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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.  هذه هـى الضالة الىت ننشدها وا

 شعار  دعوتنا

اإلســــــالم ديــــــن هللا وفطرتــــــه    أوالً:
 يها.الىت فطر الناس عل

اإلـســالم نســب يوصــل إىل    نيــاً:
 . رسول هللا

ــاً: ــلمون    لثـ ــن واملسـ ــالم وطـ اإلسـ
 يعاً أهله.مج

 االشرتاكات
ص   خالصة رسوم الربيد.جنيه سنو  ١٠٠ر ـداخل م

ً خالصة رسوم الربيد.دو  ٥٠قى دول العامل   الراً سنو

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا  ادــــــــــــواجلهـ       ودـــــ
 ـالفـة غايتناــــــــــــواخل       والرسول مقصود

 زائم إمامناوأبو الع        ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ف بالدهفة.. العالم المخلص الذي شرَّ شرَّ مصطفى مُ   يعل  :)٣ج القدوة الحسنة ( نماذ االفتتاحية: * 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين        

 ٨ العزائم يأب يحمد ماض م ).. لإلمام المجدد السيد١٥( مقامات الصوفية *

  )..٦( اإلنسان خليفة هللا في األرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٢٩معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. الحادية عشرةوق .. تجليات لصوفية أرضية [الحلقة شلمقام ا *

 ١٨ د. محمد اإلدريسي الحسني  )..١٦* األشعري واألشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٣٥* نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار (

 ٢٢ إسماعيل يأ.د. بليغ حمد .. لدينيفي سبيل اإلطاحة بتجديد الخطاب ا* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٧( ظاهرة العادة السرية *

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

 ٢٨ محمد عبد الحليم . أ بين سطور األخبار.. *

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

 ٣٠ أبو العزائم  ماضياإلمام محمد ..  )٢العلم والعلماء (حكم الدين:  *

 ٣٢ الحليم شيماء عبدالاألستاذة  مستقبل األمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٢٧* شيخ اإلسالم في قفص االتهام (

   حنا أسرى لديهم؟!!الفيسبوك وإخوته.. كيف أصبصواريخ مضادة:  *

 ٣٦ يالحسين  يعبد الحليم العزم الشريف                                                           

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

 ٤٢ الجميلفضيلة الشيخ علي ) .. ٩( كشف النور عن الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٧العقيدة (كتب ائم في أبي العز امدر اإلم* مصا

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )٣موسوعة بيان اإلسالم .. والرد على االفتراءات والشبهات (* 

 ٤٧       هـ١٤٤٣ ربيع أول* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق) .. ٦٩لى والدي خير األنام (* الصالة والسالم ع

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣٠* أباطيل اإلسالم السياسي (األسس الفكرية لإلرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل ..)١٢٧(الحكمة  شرح جوامع الكلم لإلمام أبى العزائم   *

 ٥٤ يالشيخ قنديل عبد الهاد).. ٣( جنة سيدنا آدم  معاني وإشارات قرآنية في *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد.. ]٢/٢ة وتضييق الخناق على العمالة اليمنية [يالسعود *

 ٥٨ * المجتمع العزمى

 



 
 

 
العناصر الخطرة التي تنخر في جسد الوطن في مقاالت  تُ بعد أن كشف

رسـائل  (احذروا الطابور الخامس الذي ينخـر جسـدنا)، وبعـد أن أرسـلتُ 

ا ومحكـومين فـي مقـاالت (رسـائل شـيخ  توعوية لألمـة اإلسـالمية حكامـً

لفئـات  اا وبعضها كان مخصصً رسائل بعضها كان عام الطريقة العزمية)، 

فيها المشاكل واألزمات واألمـراض التـي أصـابت  عرضت، وأفراد بعينهم

 العالجات المناسبة لكل مرض وكل فئة، وكان العنصر أوضحتاألمة، ثم 

المشترك بين أكثر العالجات هو ضرورة وضع قدوة صالحة أمام الجميـع 

 ليقتدوا بها.

 فيما مضى:قدوتين  قدمتفي الحقيقة لقد 

في مقال (سعد الدين الشـاذلي.. القائـد  الفريق سعد الدين الشاذلي -١

جمـاد أول  شـهر ،من مجلة اإلسالم وطن ٢٩٧ديه) بالعدد الذي قهر جالَّ 

 .م٢٠١١أبريل  -هـ ١٤٣٢

اإلنسـان يسـاند  ..مقـال (محمـد صـالحفـي الالعـب محمـد صـالح  -٢

جماد ثان شهر من مجلة اإلسالم وطن،  ٣٩٤بالعدد  )وطنه وينصر دينه

 .م٢٠١٩فبراير  -هـ ١٤٤٠

 ألقـدم، استكمل سلسلة (نماذج القدوة الحسـنة)وبداية من هذا المقال 

ورجـال الفـن واألدب والعلـم هذه النماذج للشباب والحكـام ورجـال الـدين 

والرياضة، ليتخذوها قدوة، لعل هللا يحدث بعد ذلك أمًرا، ويتبدل حال هذه 

 إلى الوعي والنهضة والتنمية.والفوضى األمة، من الضياع 

هؤالء الرجال هم قدوة حسنة، عاشوا على أرضنا وأكلوا من ثمارهـا 

لكـل رجـل كـان نيلها، وتعلموا في مدارسنا وجامعاتنـا، لكـن  وشربوا من

 .منهم هدف سامٍ 

وكـان إخالصـهم لـوطنهم أغلب أهداف هؤالء كانـت متعلقـة بـالوطن، 

 هم، وتثني عليهم األجيال جـيالً ءيوفقهم هللا ويخلد التاريخ أسماكفيالً بأن 

 .تلو جيل

 مصطفى مشرفة.علي في هذا المقال سنتحدث عن العالم الفذ 

 



 
 

مشـرفة فـي مصـطفى ولد الدكتور علي 

ـ١٣١٦صـفر  ٢٢دمياط في   ١١الموافـق  ـه

مصــطفى الشــيخ ، والــده هــو م١٨٩٨يوليــه 

 ، وكــان مــن رجــال الــدينعطيــة مشــرفة

 متأثًرا بمحمد عبده وجمال الدين األفغاني.و

ــاه  ــادي والجـ ــر المـ ــه اليسـ ــان ألبويـ كـ

ــأ  ــاعي.. فنش ــي"االجتم ــعور  "عل ــى الش عل

المرهف بالجمال الذي لم يفقده حبـه للخيـر.. 

 ومصادقة الضعفاء والمساكين.

حفظ علـيٌّ القـرآن الكـريم منـذ الصـغر، 

ــن األحاديــث  ــحيح م ــان يحفــظ الص ــا ك كم

ا  ا علــى صــالته مقيمــً النبويــة.. كــان محافظــً

لشعائر دينه كما علمه والده، وقد ظلـت هـذه 

، ل حياتـهالمرجعية الدينيـة مالزمـة لـه طـوا

ــان  ــن حولــه وك ــع م ــه وجمي يوصــي إخوت

بالمحافظة على الصالة وشـعائر الـدين كلمـا 

سنحت له الفرصة.. وقـد بـدا ذلـك جليـا فـي 

ــه  ــى إخوتـ ــا إلـ ــان يبعثهـ ــه التـــي كـ خطاباتـ

وأصدقائه أثناء سفره للخارج.. والتي طالمـا 

ختمهــا بمقولــة: (اعمــل وإخوانــك لإلســالم.. 

ي جيبه مصـحف وقد عاش مالزًما له ف ،)

 صغير رافقه في السفر والحضر.

ــى  م١٩٠٧فــي عــام  حصــل "علــي" عل

الشهادة االبتدائية، وكـان ترتيبـه األول علـى 

 م١٩١٠ينـاير  ٨تـوفي والـده فـي ، ثم طرالقُ 

بعد أن فقد ثروته في مضاربات القطـن عـام 

، وخسر أرضه وماله وحتى منزله، م١٩٠٧

ن وبموت األب صار االبن علي الذي لـم يكـ 

قــد تجــاوز الثانيــة عشــرة مــن عمــره عميــًدا 

نفيســة،  :ألســرته المكونــة مــن أمــه وإخوتــه

ومصطفى، وعطية، وحسن، وانتقلت األسرة 

ــث  ــم، حيـ ــدتهم ألمهـ ــع جـ ــاهرة مـ ــى القـ إلـ

 استأجروا شقة في حي محي بك بـعابدين.

ــية  ــمدرسة العباس ــي ـب ــق عل ــا التح بينم

الثانوية بـاإلسكندرية التي أمضـى فيهـا سـنة 

القسم الداخلي المجاني؛ انتقل بعـدها إلـى  في

ــان  ــاهرة وبالمج ــي الق ــعيدية ف ــة الس المدرس

ا لتفّوقــه الدراســي، فحصــل منهــا علــى أيضًــ 

القســم األول مــن الشــهادة الثانويــة (الكفــاءة) 

ــام  ــاني م١٩١٢عـــ ــم الثـــ ــى القســـ ، وعلـــ

، وكـــان ترتيبـــه م١٩١٤(البكالوريـــا) عـــام 

 طــر المصــري كلــه ولــه مــنالثــاني علــى القُ 

ا، وهو حدث فريـد فـي العمر ستة عشر عامً 

عالم التربية والتعليم في مصر يومئذ، وأّهلـه 

ــة)  ــواد العلمي ــي الم ــيما ف ــوق (الس ــذا التف ه

لاللتحــاق بــأي مدرســة عليــا يختارهــا مثــل 

الطب أو الهندسة، لكنه فضَّل االنتسـاب إلـى 

هـا بعـد في دار المعلمين العليـا، حيـث تخـرج 

 .ألولىثالث سنوات بالمرتبة ا

ــام  ــي ع ــة  م١٩١٧ف ــة علمي ــر لبعث اختي

فقــرر ، ألول مـرة إلـى إنجلتــرا بعـد تخرجـه

ــه  ــى إخوت ــأن عل ــدما اطم ــفر بع ــي" الس "عل

بــزواج شــقيقته وبالتحــاق أشــقائه بالمــدارس 

 الداخلية..

ــام  ــة نوتنجهـــ التحـــــق "علـــــي" بكليـــ

Nottingham،  ثــم بكليــة "الملــك" بلنــدن؛

كالوريوس علوم مـع حيث حصل منها على ب 

ثـم حصـل  ،م١٩٢٣مرتبة الشرف فـي عـام 

(دكتـوراة الفلسـفة) مـن  Ph.Dعلى شـهادة 

جامعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قـوانين 

 الجامعة.

وقد رجع إلى مصر بأمر مـن الـوزارة، 

إال أنه  ،ن مدرًسا بمدرسة المعلمين العلياّيِ وعُ 

وفي أول فرصة سنحت له، سافر ثانيـة إلـى 

را، وحصل على درجة دكتوراة العلـوم إنجلت 

D.Scــذلك أول مصــري يحصــل  ؛ ــان ب فك

 عليها.

رجع إلى مصر، وعين  م١٩٢٥في عام 

ــة العلـــوم  ــة التطبيقيـــة بكليـ أســـتاذًا للرياضـ

بجامعة القاهرة، ثم ُمنح درجـة "أسـتاذ" فـي 

رغم اعتـراض قـانون الجامعـة  م١٩٢٦عام 

 على منح اللقب لمن هو أدنى من الثالثين.

اعتمد الدكتور "علي" عميـًدا للكليـة فـي 

وانتخـب للعمـادة أربـع مـرات  ،م١٩٣٦عام 

 م١٩٤٥متتاليات، كمـا انتخـب فـي ديسـمبر 

 وكيالً للجامعة.

ــي مشــرفة"  ــدكتور "عل بــدأت أبحــاث ال

ات العلمية وعمره لـم تأخذ مكانها في الدوري 

 يتجاوز خمسة عشر عاًما.

ــدن  ــة بلن ــة الملكي  King’sفــي الجامع

College نشر له أول خمسة أبحاث حول ،

النظرية الكمية التي نـال مـن أجلهـا درجتـي 

Ph.D  ــفة) و ــوراه الفلســــــــــ ( دكتــــــــــ



 
 

Dsc.(دكتوراة العلوم). 

دارت أبحـــاث الـــدكتور مشـــرفة حـــول 

الكمية بصورة معدلة تسـمح تطبيقه الشروط 

 وزيمان. ،شتارك :بإيجاد تفسير لظاهرتي

كذلك.. كان الدكتور مشرفة أول من قام 

ببحوث علميـة حـول إيجـاد مقيـاس للفـراغ؛ 

ــى  ــة عل ــراغ المبني ــة الف ــت هندس ــث كان حي

ــة " ـ آنظري ــة ات ينـش ــرض فقــط لحرك ين" تتع

 الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية.

فـي تفسـير ولقد أضاف نظريات جديـدة 

اإلشعاع الصادر من الشـمس؛ إال أن نظريـة 

الدكتور مشرفة في اإلشعاع والسرعة عـدت 

من أهم نظرياته وسبًبا في شهرته وعالميته؛ 

حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المـادة إشـعاع 

ــورتين  ــا ص ــن اعتبارهم ــلها، ويمك ــي أص ف

لشيء واحـد يتحـول إحـداهما لآلخـر.. ولقـد 

ــة العــال م ليحــول المــواد مهــدت هــذه النظري

 الذرية إلى إشعاعات.

كان الدكتور "علـي" أحـد القالئـل الـذين 

وأحـد العلمـاء الـذين  ،عرفوا سر تفتت الذرة

حاربوا استخدامها في الحرب.. بل كان أول 

يدروجين همن أضاف فكرة جديدة وهي أن ال

إال أنـه  ؛يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلـة

يدروجينية، هة اللم يكن يتمنى أن تصنع القنبل

ــو مــا حــدث بعــد وفاتــه بســنوات فــي  وه

 الواليات المتحدة وروسيا.

ورقـة  ٢٥بشكٍل إجمـالّي، نشـر مشـرفة 

بحثيــة علميــة فــي مجــاالت الفيزيــاء الكميــة 

والنظرية النسـبية وعالقـة اإلشـعاع بالمـادة، 

ا تتناول مواضيع ا علمي كتاًب  ١٢كما أنه نشر 

ــا النظريــة  النســبية والرياضــيات، مــن أهمه

“الميكانيكــا العلميــة والنظريــة” و”مطالعــات 

علمية” و”النظرية النسبية الخاصـة”، فضـالً 

عــن عملــه علــى ترجمــة العديــد مــن الكتــب 

المتعلقة بعلم الفلك والفيزياء الفلكية إلى اللغة 

 .العربية

ــرً  كمــا ــتم مشــرفة كثي ــم اه ــاريخ العل ا بت

ع، ولذلك درس دور العلماء وأثره في المجتم

العــرب والمســلمين وإســهاماتهم فــي مســيرة 

التقدم العلمّي، ومنهم الخوارزمي الذي أعـاد 

نشــــر وطباعــــة كتابــــه الشــــهير “الجبــــر 

والمقابلــة”. إلــى جانــب ذلــك، تــرك مشــرفة 

الكثيــر مــن الكتــب والمؤلفــات التــي تنــدرج 

ضمن إطار الثقافة العلمية وأثر العلـم ودوره 

، “نحـن والعلـم: "نا، ومن هذه الكتبفي حيات 

، “الذرة والقنابـل الذريـة”، و“العلم والحياة”و

ــرة”و ــع  ”آراء حـ ــاون مـ ــه بالتعـ ــذي كتبـ الـ

 .ومحمد كرد علي ،طه حسين :المفكرين

ــدكتور مشــرفة ــذ ال ــن تالمي ــاء: ،م  العلم

وفهمى  ،ومحمد جمال الفندى ،سميرة موسى

ــل ــراهيم ميخائي ــد ،إب ــى أحم ــد مرس  ،ومحم

ومحمـود  ،وعفاف صـبرى ،وعطية عاشور

 كثير.الوغيرهم  ..الشربينى

ــًدا ( ا واح ــرج عالمــً ــة أن تخ خيــر للكلي

كـــامالً.. مـــن أن تخـــرج كثيـــرين أنصـــاف 

هكــذا كــان يــؤمن الــدكتور مشــرفة،  )علمــاء

وكان كفاحه المتواصل من أجـل خلـق روح 

 خيرة.. علمية

 يقــول فــي سلســلة محاضــراته اإلذاعيــة

(أحاديــث العلمــاء): "هــذه العقليــة العلميــة 

تعوزنا اليوم في معالجـة كثيـر مـن أمورنـا، 

وإنما تكمن الصـعوبة فـي اكتسـابها والـدرج 

ــيئين  ــز بشـ ــة تتميـ ــة العلميـ ــا.. فالعقليـ عليهـ

أساسيين: الخبرة المباشرة، والتفكير المنطقي 

بأفكاره هـذه فـي كثيـر ولقد نادي  .الصحيح"

مثـل:  ،من مقاالته ومحاضراته فـي اإلذاعـة

ــر؟  ــكلة الفق ــالم مش ــل الع ــف يح ــم  –كي العل

العلم واالقتصاد  –العلم والمال  –واألخالق 

 العلم واالجتماع.. وغيرها. –

كان ينادي دائًما أن على العلمـاء تبسـيط 

حتى يكـون علـى  ؛كل جديد للمواطن العادي

حـدث مـن تطـور علمـي.. إحاطة كاملة بما ي 

يوجه كالمه إلى العلماء قائالً: "ومن األمـور 

التــي تؤخــذ علــى العلمــاء أنهــم ال يحســنون 

صناعة الكالم؛ ذلك أنهم يتوخون عادة الدقـة 

في التعبير ويفضلون أن يبتعدوا عن طرائـق 

البديع والبيان، إال أن العلوم إذا فهمـت علـى 

ــن  ــوب م ــى ث ــي حاجــة إل ــا ليســت ف حقيقته

ا؛ فـالعلوم لهــا زخـ  رف القـول ليكســبها رونقـً

ــذ  ــة تأخ ــم قصــة رائع ســحرها، وقصــة العل

بمجامع القلوب؛ ألنها قصة واقعيـة حوادثهـا 

 ليست من نسج الخيال".

ا عديـدة منهـا:  فبسط الدكتور مشرفة كتبـً

نحــن  –الــذرة والقنابــل  –النظريــة النســبية 

 العلم والحياة. –والعلم 

إلشــعاع واهــتم خاصــة بمجــال الــذرة وا

وكان يقول: "إن الحكومة التي تهمل دراسـة 

 إنما تهمل الدفاع عن وطنها". ؛الذرة

ــدكتور مشــرفة هــي  ثقافتنــا فــي نظــر ال

الثقافــة األصــلية التــي ال بــد أن نقــف عنــدها 

 طويالً.

