيزيـاء المشـهور ال، ودعم هذه النظرية عـ رآخ
أن هناك مخرًجا مـن حيث أوضح  ستيفن هوكينج
، لكنـه أشــار إلـى أن هـذا المخــرج الثقـب األسـود

يكــون فــي عــالم آخــر غيــر عالمنــا، وشــدد علــى 
اســتحالة أن يــدخل بشــري الثقــب األســود ويعــود 

 مرة أخرى إلينا.
ض هللا علـى عنـدما يفـينـه أنحن علـى يقـين 

لـم فـي هـذا الجانـب فإننـا لعالمزيـد مـن ابالعلماء 
سنشــهد تـــدريس اإلســـراء والمعـــراج والحقيقـــة 
المحمدية فـي مـدارس الغـرب، باعتبارهـا حقيقـة 

 ؛ علمية صـرفة، بعيـًدا عـن كونهـا حقيقـة إيمانيـة
ي ألن هللا وعد بأن يريهم اآليات  اِق َوفـِ ي اْآلفـَ فـِ
 ).٥٣لت: فص( أَنفُِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ 

ــد مــن ال فكــرين الغــربيين اآلن مبــل إن العدي
ن بدراسـة سـورة الـنجم واآليـات الفلكيـة سيومهو

في القرآن، وأصـبحت قصـة اإلسـراء والمعـراج 
المعجـزة الكونيـة تؤخذ في الحسبان، نظًرا ألنهـا 

، وهـي مفتـاح مخلـوقالوحيدة التي خص هللا بهـا 
ــع الو ــوالم األخــرى، وم ــا والع ــا لعالمن ـ لفهمن  تـق

دلـيالً  كـان حـدثال اا أن هـذسـيثبت لهـؤالء علميـ 
مـع كـل اكتشـاف فدامغًا على الحقيقـة المحمديـة، 

يقولون إنه ال يسـتطيع بشـري أن يختـرق هـذا أو 
ألنـه  ؛ يفعل هذا، وهـم محقـون، فرسـول هللا 

يطـوى لـه الزمـان  ، أصل العوالم وروح األكـوان
ــى  ــادر عل ــد الق ــوق الوحي ــو المخل ــان، وه والمك

هـو دمـج ، وأو الزمان المكـاني، ق الزمكانااختر
هـو الفضـاء بأبعـاده ولمفهومي الزمان والمكـان، 

 :اد المكانيــة الثالثــة التــي نعرفهــااألربعــة، األبـعـ 
الطول والعرض واالرتفاع، مضاف إليها الـزمن 

أو  اشـكل نسـيجً يالفضاء الرباعي  اكبعد رابع، هذ
 .شبكة تحمل كل شيء في هذا الكون

عاًما وهناك من أبناء هـذه األمـة  ١٤٠٠ذ من
من يجادل ويرفض االعتراف بالحقيقة المحمدية، 
والبعض يتقبل اإلسراء والمعراج علـى مضـض، 

، ألنكـروه حـدثال اولوال أن القرآن تحدث عن هذ
فـاق يطلبـون منـا وهناك جانب آخر مـن شـذاذ اآل

أن نكــف عــن االحتفــال بمولــد ســيدنا رســول هللا 
 امــه ومعجزاتــه، مثــل اإلســراء أي وإحيــاء

والمعــراج، لتبقــى األمــة مفصــولة عــن روحهــا، 
وعن الحقائق العلمية التـي تثبـت تفـرد نبيهـا عـن 

 باقي خلق هللا.
، يحق لكل مسـلم أن يفخـر بحقيقـة نبيـه 

 ؛ وأن يدين له بالفضل دوًما، وأن يبقى متصالً بـه
مـن  كألنه روح الكون، والسر الساري فينا، فقرب

وأهل بيته، الـذين هـم مـن نـوره،   هللا لرسو
يبعث فيك الحياة، وبعدك عـنهم مـوت، وإن كنـت 

 ما زلت تتنفس وتسير على قدميك.
نســأل هللا تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة 

ــانى ــى  ، الجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ال
 الرضوان األكبر.

وصلى هللا وسلم وبارك على سـيدنا وموالنـا 
 .أجمعين لهآمحمد وعلى 

 
) ينظــر: تفســير التســترى ألبــى محمــد ســهل بــن عبــد هللا ١(

ًدى ، عند تفسير قوله تعالى: ١/٢٧التسترى  ى هــُ َك َعلــَ أُْولَئــِ
ونَ  ُم اْلُمْفِلحــُ َك هــُ ْم َوأُْوَلئــِ بِّهــِ ن رَّ دار  – ١.ط -)٥(البقــرة:  مــِّ

 ه.١٤٢٣ –لبنان  –بيروت  -الكتب العلمية
حــديث  ٣٠٦ -١/٣٠٥) جاء فى الســنة البــن أبــى عاصــم ٢(

ــالى، ط٦٩٦ ــارك وتعـ ــرب تبـ ــبة الـ ــاب نسـ ــب ١، بـ . المكتـ
م، وحلية األولياء ألبى ١٩٨٠ -ه ١٤٠٠اإلسالمى، بيروت، 

لبنـــان،  -. دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت ١، ط٣/٣٧٦نعـــيم 
، بــاب ٤/٧٧سان الميزان البن حجــر ول م،١٩٨٨ -ه ١٤٠٩

. دار البشــائر ١من اسمه سعيد، سعيد بــن موســى األزدى، ط
 -ه ١٤٢٣لبنـــان،  -اإلســـالمية للنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت 

، حـــرف ٣/٢٣٢م، وكــذا ميــزان االعتـــدال للــذهبى ٢٠٠٢
 -ه ١٤١٦لبنــان،  -. دار الكتب العلميــة، بيــروت ١السين، ط

 م.١٩٩٥
، بــاب ٦١٥ -٢/٦١٤لى الصحيحين ع ك) ينظر: المستدر٣(

لبنــان، حــديث  -دالئــل النبــوة، ط. دار المعرفــة، بيــروت 
، ١/١٣٧، والفتــاوى الحديثيــة البــن حجــر الهيتمــى ٤٢٢٧

الخ، والخصــائص  مطلب فى جماعة يصلون على النبى 
، ط. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ١/١٢الكبــرى للســيوطى 

ـ ١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ ، البــاب ١/٩٤د ام، وســبل الهــدى والرـش
ــه  ــق آدم وجميــع المخلوقــات ألجل ، وكــذا الثــانى فــى خل

 .١/٢٩٥السيرة الحلبية 
، ٣٦٩حــديث  ١/٧٧) ينظــر: جــامع األحاديــث للســيوطى ٤(

، وكنز العمال للمتقى ٨٠٣١حديث  ٥/٢٢٧وأخرجه الديلمى 
، وكشــف الخفــا للعجلــونى ٣٢٠٢٥حــديث  ١١/٤٣١الهنــدى 

 .٩١حديث  ١/٤٥
، ٢١٢٣حــديث  ٢/١٦٤خفــا للعجلــونى ال ) ينظــر: كشــف٥(

 .١/١١٤ومعارج القدس ألبى حامد الغزالى 
) ينظر: نيــل الخيــرات بمالزمــة الصــلوات، الفــتح الرابــع ٦(

 -ه ١٤١٥القاهرة.  –، دار الكتاب الصوفى ٢٦، ط. ٥٣ص
 م.١٩٩٥

 ، تفسير سورة الفتح.٩/٥٦) ينظر: تفسير حقى ٧(
ــيوطى ٨( ــث للسـ ــامع األحاديـ ــر: جـ ــديث  ٤/١١٥) ينظـ حـ

حــديث  ٢٥٩ -٢٢/٢٥٨، والمعجم الكبير للطبرانــى ١٠٥٣٢
، ٣٦٩حــديث  ٥٧٨ -١/٥٧٧، وشعب اإليمــان للبيهقــى ٦٦٨

باب فى أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة ودار الكافرين ومآبهم 
، ٣٩٠٢٩حديث  ١٤/٣٨٥النار، وكنز العمال للمتقى الهندى 

للســخاوى  نةسكتاب القيامة، باب الصراط، وكذا المقاصد الح 
حديث  ١/٣١٣، وكشف الخفا للعجلونى ٣٤٤حديث  ١/١١٨

، ١٨٤٤٦حــديث  ١٠/٦٥٢، ومجمع الزوائد للهيثمــى ١٠١٠
كتاب البعث، باب ما جاء فــى الصــراط والميــزان والــورود، 

 
. دار الكتــب العلميــة، ١، ط٩/٣٢٩وحلية األولياء ألبى نعــيم 

ن ـبـ الم، ولســان الميــزان ١٩٨٨ -ه ١٤٠٩لبنــان،  -بيــروت 
 .٦/٥٢٢، وميزان االعتدال للذهبى ٨/١٦٦حجر 

) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمــال علــى ٩(
. دار ١، كتاب اإليمان، باب اإليمان بالقدر، ط١/٢٧٠القارى  

م، وتفســير ٢٠٠١ -ه ١٤٢٢لبنــان،  -الكتب العلمية، بيروت 
ب تــ . دار الك١، تفسير سور اإلســراء، ط٤/٣٨٨النيسابورى 

 م.١٩٩٦ه ١٤١٦العلمية بيروت لبنان 
ــة ١٠( ــر: المواهـــب اللدنيـ ــب ٧٢ -١/٧١) ينظـ ، ط. المكتـ

 .٨٢٧، حديث ١/٢٦٥اإلسالمى، وكشف الخفا للعجلونى 
) ينظر: نيل الخيرات بمالزمة الصلوات، الفــتح الثالــث، ١١(

 .٥٠ص
ــائس للصــفورى ١٢( ) ينظــر: نزهــة المجــالس ومنتخــب النف
. باب ذكر مناقــب ســيد األولــين يةل، ط. المطبعة الكاست٢/٧٤

 .واآلخرين 
، بــاب فــى صــفة ٢/١٠٨) ينظر: ســبل الهــدى والرشــاد ١٣(

 .ساقيه وفخذيه وقدميه 
، ٤١٨حــديث  ١٥٢ -١/١٥١ينظر: صــحيح البخــارى ) ١٤(

، بــاب الخشــوع فــى الصــالة، ٧٤٢حــديث  ١/٢٤٢, ٤١٩
 ،، بــاب كيــف كانــت يمــين النبــى ٦٦٤٤حديث  ٤/٢١٧
ــاهرة،  -فية ســلل. المطبعــة ا١ط ه, وصــحيح مســلم ١٤٠٠الق
 ، الطبعة السلطانية.١٠٠٤حديث  ٣١، ٢/٣٠
، كتاب ٧٤٤٠حديث رقم  ٨/١٧١) ينظر: صحيح مسلم ١٥(

 .الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض
, كتــاب ٣١٩٢حــديث  ٢/٤١٨صحيح البخارى ينظر: ) ١٦(

ــلفية ١طبـــدء الخلـــق،  ــاهر -. المطبعـــة السـ ه، ١٤٠٠، ةالقـ
، كتــاب الفــتن وأشــراط ٧٤٤٥حديث  ٨/١٧٢وصحيح مسلم 
 .فيما يكون إلى قيام الساعة إخبار النبى الساعة، باب 

، ٢١٥١٦حديث  ٣٥/٤٠٥مسند أحمد بن حنبل ينظر: ) ١٧(
م، ١٩٩٩ -ه ١٤٢٠لبنــان،  –. مؤسسة الرسالة، بيروت ١ط
. ١كتــاب الزهــد، ط, ٢٣١٢حــديث  ٤/٥٥٦سنن الترمــذى و

م، ١٩٦٢ -ه ١٣٨٢بابى الحلبى وأوالده بمصــر، ال مصطفى
. مكتبة ١ط، ٧٦٤حديث  ٢/٢٢٦وكذا شعب اإليمان للبيهقى 

الرياض،  -الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 
 م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣

، بـــاب ٥٠حـــديث  ١/٣٣) ينظـــر: صـــحيح البخـــارى (
عــن اإليمــان واإلســالم واإلحســان وعلــم  جبريــل النبــى 

 ه.١٤٠٠القاهرة،  -. المطبعة السلفية ١اعة، طلسا
 -١٤/٤٩٧) ينظــر: تفســير القــرآن العظــيم البــن كثيــر (

ــد، ط٤٩٨ ــورة المس ــير س ــع ١، تفس ــة للطب ــة قرطب . مؤسس
 م.٢٠٠٠ه ١٤٢١والتوزيع والنشر، 

، باب قــول ١٩٦ -٢/١٩٥) ينظر: دالئل النبوة للبيهقى (
ْلنَا بَْينََك َوبَْيَن الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن عَ جَ َوإِذَا قََرأَْت اْلقُرآَن  :هللا 

تُوًرا ســْ ا مَّ . دار الكتــاب ١)، ط٤٥(اإلســراء:  بِاآلِخَرةِ ِحَجابــً
 م.١٩٨٨ -ه ١٤٠٨لبنان،  -العلمية، بيروت 

، باب فى ٨٧٩ -١٠/٨٧٨) ينظر: سبل الهدى والرشاد (
مــن العــوراء بنــت حــرب بــن أميــة امــرأة أبــى  عصمته 
ــظللهــب، ب ــس ف ا)، ط. المجل ــً ــا حجاب ــى وبينه ــل هللا بين : (جع

 م.١٩٩٧ -ه ١٤١٨القاهرة،  -األعلى للشئون اإلسالمية 
ــمائل ( ــرح الش ــى ش ــائل ف ــع الوس ــر: جمي ، ١/١١) ينظ
 ، للمال على القارى، ط. المطبعة الشرفية بمصر.١/٣٤
، بــاب فــى مشــيه ٢/١٢٣ينظر: سبل الهــدى والرشــاد  )٢٣(
 بــاب فيمــا اخــتص ١١/٣٩٠، ظل وأنه لم يكن يرى له ،
عن أمته من الفضــائل والكرامــات، والســيرة الحلبيــة  به 
، بــاب اآليــة ١/١١٧، والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٣٩٨

بــاب وفــد الجــن، والشــفا بتعريــف  ١/١٢١، فــى طولــه 
 .١/٣٦٠حقوق المصطفى للقاضى عياض 

 ته، بــاب يــذكر فيــه صــف٣/٤٤١ينظر: السيرة الحلبيــة  )٢٤(
وإن شاركه فيها غيره، وسبل الهــدى والرشــاد   رةاهالظ
، بــاب فــى صــفة وجهــه ٢/٥٧، ، باب فــى حســنه ٢/١٢
. 