ويرى أنه ال يزدهـر حاضـر أمـة تهمـل 

دراسة ماضيها، وأنه ال بد من الوقوف عنـد 

كون أدرى النـاس نوابغ اإلسالم والعرب، ون 

.. فساهم بذلك فـي إحيـاء الكتـب القديمـة مبه

ــاب أو ــل: كتـ ــي مثـ ــارئ العربـ ــا للقـ ظهرهـ

 ،والفارابي في الطب ،الخوارزمي في الجبر

 والحسن بن الهيثم في الرياضة.. وغيرها.

ــى  ــر إلـ ــرفة ينظـ ــدكتور مشـ ــان الـ وكـ

ــم  األســتاذية علــى أنهــا ال تقتصــر علــى العل

االتصــال بالحيــاة.. وأن فقــط، وإنمــا توجــب 

ال في توجيه األستاذ يجب أن يكون ذا أثر فعَّ 

الرأي العام في األحـداث الكبـرى التـي تمـر 

بالبالد، وأن يحافظ علـى حريـة الـرأي عنـد 

المواطنين، وآمن الدكتور مشرفة بأن "العلـم 

ا وأن خيــر وســيلة  ،فـي خدمــة اإلنســان دائمــً

بمثله..  التقاء العدو أن تكون قادًرا على رده

ــل  ــارتا ك ــة قــد ص ــدرة العلميــة والفني فالمق

شيء.. ولـو أن األلمـان توصـلوا إلـى صـنع 

ــاء لتغيــرت نتيجــة  ــة الذريــة قبــل الحلف القنبل

الحرب.. وهو تنوير علمي لألمة يعتمد عليه 



 
 

 المواطن المدني والحربي معًا".

تمتعت كليـة العلـوم فـي عصـره بشـهرة 

واســعة؛ حيــث عنــي عنايــة تامــة عالميــة 

بالبحث العلمي وإمكاناته، فوفر كـل الفـرص 

المتاحــة للبــاحثين الشــباب إلتمــام بحــوثهم.. 

ووصــل بــه االهتمــام إلــى مراســلة أعضــاء 

 البعثات الخارجية..

ــمح  ــرة  -سـ ــة  -ألول مـ ــدخول الطلبـ بـ

 العرب الكلية؛ حيث كان يرى أن:

"القيـود القوميـة والفواصـل الجنسـية مـا 

ــي ــداوة  ه ــا الع ــث به ــيطان يب ــال الش إال حب

 والبغضاء بين القلوب المتآلفة".

ــة والترجمــة  ــة اإلنجليزي أنشــأ قســًما للغ

بالكليــة.. كمــا حــول الدراســة فــي الرياضــة 

ا  البحتيـــة باللغـــة العربيـــة.. صـــنف قاموســـً

لمفردات الكلمات العلمية من اإلنجليزية إلـى 

 العربية.

ــدكتور مشــرف ــول المؤرخــون: إن ال ة يق

حافظ فيها علـى  ،أرسى قواعد جامعية راقية

اســتقاللها وأعطــى للــدرس حصــانته وألغــى 

االستثناءات بكل صورها، وكـان يقـول: "إن 

مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الـدقيق الـذي 

 يرتضيه ضميري".

كان مشرفة حافًظا للشعر.. ملما بقواعـد 

اللغــة العربيــة.. عضــًوا بــالمجمع المصــري 

ثقافـة العلميـة باللغــة العربيـة؛ حيـث تــرجم لل

 مباحث كثيرة إلى اللغة العربية.

كــان يحــرص علــى حضــور المناقشــات 

والمـــؤتمرات والمنـــاظرات، ولـــه منـــاظرة 

شهيرة مع د/ طـه حسـين حـول: أيهمـا أنفـع 

 .؟للمجتمع اآلداب أم العلوم

نشر للدكتور مشرفة ما يقرب من ثالثين 

 –ء العــالمين مقــاالً منهــا: ســياحة فــي فضــا

اللغة العربية كأداة علميـة  –العلم والصوفية 

ــي  -اصــطدام حضــارتين – ــام اإلنســان ف مق

 الكون..

ــدكتور  ــارك ال ــرفةش ــاريع  مش ــي مش ف

مصرية عديدة تشجيعًا للصناعات الوطنيـة.. 

كمـــا شـــارك فـــي إنشـــاء جماعـــة الطفولـــة 

المشردة.. كان أول من لقن من حوله دروًسا 

 ب الحديث وإدارة الجلسات.في آدا

ا علـى  ا بارعـً كان الدكتور مشرفة عازفـً

ا بموســيقى جلبــرت  ،الكمــان والبيــانو مغرمــً

ــواة  ــرية لهـ ــة المصـ ــلفن، ألـــف الجمعيـ وسـ

؛ وكـــان مـــن م١٩٤٥الموســـيقى فـــي ســـنة 

أغراضها العمل على تذليل الصعوبات التـي 

ــي  ــة ف ــات العربي تحــول دون اســتخدام النغم

 الحديث.التأليف 

كّون لجنة لترجمة "األوبرتات األجنبية" 

إلى اللغة العربية.. وكتب كتاًبا في الموسيقى 

المصرية توصل فيه إلى أن جميـع النغمـات 

األخــرى فــي الســلم الموســيقي غيــر الســيكا 

 والعراق يمكن إلغاؤها أو االستغناء عنها.

في ظروف غامضة يوم د. مشرفة  توفي  

 م.١٩٥٠يناير / كانون الثاني  ١٥نين االث 

تم نشر تقارير صحفية فـي ذلـك الوقـت 

عمليـات  فـي إحـدىتشير إلى أنه تم اغتيالـه 

ــرب  ــاء الع ــد العلم ــرائيلية ض ــاد اإلس الموس

ــاط  ــرك األوس ــارزين، ولألســف لــم تتح الب

العلمية الدولية للتحقيق بعمق في وفـاة العـالم 

 المصري.

يقـول ف الروايـات حـول وفاتـه، توتعدد

نه مـات بسـكتة قلبيـة، إ :شقيقه عطية مشرفة

ــالوا ــا فق ــا الصــحف واإلعــالم وقته ــه  :أم إن

ــال ــام  اغتي ــون للنظ ــد يك بواســطة الســم، وق

دور  أو الصهيونية العالمية الملكي المصري

 ه.في قتل

 :أما مبـررات النظـام المصـري، فكانـت

جماعة تحـت اسـم "شـباب . مشرفة د تشكيل

ا من المثقفـين ا كبيرً كانت تضم عددً  ،مصر"

وكانـت تهـدف إلقصـاء  ،والعلماء والطـالب

نظام فاروق الملكي وإعالن مصر جمهورية 

 عربية مستقلة.

وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت 

ــى القصــر الملكــي ــا يعطــي  ؛أخبارهــا إل مم

 .مشرفةا للتخلص من د. للقصر مبررً 

 :نقـولأما الصهيونية العالمية فيكفـي أن 

ن نظرتهم للطالبة النابغة د. سـميرة موسـى إ

ــر  ــف عــن نظــرتهم ألســتاذها األكث ــن تختل ل

ــً  ولعبــــت  ،ا د. مصــــطفى مشــــرفةنبوغــ

الصــهيونية لعبتهــا القــذرة وهــي التصــفية 

وكانت نظرة واحدة تعني التخلص  ،الجسدية

 منهما ومن أمثالهما.

 أنـهألبـرت آينشـتاين  الغربيسب للعالم نُ 

: "ال أصـدق أن مشـرفة نعاه عند موته قـائالً 

ا بيننــا مــن خــالل نــه مــا زال حيــ إقــد مــات، 

ونحن في حاجة إلى مواهبه، بل هـو ، أبحاثه

ا خســارة كبيــرة. كــان عبقريــ  ا، وكنــت متابعــً

ألبحاثه في مجـال الطاقـة الذريـة، وبالتأكيـد 

 ".الفيزياءفهو واحد من أفضل العلماء في 

ــور  ــان لظه ــد ك ــدهللا: لق ــب عب ــال أدي ق

في المجال العلمي أثر فـي  "مشرفة"مواهب 

فقد عجل  ،كفاحنا القومي ضد النفوذ األجنبي

ظهور مواهبه بتحرير اإلرادة المصرية فـي 

وكـان  ،مجال العلـوم مـن السـيطرة األجنبيـة

الساسة في كل بلد يتعلمون من مشرفة كيـف 

لضـخم فـي كـل مجـال يتم تحقيق االنتصار ا

 من مجاالت الحياة .

ــرفة  ــة د/ مش ــة األمريكي ــدمت اإلذاع وق

على أنـه واحـد مـن أبـرز سـبعة علمـاء فـي 

 العالم ممن يعرفون أسرار الذرة .

نســــأل هللا أن يرحمــــه ويســــكنه مــــع 

ا  الصالحين في الدار اآلخرة، فقـد كـان مخلصـً

 لوطنه ودينه.

هللا  وصلى هللا على سيدنا وموالنا رسـول

 وعلى آله وسلم.
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 مال العبد فى ثالثة أمور:ك
 ) إذا أنعم عليه شكر.١(
 ) إذا ابتاله صبر.٢(
 ) إذا أذنب استغفر.٣(

وهذه المنازل الثالثة عنوان سعادة العبد، وعالمة فالحه 
ــد ــى ال ــرةوا نياف ــوال  ؛آلخ ــذه األح ــين ه ــب ب ــد يتقل ألن العب

 الثالث.. نعم من هللا تعالى تترادف عليه، فيزيدها بالشكر.


ا، ا لشكر مبنى على ثالثة أركــان: االعتــراف بــالنعم باطنــً

ــا  ــاة موليهـ ــا ظـــاهًرا، وتصـــريفها فـــى مرضـ والتحـــدث بهـ
صــيره ع تقها مــ ومعطيها.. ومع كل، فإن فعل ذلــك فقــد شــكر

 فى شكرها.


 لصبر:ا
 ) هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور.١(
 ) وحبس اللسان عن الشكوى.٢(
 ) وحبس الجوارح عن المعصية.٣(

ومدار الصبر علــى هــذه الثالثــة. فــإذا قــام بــه العبــد كمــا 
، انقلبت المحنة فى حقِّه إلى منحــة، واســتحالت البليــة يينبغ

االمكــ  وصار عطية، ألن هللا لــم يبتلينــا ليهلكنــا،  ؛روه محبوبــً
 وإنما ابتالنا ليمتحن صبرنا وعبوديتنا.

على العبــد عبوديــة  -تعالى -وعلى ذكر العبودية، فإن 
ــة ـفـ  يـفـ  ــه عبودي ــا ل ــراء، كم اء. أ يالض ــرَّ ــهيالس  -: أن ل

ره، كما له عليه عبوديــة على العبد عبودية فيما يك -سبحانه
  .فيما يحب



  

 

   


ــا أ ــر النــاس يعطــون هللا العبوديــة فيم كث

يحبــــون فقــــط، غيــــر أن مراتــــب النــــاس 

وأقدارهم، ومنازل قـربهم مـن ربهـم، تكـون 

بقدر شأنهم فى إعطاء العبودية فى المكـاره، 

فالوضـــوء بالمـــاء البـــارد فـــى شـــدة الحـــر 

وديـة، ناء عب عبودية، ومباشرة الزوجة الحسـ 

والنفقة على العيـال وعلـى الـنفس عبوديـة.. 

ألن  ؛وهــذا مــن ألــوان العبوديــة فــى الســراء

النفس تميل إليها، فـإذا أتاهـا اإلنسـان، وهـو 

ألنهـا عبوديـة   ؛صادق النية، أثيـب عليهـا

عِ  َوفِىفيما يحبه اإلنسان وفى الحديث: (  بُضـْ

 . )١()َصَدقَةً  أََحِدُكمْ 

ــار ــوان المك ــوءه الومــن أل بالمــاء  وض

البارد فى شدة البرد، وتـرك المعصـية التـى 

اشتدت إليها النفس، وكذلك النفقة فى المكاره 

 وفى الضراء.

ا مـن العبوديـة فيمـا وقد ذكرنا لـك ألوانًـ 

ــً  ــا يحــب اإلنســان، وألوان ــة فيم ا مــن العبودي

ــون  ــق يعطـ ــر الخلـ ــا أن أكثـ ــره، وذكرنـ يكـ

يم العبودية فيما يحبون فقط، ولكن فـرق عظـ 

ــان ين اـبـ  ــوديتين. فمــن ك لعب

ا ا  فـى الحـالتين، قائمًـ عبدً 

ــِّ  ــروه بحقــــ ــى المكــــ ه فــــ

ــذى صــدقت عبوديتــه،  ــذلك ال والمحبــوب، ف

وأصبح من عباده الذين ليس لعدو هللا إبلـيس 

ْيِهْم عليهم سلطان،  َك َعلـَ ْيَس لـَ إِنَّ ِعَباِدي لـَ

 ).٤٢ (الحجر: ُسْلَطانٌ 




ال يسلم  -تعالى -ولما علم عدو هللا أن هللا

َك عباده إليه وال يسـلطه علـيهم  تـِ اَل َفبِِعزَّ قـَ

ينَ ألُ  ــِ ِوَينَُّهْم أَْجَمعــ ــْ ْنُهُم إِال *غــ ــِ اَدَك مــ ــَ  ِعبــ

ينَ  ــِ ــتثنى ٨٣ - ٨٢ (ص: اْلُمْخلَصــ ). فاســ

ألنــه ال ســلطان لــه  ؛عبــاد هللا المخلصــين

ــدم. ــا تق ــح مم ــك واض ــيهم، وذل ــؤ عل الء فه

الصــادقون فــى عبوديــة الضــراء، وعبوديــة 

السراء هم فى حرز هللا وحفظه وتحت كنفه. 

على أنه ليس معنى هـذا أنـه يسـتحيل وقـوع 

أحدهم فى معصية، وإنما شأنه شـأن الرجـل 

الــذى يغتالــه اللــص، وال يبتلــى العبــد إال إذا 

وقع فى الغفلة والشهوة والغضب، وقـد كـان 

ــر ــو البشـ ــن أ  آدم أبـ ــم مـ ق، الخـلــ حلـ

ا، ومع هذا، فلم ، وأثبتهم جناًن وأرجحهم عقالً 

معصـية  يحتـى أوقعـه فـ  ؛يزل بـه عـدو هللا

وإبليس ال يتمكن من المؤمن إال غيلة،  ربه..

حتى قد يظن المؤمن أنـه  ؛وعلى غرة وغفلة

بعـدها، وأن تلـك الوقعـة  ال يستقبل ربه 

قــد اجتاحتــه وأهلكتــه، ولكــن هللا يفــتح لعبــده 

ــه بالتوبــة، والنــدم، ال بــابالمــؤمن  عــودة إلي

ــار،  ــذل، واالفتق واالســتغفار، واالنكســار وال

واالســـتعانة، وصـــدق اللجـــوء إليـــه، ودوام 

بما  -سبحانه -التضرع والدعاء والتقرب منه

يمكن أن يقدمه العبد مـن الحسـنات، وعنـدها 

تعلو مرتبة المؤمن بسبب ذلك مرتبته األولى 

(يـا  ان:شـيطقبل المعصية، وعنـدها يقـول ال

 ليتنى تركته ولم أوقعه). 

   
    



ــول بعــض العــارفين: إن  ــى ق وهــذا معن

العبد ليعمل الـذنب يـدخل بـه الجنـة، ويعمـل 

     
  


 . 



  

      

 كيـف؟ قـال: الحسنة يدخل بهـا النـار. قـالوا:

ا يعمــل الــذنب فــال يــزال نصــب عينيــه خائفًــ 

ا مـن ا، مستحًي ا، نادمً ًي اكب  ،ا، وجالً منه، مشفقً 

ناكس الرأس بـين يديـه، منكسـر  -ربه تعالى

القلــب لــه، فيكــون ذلــك الــذنب أنفــع لــه مــن 

طاعات كثيرة، بما ترتب على هذا الذنب من 

حتـى يكـون ذلـك  ؛أمور سعادة العبد وفالحه

ويفعل الحسنة، فال   الذنب سبب دخوله الجنة.

يـرى بها على ربه، ويتكبر بهـا، و يزال يمنُّ 

ــا، نفســه شــيئً  ــا، ويســتطيل به ا، ويعجــب به

ويقول: فعلت، وفعلت، فيورثه مـن العجـب، 

والكبر، والفخر، واالستطالة، ما يكون سبب 

بهـذا المسـكين  -تعـالى -هالكه، فإذا أراد هللا

ا، ابتاله بـأمر يكسـره بـه، ويـذل عنقـه، خيرً 

ويصغر نفسه عنده، وإن أراد به غيـر ذلـك، 

ــره،  ــه وكب ــذالن خــاله وعجب ــو الخ ــذا ه وه

الموجب لهالكه، فإن العارفين كلهم يجمعون 

علــى أن التوفيــق هــو أن ال يكلــك هللا تعــالى 

 .إلى نفسك

ِ ٱ ُشْكِر  لشُّْكرِ ٱَعْجِزي َعِن   ْلَحالِ ٱِب  َّ

 اِلي ـْعِلي ُدوَن آمَ ـْوِلي َوفِ ـ إِنَّ قَ ـفَ 

 يُْحِص نُْعَماَك َعْقِلي َبْل َوالَ ُروِحي   لَمْ 

 َعْن تَْفِصيِل إِْجَماِل            ْلَحْصرِ ٱِن عَ َجلَّْت 

وحُ ـلٱوَ   بَلْ  لنَّفَاِئِس ٱِمْنَك َوأَْنفَاُس  رُّ

            ْلعَاِلي ٱَعْرِشَك ِلي ِمْن فَْضِلَك  ُمِحيطُ 

 إِْحَساٌن تَُمنُّ ِبهِ  لُ ـ ْلِفعْ ٱوَ  ْولُ ـلقَ ٱوَ 

 آللِ ـلِ  ْلَخْيرَ ٱَهْب ِلي  ْلعَْبدُ ٱأََنا  َوَمنْ 

 ْجٍز فَأَْشِهْدَناـي عَ ـفِ  مِ ـْلعََوالِ ٱ ُكلُّ 

 الِ ـْذٍب َوإِْقَب ـي جَ ـَجَماَل َوْجِهَك فِ 

ْحَنا ِبفَْضِلَك فِي ـَمْوالََي أَْنعَمْ   َت فَّرِ

 ي ـي َوتَْرَحالِ ـي ِحلِّ ـا َوآِنْسِن ـُدْنًي 

ِني عَ   َحتَّى  للِّقَاٱفِي يَْوِم   كَ ـنْ َوَرّضِ

َّلِ الً  ـفَضْ   ىٰ ـْلُمْصَطفَ ٱاِوَر ـأُجَ   ِلَسآ

ْمهُ  ْلَمِزيدَ ٱ َهْب ِلي   َجَماالً ِمْنَك َعّمِ

ْرهُ فِي  اـللِّقَ ٱْوَم ـَي   ْلَحالِ ٱَسّيِِدي َيّسِ

َضا ٱِبِه أَِعنِّي َعلَٰى َنْيِل  ْلفَى ٱ لّرِ  لزُّ

 ْؤلِ ـلسُ ٱِجيَب ـَك مُ ـــــــِمنْ  بِّ ـْلحُ ٱوَ 




ن  : قال هللا واْ مـَ ِذيَن آَمنـُ ا الـَّ ا أَيُّهـَ يـَ

ْوٍم  ُ ِبقـَ ّ أِْتي  ْوَف يـَ ِه فَسـَ ن ِدينـِ نُكْم عـَ َيْرتَدَّ مـِ

: ). وقـال ٥٤ (المائـدة: يُِحبُُّهْم َويُِحبُّوَنهُ 

 أَنــَداًدا ِ ّ ن ُدوِن  ذُ مـِ ن َيتَّخـِ اِس مــَ َن النـَّ َومـِ

ِ يُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ  ّ ِ ّ ِّ   َوالَِّذيَن آَمُنواْ أََشدُّ ُحبا 

ــرة:  ــول هللا ١٦٥(البقـ ــال رسـ : ). وقـ

: (سمعت جبريـل يقـول عـن رب العـزة 

مــن آذى لــى وليــا فقــد آذنتــه بــالحرب، ومــا 

شككت فى شىء أنا فاعله تشككى فى قـبض 

روح عبدى المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره 

إلىَّ عبـدى  قربت إساءته وال فرار منه، وال ي 

بأحسن من أداء ما افترضته عليه، وال يزال 

حتى أحبـه، فـإذا  ؛عبدى يتقرب إلىَّ بالنوافل

. )٢(أحببته كنت سمعه وبصره ويده وساعده)

ا: (إن هللا يحــب  وقــد قــال رســول هللا   أيضــً

. وقال )٣(مـن أحب لقاه، ويكره من كره لقاه)

يـا  :أيًضا: (إذا أحـب هللا العبـد قـال لجبريـل

جبريل إنى أحب فالنًا فأحبه، فينادى جبريـل 

ا فـأحبوه،  فى أهل السماء: إن هللا أحـب فالنـً

فيحبه أهل السماء، ثم توضع لـه المحبـة فـى 

 .)٤(حتى يحبه أهلها) ؛األرض

وكما يحصل بخصوص المحبـة يحصـل 

ــة ــوص الكراه ــن  -بخص ــتقة م ــة مش فالمحب

الَحبَِّة، وهى البذور التى تسقط فـى األرض، 

ألن  ؛لحـب قـد جعـل لمثـل هـذه الحبـةاسم اف

المحبة هى أصل الحياة، كمـا أن الحبـة هـى 

أصل النبات، فكما أن الحبوب إذا بعثرت فى 

األرض اختفت، ونزل عليها الماء والشـمس 

والبرد والحر، ومع ذلـك لـم تفسـد بـاختالف 



  

 

الفصـــول، لكنهـــا تنمـــو وتخـــرج الزهـــور، 

نت فـى كوتعطى الثمار، فكذلك المحبة إذا سـ 

القلب لم تتغير بحضـور وال بغيبـة، وال بـألم 

 وال بلذة، وال بفرقة وال بجمع.

وهو أن المحبـة مشـتقة مـن  ورأى آخر:

ألن  ؛الُحّبِ، وهو الِقْدُر المفعم بالمـاء العـذب

المحبة إذا جمعت فى القلب ومألته ال توجـد 

محالً للتفكر فى غير الحبيب. والحـب سـمى 

كـل مـا سـوى القلب  نألنه يمحو م ؛بالمحبة

 المحبوب. 

هــو أن المحبــة مشــتقة مــن  ورأى آخــر:

ــى تعلــق عليهــا  ــو (الســيبة) الت ــب، وه الح

ألن المحب يحمل بكل سهولة كل مـا  ؛القربة

ا، فرضه المحبوب أي  ا كان ذلك شرفًا أو عيبـً

 أو ألًما، أو سروًرا، أو عدالً، أو قذى.

ّبِ،  ورأى آخـر: المحبــة مشــتقة مــن الحــَ

سـويداء القلـب التـى تسـكن  بَّة، وهىجمع حَ 

فيها المحبة، ففى هـذه الحالـة المحبـة تسـمى 

على اسم مسكنها. وذلـك تعبيـر متـداول فـى 

 اللغة العربية.

وبعض العارفين يشـتقونها مـن الحبيـب، 

ألن  ؛وهو البرد الذى ينزل مـع شـدة المطـر

المحبــة هــى ثــوران بالقلــب 

ــع  ــى الجمـ ــتياق إلـ ــى اشـ فـ

ــا أ ــه، وكم ــم  نبمحبوب الجس

ــروح ي  ــود الـ ــع وجـ ــى مـ بقـ

فكذلك القلب يبقى مع المحبة، والمحبـة تبقـى 

مع مشاهدة الجمـع بـالمحبوب، والحـب اسـم 

ألن العــرب يســمون (نــن  ؛لخــالص المحبــة

العين) بإنسانها، كمـا يسـمون سـويداء القلـب 

بحبة القلب، وتلك هى كرسـى المحبـة، وأمـا 

ــذلك فالقلــب والعــين  ــى فهــى للرؤيــا، ل األول

لمحبة. والمحبة هى ميـل القلـب ران فى اي نظ

 بجاذبة قاهرة، وهى محبة العبد لربه.



حتى  ؛شيءى إيثار العبد ربه على كل ه

يتأله له دون كل شىء، ويشتغل بذكره عمـن 

حتـى  ؛سواه، ويحترق ُحبـا فيـه وشـوقا إليـه

 تكشف له الحجب فيراه.



ــار مــــن هللا ــالى لعـبـــ  هــــى إيثــ اده تعــ

المخلصين، يرفعهم بـه إلـى مقـام المقـربين، 

ويشرفهم به بمعية رب العـالمين، ويـواجههم 

به فـى مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر، وقـد 

ــاب  ــى كت ــة وأحوالهــا ف ــام المحب شــرحت مق

ا كان هللا   (أصول الوصول) وغيره. ولمَّ

ا  عليا عظيًما، فـال تدركـه األبصـار، ومنزهـً

رواح الطــاهرة، جانســه األت عــزة ومجــًدا ال 

ــه  ــف يداني ــة، فكي ــول الكامل ــاكله العق وال تش

 .الحس أو الجسم؟!

 

قــع ١(  قة  ــ ــان أن اســ ال ــاب ب ــل  ح م ) صــ

وف  عـــــ ع مـــــ ال ـــــل نـــــ ، ٢٣٧٦ح ٨٣/ ٣علـــــى 

قة  ــ ه ال ــاب وجــ هقى ال   ١٨٨/ ٤وس ال

ـــــــ ٧٦١٢ح ـــــــ اإلمـــــــام أح  ٣٧٦/ ٣٥، وفـــــــى م

 . ٢١٤٧٣ح

ــهأخ ) ٢(  ــار  جــــ ــــ ــو  ، ٦١٣٧ح ٨٤٢٣/ ٥ ال  ابــــ

ــان ـــــ ــــــــــــ ـــــــى ، ٣٤٧ح ٥٨/ ٢ ح هقــــــــــــ  ٢١٩/ ١٠ وال

 . ٢٠٧٦٩ح

ــار ٣(  ه ال : (مــ  ٦١٤٢ح ٢٣٨٦/ ٥) ذ بلفــ

ــل  ــــ ه م ــ ــــ ــاءه)، وذ ــاء هللا أحــــــ هللا لقــــ ــ لقــــ أحــــ

: (  ٦٩٩٦ح ٦٥/ ٨ ْ بلفـــ ــَ َّ  مـ اءَ  َأحـــَ َّ  َِّ  ِلقـــَ  َأحـــَ

ْ  ، ِلَقاَءهُ  َُّ  ِهَ  َوَم ِهَ  َِّ  ِلَقاءَ  َ  ). ِلَقاَءهُ  َُّ  َ

جــــــــــه) ٤(  ــــــــــ أخ ــــــــــل ، ٩٣٤١ح ٤١٣/ ٢ أح  وم

ان واب ، ٢٦٣٧ح ٢٠٣٠/ ٤  . ٣٦٥ح ٨٦/ ٢ ح
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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



  

   

نعود فنقول: إن الطبري يسـند هـذه األخبـار إلـى أصـحابها، وال 

علـى فقـه  ألنـه اتخـذ مـن هـذا الخبـر دلـيالً  يسوقها مسـاق التشـهير؛

حيـث كـان نظـر إليهـا  وهذا من فقه معاوية وتحريه؛"معاوية، فقال: 

بشهوة، ولكنه استضعف نفسـه عنهـا، فتحـرج أن يهبهـا لولـده يزيـد؛ 

اءِ  َوالَ تعالى:  لقوله َن الّنِسـَ ) ٢٢(النسـاء:  تَنِكُحوا َما نََكَح آَباُؤُكم ّمِ

 …"بن عمر الجرشي الدمشقي وقد وافقه على ذلك الفقيه ربيعة

الذي يملـي  "التنعيم"وما من تربية ليزيد تصلحه للخالفة بعد هذا 

وهو مقدم على رئاسة قريبة عهـد بـابن الخطـاب بـل  له في شهواته،

قد أجاز لنفسه من المتعة الدنيوية   عفان، فإن الخليفة الثالث بابن

لـم يحـدث نفسـه قـط باقتنـاء الخصـيان  ما لم يجـزه الفـاروق، ولكنـه

تلك الخليقة األموية  والجواري على سنة القياصرة والشواهين، ولوال

 - التي تمادى بها اتساع الملك في أهوائها وغواياتها، لما فـات رجـالً 

أن هذه التربيـة ال تعـد إنسـاًنا لحياطـة الملـك المنتـزع  -ء وسط الذكا

اســتقرار األمــور بــين مطــامع األقربــاء مــن  بالحيلــة والحــول، قبــل

  عن الغرباء.العشيرة فضًال 

وكان معاوية ينازع طبعه بين الخليقة األمويـة وبـين آداب الـدين 

ــه، ــولى خالفت ــذي يت ــاء  ال ــة الخلف ــات دون منزل ــه درج ــزل بنفس فين

وله أكثر من كلمة فـي  دين؛ الفتتانه بالدنيا واستسالمه لغوايتها،شالرا

منه،  إن أبا بكر سلم من الدنيا وسلمت"هذا المعنى يقول في بعضها: 

وعمر عالجها وعالجته، وعثمان نـال منهـا ونالـت منـه، أمـا أنـا فقـد 

… ويقـول فـي "لبطن وانقطعت إليهـا فانقطعـت لـي اتضجعتها ظهرً 

لم يرد الدنيا ولـم تـرده،  بكر  إن أبا"لمدينة: ابعضها من خطبة ب 

وأما عثمان فنال منها ونالت منه،  وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها،

وأنـا ابنهـا، فـإن  فهي أمي )١(وأما أنا فمالت بي وملت بها، وأنا ألبنها

 ."لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم

ن جهـة، مـ  اوكأنما كـان يشـهد علـى نفسـه هـذه الشـهادة تواضـعً 

الملك الدنيوي من جهة أخرى، فإن كـان الرعيـة  وتزكية لقدرته على

مرتضـوه مـدبًرا لشـئونهم  ال يرتضونه قدوة للصـالح والتقـوى، فهـم

 ا على مصالح دنياهم.وقائمً 

ويشعر معاويـة بالمنازعـة بـين الخليقـة األمويـة وآداب المـروءة 

ن، فـإن طالـب دي بالمنازعـة بينهـا وبـين آداب الـ  العربية، كمـا يشـعر

الشـرف والكرامـة بـين  السيادة يكره أن ينزل في منزلـة دون منـازل

لنفسـه،  اا للخلق المأثورة فلعله يكرهه حبـ قومه، فإن لم يكره ذلك حب 

وغيرة على سيادته وعلوه في نظر المكبرين آلداب المـروءة، سـواء 

 تجردوا منها. تحلوا بها أو



 

   



المتكــررة بـين خالئــق  عـةومـن نـوادر معاويــة فـي هــذه المناز

ا مع خاصته يسألهم فيما عامة أنه جلس يومً  عشيرته، وآداب العرب

الشباب، فإذا هي عنده لـذات  بقي له ولهم من لذات الحياة بعد ذهاب

ثـم نبهـه  ال تعدو مذاق الشراب السائغ وسـروره بـالنظر إلـى بنيـه،

وراء  منبــه إلــى إســفافه هــذا، فانتبــه ولــم يكــابر طبعــه؛ ألن األمــر

 العرف وإجماع الدين. المكابرة بإجماع

ا علـى معاويـة دخـل يومًـ "روى الواقدي أن عمرو بن العـاص 

مواله وردان، فأخذا في الحديث وليس معهما  بعدما كبر ودق ومعه

ا بقي مما تسـتلذه؟ م أحد غير وردان، قال عمرو: يا أمير المؤمنين!

لينهـا  فقال: أما النساء فال أرب لي فيهن، وأما الثياب فقد لبست مـن

حتى وهى بها جلدي فما أدري أيها ألين، وأما الطعـام فقـد  ؛وجيدها

حتى ما أدري أيـه ألـذ وأطيـب، وذكـر مثـل  ؛وطيبه أكلت من لذيذه

ثـم قـال: فمـا شـيء ألـذ  ذلك عن الطيب وغيـره مـن منـاعم الحيـاة،

 دي من شراب بارد في يوم صائف، ومن أن أنظر إلى بني وبنيعن 

 بني يدورون حولي.

 : فما بقي منك يا عمرو؟وعطف معاوية سائالً 

 قال عمرو: مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته.

 فالتفت معاوية إلى وردان، فقال: ما بقي منك يا وردان؟

ذوي  ومقال وردان: صنيعة كريمـة سـنية أعلقهـا فـي أعنـاق قـ 

حتـى ألقـى هللا تعـالى، وتكـون  ؛يكـافئونني بهـا فضل واصـطبار ال

 لعقبي في أعقابهم بعدي.

ا لمجلسنا سـائر اليـوم … إن هـذا العبـد غلبنـي فقال معاوية: تب 

 …"وغلبك

خليقة أموية عربية، مضى الرجل على سجيته فلم يخطر لـه أن 

وشـيئًا يسـره  ق،الدنيا الذي عجز عنه إال شـيئًا يـذا يستبقي من متاع

المكرمـات المـأثورة فلـم  من النظر إلـى ذريتـه، ثـم نبـه المنبـه إلـى

 يجحدها ولم يعزب عنه حميد أثرها.

وإن شئت فقل: خليقة أموية وكفى … فـإن مـن أثـرة مـا يـوحي 

طواعية عن مأثرة يرتفع بها غيـره، وال يسـعه  إلى صاحبه أال ينزل

 أن ينكرها.

ع المروءة العربية فـي كـل مـأثرة م وهكذا كانت الخليقة األموية

العرب الكبـرى، وبـين العـرب خاصـة وعامـة،  محمودة بين عشائر

كان في وسع بنـي أميـة  وأولها مناقب الشجاعة والكرم والنخوة، فما

 أن يغمضوا أعينهم عـن هـذه المناقـب، وال أن يصـغروا مـن حقهـا،

هذا ولولكن التسليم للمنقبة شيء والجهد في تحصيلها شيء آخر … 

أمية في الجاهلية ولـيس بيـنهم واحـد معـدود حـين  مضى تاريخ بني

المشـهورين، وذوي النجـدة  يعد العرب فرسانهم المقدمين وأجـوادهم

في صدر  من صفوة عشائرهم ونخبة ساداتهم، وظهر فيهم الشجعان

اإلسالم كيزيد بن أبي سفيان، وهو أخ غير شقيق لمعاوية، ولكنـه ال 

غيـرهم مـن فرسـان هاشـم فـي جيـل واحـد،  ندعندهم وال ع يحسب

 .وحمزة كعلّيٍ 
 



   

 

ــي الســاحات،  بعــد كــل هــذا الصــراخ ف

الشـوارع النائمـة  والريح التي كنا نطلقها في

فتهب هاتفة وتتبعنا، والنور الذي كان ينساب 

مــن قبضــات أيــدينا التــي تــدق الهــواء فيبــدد 

العتمــة، ســأقف هنــا فــي منتصــف الطريــق، 

غريب فـي الشـوارع، أرى الظهـر ضـحى، 

ا، والنـور ديـ وشمس الصيف غيًما رما ا كثيفـً

ظًال، ثم أمضي مسـربًال بليـل بهـيم، ال أري 

ها، فـي أيامهـا األولـى. كانـت من الدنيا سـوا

ــرب  ــة، تض ــدي فرح ــين ي ــري ب تج

ــن  ــم أك ــريح. ل ضــفائرها الســوداء ال

أدري فـــي هـــذه اللحظـــة أن هـــذه 

الصغيرة المفعمة بالبهجـة تنسـج لـي 

من خصالتها قيًدا ناعًما، ربما يكون مشنقتي 

 قادم أيامي العصيبة.  يف

ــذة كبــدي التــي ذهبــت عنــي، مــا   ــا فل ي

اك تـرفلين فـي عرقـي، تطلبينه أمر، أنت هن 

يتجمع حتى يصير نهـًرا فتسـبحين فيـه فـوق 

أجنحـــة الفـــرح، ولـــيس بوســـعي ســـوى أن 

 أتعرق بال توقف كي أمد نهرك بماء جديد. 

ان، لكنــي جَّ ال أهــاب الســلطان، وال الســَّ 

. ال أريـد يـا ضالغ رهن إشارة من خنصرك

ــذي  ــا ال ــك، وأن ــوق طاقت ــك ف ــي أن أحمل ابنت

الزرقـاء وأنـت  قصين أمام الشاشـةرأيتك تر

تتطلعين إلـى أجنحـة الغضـب المقـدس التـي 

 ترفرف في الميادين يوم الزحف األكبر. 