  

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 لدكتورا



ــوفر عنصــرين  ــن ت ــد م ــيالب ــلوك  ف س

حتى يعد تصرفه عبادة، وهو الذل  ؛الشخص

ــدون  ،والحــب ــذل ب ــةفالخضــوع وال  ،المحب

لمحبة بدون الخضوع ومذلة ال يشـكل كذلك ا

لهـا عنـد  اإلسـالميمنهما عبادة بالمفهوم  أي

غضـه لـه فمن خضع إلنسان مع ب  ،ابن تيمية

ولم يخضع  اولو أحب شيئً  ،له ادً عاب  يكونال 

 .له اله لم يكن عابدً 

 ) المحبة بين العابد والمعبود: أ

ــادة  ــيإن مفهــوم العب ــرتبط  ف اإلســالم م

 سبحانه الذى سـبق أن  فهوم اإلسالميبالم

ــه أن الصــفة أ ــرنا إلي ــيش ــر أك الت ــن هللا ث م

صـفة  هيالقرآن الكريم  فيوصف نفسه بها 

 ،المحبـة مـةالرحتلزمات ومـن مسـ  ،الرحمة

وفى العقيدة اإلسالمية أن المحبـة ال تقتصـر 

على محبة المؤمن  تعالى بل يقابلها محبـة 

اإليمـان لـذا كـان مقيـاس  ،هللا تعالى للمـؤمن

 فـيح الـذى يرضـى عنـه هللا متمـثالً الصـحي 

ا وصــفه تعــالى للمجتمــع المــؤمن:  ــَ ا أَيُّه ــَ ي

ن  الَِّذيَن آَمنُواْ َمن َيْرتَدَّ  نُكْم عـَ ْوَف دِ مـِ ِه فَسـَ ينـِ

هُ  ــَ بُُّهْم َويُِحبُّون ــِ ْوٍم يُح ــَ ُ ِبق ّ أِْتي  ــَ ــدة: ( ي المائ

٥٤( . 

 تباع شريعته: ا) محبة هللا تعالى بب

لطريقــة  يصــدق إال باادعــاء حــب هللا ال

أما أن يـدعى امـرؤ  ،حددها هللا سبحانه التي

أنه محب  ثم يخالف كل ما أمر به هللا فهو 

 :تعـالىقـال هللا  ،اذبء باطـل وزعـم كـ ادعا

 ُ ّ ْبُكُم  َ فَاتَِّبعُوِني يُْحبـِ ّ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن 

ُ غَ  ّ وبَُكْم َو ْم ذُنــُ ْر لَكــُ يمٌ َويَْغفـِ حــِ وٌر رَّ آل ( فــُ

 .)٣١عمران: 

ــالى  ــة اإلنســان  تع ــى محب ــدليل عل فال

 أنزلها على أنبيائه يتباع الشريعة الت ايكون ب 

وزاده المؤمن ذلك أحبه هللا  فإن فعل  ،ورسله

مع حبـه مغفـرة لذنوبـه أمـا الكـافرون الـذين 

يبتعدون عن طاعـة هللا فهـم مطـرودون مـن 

ــه ــابقة  ؛محبت ــة الس ــت اآلي ــذلك أتبع ْل ل قــُ

َ أَطِ  ّ واْ  َ الَ  يعــُ ّ إِنَّ  ْواْ فــَ وَل فــإِن تََولــَّ ســُ َوالرَّ

 .)٣٢ آل عمران:( يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ 

 محبوب:   فوق كل) محبة هللاج

أنهـم يحبـون هللا  بعـض النـاس يزعمـون

حبه سواه من النـاس أو  فيولكنهم يشركون 

 فـيومثل هذه المشاركة  ،المعانياألشياء أو 

سـواء  ،ابهاالمحبة يرفضها هللا ويعذب أصح

ــا ــبهم أك ــادالً لح ــر هللا مع ــبهم لغي أو  ،ن ح

ِخذُ اِس َمن َيتَّ  النَّ َوِمنَ   :تعالىقال    عنه. ازائدً 

ِ أَ  ّ ِذيَن  نَداداً ِمن ُدوِن  ِ َوالـَّ ّ يُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ 

 .)١٦٥البقرة: ( ِ  آَمنُواْ أََشدُّ ُحبا

درجـة الحـب  يوفى معرض المقارنة فـ 

ْل إِن : ىتعـالل هللا بين هللا وبين سواه يقو قـُ



  

 



وَ  آُؤُكْم َوإِخــْ اُؤُكْم َوأَْبنــَ اَن آبــَ ْم أَْزَواجُ انُُكْم وَ كــَ كــُ

َواٌل اْقتََرْفتُمُ وَ  ــْ يَرتُُكْم َوأَمـ ــِ اَرةٌ َعشـ ــَ ا َوِتجـ ــَ وهـ

بَّ  ْوَنَها أَحــَ اِكُن تَْرضــَ اَدَها َوَمســَ ْوَن َكســَ تَْخشــَ

ي  ــِ اٍد ف ــَ وِلِه َوِجه ــُ ِ َوَرس ّ َن  ــِّ ْيكُم م ــَ ِبيِلِه إِل ــَ س

ُ َفتَ  ّ أَْمِرِه َو ُ بـِ ّ ِدي الَ َربَُّصواْ َحتَّى َيأِْتَي  يَهـْ

 .)٢٤التوبة: ( َم اْلفَاِسِقينَ اْلقَوْ 

عبــادة الحقــة إن هــذا التهديــد يعنــى أن ال

القائمة علـى الخضـوع وإخـالص المحبـة  

  ممن ذكـرهم  –ال تكون مع محبة الغير

 يمان با محبة تخل باإل –هللا أو سواهم 

 .فهو أغنى الشركاء

 حبـة تولـدبـأن الم هللا  أخبر رسول

ه بحالوة اإليمان لؤمي  اقلب المؤمن شعورً   في

ثالث من كن فيه وجد حـالوة (الحديث:  ففي

قلبه: أن يكون هللا ورسوله أحـب  ياإليمان ف

لمـرء ال يحبـه إليه مما سواهما، وأن يحـب ا

الكفـر بعـد أن  ي، وأن يكره أن يعود فـ إال 

 .)النار يف فذأن يقيكره أنقذه هللا منه كما 

ــة ــان ومحب ــالم ذات  يهللا ـفـ  واإليم اإلس

 يائج عمليــة تــدفع إلــى تكــوين المــؤمن ـفـ نتــ 

، أمـا اإسـالمي  اإيمانيـ  اسلوكه وعالقاته تكويًن 

أو  المحبـة النظريـة والتغـزل بمحبــة هللا 

اتجاه ال ينسـجم مـع مـا  رسول محبة ال

الحــديث  يأكدتــه اآليــات واألحاديــث كمــا ـفـ 

ْل دة القرآنيـة من القاعـ  اوانطالقً  ،السابق قـُ

ُ إِن ُكن  ّ َ فَاتَِّبعُوِني يُْحِبْبُكُم  ّ  .تُْم تُِحبُّوَن 

 ينفسـ  يوالـذ(واألحاديث الكثيرة مثـل: 

 ألخيه ما يحبـهحتى يحب  ؛بيده ال يؤمن عبد

 .)لنفسه

تعتبــر لــب العبــادة وأهــم  يوالصــالة التــ 

على المسلم وأكثرهـا  اأشكالها وأقواها وجوًب 

ستقامة له تهدف إلى تحقيق االممارسة من قب 

ــام:  ِم وتجنــب ارتكــاب األخطــاء واآلث ــِ َوأَق

اء  ــَ ِن اْلفَْحشـ ــَ ى عـ ــَ َالةَ تَْنهـ ــَّ َالةَ إِنَّ الصـ ــَّ الصـ

ِذكْ  ــَ ِر َولـ ــَ ِ أَ َواْلُمنكـ َّ ا ُر  ــَ ُم مـ ــَ ُ يَْعلـ َّ ُر َو ــَ ْكبـ

 .)٤٥بوت: العنك( تَْصَنعُونَ 

أهميــة الصــالة  رســول ويؤكــد ال

ا نهـ إللعبد من الخطايـا، إذ  ارً باعتبارها تطهي 

بين المؤمن وبين  التقارب أوقاتها تحول غالًب 

 ان جهـل واقتـرف شـيئً إو ،كثير من الخطايـا

ــة  ــق التوب ــى طري ــه إل ــرع ب ــا تس ــا فإنه منه

ا أرأيتم لـو أن نهـرً (: قال  ،غفارواالست 

بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات 

من  قالوا: ال يبقى )؟يءهل يبقى من درنه ش

ــه ـشـ  ــال: ،ءيدرن ــل الـصـ ( ق ــذلك مث لوات ف

 .)الخمس يمحو هللا بهن الخطايا

والزكاة عبادة مالية ولكـن غايتهـا كـذلك 

ــى  ــة للمجتمــع بالقضــاء عل ــر والتزكي التطهي

ديدة، وتطهير للفرد الفقر المدقع والحاجة الش

ــه بإســعاد  ــه أســهم بمال المعطــى إذ يحــس أن

 ولآلخذ إذ تزيل ما بنفسه من المـرارة غيره،

الحسـد علـى مـن  قلبه مـن يوما قد يتراكم ف

قـال هللا عـنهم: لـذلك  فضـلوا عليـه بـالرزق.

 يِهم َزّكِ ُرهُْم َوتـُ َدقَةً تَُطهـِّ َواِلِهْم صـَ ُخْذ ِمْن أَمـْ

ُ بَِها َوَصّلِ َعلَْيهِ  ّ ْم َو َكٌن لَّهـُ الَتََك سـَ ْم إِنَّ صـَ

 .)١٠٣التوبة: ( يمٌ َسِميٌع َعلِ 

النفوس،  يتقوى فوالصوم وسيلة لدعم ال

سياج النفس وهى المحرك لكـل  هيوالتقوى 

ــر:  ــَّ خي ا ال ــَ ا أَيُّه ــَ ْيُكُم ي ــَ َب َعل ــِ واْ ُكت ــُ ِذيَن آَمن

ْبِلُكْم لَعَلَّكُـ  َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قـَ ْم الّصِ

 .)١٨٣البقرة: ( تَتَّقُونَ 

منافعه ثم ما فيه مـن  لقرآنوالحج يذكر ا

ن فِي النَّاِس ِباْلَحّجِ َيأْتُوَك ِرَجاًال َوأَذِّ الذكر: 

 *ّجٍ َعِميـٍق َوَعلَى ُكّلِ َضاِمٍر َيأِْتيَن ِمن ُكّلِ فَـ 

 ِ َّ الحج: ( ِلَيْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم 

٢٨ ،٢٧(. 

وإلى اللقاء فـي المقـال القـادم إن شـاء 

 .الى تعهللا



 
 

، وأشــهد أن ال ا فســه، شــهد لن كمــا إال هللا وحــده ال شــريك لــه،إلــه لحمــد 

 إله إال هو العزيز الحكيم، والصــالةال خلقه،  ته، وأولو العلم منكدت له مالئوشه

 هــدىالمنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله به الوالسالم على ســيدنا محمــد عبــد

وعلــى آلــه األئمــِة  ،كــره المشــركونعلــى الــدين كلــه ولــو وديــن الحــق ليظهــره 

، القــوَّ  ائزين بكرامتــه، فــ رادتــه، العــاملين بإمره، الن بــأاميالراشدين، المطيعين 

اإلمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـهللا تبــ  رضيلهادين المهتدين، وى صحابته اوعل

 .رينلبيت الطيبين الطاهل اهأمحمد ماضي أبي العزائم، وجميع سيد ال

هــذه المقــاالت كشــَف النــوِر عــن الــذين ال خــوف   ومدده فــينتناول بعون هللا

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمن خالل حزنون مهم يعليهم وال 

ومــا  ،مــه مــنهموكر فنكوَن بفضل هللا ؛بأحوالهم ونعتبرَ  بأخالقهم نقتدي أنعسى 

يزذلك على هللا بعز

 








 جاء في تفسير المراغى:

وا ــُ ِذيَن آَمنـ ــَّ أي إن المصـــدقين  إِنَّ الـ

فيما أتاهم به من الحق مـن  رسول هللا 

 عند هللا.

َوالَِّذيَن هاُدوا  أي والـذين دخلـوا فـي

ــودً  ــودون ه ــوم يه ــاد الق ــال ه ــة، يق ا اليهودي

 .اوهادة: صاروا يهودً 

َوالنَّصارى  واحدهم نصران، وسموا

بـذلك مــن أجـل أن مــريم نزلـت بعيســى فــي 

 قرية يقال لها الناصرة.

 َاِبِئين هــــم قــــوم موحــــدون  َوالصــــَّ

ــبعض  ــأثير النجـــوم ويقـــرون بـ ــدون تـ يعتقـ

 األنبياء.

 َل ــِ ِر َوَعم ْوِم اآلخــِ ــَ ِ َواْلي َّ ا ــِ َن ب ــَ ْن آم مــَ

ــاِلحً  ــان  اصـ ــنهم باإليمـ ــى مـ ــن تحلـ أي مـ

لص با والبعث والنشور وعمل صـالح اخال

 األعمال.

 ْوٌف ــَ ْم َوال خ ــِ َد َربِّه ــْ ُرهُْم ِعن ــْ ْم أَج ــُ فَلَه



 
 


   


 
  

  
   
   


  
   

  




ونَ  ــُ ْم َيْحَزن ــُ ْيِهْم َوال ه ــَ ــواب  َعل ــم ث أي فله

عملهم الصالح عنـد ربهـم وال خـوف علـيهم 

فيما قدموا عليه من أهـوال يـوم القيامـة، وال 

يا ن دهم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم من ال

وزينتها إذا عاينوا ما أعـد هللا لهـم مـن نعـيم 

 مقيم عنده.