اآلن ال رأى شــــيئًا لــــه جنــــاح ســــوى 

ضفائرك العفية، حين تهتـز فـي وجـه األيـام 

ل ما نذرت له كعني البليدة، لكنها ال تحجب 

ا لـي بــه،  ا لــك بانكسـاري، هنيئــً نفسـي. هنيئـً

يخــونني فــي هــذا  فالجســد الــذي يتأهــب كــي

العمر، سرعان ما ينتفض على كفيك، ويعود 

إلى سيرته األولى، غير هيَّاب بشـيء سـوى 

ــدميك  ا وســيعًا أمــام ق ــً ا آمن ــً أن يفــرش طريق

 تتقدمان إلى األمام في أرض حرة.  نتي لال

فك، ولم أر بعـد حيث ال أعرك نات هوأن 

ــر ــاك الب ــرهين الضــيق، يءمحي ــت تك ، وأن



 

العيش، كنت موجوًدا دون   وتتوقين إلى براح

ا. أنـا  أن تريني، فليس كل مـا ال يـرى فراغـً

من ظل رزقه الوفير معلقًا في السماء، فنزل 

حين وضعت يـدي فـي يـدك للمـرة األولـى. 

قد ليس بوسعي أن أنسى أن ما يمأل بطني را

يك. ربما كنت في أحالم ليلـك، أو فـي كف في

شرودك بينما الشمس تمأل األرض نـوًرا، أو 

كنت في السطور التي تخطينها على الورق، 

وأنت تتمنين أن يفـتح هللا لـك البـاب نحـوي. 

ــاء  ــرب م ــي أش ــى أنن ــعي أن أنس ــيس بوس ل

حياتي من بين أصابعك، التـي تتـراقص فـي 

ــا  ؛فــرح ــاة أعطتــك بعــض م كنــت ألن الحي

ينه. مكلف أنا بأن أرفرف وراء أحالمك ريدت 

ن المجنحة، التي ال تتوقف عـن الطيـران، وأ

أرى طريقي ال ينتهي سوى إلى البراح الذي 

ــً  ــه، ترقصــين امتنان ــين في ا. لســت ســوى تقف

دعوتك التي أطلقتيها في أيام شدة. أنا النافـذة 

، وأنـا  التي شققت لها الجدار، كي تطلي عليَّ

ـ  ــاك ـف ــالس هن ــراف ي انت ج ــد أط ــارك عن ظ

األرض، أو تحت صفحة السماء المعلقة بهـا 

 قلبك.

تمنــت مــن هللا فجــاد أيتهــا الطيبــة التــي 

عليها، اعتبريني بعض جوده الذي ال حد له، 

فأنــا أدرك هــذا، ولــذا أزلــت الحــوائط بينــي 

حتى  ؛وبينك حتى قبل أن أولد، فإن قام جدار

لو كان خفيًضا هًشا ففي هذا موتي، لكنـك ال 

تــدعيني أمــوت أبــًدا، فكــل الجــدران تــنقض 

 بل دعواتك الصامتة.زول تحت واوت 

لــذي مــن دونــه ال تمضــي أيهــا المطــر ا

 قدميَّ سوى فوق اليباب.

ــا،  ــدنيا التــي رســموا حظــي فيه ــا ال أيته

ــوق  وحــددوا كــذلك نصــيبي مــن اآلخــرة، ف

يها كـي آخـذ مـا لـي، باطن كفك اليمنى. افتح

واغفري نزقي وجهلي بمقامك يا طفلتي التي 

ا، مـا  تنير ضحكتها طريقي، فأمضـي مطمئنـً

فأنـت وراء ظهري لي، وما هو أمـامي لـك، 

 اآلتية، وأنا الراحل في الغياب.

ماضيها كحاضـرها،  تلك التي يعيش فيَّ 

وحاضرها كماضيها، بينما اآلتـي قـد ذهـب، 

يحتضـن الـذي راح ذلـك والذاهب قـد أتـى، ف

الذي تنتظره، ويتوقـف الـزمن أمـام مكانهـا، 

ويتمدد المكان أمام زمانها. هذه التي هي أنا، 

ضـمائر وأدوات وأنا الذي هـو هـي، وكـل ال

الوصل تتهادى إليهـا، وتكـون لهـا، فتأخـذها 

، فأقبلها وأردها إليهـا، فهـي لهـا  وتهديها إليَّ

الـذي  بما فيها أنا، وهي لي بما فـي هـذا كـل

 تريده. هي شيخي وأنا مريدها. 

هي مريدي وأنـا شـيخها. معهـا تحضـر 

كــل المقامــات: الســكر والغيــاب والشــهود 

ذي يقف على باب والذهاب واإلياب، وذلك ال

الزمن، وهي التي دخلته دون أن تدعو أحـًدا 

كي يتبعهـا، سـوى أنـا. وذلـك الـذي هـو أنـا 

أتبعها غير عـابئ بمـا يجـري، ومـا يسـري، 

يلوح هناك فـي صـفحة السـماء البعيـدة،  وما

ويتهادى حتى يحط في المسافة الفاصلة بيني 

وبينهــا، فتقطفهــا أصــابعنا التــي تتالقــي فــي 

ــات، فيعــود لهــف، لتقتــل  المســافات، واألوق

الــذي راح، يتجلــي فــي كــل مــا يحضــر، 

لد، وتصير هي وُ وأصير أنا من مات والذي 

 .ما يستعصي على العدم، وهي ما قد ُوجد



 

   












لقــد انتصــر أئمــة المــذهب األشــعري فــي مبحــث التوحيــد  :أوالً 

ــل  ــات المفصــل والمجم ــى اإلثب ــائم عل ــلف الصــالح، الق ــد الس لمعتق

ا للصفات على خالف اتجاهات كالمية أخرى، اختـارت النفـي مـذهًب 

 لها، أو سقطت في أوحال التشبيه والتجسيم.

لقد استعان أئمة المـذهب األشـعري بالتأويـل بوصـفه أداة  :انيً ثا

ا علــى عقيــدة التشــبيه لتحقيــق التنزيــه فــي صــورته الشــرعية، ضــد 

ا. كل ذلك فـي إطـار التأويـل التفصـيلي والتجسيم المرفوضة إسالمي 

للنصوص الموهمـة للتشـبيه، وفـي احتـرام كامـل لنصـوص الشـرع 

 الحكيم.

شعري في عالقة العقل بالنقـل، ب األلقد توسط أئمة المذه :اثالثً 

مع االنتصار لمنطـق الشـرع، فبعـد التسـليم بكـون العقائـد اإليمانيـة 

ا ابتداء، توسل أئمـة المـذهب األشـعري بالعقـل اإلسالمية ثابتة شرعً 

للدفاع عـن تلـك العقائـد، بمقتضـى أن السـمع ال يوجـد المعرفـة بـل 

 . لشهرستانييوجبها كما يقول ا

مة المذهب األشـعري تكفيـر أهـل القبلـة مـن فض أئ لقد ر :ارابعً 

المسلمين، ومما أثر عن اإلمام األشعري رحمه هللا كما يـذكر زاهـر 

بن خالد بن أحمد السرخسي قال: لما قرب حضور أجل أبي الحسن ا

األشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقـال: اشـهد علـي أنـي ال 

رون إلـى معبـود واحـد ي لكـل يشـ ألن ا ؛بلةا من أهل هذه القأكفر أحدً 

 وإنما هذا كله اختالف العبارات. 

ا في المـذهب األشـعري، حيـث المبدأ العقدي أصبح راسخً  وهذا

عظــم علــى أئمتــه رمــي 

خصــومهم بــالتكفير…ثم 

إن تحصيل هـذا األصـل 

عـــدم تكفيـــر  –العقـــدي 

 -أهل القبلة من المسلمين

ــروري  ــتيعابه ضــ واســ

لمواجهة بعض التيارات 

د إنتـاج التي تعيـ الفكرية 

فكــر تكفيــري تضـــليلي 

عدمي من حيث المنهج، 

من حيث األبعـاد  يتيئيس

 والمضامين.

لقــد تميــز  :اســً مخا

ــي  ــعري ف ــذهب األش الم

مجـال االشـتغال العقــدي 

اإلسالمي بوسـطية تقـوم 

على أساس التوفيق بـين 

ــة  ــذاهب الكالميــــ المــــ

اإلســـالمية. وقـــد التـــزم 

أئمــة المــذهب األشــعري 

ــنهج ال ــذا المـ ــطي هـ وسـ

ــرض الـتــ  ــي عـ وفيقي فـ

ــع عناصــر العقيــدة  جمي



 

   

 .العظمىاإلسالمية: اإللهيات والنبوات والسمعيات واإلمامة 

-لقــد أدرك أئمــة المــذهب األشــعري مكانــة الصــحابة  :ادسًــ اس

ودورهم فـي حفـظ الشـريعة، وأن النيـل  -رضوان هللا عليهم أجمعين

 منهم والطعن فيهم مدخل لهدم الدين من الداخل.

ئمــة المــذهب األشــعري يخصصــون فــي آخــر ينــا أرأ ثــم ومــن

ا لبيـان عقيـدة أهـل السـنة فـي الصـحابة، ا مهمـ مؤلفاتهم العقدية مبحثً 

وتدبير الخالف الذي جرى بينهم، والدعوة إلـى فهـم ذلـك فـي ضـوء 

ــيم االخــتالف  ــي نطــاق استحضــار ق ــيم، وف نصــوص الشــرع الحك

األسلم  على أن ،عهمجمي المحمود الناتج عن االجتهاد الذي وصفوا به 

ــك ــن ذل ــي شــيء م ــدين عــدم الخــوض ف ــض  ؛لل ــال بع ــا ق ــه كم ألن

 ."نتناالمعتبرين:” تلك دماء طهر هللا سيوفنا منها، أفال نطهر ألس

من المقرر في المذهب األشعري أن اإلمامة العظمى هي  ا:سابعً 

ثـم  في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة. ومـن خالفة لرسول هللا 

لـى جميـع أفـراد األمـة طاعـة ولـي لمذهب األشـعري عأوجب أئمة ا

األمر وعدم الخروج عليه. يقول ابـن أبـي زيـد القيروانـي: (والسـمع 

 والطاعة ألئمة المسلمين من والة أمورهم وعلمائهم).

ويقول اإلمام أبو جعفر الطحاوي:(وال نرى الخروج على أئمتنـا 

ا من و على أحد منهم، وال ننزع يدً ووالة أمورنا وإن جاروا، وال ندع

، مـا لـم يـأمروا بمعصـية، طلعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة هللا 

ندعو لهم بالصالح والنجاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب 

الشذوذ والخالف والفرقة)، وهذا المعتقد هـو الـذي أجمـع عليـه أهـل 

 .ي وينتصر لهم األشعرالسنة أصحاب الحديث. كما يذكر اإلما


ــني  ــالكي والتصــوف الس ــذهب الم ــة الم أســهمت األشــعرية رفق

الجنيدي، في خلق انسـجام مـذهبي وعقـدي فـي ليبيـا ومنطقـة شـمال 

ا مـن القالقـل والفـتن التـي كانـت تقـع فـي به كثيرً فريقيا، جنَّ إوغرب 

الفات العقدية، وبـالرغم لخسبب امناطق مختلفة من العالم اإلسالمي ب 

من بروز اتجاهات عقدية غيـر أشـعرية وافـدة فرضـت بـاإلغراءات 

ال أن إالمادية وبالدعاية الممنهجة منذ بدايات القرن الهجري الحـالي، 

العقيـدة األشـعرية كانـت 

ــاء  ــين العلمـ ــخة بـ راسـ

ــت وال  ــين واجهـ المحليـ

ــة  ــه هجمـ ــت تواجـ زالـ

جاهلية شرسـة لـم تـؤثر 

له وال م ال علال في من إ

معرفة، ال تثبت عند كل 

باحــــث عــــن الحقيقــــة 

ــنهج  ــى مــ ــة علــ المبنيــ

ــابعين  ــحابة والتـــ الصـــ

الصــحيح ولــيس ادعــاء. 

ــل  ــك بفضــ ــان ذلــ وكــ

منارات علميـة تاريخيـة 

مثــــل منــــارة األزهــــر 

ــة  ــريف والزيتونـــ الشـــ

والقـــــرويين والمنـــــارة 

األسمرية، وغيرهـا مـن 

منــارات الفقــه الشــرعي 

ا التاريخية المحلية، وهـذ

ــم يعال  ــم تقـ ــه لـ ــي أنـ نـ

مجــادالت تاريخيــة بــين 

ــة  ــاء المنطق بعــض علم

بعــــد القــــرن الســــادس 

الهجــــري، وقــــد كــــان 

ــالف  ــن الخـ ــر عـ التعبيـ

ــي الســجال محصــورً  ا ف

ــاء،  ــين العلمـ ــي بـ العلمـ

مــر الــذي زادت بــه األ

األشـــــعرية والمالكيـــــة 

ــوخً  ــوفية رســـ ا والصـــ

 .اوتألقً 



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     مفكر الصوفيال  المستشار                       

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 أعمام النبى  -٣

: سـيد حمزة بـن عبـد المطلـب  -٢

 الشهداء:

 نسبه ومولده:

ــب  ــد المطل ــن عب ــزة ب ــه حم ــم  إن ع

، وأخوه فى الرضاعة، وكـان الرسول 

قد ولد قبل النبى بسنتين، وأرضـعتهما ثويبـة 

 ،موالة أبى لهـب، وكـان يكنـى بـأبى عمـارة

 البـن أخيـه محمـد  اوكان حمزة صديقً 

 ا.ا، وتربيا معً قبل البعثة، حيث عاشا سوي 

 :إسالمه ودفاعه عن النبى 

 ،أسلم فى السنة الثانية بعد البعثة النبويـة

وقيل: فى السنة السادسة بعد دخول الرسـول 

فى رحلـة  دار األرقم؛ حيث كان حمزة 

 صيد، ومر أبو جهل علـى رسـول هللا 

ه وشـتمه، ورسـول هللا عند الصفا فآذاه وسـبَّ 

ساكت ال يتكلم وال يرد عليه، وكانت خادمـة 

لعبد هللا بن جدعان تسمع ما يقول أبو جهـل. 

فانتظرت حتـى عـاد 

ــن ر ــزة م ه، حلـتـ حم

وكــان يمســك قوســه 

ــه  ــت ل ــده، فقال ــى ي ف

ــا  ــا أبــ الخادمــــة: يــ

عمارة، لو رأيت مـا 

لقى ابن أخيك محمـد 

مــن أبــى الحكــم بــن 

هشام (أبـى جهـل)؟! 

 اهنـا جالسًـ  وجده ها

ه، وبلـغ منـه مـا يكـره، فانصـرف فآذاه وسبَّ 

عنه ولم يكلمه، فغضب حمزة، وأسرع نحـو 

أبى جهل فوجده فى جمع من قريش: فضربه 

قوس فــى رأســه، وأصــابه إصــابة ة بــالحمــز

شديدة، ثـم قـال لـه: أتشـتمه وأنـا علـى دينـه 

إن اسـتطعت؟  يَّ ذلك علـ  دَّ رُ أقول ما يقول، فَ 

ــة أبــى  ــام جماعــة مــن بنــى مخــزوم (قبيل فق

جهل) إلـى حمـزة ليضـربوه، فقـال لهـم أبـو 

وهللا قـد سـببت  ين جهل: دعوا أبا عمـارة فـإ

 [ابن هشام]. اقبيحً  اابن أخيه سب 

ذهب إلـى الكعبـة، ثـم توجـه أصبح فلما 

ــق؛  ــرح صــدره للح ــدعاء أن يش ــى هللا بال إل

ــين  ــور اليق ــه بن ــأل قلب ــه، وم ــتجاب هللا ل فاس

 فذهب حمزة إلى رسول هللا  ،واإليمان

ليخبره بما كان من أمـره، ففـرح رسـول هللا 

  ًا ودعا له.ا شديدً بإسالمه فرح 

ــالم، ــزة باإلس ــز هللا حم ــذا أع ــان  هك فك



  

 




    



 


  

   
  

   


لدين هللا ولرسوله، وما أن سمع  اجديدً  انصرً 

حتى تأكدوا من أن  ؛المشركون بإسالم حمزة

ــة،  رســول هللا  ــى عــزة ومنع صــار ف

وا عن إيذائه، وبدأوا يسلكون معه سياسة فكفُّ 

أخرى، وهى سياسة المفاوضات، فجاء عتبة 

ــى ا ــاوم النب ــة يس ــن ربيع ــرض ب ، ويع

 .عليه ما يشاء من أموال أو مجد أو سيادة

فـى جهـاده ودفاعـه  زة واستمر حمـ 

ــول هللا  ــن رســـ ــى أذن هللا  ؛عـــ حتـــ

ــلمين بــالهجرة إلــى المدينــة المنــورة،  للمس

فهــاجر حمــزة، وهنــاك آخــى الرســول بينــه 

 وبين زيد بن حارثة. 

 جهاده وشجاعته:

، شهد حمزة غزوة بدر مـع النبـى 

ــة المعركــة هجــم أحــد المشــركين  ــى بداي وف

 ود علــى بئــرويــدعى األســود بــن عبــد األـسـ 

وقــال: أعاهـــد هللا ألشــربن مـــن للمســلمين 

ــه،  حوضـــهم أو ألهدمنـــه أو "ألمـــوتن دونـ

فتصدى له حمزة فضربه ضربة فـى سـاقه، 

فأخذ األسود يزحف نحو البئـر فتبعـه حمـزة 

وقتله. وبعدها برز ثالثة من المشركين وهـم 

وابنه الوليد بن  ،وأخوه شيبة ،عتبة بن ربيعة

فنـادوا:  ن األنصـار،م عتبة، فخرج إليه فتية

ا محمـد .. أخـرج إلينـا أكفاءنـا مـن قومنـا. ي 

قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمـزة، (فقال: 

 يٌّ ، فبارز عبيدة عتبة، وبـارز علـ )يُّ قم يا عل

، ولم يمهـل حمـزة الوليد، وبارز حمزة شيبة

مع خصمه  يٌّ شيبة حتى قتله، وكذلك فعل عل

الوليد، أما عبيدة وعتبة فقد جرح كـل منهمـا 

بسـيفيهما علـى  يٌّ اآلخر، فأسرع حمـزة وعلـ 

عتبة فقتاله. وكان حمـزة فـى ذلـك اليـوم قـد 

وضـــع ريشـــة علـــى رأســـه، فظـــل يقاتـــل 

ــجاعة ــددً  ؛بشـ ــل عـ ــى قتـ ــرً  احتـ ــن  اكبيـ مـ

ة، كـان أميـة المشركين، ولما انتهت المعركـ 

أل: بن خلف ضـمن أسـرى المشـركين، فسـ ا

ــذ ــه  اكــان معلمــً  يمــن ال ــالوا: إن بريشــة؟ فق

األفاعيــل. ذاك الـذي فعـل بنـا حمـزة. فقـال: 

ا. هذه المعركة بالء حسًن  يولقد أبلى حمزة ف

: أسـد هللا، وأسـد لذلك سماه رسول هللا 

 رسوله.