إن المـــؤمن إذا ثبـــت علـــى  :الخالصـــة

ــراني  ــودي والنص ــه، واليه ــم يبدل ــه ول إيمان

وبما  ى إذا آمنوا بسيدنا محمد ئ والصاب 

ا ولـم جاء به وبـاليوم اآلخـر وعملـوا صـالحً 

حتـى مـاتوا علـى ذلـك، فلهـم ثـواب  ؛يغيروا

ــد ربهــم، ــم عن ــيهم وال  عمله ــوف عل وال خ

يعتــريهم حــزن، فمــدار الفــالح هــو اإليمــان 

ــوس ــى النف ــه ســلطان عل ــذي ل  ،الصــحيح ال

والعمل الصالح الذي به تتم سـعادتها ويكتـب 

 لها به الفوز في الدنيا واآلخرة.

 قال اإلمام الغزالي:

ــي  ــة النب ــي شــأن بعث ــاس ف  إن الن

 أصناف ثالثة:

 ج) من لم يعلـم بهـا بـالمرة، وهـذا نـا١(

 ا.حتمً 

) من بلغته الـدعوة علـى وجههـا ولـم ٢(

ا، ا واسـتكبارً أو عنـادً  ينظر في أدلتها إهمـاالً 

 ا.وهذا مؤاخذ حتمً 

) صــنف ثالــث بــين الــدرجتين بلغهــم ٣(

ولم يـبلغهم نعتـه ووصـفه،  اسم محمد 

ا اسـمه ا مدلّسًـ بل سمعوا منذ الصـبا أن كـذاًب 

كمــا ســمع صــبياننا أن  ،محمــد ادعــى النبــوة

ع تحــّدى بــالنبوة كاذبًــ  اكــذّاًب  ا، يقــال لــه المقفــّ

فهؤالء عندى في معنى الصنف األول، فـإن 

أولئك مع أنهم لم يسـمعوا اسـمه لـم يسـمعوا 

ضد أوصافه، وهؤالء سـمعوا ضـد أوصـافه 

 .وهذا ال يحرك داعية النظر في الطلب اهـ









منزلة إسالم الوجه  عن إحسان منزلة 

ــات   ــالمين بآي ــد خصــها رب الع ــة، وق عظيم

ا، قـــال  ا وجهـــارً ا وســـر ونهـــارً  تتلـــى لـــيالً 

 سبحانه:

 ٌَن مَ و َو ُمْحسـِ ِ َوهـُ َّ ْن يُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى 

 .فَقَِد اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوةِ اْلُوْثقَى

 ِ َّ ِ هُ  لََم َوْجهـَ ْن أَسـْ ا ِممـَّ َوَمْن أَْحَسُن ِدينـً

  .َوهَُو ُمْحِسنٌ 

ْن أَْسلََم قَْولُهُ تَعَالَى:  َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّ

ِ َوهُ  َّ ِ الَى  .. ُمْحِسنٌ وَ َوْجَههُ  َر تَعـَ اآلَيةَ، ذَكـَ

ا َيِة اْلَكِريَمِة أَنَّهُ الفِي َهِذِه اآل ُن ِدينـً  أََحَد أَْحسـَ

ًنا ِه ُمْحسـِ اِل َكْونـِ ي حـَ ِ فـِ َّ ِ ْن أَْسلََم َوْجَههُ   ؛ِممَّ

تِْفَهاَم اِإلنْ  يِ، ألَنَّ اســْ ــْ ى النَّف ٌن َمْعنــَ مَّ اِر ُمضــَ كــَ

َح فِي َمْوِضعٍ آ ذَِلَك َوَصرَّ اَن كـَ ْن كـَ َر أَنَّ مـَ خـَ

هُ  ــُ َو قَْول ُوْثقَى، َوهــُ ــْ اْلعُْرَوةِ ال ــِ َك ب ِد اْستَْمســَ ــَ فَق

الَى: ــَ َو  تَع ــُ ِ َوه َّ ى  ــَ هُ إِل ــَ ِلْم َوْجه ــْ ْن يُس ــَ َوم

 .ْثقَىُمْحِسٌن فَقَِد اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوةِ اْلوُ 

ِ إَِطاَعتُهُ َوإِْذعَ َوَمْعَنى إِْسال اُنهُ، ِم َوْجِهِه 

اِب  ــَ ِرِه، َواْجِتن ــْ اِل أَم ــَ الَى بِاْمِتث ــَ ِ تَع اُدهُ  ــَ َواْنِقي

ا  ًنا، أَْي: ُمْخِلصــً ِه ُمْحســِ ــِ اِل َكْون ي حــَ ِه فــِ نَْهيــِ

 ِ َّ ِ ا فِيـِه  ِ ال يُْشِرُك فِيِه ِبِه َشْيئًا ُمَراقِبـً  َعَملَهُ 

ُ تَ  َّ رَ َكأَنَّهُ َيَراهُ، فَإِْن لَْم يَُكْن َيَراهُ فَا الَى يـَ اهُ، عـَ

ال ــْ ُق إِس ــِ َرُب تُْطل ــَ ِه َواْلع ــِ ــُد ب ِه، َوتُِري ــْ َم اْلَوج

 .)اِإلْذَعاَن َواالْنِقَياَد التَّامَّ 



 
 

رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 الشريعة.  وأحكامول الدين، أص استيعابها هي:

ا، فروعهـ  ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م بشكل عا -إن كانت المعرفة و
الجوانـب االجتماعيـة ب بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

سان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلن
ســنة، التـــي لحاخلوقــات، كــاألخالق الفاضـــلة، والمعاملــة كافــة الم
ــودً اســتقطب ــات جه ــدمتا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء ألهم ارة م نبي

 .صالحين من الناسوال علماء،واألئمة، وال

 






فتـــارة كـــان اإلمـــام أبـــو  :اللغـــة -٢

العزائم يــرجح مــا يــرجح أو يضــعف مــا 

 ي: فــ يضعف علــى أســاس لغــوى، فمــثالً 

َع تفســـيره لقـــول الحـــق ســـبحانه:  َوســـِ

َماَواتِ  يُّهُ الســَّ البقــرة: ( َواألَْرضَ  ُكْرســِ

: "قبــل أن نــتكلم  ) يقول اإلمــام٢٥٥

تأويل هذه الجملة من اآليــة يجــب أن  يف

ا تطمــئن  بــه القلــوب، فــا  نبــين بيانــً

يخبر عن نفسه بمــا شــاء أن يخبــر، ومــا 

علينا إال أن نسلم مــع الرعايــة بأنــه تنــزه 

، أو يوتعــالى عــن أن يحتــاج إلــى كرـسـ 

واجب علينــا أن لإلى مكان وزمان، لكن ا

 ي، والكرسيال كالكراس ينقول: له كرس

والكيـــف مجهـــول، واالســـتواء  ،معلـــوم

 والســؤال عنــه ،والكيــف مجهــول ،معلوم

بدعة، واإليمان به واجب. وما على العبد 

المــؤمن إال أن يقــول مــا قالــه هللا تعــالى: 

 ِه ا بــِ وَن آَمنــَّ ِم يَقُولــُ ي اْلِعلــْ اِسُخوَن فــِ َوالرَّ

نْ  ّ لٌّ مــِ و  عِ كــُ ــُ ذَّكَُّر إِالَّ أُول ا يــَ ا ۗ َومــَ نــِد َربِّنــَ

ابِ  ــَ ــران: ( اْألَْلب ــت )٧آل عم ــإذا كان . ف

أولى  العلم فنحن يتلك صفة الراسخين ف

ــوله  ــليًما  ولرسـ ــنهم تسـ ــا مـ ، بهـ

فنقول آمنا به كل من عند ربنا. وقــد ورد 

أقــوال كثيــرة،  يالكرســ  يعن العلمــاء فــ 

 ال مــ وروايات بين حسنة وصحيحة، وكــ 

مما يفيد أنه جسم يجــب  يأتى عن الكرس

 علينا أن نسلم معتقدين الجهل بالكيف.

 ي: أن الكرســ ييطمئن إليه قلب يوالذ

 الــذي تعالى، بدليل أن الكتاب هو علم هللا

يجمع العلم يسمى كراًسا، والعرب تسمى 

حــامالً للعلــم،  يا، أالرجــل العــالم كرســي 

ا، الشــريف كرســي  ءيوتســمى أصــل الشــ 

ــد ــكور وق ــى ذل ــرة عل ــواهد كثي . دت ش

 .)١(يعنى: وسع علمه" 

بعــض  فيفقد كان اإلمام  الحديث:-٣



 
 


   

   
   
   

 
  


  
 
  






ف قا األو مدير عام بوزارة  

األحيان يــرجح بعــض األقــوال، ويســتدل 

نجــده  باألحاديث النبوية، فمــثالً  على ذلك

 :قــول الحــق  يعند تفســير الكــوثر فــ 

 َإِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَر )١ :الكوثر.( 

 يفــ فــرد الم: "والكوثر لغــة هــو يقول

 يقد فسر العلماء الكــوثر بمعــانالكثرة، و

جمهور السلف الصــالح أنــه نهــر كثيرة و

: قــال  يروى عــن النبــ و ،الجنة يف

حافتاه قبــاب اللؤلــؤ  ةالجن يف ارأيت نهرً 

إلى مجرى الماء  يالمجوف فضربت بيد

الكــوثر  :قيل ؟ما هذا :فقلت ؛نا أذفرأفإذا 

ثر الكــو(: قــال و )الــذى أعطــاك هللا

". )بــه ربــى فيــه خيــر كثيــر يننهر وعد

 يالــذ يويبدو أن اإلمام ينتصر لهذا الرأ

وجمهــور "  :يؤكــده الحــديثان بــدليل قولــه

الجنة"، ومــع  فينهر السلف الصالح أنه 

ــه "  ــا قال ــو يفصــل م ــك فه ــد فســر ذل و ق

 .كثيرة"  بمعانيالعلماء الكوثر 

قال بعض المفسرين الكــوثر : "وقائالً 

ــول هللا ــت رس ــىع ارد   آل بي ــا  ل م

. فــالمعنى من أنــه ال أوالد لــه عابه 

يحفظون ســنته  اعظيمً  أن هللا أعطاه نسًال 

بــارك ســبحانه فــيهم يجددون شــريعته وو

. مــع مــا ال مكــانفلم يخلو مــنهم زمــان و

كــان مــنهم و ،االضطهادقوه من القتل وال

 . الفاتحونالخلفاء والعلماء والحكماء و

 ،تــهأم الكــوثر علمــاء :وقــال آخــرون

هــم الخيــر هداتها وفإنهم مصابيح األمة و

العلمــاء ( :ألنهــم كمــا قــال  ؛الكثيــر

إن الكــوثر هــو  :قــالواو ؛)ورثــة األنبيــاء

ال شــك أنهــا الخيــر الكثيــر،  يهو ،النبوة

قيل و ،إن الكوثر هو القرآن :اوقالوا أيضً 

قــال فريــق و ،الكوثر هــو اإلســالم :اأيضً 

  شــفاعتهمقام المحمــود وهو ال :آخر

حــق مــا  :وقــال آخــرون .أهل الكبائر يف

ختصــه هللا بــه مــن الفضــائل واألخــالق ا

 .)٢(" والشمائل إلى غير ذلك

 استخالص المعنى علــى مقتضــى -٤

فقد كان أبو العزائم  :يسياق اللفظ القرآن

يجــرى مــع  يما يــرجح القــول الــذ اكثيرً 

نجــد أن اإلمــام عنــد  ســياق اللفــظ، فمــثالً 

ِذيَن إِنَّ الَّ :  ير قولهتفس ِذيَن آَمنُوا َوالــَّ

اُدوا : . يقــول) اآليــة٦٣البقــرة: ( ..هــَ

ــى  واْ "ومعن ــُ ــا آَمن صــدقوا هللا  ي: أهن

ــدوام واال ــع ال ــى ورســوله م ســتمرار عل

. التمسك بعقيدة اإلسالم والعمــل بشــرائعه

وا :وإن فسر بعضهم قولــه تعــالى  آَمنــُ

الم قبــل باألنبيــاء علــيهم الصــالة الـسـ  يأ

، ولكن سياق القرآن  ثة رسول هللابع

يقضى بكشف الستار عن عمــيم الرحمــة 

، أمــا مــن آمنــوا اإلســالم يوالترغيــب ـفـ 

ــاء علــيهم ا ــابقين مــن األنبي لصــالة بالس

به زيــغ وال ضــالل  اوالسالم إيمانً  لــم يَشــُ

، فــذلك ممــا وقــع فيــه اليهــود والنصــارى

معلوم من الدين بالضرورة أن لهم األجر 

ة مـــن أهـــل أهـــل الفتـــر ، أمـــالثـــوابوا

، فإنهم ناجون إلى بعثــة الجاهلية وغيرهم

 ، أمــا بعــد بعثتــهرســول هللا 

 مخلــدين ا، فإنهم يكونون كفارً بهوعلمهم 

 .)٣(" إن لم يسلموا ؛النار يف
 



  

                                                               
                                                         ..    





 
 



ــى  ــوم عل ــرة للهج ــع كثي ــاك دواف هن

 دافعين: يالقرآن، يمكن إجمالها ف

ــع نفســـي - ــائق دافـ ــف الحقـ : تزييـ

بيـًرا عـن اإلخفـاق والعجـز وتحريفها تع

ــة عــن  ــالعجز عــن مواجه ــا؛ ف مواجهته

الخصم يتحول ـ في األعم األغلب ـ إلـى 

 االفتراء عليه.

كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع 

لوصف اآلخرين بها درًءا لالتهام، وهـو 

ما يعرف عنـد علمـاء الـنفس باإلسـقاط، 

ــل  ــن الحيـ ــقاط حيلـــة مـ حيـــث إن اإلسـ

أ إليهـا الفـرد للـتخلص الدفاعية التي يلجـ 

ذلـك  من تأثير التوتر الناشئ في داخلـه؛

أن الغلبــة إنَّمــا تكــون للفكــر األقــوى، 

ــالم ـ  ــدة واإلس ــع ـ عقي ــهد الواق ــا يش كم

وأخالقًا هو األقوى؛ فقوته ليست من قوة 

أتباعه كمـا فـي العقائـد األخـرى، ولكـن 

قوته ذاتية تتأتى من داخله؛ ألنـه الحـق، 

ألنـه  ،السـالم واألمـن ألنه الخيـر، ألنـه

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 العقالنيـة والحـوار 

ــى  ــى القـــوة وإلـ المنصـــف، واللجـــوء إلـ

 واإلفساد ظلًما وعدواًنا. التشويه

: وهـو إخفـاق الغـرب دافع معرفـي -

في مواجهة اإلسالم فكريا على الرغم من 

ــة  ــاديا هزيمـ ــيا واقتصـ ــلمين سياسـ المسـ

وعسكريا في الوقت المعاصر؛ فـاالفتراء 

ــرون  ــي الق ــه ف ــن في ــرآن والطع ــى الق عل

الوسطي جاء نتيجة إلخفـاق الكنيسـة فـي 

يا؛ حيــث تتهــاوى مواجهـة اإلســالم عقائــد

ــة   ــدة الوحداني ــام عقي ــدة التثليــث أم عقي

تعالى، يضـاف إلـى هـذا انعـزال الكنيسـة 

فــي مقابــل أن اإلســالم ديــن  عــن الحيــاة،

ودنيــا، فلــم يكــن أمــام الكنيســة مــن ســبيل 

لصّدِ النصارى عن الـدخول فـي اإلسـالم 

 سوى تشويه رسالة اإلسالم.

ــزال الغــرب ــار ال ي ــى اآلن يم س حت

فكرة إقصاء ونبذ اآلخر، بمواصلة الطعن 

، في القرآن وفى نبـوة النبـي محمـد 
عـت اإلسـالم بأنـه هـو في الوقت نفسـه ين 

 الذي يمارس إقصاء اآلخر.

فالكنيسة ال تعترف باإلسالم ديًنا، وال 

ــد  ا  بمحمـ ــً ــالقرآن كتابـ ــا، وال بـ نبيـ

مقدًسا؛ فـالقرآن عنـدهم أكذوبـة واختـراع 

دي، أو هو إرث يهودي أو نصراني، محم

،  ومحمــــد  ٌم تــــاريخيٌّ نفســــه َوهــــْ

صحابة متوحشون، والمسلمون برابرة وال

ومصاصو دماء وهمج... مع علمهم ـ بـل 

ــر  ــالم احتـــوى اآلخـ ــأن اإلسـ ــنهم ـ بـ يقيـ

واعترف به، بل ال يتم اإليمان للمسـلم إال 

باإليمان بجميع الرسـل واألنبيـاء والكتـب 

ــي ــماوية الت ــه  الس ــا هللا علــى أنبيائ أنزله

 صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين.

واقــف ال تحصــى لتأكيــد أن وهنــاك م

عالقة اإلسالم باآلخر تقوم على السـماحة 

ــك أن  ــن ذل ــه. م ــرام حقوق ــة واحت والعدال

القــرآن الكــريم أكــد أن اخــتالف الــدين ال 

يجوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابن، وأنه 

إذا كانت هنالك أطراف معادية وبيننا وبينها 

خصام، فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات 

َنآُن دالــة، قــال تعــالى: الع ِرَمنَُّكْم شــَ َوالَ َيجــْ

قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ هَُو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى 

ونَ  ا تَْعَملــــُ َ َخِبيــــٌر بِمــــَ ّ َ إِنَّ  ّ واْ   َواتَّقــــُ
 .)٨: المائدة(

ولطالما احتكم مسـلمون وغيـر مسـلمين 

ة تفرض لإلى القضاء اإلسالمي؛ فكانت العدا

نفسها دون تفرقة بين األطـراف المتنازعـة، 

يشــهد لــذلك عشــرات المواقــف العمليــة فــي 

تــاريخ الحضــارة اإلســالمية، ومــن ذلــك مــا 

له التاريخ عـن عمـرو بـن العـاص   سجَّ
عندما كان والًيا على مصر في عهد الخليفـة 

واشـتبك ابـن  الراشد عمر بن الخطـاب 

طان أحد المصـريين، وأغـراه سـلعمرو مع 

أبيه فضرب الرجـل، ومصـر يومئـٍذ حديثـة 

ر أن يســـتكين  عهــد بــالفتح، وكــان المنتظــَ

المضروب البن القائد الفاتح الذي هزم أكبر 

دولـة فـي األرض، لكـن المجنـي عليـه كـان 

يــأنس العدالــة فــي اإلســالم وحكمــه، فأقســم 

، ليبلغنَّ شكواه إلى أمير المؤمنين عمـر 
ذا حماقـة لكن الولد الذي ضربه وجد فـي هـ 

فقال له: افعل، فلن تضيرني شكواك، أنا ابن 

 األْكَرَمْين!

ــاب بــين  ــن الخط وبينمــا كــان عمــر ب

ته وعمــرو بــن العــاص وابنــه فــي  خاصــَّ

مجلسه، والمدينة غاصَّة بـالوفود فـي موسـم 

الحج، تقدَّم المصري المظلوم وقال لعمر: يا 

، إن هــذا ـ وأشــار إلــى ابــن أميــر المــؤمنين

ــربني ــرو ـ ضـ ــه  عمـ ــا توعدتـ ا، ولمـ ــً ظلمـ

بالشــكوى إليــك قــال: افعــل، فلــن تضــيرني 

 شكواك، أنا ابن األكرمين!

فنظر عمر بن الخطاب إلـى عمـرو بـن 

العاص نظرة استنكار وقـال لـه هـذه الكلمـة 

العظيمة: "متى استعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم 

إلـى الشــاكي أمهـاتهم أحـراًرا؟!". ثـم توجـه 

ن وناولـــه ســـوطه وقـــال لـــه: اضـــرب اـبــ 

األكــرمين كمــا ضــربك! لقــد أنصــف ســيدنا 

 اإلسالم بهذا الحكم. عمر 



 




 

 

الســيد ســماحة قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة 

العزميــة  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضــرات خــالل ـشــهر

 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ليلـة  تميأق م١٠/٩/٢٠٢١ ، الموافقه١٤٤٣  ٣ الجمعة فى يوم

ـد محمـد  مائةالبعد  الخمسونو ةبعالسا أهل البيت بقاعة اإلمام المجـدد السـي

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن  ، ماضى أبى العزائم

 .مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـالء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

 :لمصرية، وكان منهابالحديث عن أحالمه لألمة ا

حتـى يتنـاقص العـدد  ؛ ل واحدنجب المصريون ولًدا واحًدا لجييأن  -١

ها سـتنتهي مشـاكل البطالـة والعنوسـة دسـنة؛ وعنـ  ٣٥إلى النصـف خـالل 

 وستزيد الموارد في كافة المجاالت. والسكن، 

، والعمــل علــى تعميــر يــةقعــة الزراععــدم االعتــداء علــى الر -٢

 ها.يل الزيادة السكانية إلالصحراء، ونق

االرتقـاء بالثقافـة والــوعي، واالهتمـام بنظافــة الشـوارع والطــرق،  -٣

والقضاء على فوضـى التكاتـك، وترسـيخ سياسـة الثـواب والعقـاب، وعـدم 

 ترقية الفاشلين.

ا، أن يكون التعليم مسئولي -٤ فيـؤدي المـدرس  ة الشعب والحكومـة معـً

مية يلعت اتباألمة، وتوفر الحكومة منصَّ دوره في إعداد جيل صالح ينهض 

 عب عن الدروس الخصوصية.تابعة للوزارة، ويمتنع الش

ك األضحية، سماحته بعزل وزير األوقاف المصري بسبب صوطالب 

، وبيــع أراضــي قامــاترحة والمودفــع الكفــارات للــوزارة، وإغــالق األضــ 

 حق (السيد البدوي مثال). ربغياألوقاف 

حتـى  ؛ ال بـد مـن معاملـة المـتهم بـاحترامته حديثه بقوله: (وختم سماح

 .حتى تثبت براءته) ؛ متهمتثبت إدانته، وال يعامل البريء ك

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير يالعزم الحليم الشريف عبد اصلوو

 في عهد المنصـور، م الكاظموسى اإلمام  مواقف ، بالحديث عنالبيت 

، ومعالجـة االنهيـار إحكام الواقـع جاهات هي:والتي انحصرت في أربعة ات

ل لسياسية، ثم فصـَّ االشرعية القيادة  األخالقي، والتحديات الداخلية، وتركيز

المـح عهـد المهـدي العباسـي فـي ثمـان نقـاط، وتوقـف عنـد الحديث عـن م

 .الحديث عن البرنامج اإلصالحي لإلمام الكاظم في عهد المهدي

 تقام العزائم يأبم لقصائد اإلماالديني  شادوختمت الليلة بفقرة من اإلن

 خلوف.الفرقة العزمية بقيادة األستاذ أحمد مبها 
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السياق آية أخرى تدل على أنه ينص  فى

علــى أن حــال المــؤمنين فــى الجنــة عــائالت 

وأرحام وأهلون، كما كـانوا فـى الـدنيا وهـى 

ْم  لــه تعــالى:قو اٌن لَّهــُ ْيِهْم ِغْلمــَ وُف َعلــَ َويَطــُ

وٌن  ْكنــُ ٌؤ مَّ ــُ أَنَُّهْم لُْؤل ى * كــَ ــَ ُهْم َعل َل بَْعضــُ َوأَْقبــَ

ا * بَْعٍض َيتََساَءلُوَن  قَالُوا إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنـَ

ِفِقيَن  ــْ ذَاَب * ُمشـ ــَ ا عـ ــَ ا َوَوقَانـ ــَ ُ َعلَْينـ َّ نَّ  ــَ فَمـ

فقوله تعالى:  .)٢٧ – ٢٤:  (الطور  السَُّمومِ 

 ِْغْلَماٌن لَُّهم  أى من أرحامهم، وقوله :

 َِفِقين ا ُمشـْ ي أَْهِلنـَ ُل فـِ ا قَبـْ ا ُكنـَّ  أي قَالُوا إِنـَّ

ــذاب  ــن ع ــيهم م ــهم وأهل ــى أنفس ــائفين عل خ

هللا علـيهم وعلـى أهلـيهم بالجنـة  اآلخرة فمنَّ 

 وبالدرجات العليا بإحسانه  ،برحمته 

منهم، ثم إلحاق  علىدنى باألبفضل إلحاق األ

ذريــة الملحقــين بهــم وهكــذا، وهــذا هــو مــا 

لهــذا  اللغــوي رتوصــلنا إليــه بمحــض التفســي 

 السياق.

هو ما كتبه ابن كثير فى تفسير هذا  وهذا

السياق من سورة الطور فيؤكد هـذا التفسـير 

بقولــه: يخبــر تعــالى عــن فضــله وكرمـــه 

ين وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسـانه أن المـؤمن 

اإليمان يلحقهم بآبـائهم  فيهم ذريتهم بعت إذا ات 

أعين  لتقرالمنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم،  في

منــازلهم، فيجمــع  فــياآلبــاء باألبنــاء عنــدهم 

بينهم على أحسن الوجوه بـأن يرفـع النـاقص 

العمــل بكامــل العمــل، وال يــنقص ذلــك مــن 

بينه وبين ذاك، ولهذا  للتساويعمله ومنزلته 

وما ألتناهم من عملهـم هم بهم ذريت  قال ألحقنا

 .)١(يءمن ش

ثبت لنا هذا عـن إلحـاق الذريـة مـن  وقد

فمـا القـول  ،األبناء واألحفاد باآلباء والجـدود

لَّ عملهــم ونزلــت  فــى إلحــاق اآلبــاء الــذين قــَ

 فى الجنة عن درجة األبناء؟ بالتاليدرجتهم 

ــة ــؤال ال اإلجاب ــذا الس ــى ه ـ معل ـ ـه  يم ـف

قولـه ب  بـيالقرطسـير موضوعنا ننقلها مـن تف

ا: وفـى روايـة عنـه أى عـن ابـن عبـاس نص 



 
 

 إن كــان اآلبــاء أرفــع درجــة رفــع هللا :

األبنــاء إلــى اآلبــاء، وإن كــان األبنــاء أرفــع 

فاآلبــاء  ،درجــة رفــع هللا اآلبــاء إلــى األبنــاء

ــم (الذرـيـ  ــى اس ــون ف ــالى: ةداخل ــه تع ) كقول

 ْتَُهم ــَّ ي ا ذُّرِ ــَ ا َحَمْلن ــَّ ْم أَن ــُ ةٌ لَّه ــَ ي الفُ َوآي ــِ كِ  ف ــْ  ل

فإذا تـدبرنا قولـه  .)٢()٤١: (يس الَمْشُحونِ 

مْ : تعــالى ةٌ لَّهــُ أى لكــل مــن خوطــب  َوآيــَ

وبـالقرآن  بالدعوة إلى اإليمـان بـالنبى 

الكريم منـذ نـزول القـرآن إلـى آخـر الزمـان 

فيقول سبحانه لكل الناس منـذ نـزول القـرآن 

الكريم، أن من العالمات علـى قدرتـه تعـالى 

فينة نوح عليه الصالة س يم فحمل ذريتك نهأ

والسالم، وكان المحمـول أجـدادهم وآبـاؤهم، 

فقال سبحانه عن هؤالء األجداد واآلباء أنهـم 

ــى  ــدعوين إل ــاطبين والم ــؤالء المخ ــة ه ذري

 اإليمان با تعالى ربا وبسيدنا محمـد 

ا مـن عنـد هللا وبـالقرآن الكـريم كتابًـ  ،رسوالً 

بـاء اآلعلـى  تصدق لغة عليه، فالذرية منزالً 

واألجداد مهما علوا كمـا هـو معلـوم للجميـع 

ــاد  ــاء واألحف ــى األبن ــدق عل ــا تص ــا أنه عنه

 واألسباط وإن امتدوا أجياالً كثيرة.