 عليه: ستشهاده وحزن النبى ا

ــة أن ــت عتب ــد بن ــن  أقســمت هن ــتقم م تن

هـا وأخاهـا حمزة؛ ألنه قتل أباهـا عتبـة وعم

وكذلك أراد جبير بن مطعم أن ينتقم  فى بدر،

من حمزة لقتل عمه طعيمة بن عـدى، فقـال 

لعبده وحشى، وكان يجيـد رمـى الـرمح؛ إن 

 قتلت حمزة فأنت حر.

 وجاءت غـزوة أحـد وأبلـى حمـزة 

، وكان يقاتل بين يدى رسـول هللا ابالء شديدً 

ــا تراجــع بســيفي  ــا أســد هللا، فلم ــول: أن ن ويق

 و رسول هللا مون اندفع حمزة نحالمسل

ــأ وحـشـ  لحمــزة،  ييقاتــل المشــركين، واختب

وضربه ضربة شديدة برمحـه فأصـابته فـى 

 مقتل، واستشـهد البطـل الشـجاع حمـزة 

بعــد انتهــاء المعركــة بــين  ورآه النبــى 

ــه  ــه وأذن ــه، فقطعــت أنف ــل ب ــد مث الشــهداء ق

ا، وقال: شديدً  افحزن عليه حزًن وشقت بطنه. 

ــوال أن  ــد (تحــزن) صــفية ـفـ "ل ــها تج ى نفس

حتــى تأكلــه العافيــة (دواب األرض  ؛لتركتــه

لـه  احتى يحشر من بطونها إكرامًـ  ؛والطير)

ا" [أبـو داود]. وقـال: "سـيد الشـهداء وتعظيمً 

علـى  حمزة" [الحـاكم]. وصـلى النبـى 

 .)١(حمزة وشهداء أحد السبعين

 

 ر اإلشارة إلى أن باقى أعمـام النبـى تجد) ١(

ــا  ــب وآثرن ــد المطل ســبق عرضــهم بشخصــية عب

لـى إسـالمه فقـط، أمـا من أجمع العلماء ععرض 

أبو طالب فنرجئـه إلـى الجـزء الخـاص بالمفـاهيم 

الخـتالف  طريق نصرة النبـى التى تعترض 

أن  االعلماء فى إسالمه. ومن الجدير بالـذكر أيضًـ 

قبل الرسـالة وهـم:  اجميعً  ماتوا أخوال النبى 

) عبد هللا بن األرقم بن ٢) األسود بن يغوت، (١(

 .) عمير بن وهب٣( يغوت، 



 

مثلما فشــلت كافــة األنظمــة التربويــة 

ــي  ــهد التعليم ــة المش ــي معالج ــة ف العربي

المدرســـي صـــوب االجتيـــاح الجـــانح 

لفيروس كورونــا الــذي يبــدو أن كابوســه 

ــة ــة مقبل ــرات طويل ــد لفت ــي بع ــن ينته  ،ل

ــلها  ــة فشــ ــات الدينيــ ــل المؤسســ تواصــ

التاريخي في تجديد الخطاب الديني، نعــم 

ميــة عــن د الخطاب الــذي ال يقــل أهتجدي

ــورة  ــها بص ــي نمارس ــاء الت ــة البق معرك

يوميـــة ونحـــن نواجـــه خطـــر اإلصـــابة 

ا بــل بفيروس كورونا الذي لم يعد مستجدً 

ــريكً  ــار شـ ــاتنا ا يوميـــ صـ ــي ممارسـ ا فـ

 الراهنة. 

ومنذ أزمــة اجتيــاح فيــروس كورونــا 

ــا قبــــل  أرض الــــوطن العربــــي وربمــ

بحاجــة ا والعقــل العربــي االجتيــاح أيضــً 

ــى ــرورية إل ــد  ض ــهالتجدي ــادة بنائ  ،وإع

ولطالما وجهنا الحديث نحو قراءة جديــدة 

مــن محمد عبــده الــذي يعتبــر  خيالشلفكر 

التنوير ونهضة العقــل فــي العصــر  ادروَّ 

ــه أو  ،الحــديث ــدة مــن التنوي ولكــن ال فائ

التذكير في ظل ظهور مستدام لعــوارض 

وانتهــت  ،تعطيــل العقــل ىأدت بالفعل إلــ 

فيــر يم والتكفيــر والتنلى مرمى التحربنا إ

ـ أيضــً  ينــدد بالرجعيــة  يءا مــن كــل ـش

وبات من األولــى  ،والراديكالية المتطرفة

طيلة سنوات منصرمة االهتمام بأولويات 

العقل الفقهي الذي انكشــفت عورتــه إزاء 

ا مشاهد عدم دفن وتكفين من مــات شــهيدً 

 ،بفيروس الكورونــا الجــائح بغيــر رحمــة

ــان مضــحكً  ــر وكــم ك ــادي عب ا ونحــن نن

رة بضــرورة تجديــد مقاالت طويلــة وكثيــ 

العلــوم الطبيعيــة فــي ظــل جهــل مســتمر 

 .وعتمة علمية عربية ممتدة

ــوم  ــد العل ــام بتجدي واألدق هــو االهتم

ال كمــا كــان النقــاش بــين فضــيلة  ،الدينية

اإلمام األكبر العالم الجليل الدكتور أحمــد 

زهر وبين رئــيس جامعــة الطيب شيخ األ

لكــن  ،القاهرة حول مفاد التجديد وأهميتــه

ــوم  ــذي ســيتلقى هــذه العل تجديــد العقــل ال

والمعـــارف والنصـــوص التراثيـــة التـــي 

أنتجها سلفنا الصالح في سياقات تاريخيــة 

ــطرمة  ــل ومضــ ــددة بــ ــة ومتعــ متنوعــ

 ا. االشتعال السياسي والمذهبي أيضً 

ــوع  ــافي لجم ــوس الثق ــل اله ــي ظ وف

ين العرب حول فيــروس كورونــا المواطن

ا وجــدنا مــن ا وانتشــارً موضــً األكثــر غ

ــر ــن النصــوص ي ــتش ع ــئ ويف وح ويجي

التراثيــة المحمــودة بالفعـــل عــن كيفيـــة 

ــرق  ــتالف ط ــم اخ ــة رغ ــة األوبئ مواجه

ــل ال  ــا بالفع ــم أنن ــالج ورغ ــة والع الوقاي

ا الفــوارق ا أو طبيــ ا أو علميــ نــدري لغويــ 

 ،واالستشــفاءالدقيقة بين التعافي والشــفاء 

ا نتعامل مــع فكــر التجديــد لكننا هكذا دومً 

النتقـــال المفـــاجئ أي ا ،بمنطـــق التجـــدد

ــدها ــة ورواف ــوب المعرف ــوائي ص  ،العش

ا مــع وهذا التحول العشوائي يتنــافى تمامــً 

كنه التجديد الذي يشير إلى خطــة واعيــة 

منظمــة ذات أهــداف ورؤى فــي ســياق 

لكننــا  ،منظومــة متكاملــة مــن المعرفــة

فشل في اإلحياء والتجديــد تنا نحقق الكعاد

  .مكتفين بالتجدد بصور أكثر عشوائية

ــة  ــد جائح ــفة أقص ــاءت الكاش ــد ج لق

ــة  ــايانا الفقهيـ ــر أن قضـ ــا لنبصـ كورونـ

المسكينة عبر عقود طويلة لم تخرج عــن 

محــدودة وفقيــرة  ،أفالك أو شراك بعينهــا



 

  

ــد  ــرح  ،اجـ ــرض والطـ ــي العـ ــواء فـ سـ

 ؟مــن ريكفِّــ مــن  ،والتحليل والنتيجة كذلك

وقضــايا اللبــاس والــزي  ؟ومن ضــد مــن

رة ا تــاا تــارة وأجنبيــ الــذي صــار إســالمي 

وبـــين قضـــايا تتعلـــق بالحـــاكم  ،أخـــرى

ونظامه ونحن أفقر الناس بمــدارج الملــك 

والحكم والسلطة عبر تاريخنــا اإلســالمي 

منذ واليــة معاويــة بــن أبــي ســفيان الــذي 

ا ترنح مؤرخو سيرته بــين كونــه صــحابي 

ــ  ا للســــلطة الراشــــدة أم مغتصــــبً  يالً جـلـ

 .ا. ما أفقر حالنا التاريخي أيضً .الجليلة

رونا وسط دهشة مــن جاء فيروس كو

ــحاب  ــون أص ــوا يرتقب ــذين ظل ــؤالء ال ه

ا اللحى عبــر الفضــائيات المتباعــدة مكانيــ 

ا ليســتيقظوا ا وأيــديولوجي والمتقاربــة فكــرً 

على حقيقة واحدة ال شريك لها أن مجمل 

اختزلوا  لمعاصرأدعياء الفقه في زماننا ا

 ؛علوم الفقه ونصوصه في قضــية المــرأة

نكاحهــا الشــرعي وغيــر  ،عفتها ،صوتها

ــا ،الشـــرعي ــا ،طالقهـ ــا وتعليمهـ  ،عملهـ

ا أن وتصــوروا وتصــور مريــدوهم أيضــً 

ا ال كالمهــم المبتــور الفقيــر أصــبح قانونًــ 

قبل التفســير أو التأويــل أو حتــى مجــرد ي

 بل تطبيقه فحسب.  ،ترميز فهمه

ا وألن حالنا الفكــري ال تختلــف كثيــرً 

فــإن واقــع  ،عن حالتنــا العلميــة التطبيقيــة

لتأليف في قضايا االجتهاد والتجديد ينبئ ا

وهــذا مــا  ،عن نهايات مرصــودة متوقعــة

ا ورجعيـــة ســـمح لتيـــارات أكثـــر تطرفـــً 

ــي ا ــلكتنظــيم داعــش ف  ،لظهــور والتغلغ

 العلمــاءا ـ أعني فقر وتقــاعس وهذا أيضً 

في التأليف حتى أفقر المتخصصــين ـ مــا 

دفــع عشــرات بــل مئــات الوجــوه الباهتــة 

ات لنشــر مــذاهب نحــو شاشــات الفضــائي

وتنــاول قضــايا المــرأة أكثــر دقــة  ،واهية

نفسها وأنــا لــم أنــدهش حينمــا  ،من المرأة

اء أو انتـمـ  ،بزغــت ظــاهرة نكــاح الجهــاد

النســاء بكثــرة لصــفوف تنظــيم الدولــة 

ــش ــيم داعـ ــة بتنظـ ــالمية المعروفـ  ،اإلسـ

 ،فهـــؤالء بأســـلحتهم اللغويـــة الرخيصـــة

وبأساليبهم الدعوية التي أفرزتها عصور 

ــة باالصـــطياد ال ــود والتخلـــف كفيلـ ركـ

ا بغير ا أحدً وأقولها ولست متهمً والتجنيد. 

ــدعاة أو  ــبين لل ــرات المنتس ــين أن عش يق

الفضــائيات اســتغلوا  منــابرالــذين اعتلــوا 

بوابة المــرأة وفقههــا مــن أجــل الســيطرة 

باســــتخدام أســــلحة اإلقحــــام واإلفحــــام 

وكانــت  ،ودغدغة المشــاعر واألحاســيس

حية والفريســة ســهلة المرأة كعادتها الضــ 

 .!االقتناص

إن واقــع التــأليف الــديني الــذي يحــث 

على إعمال العقــل ويــدعو إلــى االجتهــاد 

ــوزان  ــتنير ال يتـ ــ المسـ ــة تاريخيـ ا باألمـ

الحضارية التي علمت العــالم كلــه معنــى 

حتــى وإن  ؛أعنــي أمــة العــرب ،التحضر

وجدنا حفنة من الكتب التي تتنــاول واقــع 

نــا نكتفــي بالبحــث نأل ؛االجتهاد المعاصر

وكأننــا نكــرس  ،في المسائل الخالفية فقط

لثقافــة التنــاحر والتشــاجر والخــالف ال 

  .التوافق واستطراد النهوض

وتتوالى خيباتنا الثقافيــة أننــا لــم نهــتم 

ــو  ــة ب ــزة جميل ــة المتمي ــه الباحث ــا كتبت بم

السيما كتابها الموسوم بـ " التجديد  ،خاتم

 ،م٢٠١٦ في أصول الفقه " المنشور عام

ــوروث  ــم الم ــة العل ــدت أزم ــا رص حينم

وركزت على  ،وعوارض التجديد الفقهي

بعينهــا منهــا غيــاب ثمة عوامــل وأســباب 

ــغيل  ــة تشـ ــي أي كيفيـ ــب اإلجرائـ الجانـ

القواعــد األصــولية فــي اســتنباط األحكــام 

كــذلك االســتطراد فــي عــرض  ،الشرعية

ومــا أكثــر مشــايخ هــذا  ،مسائل االستمداد

نعــم أعنــي وأقصــد الزمان في التالعب (

ــب ــة التالعــ ــام بلفظــ ) اللغــــوي واإليهــ

المعرفي بقضايا وهمية ليســت راهنــة أو 

  .عاجلة

ا بــل ا منفــردً إننــا ال نواجــه فيروســً 

بكتريــا  ،بكتيريــا منتشــرة منــذ ســنوات

ــال  ــن اإلعم ــعفته ع ــل فض ــابت العق أص

نمـــارس معركـــة  ،واالجتهـــاد والتجديـــد

شرســـة مـــع روح التقليـــد التـــي ســـادت 

 ،افســدت الــدين والــدنيا معًــ وســيطرت وأ

نواجه ورطــة تاريخيــة وقعنــا فيهــا بغيــر 

ادعــوا  قصــد مــن أولئــك المشــايخ الــذين

ــة  ــوات عالي ــرخوا بأص ــوا وص وافترض

صاخبة بأن محاوالت التجديد واالجتهــاد 

ــدين ــرح ال ــدم ص ــع له ــي ذرائ ــا .ه . إنه

 .معركة بائسة مع يأس الجمود!.



   

ــاهرة  ــاهرة ظـــــ ظـــــ
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واللـواط عقوبـات مقـدرة  اولكل من الزن 

 في الشرح مبينة كما يلي:

 :اعقوبة الزن -١

 عقوبتان في الشرع: اللزن 

 عقوبة الجلد مع التغريب. )(أ

 عقوبة الرجم. )(ب

مــع التغريــب: فتكــون  دلــ جأمــا عقوبــة ال

تــزوج) للزانــي غيــر المحصــن (أي غيــر الم

ســواء أكــان الزانــي رجــالً أو امــرأة، فيجلــد 

ةُ مائــة جلــدة لقولــه تبــارك وتعــالى:  اِنيــَ الزَّ

َدةٍ ۖ ةَ َجلـْ ْنُهَما ِمائـَ اِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ّمِ  َوالزَّ

ِ إِن ُكنـتُْم  َّ ي ِديـِن  ةٌ فـِ ا َرأْفـَ َوَال تَأُْخْذُكم ِبِهمـَ

ِ َواْليَْومِ  َّ ذَاَبُهَما  ِخِر ۖ اآل تُْؤِمنُوَن ِبا َهْد عـَ َوْلَيشـْ

َن اْلُمْؤِمِنينَ  َطاِئفَةٌ   .)٢(النور:  ّمِ

، روالتغريب عند الحنفية من باب التعزيـ 

فإن رأى اإلمام فيه فائدة غربه، وعنـد بـاقي 

األئمة يجب التغريب بعد الجلد إلـى مكـان ال 

تقصر فيه الصالة، وبالتغريب حكـم الخلفـاء 

 كثير من الصحابة.الراشدون، وبه قال 

أما عقوبة الرجم فتكون للزاني المحصن 

ــه  ــه الصــالة وآل ــه علي ــزوج)، لقول (أي المت

وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 

ال (أنـه قـال:  وغيرهما عن رسـول هللا 

يحل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن ال إلـه إال هللا 

وأني رسول هللا إال بإحدى ثالث: الثيب (أي 

الزاني، والنفس بـالنفس، والتـارك المتزوج) 

ــه المفــارق للجماعــة . وقــد ثبــت فــي )لدين

أمــر  األحاديــث الصــحيحة أن الرســول 

ــة  ــرأة الغامدي ــك، والم ــن مال ــاعز ب ــرجم م ب

ــول هللا  ــام رس ــا أم ــالزنى،  العترافهم ب

 وكانا محصنين متزوجين.

 عقوبة اللواط: -٢

، ولكـن اجمع العلماء على أن اللواط زن أ

في تحديد العقوبة، قال البغوي:  اسبي اختلفوا ن 

(اختلف أهل العلـم فـي حـد اللـوطي؛ فـذهب 

: إن كـان اقوم إلى أن حد القاعد هو حد الزنـ 

ا يجلــد ا يــرجم، وإن لــم يكــن محصــًن محصــًن 

مائة جلدة وهو أظهر قولي الشافعي، وذهـب 

 اى أن اللوطي يرجم سواء كان محصًن قوم إل

د، أو غيــر محصــن وهــو قــول مالــك وأحـمـ 



   



         

      

        



ــل  ــل الفاع ــه يقت ــافعي أن ــاني للش ــول الث والق

؛ وذهب الحنفية إلى وجـوب )١(والمفعول به)

ا للمجرم، حسب ما يراه اإلمام رادعً  رالتعزي 

عل ولم يرتدع أعدم بالسيف فإذا تكرر منه الف

 .ارً تعزي 

وإلــيكم النصــوص التــي تــدل علــى قتــل 

الفاعــل والمفعــول بــه، كمــا ذهــب إلــى ذلــك 

 مجتهدين:لجمهور الفقهاء وا

روى الترمذي وأبـو داود وابـن ماجـه  -

من وجدتموه يعمل (قال:  أن رسول هللا 

عمل قوم أهل لوط فاقتلوا الفاعـل والمفعـول 

 .)به

وروى البيهقي وغيره عن ِمفضـل بـن  -

فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبـي 

  :اقتلـوا الفاعـل والمفعـول بـه، (أنه قال

 .)والذي يأتي البهيمة



هرة اأما العالج فـي استئصـال هـذه الظـ 

ــي  ــره ف ــبق ذك ــذي س ــالج ال ــس الع ــو نف فه

استئصال العادة السرية للحالة المتشابهة فـي 

الكالم  إلعادةعالج الظاهرتين، فال ضرورة 

 مرة ثانية.