عـن ابـن عبـاس  القرطبـيثم أورد  ومن

  ًإذا دخل أهل الجنة للنبيرفعه  اأيض) :

الجنة سأل أحـدهم عـن أبويـه وعـن زوجتـه 

أدركـَت،  وا مـايـدرك م لموولده فيقال له: إنه

فيـؤمر  ؛ولهـم يعملـت لـ  إنيفيقول: يا رب 

ــه) ــاقهم ب ــع  )٣(بإلح ــابق م ــق وتط ــذا تواف فه

على إلحاق اآلبـاء  الذريةالداللة اللغوية للفظ 

باألبناء باإلضافة إلـى إلحـاق األبنـاء باآلبـاء 

 .بنص صريح عن النبى 

وهـو  هنا ونعود إلى السؤال الرئيس إلى

فــأقول: ، جــة والــدْى النبــى عــن در

بمقتضـــى حقيقـــة إلحـــاق هللا تعـــالى ذوى 

الدرجات األدنـى بـدرجات آبـائهم أو أبنـائهم 

األعلى، أال يحق لى القول ويصح لى التأكيد 

فيكونــا  علــى أنهمــا ســيلحقان بابنهمــا 

 معه فى أعلى أعالى الجنان؟ بلى وهللا.

ــن ــة  فم ــذه األدل ــد كــل ه ــر بع ــذى ينك ال

التى امتألت بها  لقرآنية والحديثيةوالبراهين ا

هللا بـن  المثبتة بـأن سـيدنا عبـد التهذه المقا

المطلـب وسـيدتنا آمنــة بنـت وهـب فــى  عبـد

 .أعلى أعالى الجنان؟

ســبحانه علــىَّ أنــا  امــتنَّ الحمــد إذ  و

الُخَوْيدم العَُبْيد الضعيف بإثبـات هـذه الحقيقـة 

 هـا،، بـل وحتـى فـى عنوان هذه المقـاالتفى 

ــتن كـمـ  ــى بكتا ا ام ــة، عل ــى بعام ــة كتب ب

 عن والدى النبى  هذه المقاالتوبكتابة 

حمـد علـى نعمـه ال وعليهما بخاصة، فله 

 .ومننه التى ال تحصى

الفـم  بمـلءلـى أن أعلـن للعـالمين  وُحقَّ 

ـ  ــوت رـغـ ــأعلى صـ ــوكين وبـ ــف المتهـ م أنـ

 يالصالة والسالم على والـد: المارقين قائالً 

 الجنان. يأعال عه فى أعلىخير األنام م

بنعمته تتم الصـالحات،  الذي  الحمدو

ــى  ــان األكمــالن عل والصــالة والســالم األتم

حبيبــه ورســوله ســيد المصــطفين األخيــار، 

وعلى والديه المجتبين المهتدين وجدودهما 

األطهار، وعلى ذريته بعامة، وعلى عترتـه 

دائمين إلى  اة، صالة وسالمً األكرمين بخاص

 .إلى أبد اآلبدينلدين، بل ويوم ا







  

ا مـن قبـل األخ تردد هذا المصطلح كثيرً 

عبد الرحيم المسمارى أثناء الحوار فى سياق 

تبرير عمليات القتل والتفجير واإلرهاب ضد 

 الجيش الليبى والجيش المصرى.

ومـــا  ،المقصـــود بهـــذا المصـــطلحفمـــا 

 ضوابطه فى الشريعة والقانون؟! 

وكيف استخدم هـذا المصـطلح الشـرعى 

 التفجير والتدمير؟! تبريربيل لالن 

الصــائل: اســم فاعــل مــن 

ــه  ــطا عليــ ــال " أى ســ "صــ

ليقهره، والمصدر " صـيال " 

  .)١(أى االستطالة والوثوب

الصيال: هو االعتداء على الغيـر بقصـد 

  .)٢(الغلبة والقهر أو الضرر واإليذاء

اه: دفع معن  ئل "وبذلك يكون " دفع الصا

حتى لو وصل األمـر  ؛المعتدى ورد عدوانه

لقتــل الصــائل ســواء مــن المعتــدى عليــه أو 

 ممن شاهد االعتداء من الغير.

ويطلق عليـه الفقهـاء " الـدفاع الشـرعى 

ا لـه عـن " الـدفاع الشـرعى الخاص " تمييزً 

 العام " الذى تقوم به الدولة والحكومة. 

-   فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل

ْيُكمْ  َدى َعلـَ َ  َما اْعتـَ َّ وا  َ  َواتَّقـُ َّ وا أَنَّ  َواْعلَمـُ

 ).١٩٤ :البقرة( َمَع الُمتَِّقينَ 

-  َرى ــْ ى األُخ ــَ َداهَُما َعل ــْ ْت إِح ــَ إِن َبغ ــَ ف

ِ  ىَحتَّ فَقَاِتلُوا الَتِي تَْبِغي  َّ ِر  ى أَمـْ يَء إِلـَ  تَفـِ
 ).٩ :الحجرات(

ومـن  ،من قتـل دون مالـه فهـو شـهيد( -

 .رواه أبو داود )قتل دون عرضه فهو شهيد

أرأيـت جاء رجل فقال: يا رسـول هللا،  -

ال (فقــال: ، إن جــاء رجــل يريــد أخــذ مــالى؟

، قـال: أرأيـت إن قـاتلنى؟ قـال: )تعطه مالك

فأنـت (إن قتلنـى؟ قـال:  : أرأيتالق ،)قاتله(

هـو فـى (، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: )شهيد

 "."رواه مسلم) النار

عض يد رجل فنزع يـده مـن  أن رجالً  -

ــى  ــى النب ــاه، فاختصــموا إل ــه فوقعــت ثنيت في

  :ــال ــا (فق ــه كم ــد أخي يعــض أحــدكم ي

ــك ــة ل ــل، ال دي ــض الفح ــارى  )يع رواه البخ

 .ومسلم

" هـو الوجـوب دفع الصيال" ىاألصل ف

 على التفصيل: 

ــنفس: -١ ــن الــ ــدفاع عــ ــل  الــ األصــ

إال فى زمن الفتنة فجـائز واألسـلم ، الوجوب

تكن فتنـة فكـن عبـد ( :لقوله ؛ أال يدافع

رواه  )وال تكــن عبــد هللا القاتــل ،هللا المقتــول

 .أحمد

ا إن بين يدى السـاعة فتنًـ ( :وقوله 

ا ل مؤمًن لرجاا كقطع الليل المظلم، يصبح فيه

ا، ا ويصبح كافرً ا، ويمسى مؤمًن ويمسى كافرً 

القاعد فيهـا خيـر مـن القـائم، والماشـى فيهـا 

خير مـن السـاعى، فكسـروا قسـيكم وقطعـوا 

أوتاركم، واضربوا سـيوفكم بالحجـارة، فـإن 

كخيـر ابنـى فلـيكن على أحد منكم  يغب  دخل

ــو داود )آدم ــد وأبـ ــه  رواه أحمـ ــن ماجـ وابـ

 .ركوالحاكم فى المستد

تفــاق اواجــب ب  عــن العــرض:اع لــدفا-٢

 .العلماء

ــد  الـــدفاع عـــن المـــال: -٣ واجـــب عنـ

  .ما لم يخش على نفسه أو عرضه ،الجمهور

   .أن يكون هناك اعتداء بغير حق -٤

ــً  -٥ ــداء واقعـ ــون االعتـ ــل أن يكـ ا بالفعـ

 .وليس مؤجالً  ""حاالً 



  

اء بااللتجاء إلـى استحالة دفع االعتد - ٦

 .السلطات العامة

ــً  ال - ٧ ا بــــد أن يكــــون الــــدفاع الزمــ

  .ا مع االعتداءومتناسًب 

أن يقــدم المعتــدى عليــه دليــل وبينــة  - ٨

 على وقوع االعتداء 

حظــر مقاومــة مــأمورى الضــبط "  - ٩

 .ممثلى الدولة " من حيث المبدأ

ــر الق -١٠  ـ حظ ـ تــل العـم ـ د عـل يل ب ى ـس

دة " جـرائم الـنفس الدفاع إال فى حاالت محد

  .والمال والعرض "

الحــظ فـــى حــوار األخ عبـــد الـــرحيم ن 

المسمارى أنه برر ما حدث من قتل وتفجيـر 

 ١٣٥لقــوات الشــرطة المصــرية فــى الكيلــو 

 م.٢٠١٧-١٠-٢٠طريق الواحات بتاريخ 

ــك ــأن ذلـ ــت بـ ــم تحـ ــو تـ ــع  انعنـ "دفـ

وهذا كما هو واضح ألصـحاب ، الصائل"!!!

ــدليس  ــة التـ ــليمة قمـ ــر السـ ــول والفطـ العقـ

  .والتزوير

فهــل هــذا التنظــيم اإلرهــابى، المتســلل  -

ــر  ــة غيـ ــرية بطريقـ ــى المصـ ــى األراضـ إلـ

والـــذى جـــاء بهـــدف محـــدد هـــو  ،شـــرعية

اســــتهداف الكنــــائس والمرافــــق الحيويــــة 

كما  ا عليهعتدًي يعتبر م - والشخصيات العامة

 يدعى اإلرهابى الليبى؟!

هل عندما تقوم قوات األمن المصـرية  -

بواجبهــا والتوجــه للتعامــل مــع هــذا التنظــيم 

 ،اإلرهابى لحماية البالد والعباد مـن شـروره

تكــون هــى المعتديــة الظالمــة كمــا يــدعى 

 اإلرهابى الليبى؟!

هل وصل قلب الحقائق وتزييف الـوعى 

 إلى هذا المستوى؟!

بهذا المنطق الفاسـد والسـخيف، يكـون  -

ا " على حق وفى حالة دفاع الخوارج " قديمً 

علـى   يوتكون قوات اإلمام عل ،شرعى

ــذلك  ــول ب ــل يق ــة، فه ــة ظالم ــل ومعتدي باط

 عاقل؟!

ــتغلها  ــى يس ــث الت ــض األحادي ــاك بع هن

" لإلرهاب " للتلبيس علـى عالمى اإل الجهاز

 بد من كشفها وتعريتها مثل: البسطاء، ال

ــديث ــيفيهما اإذا ( :ح ــلمان بس ــى المس لتق

  ).فالقاتل والمقتول فى النار

يــردد الجهــاز اإلعالمــى لإلرهــاب بنــاء 

لهذا الحـديث  -المتعمد  –على الفهم الخاطئ 

مقولة " الدم المصـرى كلـه حـرام "، وذلـك 

 .إرهابى!! ادثبعد كل ح

 .فهل هذا الكالم صحيح؟!

هـــل دم الجنــــدى المصــــرى المكلــــف 

بحراســة األرض والعــرض عنــدما يستشــهد 

يتساوى مع دم اإلرهابى المعتدى الـذى جـاء 

 .بالدمار والخراب والقتل والتفجير؟!

واآليـات القرآنيـة واألحاديـث ، بالطبع ال

 النبوية وأقوال الفقهاء تؤكد ذلك.

ــع المعركــة  مــع ولكــن الهــدف هــو تميي

ــاباإل ــع  ،ره ــه م ــى حرب ــدى ف ــل الجن وجع

اإلرهاب يحارب بال عقيدة وبال دافع، وهـذا 

 هو بداية الهزيمة وهذا هو المطلوب.

لتقـى المسـلمان بسـيفيهما اإذا (إن حديث 

معنـاه إذا تقاتـل ) فالقاتل والمقتـول فـى النـار

المسلمان يريد كـل منهمـا قتـل اآلخـر، فهمـا 

ا علـى قتـل ألن كليهما كان حريصً  ؛فى النار

 صاحبه.

أما الواقعة التى نحـن بصـددها هـو قيـام 

 معتد أثيم باالعتداء على آخر.

فهل المطلوب االستسالم بناء على الفهـم 

 قيم للحديث السابق؟!الس

أم أن الواجب هو دفع االعتداء ولو قتـل 

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

 تدى عليه فهو شهيد وفى الجنة؟!المع

األحاديـث آيـات القـرآن و ههذا مـا تؤكـد

 .الصحيحة وأقوال الفقهاء

 .هذا فى الدفاع الشرعى الخاص

فمـــا بـــالكم يـــا أولـــى األلبـــاب بالـــدفاع 

لشــرعى العــام، المنــوط بــه قــوات الشــرطة ا

 والجيش؟!

ــوب  ــم  -هــل المطل ــذا الفه ــى ه ــاء عل بن

راسة الحدود من الجندى المكلف بح  –السقيم 

ت العامـة، أال يتعامـل مـع آالمصرية والمنشـ 

 أى إرهابى أثيم؟!

 .تفضل!!!مطلوب منه أن يقول له: 

 .لماذا؟! ألن الدم المصرى كله حرام!!!

إلرهــابى فكالهمــا فــى وإذا تعامــل مــع ا

 .النار!!!

ــوله ــى هللا ورسـ ــذب علـ ــة الكـ ــذا قمـ  هـ

 .وتحريف للكلم عن مواضعه

رض والعـرض فإن دفاع الجندى عن األ

وذلـك  ،اواجب شرعى قبـل أن يكـون وطنيـ 

 بالشرع والعقل.

إن دفــع الصــيال حــق شــرعى وقــانونى 

ــباب  ــول الش ــى عق ــه ف ــم تحريف ــانى، ت وإنس

ا للفتنة، ب لجعلهم وقودً بواسطة أمراء اإلرها

 وإسقاط الدول الوطنية. ،سقاط الجيوشإل

وبهذا يتبين لنا ماذا يفعـل الجهـل الـدينى 

العقــل بالشــباب، يحــولهم لعقـــول  يــبوتغي 

ــواطنيهم  ــل م ــانهم وقت ــدمير أوط ــة لت مفخخ

 .والدين براء من ذلك ؛وذويهم باسم الدين
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لعل من أهـم مـا تميـز بـه تـراث اإلمـام أبـى 

العــزائم قــدس هللا ســره، فــى موضــوع مــن أهــم 

ــو اإلنســان ــه تحــدث عــن  ؛ الموضــوعات وه ألن

الحقيقة اإلنسانية قبل ظهورها فـي العـالم المـادى 

المحسوس، المتمثل في عالم الدنيا، فقد أكد اإلمام 

فى كثير من مؤلفاته أن عالم األرواح متقدم علـى 

ـ  ْد الم األجســام، مســتدالً بقولــه تعــالى: ـع َولَقــَ

ُجُدوا  ِة اســْ ا ِلْلَمالئِكــَ مَّ قُْلنــَ ْرنَاُكْم ثــُ وَّ مَّ صــَ اُكْم ثــُ َخَلْقنــَ

مَّ ، وقولـــه: )١١ :األعـــراف( آلَدمَ  تفيـــد  ثـــُ

في عالم الروح  َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم ..التراخي، أي 

..  ْْرنَاُكم وَّ مَّ صــَ لمنــا أن كمــا ســبق فــي ع .. ثــُ

نصــور كــالً مــنكم فــي صــورة معينــة فــى عــالم 

 األرحام.  