ا آخــر عالجــً  –أيهــا القــارئ  –وأزيــدك 

وهـو أنــه ال يصــلح آخــر هــذه األمــة إال بمــا 

صلح ألمتنا في الماضي  صلح به أولها، فإن

ــً  ا، ووجــدت ا وتشــريعً رســالة اإلســالم نظام

ــين  ــوة والتمكـ ــا، والقـ ــت ظاللهـ ــزة تحـ العـ

والحضــــارة لمــــا ســــارت علــــى مبادئهــــا 

ــا  ،وأحكامهــا ــوم إال م ــا الي ــال يصــلح ألمتن ف

صلح لها باألمس، فعندئذ تعود ألمتنا عزتهـا 

ة، وقوتهــا المنيعــة، ودولتهــا العتيــدة، ب ي الســل

 –كما كانت   –المنشود، وترجع رارها  واستق

ا وقدوة وعطـاء أخرجت للناس هدًي  ةخير أم

وقوة ....... ورضي هللا عن الخليفة الراشـد 

عمر بن الخطاب القائل: (نحن قوم أعزنا هللا 

باإلسالم، فمهما ابتغينا العزة بغير مـا أعزنـا 

 هللا به أذلنا هللا) رواه الحاكم.

 ن اع ال أماـان ضـإذا اإليم

حي دينا ـيا لمن لم يُ ـدن وال   

 ومن رضي الحياة بغير دين

ناء له قريناـل الفـ فقد جع  

ا من المبدأ الذي وضعه الرسول وانطالقً 

 :)لقولـه  وامتثـاالً  )ال ضرر وال ضرار

ى  َوالَ تبـــارك وتعـــالى:  ِديُكْم إِلـــَ وا ِبأَيـــْ ــُ تُْلقـ

ةِ  ا بواجـــب )، وأخـــذً ١٩٥(البقـــرة:  التَّْهلُكـــَ

وجـب  حتمها رسول اإلسالمة التي المسؤولي 

وال سـيما اآلبـاء واألمهـات  –على المـربين 

أن يأخذوا بأسباب الوقاية ألوالدهـم،  –منهم 

 ؛وبوســائل الحيطــة والحــذر ألفــالذ أكبــادهم

حتــى ال يتعرضــوا لألخطــار المحدقــة التــي 

هم، ئ تصيبهم، وال للحوادث األليمة التي تفـاج

 –فـي أغلـب األحيـان  –م وربما تفضـي بهـ 

لـــى المـــوت أو التشـــويه أو المــــرض أو إ

 .الجروح
 



 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 أكتوبر، ١٤يوم الخميس أشخاص على األقل بالرصاص في بيروت،  ٧قُتل 

، صنفت في مظاهرات مرتبطة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضى 

 أسوأ عنف أهلى بالمدينة منذ سنوات.بأنها 

جماعة حزب اندلع إطالق النار، عندما توجه محتجون إلى مظاهرة دعت إليها 

، حيث  هللا وحليفتها حركة أمل للمطالبة بعزل القاضى الذي يحقق في انفجار المرفأ

حاول القاضى استجواب عدد من كبار السياسيين والمسؤولين األمنيين الذين يشتبه 

بأنهم أهملوا في أداء واجباتهم، مما تسبب في االنفجار الذي نتج عن كمية ضخمة  

 ا ارتكاب أي أخطاء.ونفوا جميعً من نيترات األمونيوم.. 

وترجع األزمة التي تسبب فيها التحقيق إلى واحدة من مشكالت لبنان 

األساسية، وهى السياسات الطائفية التي قسمت لبنان وتسببت في الصراع األهلى 

ء من الشيعة فيه منذ االستقالل. ويقف الشيعة والمسيحيون في جانبين متقابلين على خط المواجهة. وبعض أبرز المشتبه بهم المطلوب استجوابهم حلفا

 حزب هللا.ل

رئيس مجلس النواب نبيه لوأصدر قاضى التحقيق، طارق بيطار، أمًرا بتوقيف أحدهم وهو «على حسن خليل»، وزير المالية السابق واليد اليمنى 

ولين رئيس الوزراء السابق ا استجواب مسؤولين من غير الشيعة، ومن بين هؤالء المسؤوأراد «بيطار» أيضً ، برى والحليف الوثيق لجماعة حزب هللا

 ، وضابط مسيحى كبير، وسياسى مسيحى بارز هو «يوسف فينيانوس» وهو حليف لحزب هللا.يّنِ «حسان دياب»، وهو سُ 

وتسبب ذلك   ،حتى من حليف حزب هللا الرئيس ميشال عون ؛وفى حين أن التحقيق يمثل ضربة قوية للشيعة، فقد قوبل بتأييد واسع من المسيحيين

الموضوع حساس بالنسبة لألحزاب المسيحية، ألسباب من بينها أن أغلب أضرار االنفجار وقعت ألن  ؛في انقسام بين حزب عون وجماعة حزب هللا

 في األحياء التي يغلب عليها المسيحيون، على الرغم من أن االنفجار أودى بحياة كثير من المسلمين.

ة في لبنان على خلفية إحدى أشد حاالت الكساد االقتصادى في العالم، والتى نجمت عن انهيار نظامه المالى عام تأتى األحداث الدامية األخير

من قيمة العملة اللبنانية نجم عن عقود من سوء  ٪٩٠وأطاح بنحو  ،هذا االنهيار الذي ألقى بنحو ثالثة أرباع اللبنانيين إلى هاوية الفقرم، ٢٠١٩

 ساد من جانب النخبة الطائفية.اإلدارة المالية والف

لكن يتعين على  ،وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتى بإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ

فشلت في القيام به الحكومة والبنوك  على حجم الخسائر الفادحة التي ُمنى بها النظام المالى وكيفية تقاسمها، وهو األمر الذي لبنان االتفاق أوالً 

 والمصرف المركزى العام الماضى. 

يقول في الوقت نفسه، يدفع االنهيار في لبنان بمزيد من اللبنانيين إلى الهجرة، في عملية تجريف للعقول على مستوى كل الطوائف، األمر الذي 

 إنه سيؤخر لبنان لسنوات. :اقتصاديون

تعقيدات شبكة التجاذبات الطائفية في لبنان. فعلى مدى سنوات، كان ميزان القوى في لبنان يميل لصالح حزب هللا  وتُزيد المصالح الخارجية من

ا وحلفائه على حساب الفصائل التي ربطت نفسها بحكومات غربية ودول الخليج العربية التي يقودها السنة والتى تخلت إلى حد كبير عن حلفائه

 اللبنانيين. 

 إنه ال :ا التحقيق قائلةوساندت فرنسا أيضً  ،التي تصنف حزب هللا جماعة إرهابية بما وصفته بإقدام الجماعة على ترهيب القضاءنددت واشنطن 

وبينما نأت السعودية بنفسها عن حليفها اللبنانى السنى القديم سعد الحريرى، فقد أصبحت لها عالقة جيدة مع ، بد أن يتم بشكل مستقل وغير منحاز 

 .(رويترز بتصرف) ، الذي يتهمه حزب هللا بأنه وراء العنف الذي ضرب العاصمة بيروتعجع زعيم حزب القوات اللبنانيةسمير ج 



 

ون وحشيش.. دولة المخدرات السورية”، طرح فيه  ج، دراسة بعنوان “كبتا ”COAR“ مركز التحليل والبحوث العملياتية نشر

لماذا تحّولت سوريا إلى دولة المخدرات األولى في العالم؟ وما هي آثار ذلك على السوريين "أجوبة للعديد من األسئلة، أبرزها 

 ".والمنطقة بشكل عام؟

إنه من المستحيل وضع تصور لنشوء دولة المخدرات السورية دون تحديد جذورها أوالً، لكنه قد بدأ إنتاج الكبتاجون  :المركز وقال 

في سوريا كنتيجة غير مباشرة لتصعيد حمالت مكافحة المخدرات في أوروبا، خاصة في بلغاريا، وعلى الرغم من إقرار الحكومة  

 ٢٠٠٨ا، وارتفاع عمليات مصادرة الكبتاجون المحلية إلى قرابة الضعف بين عامي مخدرات محلي السورية بوجود “طلب كبير” على ال

، ثم انتهى هذا اإلنكار القابل للتصديق، فسقطت  م٢٠١١حتى عام  ؛ ا عن اكتشاف أي مختبر للكبتاجون ، إال أنها لم تُبلّغ رسمي م٢٠٠٩و 

 .ورقة التين مع اندالع الصراع المسلح في البالد

تنقسم تجارة المواد المخدرة في سوريا في زمن الحرب بسبب ديناميكيات النزاع إلى مرحلتين زمنيتين متمايزتين، وإن بصورة 

. خالل هذه الفترة، تصاعدت أنشطة  م٢٠١٨وحتى قرابة عام  م٢٠١١ضبابية، استمرت أوالهما من بداية اشتعال األزمة في عام 

المتنوعة التي شكلت المعارضة الناشئة الحكومة السورية وتقاتلت فيما بينها بشتى الصور.  اقتصاد الحرب حيث قاتلت المجموعات 

ستراتيجية لها في الوقت الذي  إوبالتوازي، فإن الميليشيات الموالية للحكومة، كالفصائل المسلحة المدعومة من إيران، ثبتت مواطئ قدم 

، انسحبت الدولة المحاَصرة إلى بؤرة يمكن الدفاع عنها، متنازلة إلى  م٢٠١٣ام تشّظت فيه الدولة المركزية السورية. وبحلول ربيع ع 

ا واسعة من وسط ا، ومعظم مناطق شرق الفرات، وجيوبً خليط من الجماعات المسلحة عن محافظتي إدلب وحلب بكاملهما تقريبً 

لة، وبرزت سوريا على أنها “عاصمة الكبتاجون وجنوب سوريا. ثم ازدهرت االقتصادات غير المشروعة في المساحة التي أخلتها الدو 

 .العالمية” إذ أصبحت السيطرة على إنتاج المواد المخدرة وحركتها مصدر دخل مهم لمختلف الجماعات المسلحة

، العام الذي يمكن وصفه بأنه نقطة انعطاف في النزاع. أحرزت الحكومة السورية في عام م٢٠١٨تغير الوضع بحلول عام 

سلسلة من االنتصارات العسكرية المهمة إذ استعادت السيطرة على جيوب المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص   م٢٠١٨

 الشمالي وجنوب سوريا. أقصت هذه الحمالت بمجموعها المعارضة المسلحة والسياسية إلى مناطق هامشية على طول الحدود السورية

ستراتيجية والمعابر التجارية النشطة. كان ألحداث  الطرق الرئيسة والحدود الدولية اإلالتركية وأعادت بسط سلطة الدولة على شبكات 

 ذلك العام أثر على تحول سوريا إلى دولة مخدرات ليست بأقل أهمية.

تزامنت استعادة الدولة للسيطرة مع تحول كبير في تدفق المواد المخدرة من سوريا، وازدادت عمليات اعتراض الكبتاجون 

 مع ازدياد شحنات المواد المخدرة على نطاق تجاري.  م٢٠١٨ش السوري في الخارج منذ عام والحشي

ا  ا أكثر تطورً ا تغير نوعي بالغ، فقد أصبح إخفاء شحنات المخدرات أيضً إضافة إلى نمو صادرات المخدرات السورية، يبرز أيضً 

 . وحلفائه اإلقليميين في تجارة المخدرات اإلقليمية تورط رموز من النظام السوري، حيث يرجح المركز من الناحية التقنية

 

 

 
 . عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم إزاء انسحاب هادئ للسودان من اتفاق التطبيع مع إسرائيل 

إن إدارة بايدن قامت خالل الفترة الماضية بلقاء مسؤولين سودانيين بهدف اكمال الحيثيات   :وقال تقرير لصحيفة معاريف اإلسرائيلية

 .األخيرة لهذا االتفاق ومنع انسحاب السودان منه 

وذكرت التقرير الذي نشرته وسائل إعالم فلسطينية من بينها وكالة «معا» اإلخبارية، أن اإلدارة األمريكية تضغط على المسؤولين  

 .اين بهدف التوصل التفاق التطبيع النهائي بين السودان وإسرائيل وتوقيعه رسمي السوداني 

ا بهدف حل كافة القضايا التي  ا مؤخرً إن المحادثات األمريكية مع السودانيين أحرزت تقدمً  : ونقل التقرير عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم

التطبيع مع السودان جرى توقيعه في األيام األخيرة من والية الرئيس األمريكي   وأشار التقرير إلى أن اتفاق ، تؤخر تنفيذ اتفاق التطبيع

السابق دونالد ترامب، حيث أعلنت السودان في حينها أنها قامت بالتوقيع على «اتفاقيات أبراهام» وأنها ستقوم في وقت الحق بتوقيع  

 .اتفاقيات خاصة مع إسرائيل، ولكن هذا لم يحدث حتى اآلن

قرير أن السودان وافقت على التطبيع مقابل إخراجها من الئحة وزارة الخارجية األمريكية للدول الداعمة لإلرهاب، ومن ثم تم وذكر الت 

 .االتفاق على ترتيب ديون السودان للبنك الدولي



 

 



 

لقي عشرات األشخاص مصرعهم جراء انفجار م، ٢٠٢١أكتوبر  ٨في 

، في حين في والية قندوز شمال أفغانستانللشيعة عنيف دوى داخل مسجد 

وكالة "باختر" التابعة للحكومة األفغانية الجديدة، أن االنفجار الذي قالت 

دوى أثناء صالة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد في مدينة خان آباد خلف 

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد عيان ، اريحً ج ١٤٣ وقتيًال  ٤٦

 قتيل. ١٠٠تأكيده أن حصيلة ضحايا االنفجار تجاوزت عتبة الـ

للشيعة ا هاجم انتحاريون مسجدً أكتوبر،  ١٥يوم وفي الجمعة التالية، 

ا على شخصً  ٤١في قندهار أثناء صالة الجمعة، ما أسفر عن مقتل أيًضا 

 بجروح. ٧٠أكثر من األقل وإصابة 

 ما بني السطور 
 -إما بالتبني أو باالتهام - مثل هذه التفجيرات غالبًا ما تنسبالحقيقة إن 

وهو فرع معتمد من والية خرسان الذي ينشط في أفغانستان،  -لتنظيم داعش

 في سوريا والعراق. الرئيسيتنظيم داعش 

عد أن تسلمتها طالبان من أمريكا، يرى من يتابع ما يحدث في أفغانستان ب

أن هناك تصارًعا في زيادة تمركز الحركات اإلرهابية في المنطقة تمهيًدا 

ذلك ل ؛ إلشعالها في محاولة من أمريكا إلحراق الصين وروسيا وإيران بها

حذّر الرئيس الروسي فالديمير بوتن من أن مقاتلين متشددين من العراق 

 يدخلون أفغانستان.وسوريا بدأوا 

من ، وإن "الوضع في أفغانستان ليس سهالً  :وقال الرئيس الروسي

 الممكن أن يسعى إرهابيون إلى زعزعة األوضاع في دول مجاورة".

الصين وروسيا وإيران، تتوافق مع رغبات  خنقالرغبة األمريكية في 

عد الرئيس التركي رجب أردوغان الذي يبحث عن أي موطئ قدم للتمدد، فب

د األخيرة، أصبح الكثير من المواطنين وما فعله في البلدان العربية في العق

"اإلسالم السياسي قوبل مشروع ، وقد تركيا كقوة استعماريةالعرب يرون 

أردوغان بالرفض الشعبي في مصر والسودان وليبيا، اإلخواني" الذي أراده 

 تمدد.منطقة أخرى للليصبح من الضروري أن ينظر أردوغان إلى 

تجلى ذلك في التبشير الذي تقوده تركيا في بلدان آسيا الوسطى التي 

تشترك معها في العالقات اإلثنية واللغوية، بينما تتواصل أيًضا مع الدول 

اإلسالمية غير العربية مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمجتمعات 

 المسلمة في البلدان مثل ميانمار والهند.

احث الدكتوراه في جامعة برمنجهام، عمر كريم، على في مقال كتبه ب

مهدت الطريق أمام  م٢٠١١موقع كلية لندن لالقتصاد يقول: إن أحداث 

ممثلين مثل تركيا وقطر للتحدي من أجل األدوار القيادية في التكوين الجديد 

وإن إردوغان نجح في تكوين دائرة تأييد لها شأن داخل باكستان، ، للمنطقة

 ال ميديا.يقادرة على صياغة سردية للرأي العام، من خالل السوش

كما أن تركيا عمقت نفوذها داخل باكستان بشكل مؤسسي من خالل 

 .دراميةالمسلسالت المشاريع تنموية، ومن خالل 

تنقل مجلة سواراجيا الهندية عن تقرير لمركز جنوب آسيا للبحوث 

ة التركية لديها خطط مراجعة مهمة إن المؤسس :ستراتيجية التركية، قولهاإل

لتغيير جغرافية الشرق األوسط من خالل إحياء اإلمبراطورية العثمانية 

القديمة. لكن، وألن طموحات أردوغان في الشرق األوسط من المرجح أن 

تواجه مقاومة من الدول اإلسالمية العربية، فإن تركيا لديها آمال كبيرة على 

 ران وباكستان وماليزيا.الدول غير العربية مثل إي

الصحفية الهندية آديتي بهدوري يرى أن مشروع الخالفة الجديد  تحليل

كان يحاول إيجاد أرضية في الشرق األوسط بالفعل؛ لكن الديناميكيات في 

المنطقة عقدت طموحات تركيا لثالثة أسباب: اإلرث المكروه، والتغيير 

 الديموغرافي، والبحث عن قضية.

المركز الروحي للمسلمين في قلب العرب، فإن المركز وبينما يظل 

الديموغرافي تحول لفترة طويلة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، باعتبار أن 

 أكثر الدول اإلسالمية سكانًا اليوم هي إندونيسيا وباكستان.

وبتواصلها مع دول مثل باكستان أو بترويجها لقضايا مثل تلك الخاصة 

الديش، وكذلك مع دعمها في جفي المخيمات في بنبالنازحين من الروهينجا 

المجال الثقافي والفكري من خالل استضافتها للمؤتمرات الدولية لإلخوان 

المسلمين أو حول كشمير، فإن أردوغان يبحث عن قضية بعد سبب لتعزيز 

 أجندته اإلسالمية وكذلك وضع نفسه كبطل وقائد للمسلمين حول العالم.

لالنسحاب األمريكي من أفغانستان، كان أردوغان لذلك بمجرد التخطيط 

أول العارضين لتأمين المطارات، وبالفعل تسلم المطارات من األمريكان 

 لتأمينها، ليكون له موطئ قدم في أفغانستان بجانب باكستان وماليزيا.

أردوغان لديه أزمة مرتزقة، استخدمهم في العراق وسوريا، ومع توقف 

ليبيا، لكن الخناق يضيق عليه في ليبيا، فليس أمامه  العمليات اضطر لنقلهم

 إال آسيا الوسطى لنقلهم.

في الفترة المقبلة ستزيد العمليات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان 

وباكستان، من أجل استفزاز الحركات الشيعية للرد، ومن ورائهم إيران، 

ية لتنظيم اإلسالم لجرها للمستنقع األفغاني، وكالعادة فإن اآلليات الدعائ

السياسي جاهزة، وما إشعال قضية كشمير اآلن إال محاولة لجر باكستان 

هم ءوفتح جبهة بها الستقطاب المقاتلين، لتصبح باكستان وأفغانستان ورا

 ، وفي مرحلة الحقة، خدمة لألهداف األمريكيةتركيا، في مواجهة إيران

المشتركة التي بدأت بالفعل تحضيرات عسكرية للمواجهة  -روسياالصين و

 .-نيالمسلمت أوزبكستانو طاجيكستان مع

في الحقيقة إن قلبنا مع أي مسلم يصاب بأذى في العالم، ولكن دعاية 

لكشمير، تشابه أزمات الروهينجا، التي تم إشعالها لهدف  الحالية األزمة

ريق الصيني، وكذلك أزمة اقتصادي غربي لمحاربة مشروع الحزام والط

 ب.اإليجور، التي هدفت لخلق فتنة داخل الصين لصالح الغر

أزمة كشمير الحالية تهدف لضرب عصفورين بحجر واحد: زيادة 

االرتباط الهندي الغربي، ومشاركتها في الصراع البارد مع الصين بشكل 

 ستان.أكثر انغماًسا، وكذلك فتح جبهة القتال للجماعات المتطرفة في باك

ولنتذكر جيًدا هاشتاجات: (انقذوا إدلب.. وانقذوا كشمير، وكشمير تباد.. 

وكلها أزمات  وحلب تحترق)، إن هذه الدعاية كلها نبتت من منبت واحد، 

مختلقة لتوريط البلدان اإلسالمية في أزمات أكبر لصالح األهداف األمريكية 

، لكن ما في صراعها البارد مع القوى الشرقية: الصين أوالً، ثم روسيا

يؤسف أننا نرى الدم المسلم يراق على يد مسلمين، وقد يتطور األمر ونرى 

 جيوًشا وجماعات مسلمة تواجه بعضها بعًضا.



 
 


 :بن أبى طالب  علىّ اإلمام  أمير المؤمنين قال

فـإن الجـار  ؛ار السـوءجنبوا موتـاكم فـي مـدافنهم جـ  -

 .الصالح ينفع في اآلخرة كما ينفع في الدنيا

ل المـوتى يتحـرك غسـِّ و ،القبور تذكر بها اآلخرة رِ زُ  -

 علـى الجنـائز صـلِّ و ،فإن الجسد الخاوي عظة بليغة ،قلبك

 .الحزين قريب من هللا فإن ؛يحزنكلعله 

أما المـؤمن فيتعجـل لـه  ،الكافرالموت خير للمؤمن و -

آيـة ذلـك مـن كتـاب هللا و ،أمـا الكـافر فيقـل عذابـهو ،النعيم

ِ َخْيٌر ِلْألَْبراِر وَ  ما ِعْندَ وَ  :تعالى ُروا ّ ال َيْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفـَ

ً ْنفُ أَنَّما نُْمِلي لَُهْم َخْيٌر ِألَ  ْزداُدوا إِْثمـا ْم ِليـَ ي لَهـُ  ِسِهْم إِنَّمـا نُْملـِ
 ).١٧٨آل عمران: (

ــي مصــيبة صــديقك أحســن مــن صــب  -  ،ركجزعــك ف

 .صبرك في مصيبتك أحسن من جزعكو


(رضـى هللا خالـد بـن الوليـد لسـيدنا أبو بكـر سيدنا قال 

دَّة: (اعلم أن عليـك عيونًـ حين عنهما)  ا أرسله فى حرب الّرِ

 تــراك وترعــاك؛ فــإذا لقيــت العــدو فــاحرص علــى مــن هللا

؛ ألن دم الشهيد الشهداء وال تغسل، توهب لك الحياةالموت 

 يكون له نوًرا يوم القيامة).

وأوصى هارون الرشيد أحد قواده فقال: (أنت تاجر هللا 

وإال  ،وجد ربًحا اتَّجرإن  يفى عباده؛ فكن كالمضارب الذك

قبـل أن تتأكـد مـن الغنيمـة  تطلـب الو ،احتفظ برأس المـال

فإنـه يحتـال عليـك كمـا  ،وكن أحرص من عـدوك ،السالمة

 تحتال أنت).


دِخل  عطــاء  فــيمشــورتك بخــيالً  فــيقــال حكــيم: ال تــُ

 فـيوال حريًصا  ،حرب فيخوفك فيوال جباًنا  ،فيقصر بك

ك؛ فإن البخل والجـبن والحـرص طبيعـة واحـدة بذل فيصد

.  يجمعها سوء الظن با

ا  ،أمر فيوُروى أن زياًدا استشار رجالً  وكان متحفظـً

فامتنع من إبداء رأيه قائالً له: حـق المستشـار أن يكـون ذا 

 كذلك. أرانيوال  ،واختبار متظاهر ،عقل وافر

ــبع ؛حكـــيم: ال تشـــاور الجـــائعوقـــال  وال  ،حتـــى يشـ

روى ؛ناالعطـشـ  ــُ ــى ي ــير ،حت ــق ؛وال األس ــى يطل وال  ،حت

 حتى ينجح. ؛وال الراغب ،حتى يجد ؛الُمِقلُّ 


قــال اإلمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان هللا عليه:

ْمُع وَ اِإلْنَساِنيَِّة، َوهَُو اْلَمْملََكِة اَبِريُد  :ْلِحسُّ ا - ُر السـَّ ْلَبصـَ

َو اوَ  لشَّمُّ الذَّْوُق وَ اوَ  والَِت َوهـُ ِديٌر ِلْلَمْعقـُ هُ مـُ َوْهُم، اللَّْمُس، لـَ لـْ

 .ْلَخَيالُ اَوَرِئيٌس ِلْلَمْحُسوَساِت َوهَُو 

سُّ ا - ــِ  :ْلحــِ ا ب ــً اَن َمْحُكوم ــَ ْيَطاُن اَوإِْن ك هُ شــَ ــَّ لنَّْفِس إِالَّ أَن

ُر ا ــَ ِم، أَْكث ْن ُدوِن اْلِجســْ ــِ ا م ــً ه هُ إِلَٰ ــَ اِس َيتَِّخذُون ــَّ ِ لن ــَ َّ ُرهُْم أَمُ  ي

 .فََيتَِّبعُوَن، َوَيْنَهاهُْم فَيُِطيعُونَ 

َك اُمِثيُر  :ْلِحسُّ ا - ّلِ تِلـْ ُل كـُ ْوالَ الشَّْهَوةِ، َوأَصـْ َوةِ، فَلـَ ْلَبلـْ

ْرجُ الـَبْطُن وَ الّنِيَراَن، َولَْوالَ اَما َدَخَل َحُسوٌد  ؛ْلعَْيَنانِ ا ا  ؛ْلفـَ مـَ

، َولَْوالَ ِر زُ لنَّااِإلْنَساُن أََخاهُ َوفِي اَحاَرَب   ؛ِإلْنَسانِ ا ِكْبِرَياءُ  جَّ

 .لشَّْيَطانُ ا َما فَتََنهُ 



 

 

 لمالع 
  يا بنى:

: هو صفة توجـب تمييـًزا ال يحتمـل العلم -١

 ؛ ى الخفيـاتالنقيض، فهو سبحانه يعلـم ولـو بـأخف

حتى بما يهجس على خـاطر اإلنسـان، وتوسـوس 

ــو  ــه. وه ــه نفس ــات،  ب ــع المعلوم ــالم بجمي ع

محيط بما يجري في تخـوم األرضـين إلـى أعلـى 

ــي  ــال ذرة ف الســموات، ال يعــزب عــن علمــه مثق

قديم أزلي، لـم يـزل  علمرض وال في السماء، باأل

موصوفًا به أزل اآلزال، ال بعلم متجدد، حال فـي 

 بالتحول واالنتقال.   ذاته

: ضـروري، ومكتسـب، وقيـاس مـا العلم -٢

تخيلته التصورات في األقوال، وهي مواد النتـائج 

 التي هي الغايات، ولذلك ُجِعَل: 

: وهــو حضــور الصــورة فــي تصــوًرا* إمــا 

 الذهن.  

: وهو الحكم، أو العلم بالحكم به تصديًقا* أو 

 على تلك الصورة بإيقاع، أو انتزاع.  

 : هو صورة المعلوم في نفس اْلعَاِلِم.  لعلما -٣

: هو تصـور الـنفس رسـوم المعلـوم العلم -٤

ــذيب،  ــا بالتهـ ــفاء جوهرهـ ــد صـ ــا، بعـ ــي ذاتهـ فـ

 والتصديق، والتسليم.  

ــ العلـــم -٥ ات مـــن : هـــو علـــم إدراك الكونـي

فـردة ومركبـة، واسـتخدام تلـك خواص األشـياء م

الخـواص فيمـا خلقـت لــه األشـياء، ويلزمـه العلــم 

 دمات العلوم العقلية.  بمق

: هو كمال نفساني يـرد علـى الـنفس العلم -٦

 بالقوة العاقلة.  

: هو ما هذب نفسك، وجملك بحسـن العلم -٧

الخلــق، وبالتواضــع لبنــي اإلنســان، وبالرحمــة 

 بالخلق.  

وعـدوها الجـاهلون،  : نقطة واحـدة، العلم -٨

ــة،  هَ إِالَّ هللاُ والنقط ــَ هُ الَ إِل ــَّ اْعلَْم أَن ــَ ــد:  ف (محم

١٩.( 

 : حياة القلوب، ومصباح البصائر.  العلم -٩

: غذاء األرواح، وهو عـبء ثقيـل العلم -١٠

 على األشباح، ال تميل إليه إال بخوف وطمع.  

ةَ اإلســالم ســماح ــا اإلمــام المجــدد ُحجــَّ ة موالن

حمـد ماضـى أبـو والمسلمين فى هذا الزمان السيد م

كم -العزائم وجعلكـم  ،ونفعنـا هللا بكـم ،قـدَّس هللا سـرَّ

نـود مـن سـماحتكم  - م النافعوليا مرشًدا لطالب العل

علمـاء ورتـبهم، ثـم وأنـواع الالتكرم بتعريـف العـالم 

ــواع اـيـ تعر ــم وأن ــوف العل  اتبـهـ م ومصــادرها ورلعل

ــوخ ـفــ  ــف الرسـ ــا، وتعريـ ــرق نوالهـ ــم،  يوطـ العلـ

 .لم، واإلمام العالم الربانيالع ين فيوالراسخ



 

 يفي الكشـف حجـب، والكشـف فـ  العلم -١١

االتحاد صدود، واالتحاد  القرب شك، والقرب في

في جمع الجمع نقص فـي كمـال الشـهود، وجمـع 

كمــال الشــهود نقــص عــن العبوديــة، الجمــع فــي 

 والمطلوب التحقق بمشهد العبد والرب.  

نـور، والنـور حجـاب، والحجـاب  العلم -١٢

 وقفة، والوقفة هالك.  

: ما كشف لك غيبًا عنك ال تدركـه العلم -١٣

 الحواس.   ةوبق

ــم -١٤ ــي الوحــدة  العل ــال، وف ــي المــإل جم ف

 أنس.  

م مـا : ليس العلم ما حفظ، إنما العلـ العلم -١٥

 ينفع.  نفع، وكل علم لم يكن من السماء ال 

: أول خطوة في طريـق هللا تعـالى العلم -١٦

 العلم، وكلما دخل علم على القلب طرد اآلخر. 

 :العلم -١٧

 الصمت.   :* أول العلم

 ستماع.  : االينا* الث

 لث: الحفظ.  * الثا

 * الرابع: العمل به.  

ــة هللا  ــلهم طاع ــره.... وأفض ــامس: نش * الخ

 يه.  ف

 العلم لبط
 خير من صالة النافلة.   :طلب العلم -١

: لـيس الملــق للمــؤمن إال فــي طلـب العلــم -٢

 طلب العلم.  

: ال دليل علـى هللا سـواه، إنمـا طلب العلـم -٣

   .ةمديطلب العلم آلداب الخ

: اطلب العلم من العارفين ولـو طلب العلم -٤

 بالصين.  

 : من علم المطلوب هـان عليـهطلب العلم -٥

 بذل النفس والنفائس.  

: ال يســـتطاع العلـــم براحـــة طلــب العلـــم -٦

 الجسم.  

 العلوم نواعأ
ــم هللا للشــيء -١ ــدره، وال : أـنـ عل ه أراده وق

ا وهـو  يعلم  إال الحق، وقد يريد الشيء تكوينـً

ا فال يعلمه، بل يكون تكون ذلك الشيء سـببً  لطاب

 .لظهور عدله 
 :العلم اإللهي -٢

 م.  ا حصلته من العلو: رعاية ممبدؤه* 

 ؛ : شهود األشياء قامت بالحي القيوموسـطه* 

حتى تشرق أنوار وجه هللا فتحجب كون العـارف 

 حتى يراه.  

: إشراق نور الحكمة جليـة مسـتبينة نهايتـه* 

ء، فيكــون العبــد عبــًدا مقهــوًرا ايـشـ بهــا حقيقــة األ

ا لرب غفار، مشاهًدا ألنـوار بقهار، مربوبًا  َومـَ

ُت الْ  ــْ نــَس إِ َخلَق نَّ َواْإلِ ُدونِ جــِ ــُ (الــذاريات:  الَّ ِليَْعب

٥٦.( 

ــا -٣ : إدراك عجــز المــتعلم عــن العلــم ب

ــاره إدراك الم ــه، وآث ــم آيات ــين بعل ــد اليق ــوم، بع عل

ــة  ــة القاطعـ ــام الحجـ ــة مقـ ــه  ىـلــ عالقائمـ كماالتـ

العلية.... والعلم با تعالى عن شهود ووجود، ال 

 للعقول وعقل للمعاني.  عن فهم 

: هو حد علم الباطن، وهـو علم التصـوف -٤

علم يعرف منه أحوال الـنفس فـي الخيـر والشـر، 

آفاتهـا، وتطهرهـا مـن وكيفية تنقيتها من عيوبها و

الصــــفات المذمومــــة، والرذائــــل، والنجاســــات 

التي ورد الشرع باجتنابها، واالتصـاف  المعنوية، 

شرع تحصـيلها، بالصفات المحمودة، التي طلب ال

والسـير إلـى هللا تعـالى، والفـرار  كسـلووكيفية ال

 إليه.  

ــد -٥ ــم التوحي ــؤمن، عل ــال الم : هــو رأس م

الشـدة، ونجاتـه وحصنه الحصين، وذخيرتـه عنـد 

ُر إِنَّ هللاَ الَ َيْغفِـ عند الفزع األكبـر، قـال تعـالى: 

هِ  َرَك بــِ اءُ  أَن يُشــْ ن يَشــَ َك ِلمــَ ا ُدوَن ذَلــِ ُر مــَ  َويَْغفــِ
أنـواره علـى القلـب  )، وبقدر إشراق٤٨(النساء: 

فاع المسلم إلى درجات القـرب ومنـازل يكون ارت

اتٍ َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلعِ الحب قال تعالى:  َم َدَرجـَ  لـْ
 ).١١(المجادلة: 

ــم إمــا مقصــود لمــةعلــم الحك -٦ ذاتــه: : العل

وهو تكميل النفس في قوتها العلمية، أي: النظرية 

مقصـود  االعتقادية والعملية وهو غايـة األول، أو

 لغيره وهذا هو علم الحكمة وينقسم إلى قسمين:

 :علم الحكمة العلمية. أ

مادة وهذا  ** إما أن يكون موضوعه ليس ذا

 هو اإللهي.  

 بيعي.** أو ذا مادة وهو الط

ه أن يكـون ذا مـادة وإن لـم ** أو ما من شأن

 يكن وهو الرياضي.

 :علم الحكمة العملية. ب

فس مــن حيــث ** البحــث فيــه عــن تــدبير الــن

 هذيب الشخص.الكماالت، وهو ت

** أو مــن حيــث حصــر األقــوات التــي بهــا 

 حفظ المنهج، وهو تدبير المنزل. 

ــة اإلصــالحية  ** أو ــظ المدين ــث حف ــن حي م

لسياسـة واألخـالق لتي بها النظام، وهو االفاضلة ا

وهو خاص بالملوك إن تعلق بالظـاهر، وبالقطـب 

ــا ــاطن، وباألنبي ــق بالب ــامع إن تعل ــق الج ء إن تعل

 بهما. 

 :العلم النظري والعلم العملي -٧

 ضربان: عملي ونظري.   العلم

ولـم يحـتج فيـه  : ما إذا علم كفى، النظري  -١

ــة هللا ــة وحداني ــل: كمعرف ــى عم ــده إل ــالى، بع  تع

 كته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر.  ومعرفة مالئ

حتـى يعمـل بـه:  ؛ : إذا علم لم يغنالعملي -٢

لزكــاة، والجهــاد، والصــوم، كمعرفــة الصــالة، وا

 والحج، وبر الوالدين.  

 : ثالثة أضرب:  األعمال -٣

 * عمل يختص بالقلب.  

 تص بالبدن.  * عمل يخ

 * عمل مشترك فيه البدن والقلب.  

لمـان ال يسـتغني : ععلم الظاهر والباطن -٨

 أحدهما عن صاحبه، بمنزلة اإلسالم واإليمان.  

: هو الفهم، وهو علم األحكام علم األحكام -٩

ــا ــن: عب ــة م ــامالت، الشــرعية والعرفي دات، ومع

 وأخالق، وعادات.  