وقــد أكــد القــرآن الكــريم علــى هــذه الحقيقــة  

ــان  ــة اإلنسـ ــأة حقيقـ ــبحانه بنشـ ــا سـ ــين ذكَّرنـ حـ

أَةَ الروحانية فى قولـه تعـالى:  تُُم النَّشـْ ْد َعِلمـْ َولَقـَ

َذكَُّرونَ  ْوال تـَ ، فاإلمـام )٦٢ :الواقعـة( األُولَى فَلـَ

ــرى أن ال ــة يـ ــق الحقيقـ ــى خلـ ــى هـ ــأة األولـ نشـ

الروحانية، بل ويؤكد على أهمية تعـرف اإلنسـان 

ــأته  ــن عــرف نش ــول: م ــى فيق ــأته األول ــى نش عل

األولــى، ســارع إلــى نيــل الســعادة فــى النشــأة 

األخرى، ومن جهل نشـأته األولـى اعتقـد الخلـود 

فى الدنيا فعمل لها، فهلك وأهلـك وال خلـود فيهـا؛ 

الحيـوان بمعرفـة نشـأته  وإنما يتميز اإلنسان عـن

األولــى، وإال فهــو حيــوان وأضــل منــه، والنشــأة 

األولى هى الَخلـق األول لإلنسـان مصـداقاً لقولـه 

ٍق نُِّعيــُدهُ تعـالى:  َل َخلـْ َدأْنَا أَوَّ ا بــَ  :األنبيــاء( َكمــَ

ي ، وقوله: )١٠٤ ْم فـِ ِل بَْل هـُ أَفَعَِيينَا بِاْلَخْلِق اْألَوَّ

 . )١٥ :ق( يدلَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجدِ 

ق الجديــد المــراد هنــا هــو هــذا الهيكــل والخلـ 

ره الحـق أطـوارً يالجسمان ا فـي عـالم ، الـذي طـوَّ

بطن األم، ليـؤدي دوره فـي الـدنيا إلـى أن تنتهـي 

منه األنفاس، واللْبس جاءنا مـن ظـن اإلنسـان أن 

ــو أدرك  ــه، ول ــا) أى حقيقت ــو: (أن ــل ه ــذا الهيك ه

مؤقـت لحقيقتـه،  الحقيقة لعلم أن هذا الهيكل سـكن

إلنســان إنســان بمعنــاه ال بمبنــاه، يوضــح وأن ا

اإلمام أبو العـزائم ذلـك فيقـول: الخلـُق األوُل هـو 



  

   

ــَت،  ــن أن ــك م ف ــاء ليُعّرِ ــُد ج ــُق الجدي ــَت، والخل أن

فالخلق األول خلق حقيقة اإلنسان ومعناه، والخلق 

الجديد خلق جسم اإلنسان ومبناه، ووظيفـة الخلـق 

لــه يتعــرف اإلنســان مــن خالالجديــد (الجســم) أن 

ــم  ــانى والحك ــن المع ــه م ــه هللا في ــا أودع ــى م عل

ــددة  ــم المح ــدة الجس ــت م ــإذا انقض ــرار، ف واألس

بالموت، رجـع الـى أصـله وهـو التـراب، وبقيـت 

حقيقة اإلنسان بمكوناتها، لتكمل رحلتها فـى عـالم 

 جديد هو البرزخ.

د مـر بسـبعة لنـا أن اإلنسـان قـ يوضح اإلمام 

قبـل إبـرازه إلـى الكـون المحسـوس،  ابـدءً  أطوارٍ 

ــبعة  ــواٌر س ــان أط ــره: لإلنس ــدس هللا س ــول ق فيق

 ي: فكــان ـفـ ابعــد طــوٍر بــدءً  ايتطــور فيهــا طــورً 

حضرة العلم، ثم خصصته اإلرادة، ثم كان حقيقـة 

 اإنسانية أمام هللا تعـالى، ثـم تعلقـت بـه كـن إيجـادً 

اإلنســان قبــل  يـهـ  يالـتـ  -للحقيقــة اإلنســانية أوالً 

ثم واثق األنبياء لرسـول  -وزه لألعيان الكونية بر

، ثم كان يـوم "ألسـت بـربكم"، ثـم كـان هللا 

ــذه  ــل ه ــالى؛ وك ــة وهللا تع ــين المالئك ــالف ب الخ

 األطوار قبل إبرازه فى الكون المحسوس.

ويدعونا اإلمام فى جوامع كلمه إلى الرجـوع 

ة اإلنسـانية إلى النشأة األولى للتعرف على الحقيقـ 

 فى الِحكم:فيقول 

ــدء  ــدء الشــهود، مــؤد إلــى نســيان ب نســيان ب

الوجــود، ونســيان بــدء الوجــود مــؤد إلــى نســيان 

العهود، ونسيان العهود مؤد إلى فك القيـود، وفـك 

القيود مؤد إلى نسيان الملك المعبـود، ثـم يتسـاءل 

قائال: كيف يجهل اإلنسان نشأته األولـى، وينسـى 

د  ل إلى أسفل سافلين، عهد المولى، ويمي وهـو ُمعـَ

: ارجـع إلـى ألعلى عليـين؟، وينصـح ولـده قـائالً 

العـــدم ليظهـــر ـ يعنـــى هـــو ســـبحانه ـ وتخفـــى، 

ال، ويقول له: كن لربك طفـالً  يكـن  فيظهرك مجمَّ

ا، بمعنى اعتمادك الحق عليه، وكن لـه ا وأم لك أبً 

ا فى بطن أمك يخرجك بأنوار شـهوده، وكـن جنينً 

 ا يصـورك ويـنفخ فيـك مـن روحـه، مهينًـ  له مـاءً 

ا ا يخلقـك بيديـه، ويجعلـك خليفـة نائبًـ وكن له طينً 

 عنه فى أرضه.

ــاطن وحــد  ــة ظــاهر وب ــم أن لكــل حقيق واعل

ومطلع، فاإلنسان ظاهره الجسـم، وباطنـه القلـب، 

وحده الروح، ومطلعه نفخة القدس، والجسـم ظـل 

الروح، والروح ظل نفخة القـدس، ونفخـة القـدس 

ــا ــل هللا، ق ــالى: ظ ٌل فِــ ل تع ي َجاعــِ ي اَألْرِض ِإنــِّ
ةً  فــَ إِذَا ، وقـال فـى الخليفـة: )٣٠ :البقرة( َخِل فـَ

وِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجدِ  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمن رُّ  ينَ َسوَّ
 .)٢٩ :الحجر(

ــر  ــن ســـر التنـــزل وسـ ــام عـ ويكشـــف اإلمـ

الظهورفى البدء، من قبـل الخلـق واألمـر، فيقـول 

   فى القصيدة:

ــىف ان ت ٌر نع ق  ء ن  ى ال
ـى ْ ء  َ حاَل ال َن ال أي  ال 

ُ فى أزل ) ق  ة هى (ك ل  م 
رً  ـىن ِ ت س ال ق ف   ا أ

هــا لع اُر  ق أن رٌة أش  بل ص
ى تها فى حال تل س ع  م ق

ُهـا جه ح ان ال  ِ  فى عال الغ
ـ س ُت ق فى الق اُرها أش  ىأن

ٍ وأمٍ  فــى أزلٍ  ل خل  م ق
ـى ار تع ة العل فى أس  فى ح

 ُ لى والِزمهـاالغ ق فى ال   أش
ــه ال ا فى م لى ب  سُّ ال

ــ أزالً  ٌر أضاء ل صافاه  ن
ـــى ف ُن  نى وال ه  ُّ  ال

َق هللاُ آَدمَ   وقد ورد فى الحديث الشريف: (َخلـَ

وَرتِه) ِويفســر اإلمــام أبــو العــزائم هــذا  ى صــُ َعلــَ

ــول: آدم  ــديث فيق ــو ا الح ــذى ه ــوق ال لمخل

تجلى فيـه الحـق سـبحانه لخلقـه، فـإن هللا سـبحانه 

خلق آدم علـى صـورته، ولـيس المـراد أنـه خلقـه 

على صورة لها أبعـاد وحـدود، وكـٍم وكيـف، بـل 

 المراد أنه جمله بمعانى صفاته، وجمال أخالقه.

ــى ــميع والبصــير  ومعن ــات الس ــذا أن تجلي ه

ــات  ــك، هــي تجلي ــدبر في ــتكلم والخــالق والم والم

ألنها أسـماؤه، فكمـا تسـرى أشـعة الشـمس  ؛ بكر

فيك فتنتفـع خاليـاك، فـإن شـمس التجلـي مشـرقة 

ا فيــك مــن مظــاهر ا ســوي ا، فتُظهــرك إنســانً أيضــً 

الربوبية، وكما ال يدعى من تشرق عليـه الشـمس 

يستطيع عبـد أن يـدعي  أنه عين الشمس، كذلك ال

شراقات أنوار الربوبية عليه أنه رب، إبإمداداته و

ـ  ــكوـم ــى ذل ــماء هللا  ؛ ن ادع ــل أس ــك، فك ــد هل فق

اته تنزلت فيك على قدر أهليتك واستحقاقك، وصف

، مسـتعارة  ولكن مع الفارق أن صفات هللا حٌق 

لإلنسان، فهى  بحكم األصـل ثـم سـرى حكمهـا 

بحكـم  -وابـل نفوسـنا لهـابحسـب اسـتعداد ق -فينا 

 الخلق على الصورة الرحمانية.

ال يوجـد هنـاك خلـط وبناء على هـذا الفهـم فـ 

بــين العبــد والــرب، وال يوجــد تــواٍز بــين الخــالق 

والمخلوق، وال يوجد وحدة وال حلول وال إتحـاد، 

ال يمكـن أن يصـبح  يقول الشيخ ابن عربـى 

ــً  ــاد أرباب ـ العب ــهم و يا ـف ــوت إأنفس ــروا بنع ن ظه

دهم، فإنك ال تصبح ملكـاً بصـولجان مسـتعار، سي

ولجان، إنمـا ثم ما أبعد الفرق بين صـولجان وصـ 

فــافهم وال تقــع فــى الخــذالن ألفــاظ، هــو اشــتراك 

ــى  ــالى عل ــا يتصــف الحــق تع وســوء األدب، إنم

ن اتحـــدت إمقتضــى ذاتــه، فتختلـــف الصــفات و

األسماء، واأللفاظ واحدة والحكم مختلـف، والعبـد 

عبود، ويؤكـد اإلمـام أبـو العـزائم عبٌد والرحمن م

تعــالى، ن إ: العبـد عبـد وعلـى هـذا المعنـى بقولــه

ــرب رب و ــد ن تإوال ــاك أن تنســب للعب ــزل، فإي ن

من الجمـال والكمـال، والتصـريف والبيـان،  اشيئً 

والهـدى والتقـى، إنمــا هـو: مظهـر والظــاهر هللا، 

وهكذا ظهر اإلنسان على صورة الـرحمن، يقـول 

 :هللا سره موالنا اإلمام قدس

ِ ٱَ ـمِ  ِّ اَرِة  ل َّ ْ َف الِ ٱِم َ ْل َّ  ل
َ ـيَ َ َأـُخِلقْ  َ ٱاُن ِ ـا ِإْن   الِ ـِإلْج

 َ ْل ِّ ى َوُج رته ال َت ص  َحَّٰى ِصْ
 ٰ َ ُر  ُي َ ُن ِّ ٱِ َ  الِ ـَال ِمَ ـبِ  ْل

 َ ُل ِّ َ ُ ٱ ُ َـٰ ٰ َلهُ ـَحَّٰى تُ  لَّْح َ 
َاالً  ا حَ  ِم  اِليـِل ِوَص ـاَل نَْ ـَعِل

ى َ َ  َأَتْ َأَك ـاُن َمْ ـَأَا ِإْن  ِـلَّ ٱَ
َ ِف ْ َلقَ  ْ َة ـِه مُ ـُ  !اِل؟ـَألْجَ ٱَّ

ُكَ  ُ َ ٱ َوَتْغ ُلهُ ـيَ  ىٰ ـلُّْع ْ َ َف ُّ  ُع
 َ ٌّ ِفي هَ  َوَأْن  ِإلْضَاللِ ٱَ ـَغِ

َكَّ  َءَك َأوَّالً ـَ ـا ِإنْ ـَأيَ  ْ ـَت ْ  اُن َب
 ََ ِ َالِ ٱَ ـلَ  ىٰ ـُألولَ ٱ َ ـَو  ِإلْ

ُركَ  ِّ َ ُ ٱ ُ َـٰ ْ  لَّْح َرَة ُح  ِهِ ُص
 ُّ َ ْفِل  َوَتْ ُّ ِٱِلل َ  ْلَاِليٱ ِ ـْل









  
 

ُكنْ أباح له سبحانه بقوله:  التمتـع  اسـْ

ــل فيهــا،  ــام والتنق ــة بــالجلوس والقي ــي الجن ف

ــن األغذيــة  ــا فيهــا م ــاح لــه ســبحانه م وأب

ُث واألشربة والفاكهة  ًدا َحيـْ ا َرغـَ َوُكَال ِمْنهـَ

 . )٣٥ البقرة:( ِشْئتَُما

 َال  لــيس المــراد منــه األمــر؛ بــل َوكــُ

ُث لمــراد منــه اإلباحــة بــدليل قولــه ا َحيــْ

، والرغد: هو العيش الواسع الهنيء، ِشْئتَُما

ولكنــه ســبحانه حظــر عليهمــا شــجرة عيََّنهــا 

 لهما تعييًنا ال يحتاج للشك. 

وفي تفسير الشيخ العقاد في قوله تعـالى: 

ْئتَُما ُث شــِ ًدا َحيــْ ا َرغــَ الَ ِمْنهــَ  البقــرة:( َوكــُ

دم مع زوجتك في الجنة آ ايعني: تمتع ي  )٣٥

ــة المالئكــة، وعلــى  ــار والحلــل وخدم بالثم

رأسك تاج العـز، ومعـك كلمـة كـن، لـك مـا 

تشــاء بــأمري، فكــان حســه يتــنعم بريــاحين 

الجنة وثمارها المتنوعة، وقلبه يتمتع بـأنوار 

آيــات هللا وأســرار تجلياتــه، وكانــت روحــه 

تتمتـع بــأنوار قـرب هللا ومعيتــه واألنـس بــه 

 ،ــال ــا  وق ــق: لهم ِذِه الح ــَ ا ه ــَ َوالَ تَْقَرب

 . )٣٥ البقرة:( الشََّجَرةَ فَتَُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ 

ــيح  ــرآن" يب ــرار الق ــيره: "أس ــي تفس وف

د أبو العزائم بإشارة:   اإلمام المجّدِ

 ما الحكمة في إسكانهما الجنة؟. 

ــيتهما وإهباطهـمـــ  ــي معصــ ــى وفــ ا إلــ

 األرض؟. 

ياهما عـن زالل الشيطان إإوما الّسر في 

 الجنة؟. 

ــأن هللا  ــر ب ــن الس ــام ع ــف اإلم ــم يكش ث

أسكنهما الجنة وهو يعلم أنها ليست دار بقـاء 

ما فيهـا مـن النعـيم  لهما اآلن؛ ليُْشِهَدهما 

ــة والصــفاء،  ــاءة ودوام العافي والبهجــة والهن

ــى  ــا إل ــإذا أهبطهم ا ف ــَّ ــذكراها، فحن األرض ت

قا ذريتَهما إلي   ا. هإليها وشوَّ

وقــدَّر ســبحانه المعصــية عليهمــا ليعلمــا 

أنهما أُهبطا من دار النعيم والمسرة والبهجـة 

بمعصــية واحــدة، فيخــافون أن يحرمــوا مــن 

ــاٍص  ــي مع ــوا ف م وقع ــُ ــا إذا ه ــوع إليه الرج

 أخرى في الدنيا. 

 وحكمة وسوسة إبليس آلدم أن إبليس مـا

ــنفس  ــت الـ ــد أن تحركـ ــوس آلدم إال بعـ وسـ

وقت كان يجب عليهـا أن  ياألمارة بالسوء ف

ن إليـه عنـد تسكن، أمرهـا هللا تعـالى بالسـكو

ــة  ــي الجن ــنعم المتواليــة ف إســباغه ســبحانه ال

متمنيـة  -حفظنا هللا من شرورها  -فتحركت 

 البقاء في الجنة.

فاتصل بها مجانسها إبليس وقوي عنـدها 

ــل، ــذا األم ــم آلدم  ه ــه، فأقس ــا ل ــتد طلبه فاش

ـ  ــذه الـش ــن ه ــال م ــه إن أك ــاال جوزوجت رة ين

َن البقاء، قال تعالى:  َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَُكَما لَمـِ

ِحينَ   -؛ أي: أنـــه )٢١ األعـــراف:( النَّاصـــِ

دا نصـحه لهمـا بـاليمين  -لعنه هللا  أقسـم مؤيـِّ

الفاجرة، ولم يكن آدم يعلم أن أحًدا يقسم بـا 

 كاذًبا.

ــه  ــت الحكمــة أن يظهــر آدم وزوجت فكان

يتصــل بهــا إبلــيس  عــداوة تلــك الــنفس التــي

ة فيزلهما عما هما فيه، سواء أكـان فـي الجنـ 

 أو في غيرها. 

، والعناية منه، ونيل الخير  والعصمة با

 في الدنيا واآلخرة به سبحانه.

ِذِه : وفــي قولــه هللا تعــالى ا هــَ َوالَ تَْقَربــَ



  

؛ )٣٥ البقرة:( اِلِمينَ الشََّجَرةَ فَتَُكوَنا ِمَن اْلظَّ 

أمن آدم بُسكنى الجنة متمتعًا بكل ما  هللا 

ابتدعتــه يــد القــدرة فيهــا لحكمــة خفيــت عــن 

 العقول السليمة، بل وعن أرواح المالئكة. 

 ولما كان األمر بالسكنى ال يقتضي البقاء

األبدي فيها، بل يفيد أن إسـكانه فيهـا تكرمـة 

مـن النعـيم  له ليحيط علًما بجمالهـا ومـا فيهـا

المقيم ألهلها، فيشتاق إليهـا إذا فارقهـا؛ قـدَّر 

كـون األمـر والنهـي سـببين هللا في أزله أن ي 

للســـعادة والشـــقاء، وحجتـــين علـــى ســـابقة 

 الحسنى أو سابقة السوءى. 

ــدر  ــرح ص ــإن هللا يش ــه ف ــبقت ل ــن س م

الحسنى الجتناب المنهيـات والمسـارعة إلـى 

ى المأمورات، ويجعل مـن سـبقت لـه الحسـن 

عاجًزا عن إتيان ما نهى هللا عنه لفقد الداعي 

 ية. ولفقد من يعينه أو ما يعينه على المعص

أما من سبقت له السوءى فـإن هللا تعـالى 

يستدرجه؛ وييسـر لـه مـا بـه يقـع فيمـا نهـى 

 ويترك ما أمر هللا به.عنه؛ 

ر لـه  وهللا تعالى قدَّر عليه المعصية ويسـَّ

مـارة بالســوء مـا يعينـه عليهـا مـن الـنفس األ

التي تحركت في طلب الخلـود؛ ومـن إبلـيس 

 وع في المعصية. الذي وسوس إليه بالوق

وجعـــل لتلـــك المعصـــية حكمـــة عليـــة، 

أعظمها عاقبة: أن هللا تعالى أعلم عبـاَده أنـه 

، يقبل التوبـة ممـن خـالف أمـره غفور رحيم

 ونهيه وتاب إليه سبحانه.

ــه تعـــال ِذِه ى: وفـــي قولـ ــَ ا هـ ــَ َوالَ تَْقَربـ

؛ ليس المراد بالقرب )٣٥ البقرة:( الشََّجَرةَ 

ــالى:  ــه تع ــدليل قول ــاني، ب ــرب المك ــا؛ الق هن

ْئتَُما ُث شــِ ًدا َحيــْ ا َرغــَ الَ ِمْنهــَ  البقــرة:( َوكــُ

ــا )٣٥ ــاع به ــي عــن االنتف ــراد النه ــل الم ، ب

 بحسب ما تقتضيه مادتها. 

ا، وال  والنهي شامل أنهما ال يقربانها معـً

ألن هللا تعالى  ؛يقربها كل واحد منهما منفرًدا

 عيَّن الشجرة باإلشارة إليها. 

ــأن  ــه بعــض المفســرين ب ا لمــا ظن ــً خالف

ا  -المراد نوع الشجرة ال الشجرة بعينها  دفعـً

ـ-لنسبة المعصية إلـى آدم  أويل ال ، وهـذا الـت

هُ لى: بعـد قولـه تعـا ينبغي ى آَدُم َربـَّ َوَعصـَ

َوى ــَ ــه:( فَغ ــر )١٢١ ط ل غي َؤوَّ ــُ ــا ي ، وإنم

الصــريح مــن األخبــار التــي تتحمــل معــاني 

 كثيرة. 

ومن تأول الصريح الذي ليس فيه تلبيس 

تشبه بإبليس لتـأويله حين امتنع عن السجود، 

ــره  ــة أم ــن مخالف ــريم م ــه هللا الك أعــوذ بوج

 .ونهيه

وقد ذكر الشيخ العقاد أن هللا تعالى أوجد 

في الجنة شجرة هي بـاب ابتالئـه واختبـاره، 

وكان من خواص تلـك الشـجرة أن مـن أكـل 

منها يحتاج إلى بول ودفع فضالت، وليسـت 

في الجنة فضالت، والذي يستريح لـه القلـب 

أبهمهــا ولــم  حيــثأن الشــجرة يعلمهــا هللا 

 يبينها.

وقد سبق في علـم هللا تعـالى أن تسـتحكم 

العداوة بين آدم وإبليس بسبب عدم السـجود، 

رد وأُبعــد عــن الحضــرة، فلمــا تمتــع آدم  فطــُ

بالجنة وقف إبليس على بابهـا ينتهـز فرصـة 

 يتمكن فيها من خصمه. 

وكان من عادة سيدنا آدم أن يخرج علـى 

أمامها، فخرج تي باب الجنة لينظر الوسعة ال

ا مع السيدة حـواء فنظـر إبلـيس إلـى آدم يومً 

ــدرً  ــان أمــر هللا ق ــة، وك ــن مــن الحيل ا وتمك

 ا. مقدورً 

فإنه تزيَّا فـي زي الصـلحاء وظهـر فـي 

حال الخاشعين وبكى أمامهما، فالتفـت سـيدنا 

آدم إلــى تلــك الحالــة العجيبــة وقــال لــه: مــا 

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

ــبهم لا ــأل هللا قل ــذين م ــانيين ال ــة الروح مالئك

ا علــى عبــاد هللا، وإننــي أبكــي رحمـة وعطفًــ 

 عليك ال على نفسي. 

قال له: ما الذي تراه فـيَّ حتـى تبكـي؟!، 

فقال: إن هللا أسكنك في الجنة ومتعك بنعيمها 

وسيخرجك منها، والشجرة التي نهـاك عنهـا 

اسمها شجرة الخلد؛ فـإذا أكلـت منهـا فأبشـر 

لود وتأكـد بالبقـاء، وإنـي أقسـم لـك بـا خلبا

 العظيم أني لكما من الناصحين.

فتأثر آدم لهذا الحادث ووافق كالم إبليس 

مــا فــي نفســه مــن تمنــي الخلــود، وتعــارض 

ــجرة  ــن الش ــل م ــأن ال يأك ــر هللا ب ــه أم أمام

؛ وكيـف  ونصيحة هذا الملَك الذي يقسـم بـا

 ؟!. يجرؤ أي مخلوق على الحلف به باطالً 

اجتهد آدم، والمجتهد إن أخطأ له أجـر، ف

ونسي قول هللا له بـأن الشـيطان لكمـا عـدو، 

وأقدم على األكل من الشـجرة؛ فتنـاول منهـا 

 وتناولت حواء.

ــا  ــى جوفهم ــرة إل وبمجــرد وصــول الثم

تطــاير التــاج عــن رأســه، وانخلعــت الثيــاب 

عنهما، وفرت الطيور من حولهما، وتباعدت 

تزلهمــا الخــدام، اعأثمــار األشــجار عنهمــا، و

ــورة  ــتران الع ــا فصــارا يس ــدت عوراتهم وب

 .بأوراق الجنة

وقد بـيَّن اإلمـام أبـو العـزائم فـي كتابـه: 

ــل  ــت قب ــجرة كان ــدار" أن الش ــور الم "الطه

ــد المعصــية صــارت  ــة، وعن المعصــية قريب

َوالَ قولـه: ب  بعيدة: فالشجرة أشـار هللا إليهـا

اِلِمينَ  َن الظــَّ ا مــِ َجَرةَ فَتَُكونــَ ـِذِه الشــَّ ا هــَ  تَْقَربــَ
يـان ، ثـم أشـار إليهـا عنـد إت )١٩ األعراف:(

ن معصية آدم بقوله سبحانه:  ا عـَ ْم أَْنَهُكمـَ أَلـَ

 . )٢٢ األعراف:( تِْلُكَما الشََّجَرةِ 

فاإلشارة األولى تعين أن الشـجرة كانـت 

ة تعين أنها كانت بعيـدة ني مشهودة آلدم، والثا

ألنــه حجــب عــن شــهود تلــك الحقــائق  ؛عنــه

  الرتكابه المعصية.



 

 وتضييق اخلناق عودية  الس 

 على العمالة اليمنية 

 

 

 انحسب أن هـذه الحـرب بنتائجهـا سـتكون سـببً 

ايــة الــدور الســعودي فــي ا فــي نهكبيــرً  اتاريخيـ 

 ؛اليمن، وربما في نهاية الدولة السعودية ذاتها

ألن التضحيات التـي قـدمت علـى مـذبح الحـرب 

ثمنهــا غــاٍل للغايــة، وهــي مــن شــدة هولهــا 

وقسوتها لن تعيد عقارب الساعة إلـى الـوراء، 

عصر جديد من العالقات بـين ل بل ستكون فاتحة

يان طعـم الدولتين لن يستطيع فيه اليمنيون نسـ 

الدم والنار التي أشـعلتها الدولـة السـعودية فـي 

) قبـل أن يُطـل عليـه ليـل آل سـعود اقلب هذا البلد الذي كان (سعيدً 

 الطويل". 

هذا العدوان على اليمن ليس األول من نوعه، بل هو سلسلة طويلة 

ــدأتها الســعودية منــذ ثالثينلتمــن العــداوات ا ــة ب ات القــرن ـيـ اريخي

ومحاولة محوها من الخريطة الجيوسياسية  ،يمنالماضي البتالع ال

فــي إطــار سياســتها التوســعية. لكــن عــدوان هــذه المــرة بــدا أكثــر 

ا لتحالف عسـكري اجتمعـت ا واصطفافً شراسة وغلظة وحدة وحجمً 

أس المــال راكــز رفيــه القــوة العســكرية واالقتصــادية  والماليــة لم

لوجسـتي العربي بقيادة السعودية وبرعاية أمريكيـة، ودعـم دولـي 

واستخباراتي، وهو األمر الذي زاد مـن انتفـاخ "جارتنـا الشـقيقة" 

وزاد من بجاحتهـا فـي اسـتعراض وفـرد عضـالتها فـي االسـتقواء 

فأسرفت في القتل بوحشية قسوتها وفداحة الـدماء النازفـة  ،بالغير

ــي اســتهدافها ــدني ف ــدمير للم ــات الســكانية وت ــاء والتجمع ين األبري

لتحتية. ونحسب أن هذه الحرب غيـر العادلـة مقدرات البلد وبنيته ا

 وغير األخالقية لن تكون األخيرة، فالمتأمل لتاريخ العالقات اليمنية

السعودية في شقها الخالفي الدامي سيكتشـف كـم هـي المواقـف  –

فـي  اود كـانوا دائمًـ أن آل سع والمراحل التي توشحت بالدم، وكيف

بها وقوتهـا وتفاعلهـا من قدرة شع اموقف المعادي لليمن، إما خوفً 

فـــي  اللنهضـــة والتطـــور واالزدهـــار، أو طمعـــً 

 ثرواتها وأرضها. 

الحـرب الحاليـة إن فهم طبيعة وأهداف ودوافـع 

م وال ٢٠١٥التــي تشــنها الســعودية منــذ العــام 

ت افـ ما االلتتزال مستمرة ومدمرة ال يستقيم دون

إلى الماضي، أو على األقل إلى بعـض صـفحاته 

ن (عاصـــفة الحـــزم) ليســـت الداميـــة لنعـــرف أ

، أو استثناًء، لكنهـا امتـداد لتـاريخ طويـل انشازً 

من الحروب بين السـعودية والـيمن التـي كانـت 

تقف خلف أطماعها التوسعية اللتهام اليمن بمسـاندة ودعـم القـوى 

ا ا مـا تعتمـد عليهـا سياسـي ائمًـ د نـتالتي كااالستعمارية اإلمبريالية 

 ألراضي اليمنية.ا في عدوانها القتضام اوعسكري 

وقد حكمت عالقة السعودية باليمن في التاريخ الحـديث والمعاصـر 

 :ثالثة ملفات، أو إشكاليات كبيرة هي

اســـتقطاع الســـعودية لمســـاحات واســـعة مـــن األراضـــي اليمنيـــة 

حضـرموت لتقتطـع و رةمهـ ي أراضي الا توغلها فوأخيرً  ،الحدودية

، وإثـارة الحـروب ألف كم مربع في سياق هذا العدوان الغاشـم ٤٢

بين شطري الـيمن، وارتباطهـا بعصـبة مـن رؤسـاء القبائـل الـذين 

كانوا يشكلون القوة الضاربة في تهديد نظام الحكم، وتدخالتها فـي 

بير حتى وصل بها األمـر فـي فتـرات مـا إلـى تـد ؛الشؤون الداخلية

ية، أو التخطيط لها عند وصول مناوئين لها إلى قمة اسسيانقالبات  

 .ملف العمالة اليمنية اوثالثً  السلطة،

وفيمــا يخــص الملــف الثالــث وهــو محــور حــديثنا هنــا، فقــد كيّفــت 

السعودية قوانين العمل بما يضمن بقاء القوى العاملـة اليمنيـة فـي 

 لفلمللعب على هذا الهذا عادة ما كانت تستفيد من ا ؛وضع مؤقت

 .الحساس لممارسة الضغوط واالبتزازات السياسية عند كل أزمة



  

 

ــمة فــي  ــربات القاص ــى الض ــت أول كان

الموجهة ضد اليمن هي الحرب االقتصادية 

تلك التـي تزامنـت مـع حـرب الخلـيج حـين 

ـ ــ ــة ــ ــي العالقـــات اليمنيـ ــاقم التـــوتر فـ  تفـ

عودية إثــر موقــف النظــام اليمنــي مــن لـسـ ا

، وكانـت م١٩٩٠غزو العراق للكويت عام 

السعودية تعتبر موقف النظـام اليمنـي إلـى 

ا ا لهـا وانحيـازً خيانة وتهديـدً  جانب العراق

ــذت  ــة اتخـ ــذه األزمـ ــالل هـ ــدائها. وخـ ألعـ

ــرارً  ــعودية قـ ــلطات السـ ــل  االسـ ــاء كـ بإلغـ

التســـــهيالت واالمتيـــــازات التـــــي كـــــان 

يمنيـــون يتمتعـــون بهـــا فـــي الن المغتربـــو

بعدم وجود إجـراءات مشـددة فـي  :السابق

الــدخول إلــى أراضــيها، والعمــل والتجــارة 

وفــي هــذا  بحريــة دون الحاجــة إلــى كفيــل.

ــعودي دور  ــالم الســ ــب اإلعــ ــدد لعــ الصــ

التحــريض فــي شــحن المــواطن الســعودي 

بثقافة الحقد والكراهية ضد اليمنيـين بفعـل 

تعبئـــة اإلعـــالم الرســـمي، ونتيجـــة لـــذلك 

تعرض أكثر من مليون مغترب يمني لعملية 

ترحيــل جمــاعي، وبــاع المرحلــون كــل مــا 

ومصــادرة  ،يملكونــه هنــاك بأســعاٍر زهيــدة

لكثير منهم باعتبارها باسـم الكفيـل. اأمالك 

كان هذا القرار أشبه بعقـاٍب جمـاعي وهـو 

ــً  ــاض ذنب ــه الري ــا اعتبرت ــام م ــه نظ ا اقترف

حتى لو لم يكن للمواطن العادي يٌد   ؛صنعاء

سعودة الوظـائف) فيه، ومن ثم جاء نظام (

م ليــدفع اليمنيــون وبقيــة ٢٠١٣فــي العــام 

 .الجاليات األجنبية ثمن تلك اإلجراءات

لجـأت  ذلـك فقـدلـم يتوقـف األمـر عنـد 

م ٢٠٢١الســلطات الســعودية فــي يوليــو 

بإنهاء عقود األكاديميين واألطباء اليمنيـين 

ومــنحهم فرصــة ثالثــة  ،شــعارإدون ســابق 

ــذا  ــيها. وبهـ ــن أراضـ ــرحيلهم مـ ــهر لتـ أشـ

اإلجراء التعسفي غير المبـرر أنهـت عقـود 

ــ ا اســتاذً  ٣٠٦ ــ أكاديمي ا مــن خمـــس ا يمني

مـن  ١٠٦ :مية بشكل مفـاجئجامعات حكو

مــن جامعــة جيــزان،  ٥٠جامعــة نجــران، و

ــد، و ٨٣و ــك خال ــة المل ــن  ٤١مــن جامع م

ــة، و ــة بيش ــة،  ٢٦جامع ــة الباح ــن جامع م

اسـتبعاد أكـاديميين وسرى األمر كذلك إلـى 

في جامعـات أخـرى فـي محافظـات الشـمال 

 .بالمملكة

ا عودية كــان مجيــرً ـسـ قــرار الســلطات ال

ودية باتهام العمالـة سعا بما تبرره السياسي 

اليمنية بالتجسـس، أو غيرهـا مـن النعـوت 

السخيفة في إلقاء التهم السياسية الجزافية 

خفاقاتها وفشلها الذريع في تحقيق إلتغطية 

أي مكاسب سياسية أو عسكرية، لتلجأ إلـى 

، وهـذا مــا لــم االقتصــاديةممارسـة الحــرب 

بالتأكيد أي انتصار، بـل يسـيئ إلـى  ايمنحه

عنــد المقاربــة مــع األردن وتركيــا ا ســمعته

اللتان لديهما ماليين الالجئين ولم تتخـذ أي 

إجـــراءات بحقهـــم، فمـــا بـــالكم بـــالالجئين 

والمغتـــربين فـــي أوروبـــا وأمريكـــا الـــذي 

 .أصبحوا حاملين لجنسيات تلك الدول

ومــن الواضــح أن مثــل هــذه القــرارات 

ا عميقة، ال سيما أنها ترك ندوبً تالتعسفية س

ل مـا يعانيـه الـيمن مـن أزمـة ظـ  جاءت في

ــة ســببها عــدوان الســعودية  إنســانية خانق

ذاتها وحليفتها اإلمـارات فـي تأديـة وظيفـة 

 مشروع استعماري الحتالل اليمن.

ــرار  ــون أن الق ــرى ناشــطون وحقوقي ي

سياسية  االسعودي غير المعلن يعكس أبعادً 

ــة ودالالت تم ــة، ييزخاطئـ ــر مقبولـ ــة غيـ يـ

الدوليـة، منهـا ت تخالف الحقوق واالتفاقيـا

العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق السياســـــية 

واالجتماعية والثقافية، إضـافة إلـى اتفاقيـة 

العمال المهاجرين، واتفاقيـة العمـل الدوليـة 

التي توجب تـوفير الحمايـة للعمـال مـن أي 

 تعسف.

مشيرين بأن األدهى من هذه اإلجراءات 

فاقيـــة الطـــائف وامتـــدادها ات أنهـــا تخـــالف

تستوجب معاملة اليمنيـين ي اتفاقية جدة الت

 في المملكة معاملة المواطن السعودي.

هؤالء أن رمي المغتـربين بتلـك ويشير 

الطريقـــة يفـــاقم حجـــم المأســـاة اإلنســـانية 

مليـون  ١٥للشعب اليمني بتهديد أكثـر مـن 

نسمة لخطر المجاعة، فهل هناك مـن عاقـل 

ــذا النظــا ــي ه ــة هــذه م ـيـ ف ــى مراجع دعو إل

لعقـل وحسـن الجـوار م لاإلجراءات واالحتكا

هــذه اإلجــراءات والقـيم اإلنســانية فــي مثــل 

ــين دون  ــتهدف اليمنيـ ــي تسـ ــة التـ األحاديـ

غيرهم من الجاليات، بل واستبدال وظائفهم 

 ؟!وأعمالهم بعمالة من الجنسيات األخرى

نعم إلى هذا الحد تصل غطرسـة النظـام 

الشعب اليمني، ولكم أن اء السعودي في إيذ

مآسي المتالحقة علـى ذه التتصوروا حجم ه

فهل رأيـتم أكثـر مـن  ،ماليين األسر اليمنية

 ؟هكذا بشاعة



 

  

 



  
ْكَرى اْلَجِميَل ُحُضوَرا                      تَُمثُِّل ِلي الذِّ

ِري                      ي تُ ي نَْفَختِ ي َوفِ هُ ُروِح تَُمثِّلُ

ًرا                          َعلَى اْلقَْلِب نُوُر اْلغَْيِب الََح ُمذَّكِ

ْدًءا ذَّاِت بَ ْرِد ال ةُ فَ هُ                        ََمَكانَ َمقَاُم

ٍد                       يُر بَِمْوِل أَْنَواٍر تُِش ْرُت بِ ُغِم

ٍد                        د ِأَْحَم ْكَرٰى بَِمْوِل ذِّ ِت ال إِذَا َكانَ

ا                        ْن أَنَ اِدي بَِم حَّ اتَِّح َف إِذَا َص فََكْي

اَوأَيَّاُم ِذْكَرٰى َمْولِ  َطفَٰى بَِه ِد اْلُمْص

  

وَرا                            يَّ ُظُه اهُ اْلَجِل َهُد َمْعنَ فَأَْش

ِميَرا               يُح َض بِيٍه تُِل اِلَم تَْش َمعَ

فُوَرا                        اُح ُس ا الَ يُبَ َوْيَداهُ َغْيبً ُس

يَرا               اِل بَِش ا بِاْلَجَم ا أَتَانَ ِختَاًم

ِفيَرا                  ْكَرٰى فَعُْدُت َس ُصِعْقُت ِمَن الذِّ

وَرا                   ْت نُ ْد أَالََح االً قَ ُدكُّ ِجبَ تَ

ِميَرا؟!            لَهُ ُصوَرةٌ ُمثْلَٰى فَِصْرُت َس

وَرا ا َمْوفُ ى لَنَ فًا يُْعَط فًا َوَص ِش

  

 
 



ه



  

٥٨ 

 
  
  
  

  تـهــانــى
 

 

تاذ * األخ الفاضل والمحب الصادق  األس

بزفاف كريمته المهندسة سلمى  يدمحم فهم

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

ة  ي.. بالمحل ر العرب دس دمحم بك المهن

  .غربية -الكبرى 

تاذ *  ه األس اف نجل ادر رجب بزف األخ الفاضل الحاج عبد الق

  .بحيرة –دمنهور  –ة منشأة األوقاف يعاصم.. بقر

تاذ دمحم  رة لألس ه ني اف كريمت زة بزف ت دمحم حم تاذ رأف * األس

  .بحيرة –إيتاي البارود  –السيد السروي.. بالتوفيقية 

اح.. *  د الفت األخ الفاضل األستاذ خالد حمودة بزفاف نجله عب

  كوم حماده. –بتلبقا 

ن *  ة أوري د.. بقري المولود أحم ف ب د خل ود أحم  –األخ محم

  بحيرة. –شبراخيت 

يليا..  * المولودة س ريم ب د الك د عب ي أحم د عل تاذ أحم األس

  إيتاي البارود. –بالشعيرة 

ا   –* األستاذ محمود عبد الرحمن زايد بالمولودة نادين.. بتلبق

  .حمادهكوم 

دير دمحم *  ه ه رم بحفيدت ؤاد مح د ف تاذ أحم ل األس األخ الفاض

  أحمد محرم .. بكفرالشيخ.



 

  
 

د هللا *  دس عب ادق المهن ب الص ل والمح ر األخ الفاض عم

ل طى  طاي ة الواس ر.. بقري دكتور عم د األخ دمحم وال  -وال

  بحيرة. –بدمنهور 

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

  نائب آل العزائم.. بالمحلة الكبرى.

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

  ة.. بالدقهلية.يالصبور عتمان نائب الطريقة العزم

ل *  م األخ الفاض زر ع يد ج اج دمحم الس ل الح األخ الفاض

  والمحب الصادق الحاج عبد المنعم جزر.. باألسكندرية.

ا ل * الح م األخ الفاض ن ع ريس اب ل ال د الجلي ال عب ج جم

قيق األخ يالش دكور ش ل م اج كام ريس، والح ماعيل ال خ إس

ل  تاذ الفاض دكور، وواألس ان م دي ارمض تاذ حم دة األس ل

  بحيرة. –كوم حمادة  –الريس.. بالطود 

 –* شقيقة األخ الفاضل حمدي دمحم خلف هللا.. بقرية أورين 

  شبراخيت.

رم دة ح ة ووال ن  * عم رة م ت دمحم حم تاذ رأف األخ األس

  .بحيرة -كفر الدوار  –الشعيرة.. باألربع عزب 



 