ـ  -١٠ : هــــو علــــم األحكــــام م األعمـــالعـلـ

لشــرعية، والعلــم بــالعلوم الضــرورية للعمــران، ا

بـد فيهـا مـن  التـي ال عنه: بالحكمة العملية ويعبر

، العمــل، ومنــه: علــم األخــالق، وتزكيــة النفــوس

وعلــــم المعــــامالت، ومعرفــــة اآلداب العرفيــــة 

 والعوائد.  
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وكــان ، رض هللا تعالى الصيام وقدمه على زكاة األموال لتعلق الصيام باألبدانف ابني مستقبل األمة:

. إطعامهم وسد جوعاتهم لما عاينوه من شــدة المجاعــة فــي صــومهمفي إيجابه حث على رحمة الفقراء و

: أخــاف أن أشــبع فأنســى الفقــ ؟ : أتجوع وأنــت علــى خــزائن األرضعليه السالم يوسفسيدنا وقد قيل ل

 .الجائع

في الصوم من قهر النفس وإذاللها وكســر الشــهوة المســتولية عليهــا وإشــعار  عزيزي مستقبل األمة:

وبهذا احتج هللا ، والمحتاج إلى الشيء ذليل به، الحاجة إلى يسير الطعام والشراب النفس ما هي عليه من

ْريََم إِالَّ : ، فقــالوأمه إلهــين مــن دونــه عليه السالم عيسىسيدنا على من اتخذ  تعالى ُن مــَ يُح ابــْ ا اْلَمســِ مــَ

هُ ِص  ُسُل َوأُمُّ فجعــل احتياجهمــا إلــى ، )٧٥(المائــدة:  َكانَا يَأُْكَالِن الطَّعَامَ ِدّيقَةٌ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

 .ا فيهما عن أن يكونا إلهينالطعام نقصً 

 ].٧٢ص القاهرة  – ١٦ن الماوردى ط. [كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحس       



 

 

 

 

فى يوم عيد، فوجـدوه يأكـل خبـًزا فيـه   دخل بعض الصحابة على اإلمام علىٍّ 

 خشونة فاعترضوا عليه قائلين:

 يا أمير المؤمنين يوم عيد وخبز خشن؟. -

 فقال لهم:

 اليوم عيد لمن؟! اليوم عيد لمن؟!. -

 اليوم عيد لمن قُبل باألمس صيامه وقيامه.

 ينا عيد، وغًدا لنا عيد، وكـل يـوم ال نعصـ من غفر ذنبه، وشكر سعيه، اليوم للعيد 

 هللا فيه فهو لنا عيد.

  ].١١٩الخطب المنبرية لألستاذ: محمد أبو الفضل ص[                               

 

حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانيــة األهــل مــن 
استخدام العسل فى أطعمة أطفالهم الذين لم يتجــاوزوا 

ابة ثالثة أطفال صمن العمر، وذلك بعد إ ىلالسنة األو
العام الماضى ببكتيريا خطرة جراء ذلك، حيث اتضح 

 دةــواحة ـنـن سـارهم عــمــل أعـأن األطفال الذين تق
ــا التســمم الغــذائى التــى قــد تــؤدى إلصــابتهم عــاجزون  عــن مقاومــة بكتيري

العســل  يســتخدمونبأمراض خطرة وحتى بالشلل، ومن ثم على اآلباء الــذين 
 هم التوقف عن ذلك.أطعمة أطفالدة لتحلية امك

حالة مؤكدة ألطفال أصيبوا بهذه البكتيريا خالل العقود  ١١ورصدت الوكالة 
أســبوًعا أصــيب بهــا  ١٥وأن طفــالً رضــيعًا ال يتجــاوز ال  ،الثالثــة الماضــية

 أخيًرا.
وتنتقــل تعيش فى التربــة والغبــار والتسمم الغذائى (بوتوليزم) تسببه جرثومة 

نًا إلى العسل، ويمكن أن تشكل خطًرا على األطفال الذين لــم يكتمــل نمــو ايأح
فإنهــا إذا هــذه الحالــة نــادرة أن من وتسبب لهم التسمم، وعلى الرغم أمعائهم 

الته وتســبب لــه مشــاكل فــى التــنفس تســتدعى ضــ أصــابت الطفــل تضــعف ع
 إدخاله إلى المستشفى.

تغذيــة الطفــل مونتيــل إخصــائية بالوكالــة، فإنــه يجــب عــدم  وحسب قول سام
خالل األشهر الستة األولى من العمــر إال بحليــب األم أو الحليــب الصــناعى، 

ألن المســألة ال  ؛ودعت اآلباء إلى عدم إعطاء أطفالهم العسل لتخفيف السعال
 تستدعى هذه المخاطرة.

ا عًــ كيلو لحم خروف بعظمه أو لحم مقطــع قط -

 متوسطة الحجم.

 بصالت كبيرة. ١٠ -

 ملح. -

 فلفل. -

 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة. ٢ -

يقشر البصل وتقطع كل واحدة إلى أربع قطع  -

 ثم يغسل.

ل بالملح تبَّ يغسل اللحم جيًدا ويخلط بالبصل ويُ  -

ثــم يوضــع فــى وعــاء محكــم  ،والفلفــل والســمن

ج اللحــم ى ينضتح ؛اإلغالق ويوضع على النار

 بشكل جيد جدا.

 لطة أو اللبن.يقدم ساخنًا مع السَّ  -







 

 



فهـات المثـال  قال القاضـي: وعيـت هـذا

 الثالث.

قـــال الميالنـــي: المثـــال الثالـــث ســـيدي 

القاضي هو انتصار ابن تيمية للناكثين لبيعـة 

اإلمــام علــي، علــى الــرغم ممــا ورد فــي 

لنبوية من التحذير منها، فقد قـال: األحاديث ا

(فإن جاز للرافضي أن يقدح فيهمـا ـ أي فـي 

ــون  ــه تلق ــأي وج ــول: ب ــر ـ يق طلحــة والزبي

مع أن الواحد منا لو تحدث  رسول هللا 

حتـى أخرجهـا مـن منزلهـا  ؛مع امرأة غيـره

وسافر بها، مـع أن ذلـك إنمـا جعلهـا بمنزلـة 

يكـن  الملكة التي يأتمر بأمرها ويطيعها، ولم

إخراجها لمظان الفاحشـة، كـان للناصـبي أن 

مـن  يقول: بأي وجه يلقـى رسـول هللا 

ــلط ع ــه وس ــل امرأت ــهقات ــا أعوان ــى  ؛ليه حت

عقروا بها بعيرهـا، وسـقطت مـن هودجهـا، 

وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسـبية التـي 

أحاط بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هـذا 

وسـبائها  نة ألهل الرجـل وهتكهـامظنة اإلها

انب على قهرها وإذاللها وسـبها وتسليط األج

وامتهانها، أعظـم مـن إخراجهـا مـن منزلهـا 

لكة العظيمة المبجلـة التـي ال يـأتي بمنزلة الم

إليها أحد إال بإذنهـا، وال يهتـك أحـد سـترها، 

 .)١(وال ينظر في خدرها)

السـيدة يـدافع عـن ة يـ ابن تيموهكذا راح 

الذي لوقت انفس ، وعمن أخرجها في عائشة

أصـحابه الـذين و يكيل فيه التهم لإلمـام علـّيٍ 

راحوا يحافظون على وحدة األمة ويواجهون 

ــارقين و ــاكثين والم ــذين ورد الن القاســطين ال

ا يـؤدي ، وبأن علي النص بحربهم لإلمام علّيٍ 

 أنه يحصل له. ما أخبره رسول هللا 

ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: 

، فخـرج ول هللا ظـر رسـ ا ننت كنا جلوسً 

إلينــا قــد انقطــع شســع نعلــه، فرمــى بــه إلــى 

يقاتل الناس على  منكم رجالً  علي، فقال: (إن

تأويل القرآن، كما قاتلـت علـى تنزيلـه، قـال 

أبو بكر: أنا، قال: ال، قـال عمـر: أنـا، قـال: 

 .)٢(ال، ولكن خاصف النعل)

وفي نفس الوقت ورد من النصـوص مـا 

وقـع فيـه  الـذي لخطيـريدل على االنحراف ا





انبـه فـي من حارب اإلمام علي، ولم يقف بج

الذي تعرض لـه مـن الطلقـاء مواجهة البغي 

 وأبناء الطلقاء.

ومن تلك األحاديـث مـا ورد مـن تحـذير 

لعائشة من الخروج على الجمـل  النبي 

، وقـد صـححها الكثيـر مـن اوهي كثيرة جـد 

العلماء، وهي حقيقة تاريخيـة ثابتـة ال يمكـن 

األلبـاني تلميـذ ابـن تيميــة تـى أن هـا، حإنكار

ــن ال ــك مـ ــي ذلـ ــا ورد فـ ــحح مـ ــب صـ نجيـ

، ونقل نفس الموقف عـن خمسـة )٣(األحاديث

من علماء الحديث ومحققيهم، فقـال: (وعلـى 

هــذا، فالحــديث مــن أصــح األحاديــث ولــذلك 

 :اوحديثً  اتتابع األئمة على تصحيحه قديمً 

ــي  األول: ابـــن حبـــان، فقـــد أخرجـــه فـ

 سبق..كما  صحيحه)(

ــاكم،  ــاني: الحـ ــاهالثـ ــه إيـ ــي  بإخراجـ فـ

(المستدرك) كما تقدم، ولم يقع فـي المطبـوع 

ــن  ــه وال مـ ــحيح منـ ــريح بالتصـ ــه التصـ منـ

الــذهبي، فالظــاهر أنــه ســقط مــن الطــابع أو 

ــتح عــن  ــد الف ــد نقــل الحــافظ فري الناســخ، فق

الحاكم أنه صححه، وهو الالئق به، لوضوح 

 صحته..

ــذهبي،  ــث: ال ــاالثال ــد ق ــي فق ترجمــة ل ف

: (سير أعـالم ة عائشة من كتابه العظيمالسيد

النبالء): (هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد، ولـم 

 يخرجوه)..

ــي  ــال ف ــر، فق ــن كثي ــافظ اب ــع: الح الراب

(البداية) بعـد أن عـزاه كالـذهبي ألحمـد فـي 

(المسند): (وهذا إسناد علـى شـرط الشـيخين 

 ولم يخرجوه)..

فـي الخامس: الحافظ ابن حجر، فقد قـال 

ــى (ا ــي يعل ــد وأب ــزاه ألحم ــد أن ع ــتح) بع لف

ــاكم،  ــان والح ــن حب ــححه اب ــزار: (وص والب

 .)٤(وسنده على شرط الصحيح)

وقــد علــق األلبــاني علــى هــذه المواقــف 

بقوله: (فهؤالء خمسة من كبار أئمة الحـديث 

صرحوا بصحة هذا الحديث، وذلـك مـا يـدل 

عليه النقد العلمي الحديثي كما سـبق تحقيقـه، 

ــدً  ــم أح ــم وال أعل ــد بعلمه ــن يعت ــالفهم مم ا خ

في هـذا الميـدان سـوى يحيـى بـن  همومعرفت 

قد عرفـت سعيد القطان في كلمته المتقدمة، و

جواب الحافظين الـذهبي والعسـقالني عليـه، 

 .)٥(فال نعيده)

ثم قال بعد أن رد على شـبه مـن أنكـره: 

(وجملة القـول: أن الحـديث صـحيح اإلسـناد 

ــً  األســتاذ  لظــن اوال إشــكال فــي متنــه، خالف

ه أن عائشــة لمــا مــا فيــ األفغــاني، فــإّن غايــة 

علمــت بــالحوأب، كـــان عليهــا أن ترجـــع، 

ا ال والحديث يـدل  أنهـا لـم ترجـع! وهـذا ممـّ

يليق أن ينسب ألِمّ المـؤمنين، وجوابنـا علـى 

ل يكـون  ذلك: أنه ليس كل مـا يقـع مـن الكمـّ

ــً  ــم، إذ المعصــوم مــن عصــمة هللا،  االئق به

 ؛أن يغالي فيمن يحترمـهوالسني ال ينبغي له 

ـ  ــى يرفـع ــىحت ــيعة  ه إل ــة الش ــاف األئم مص

المعصومين عندهم!.. وال نشك أّن خروج أم 

ت  ؛المؤمنين كان خطاً من أصـله ولـذلك همـَّ

بــالرجوع حــين علمــت بتحقــق نبــوءة النبــي 

  ــا ــر أقنعه ــن الزبي ــد الحــوأب، ولك عن

بترك الرجـوع بقولـه: (عسـى هللا أن يصـلح 

في  اكان مخطئً نشك أنه بك بين الناس)، وال 

لعقل يقطع بأنـه ال منـاص مـن ، وااذلك أيضً 

ــة إحــدى الطــائفتين  ــول بتخطئ ــاتلين لمت االق ق

ن أاللتين وقع فيهمـا مئـات القتلـى، وال شـكَّ 

عائشة هي المخطئـة، ألسـباب كثيـرة وأدلـة 

واضحة ومنها ندمها علـى خروجهـا، وذلـك 

هو الالئق بفضلها وكمالهـا، وذلـك ممـا يـدلُّ 

ــى أن خطع ــل ل ــور ب ــأ المغف ــن الخط ــا م أه

 .)٦(أجور)الم

ثم ذكر األخبـار التـي تـدل علـى نـدمها، 

قول قيس بن أبـي حـازم عـن وذكر بعد ذلك 

خروج عائشة بقولـه: (قالـت عائشـة وكانـت 

تحّدث نفسها أن تدفن فـي بيتهـا فقالـت: إنـي 

دفنـوني ا احـدثً  أحدثت بعد رسـول هللا 

ــع أزواـجـ  ــالبقيعه، م ــدفنت ب ــت .ف ــي قل : تعن

نهــا نــدمت بالحــدث مســيرها يــوم الجمــل، فإ

 .)٧(ندامة كلية وتابت من ذلك)


 



 
 

 

 

 
مع بعد أن  وبر الماضي حدثت رجة في العالم أجأكت  ٥في 

،  اتساب)و –نستجرام إ  –ماسنجر  – خدمات (فيسبوكت  انقطع

ساعات.  ٦ حو نل

ابها وأهمية  ثرت التحليالت حول أسب ك بعد انتهاء األزمة 

ذا المقال لم تتضح  توقيتها، ورغم أنه حتى كتابة سطور ه

قرب للصحة هو أن هذا  أل، إال أن الترجيح اةالصورة كامل

بوك  ها الفيس اج بر يومشكلة أك على قطاع كانت للتغطية االن

. الثالثة، الذين هم بالمناسبة ملًكا لنفس الشركة األم  خوتهإو

ى فرانسيس  ، تدعهذه األزمة تمثلت في تسريب عالمة بيانات

قررت  ، وبعد أن تركته بوكسبالفي هوجن، عملت في الماضي 

س الشيوخ األمريكي جلسة  ام لها مجل ، ثم أقأن تفضحه

ما يلي: ه فيالجمقالته هوجن يمكن إ ام ، واستماع

باحثو فيسبوك وثّقوا تعرض مستخدمي إنستجرام للعديد   -١

من المخاطر النفسية، وبينها زيادة معدالت القلق واالكتئاب  

والتفكير في االنتحار. لكن مالك المنصة مارك زوكربيرج  

تجاهلها، مقدًما األرباح على اعتبارات السالمة. 

الجمهور  ن يخفي عمًدا معلومات حيوية عفيسبوك  -٢

كومة األمريكية وحكومات العالم.والح

المنصة غير شريفة في حربها ضد الكراهية والمعلومات   -٣

المضللة. وضللت الجميع حول فعالية أنظمة الذكاء  

. االصطناعي ودورها في نشر الرسائل االنقسامية والمتطرفة 

في مزيد من   ساهم  م٢٠١٨تعديل الخوارزميات في  -٤

يزيد إعالناتها فقررت   يسبوك وجدت أنهف  االنقسام، لكن

ها. استمرار

فيسبوك ضللت الجميع حول ما تكشفه أبحاثها الخاصة   -٥

ينظر إلى األطفال الذين تبلغ أعمارهم   حول سالمة األطفال؛ إذ

سنوات وأصغر على أنهم مورد قيم وغير مستغل وحيوي   ١٠

لنمو الشركة. 

ط المعلومات  باأوقفت الضمانات المصممة إلحالمنصة  -٦

لمضللة والتحريض على العنف بمجرد فوز جو بايدن. ا

فيسبوك استثنى قائمة مطّولة من المشاهير من معايير   -٧

مراقبة المحتوى التي تُطّبق على بقية المستخدمين. 

موظفو الشركة أبلغوا عن عصابات للمخدرات واإلتجار   -٨

لم يتخذ  و  ،ع لخدمة أغراضها اإلجراميةبالبشر تستخدم الموق

فيسبوك خطوة لمواجهة هذا.  مسؤولو

 



 
 

 

 فيســبوك شــركةمت م اســتخد٢٠١٢فــي 

ألداء تجربــــة علــــى مــــن العلمــــاء  افريقـــً 

ُدُف إلــى  ُمســتخدمي شــبكتها االجتماعيــة، تَهــْ

أو مـن غيـر  – تحديِد ما إذا كان من الُمْمِكنِ 

نقل حالة معينة من العاطفة إلى عدة  -الُمْمِكنِ 

ْدَعى العــدوى  ــُ أشــخاص، مــن خــالل مــا ي

 العاطفية.

ِب وقد أُْجِرَيت التجربة  من خـالل التالعـُ

ــاال ــتخبالح ــاعر الُمس ــة ومش ِدمين ت العاطفي

ارزميـة الُمسـتخدمة لعـرض عبر تغيير الخو

 المنشورات على الشبكة االجتماعية.

ــامج  ــب برنـ ــبوع راقـ ــدى أسـ ــى مـ علـ

معلومــاتي  خــاص كــل مــا ينشــره أصــدقاء 

هؤالء المستخدمين المراقبين، وهذا البرنامج 

ــة  ــابير معين ــرمج لرصــد تع المعلومــاتي مب

واإليجابيـة، وقـام ية ب لمتصلة بالمشـاعر السـ 

بحجب المواد التي تحوي مشاعر إيجابية من 

ــ  الخـــــــاص بـــــــبعض  NewsFeed ـاـلــــ

ــتخدمين ــً  ،المس ــواد التــي  اوأيض حجــب الم

خـر مـن تحوي تعابير سـلبية عـن الجـزء اآل

المســتخدمين. وبعــد ذلــك قــام هــذا البرنــامج 

ــتخدمون  ــي ينشــرها المس ــواد الت ــل الم بتحلي

فــاعلهم مــع ت ف الدراســة بعــد قــراءتهم ودـهـ 

 اإليجابية.المواد السلبية و

توصــلت الدراســة إلــى أن األشــخاص 

ـ  ــة يتجـه ــواد إيجابي ــذين يتعرضــون لم ون ال

بــدورهم إلــى نشــر المــواد اإليجابيــة والــذين 

تعرضوا لمواد سلبية يتجهون للنشر بدورهم 

ن المشــاعر الســائدة بــين إمــواد ســلبية. أي "

مجموعة األصدقاء على "فـيس بـوك" تنتقـل 

وعي إلى اآلخرين عبر ما يسمى بعدوى  الب 

 .المشاعر"

: مــا مــدى أخالقيــة بحــث وهنــا الســؤال

عتمد التالعب بمشاعر أفراد والتأثير اعلمي 

علـــى حـــالتهم النفســـية إلجـــراء دراســـة ال 

ــا شــيئً  ــون عنه ــل ا؟ ويعلم ــم حق ــون أنه يجهل

ــة ــارب لخدم ــم  تج ــرض أن تعلمه ــن المفت م

 هـيم هشروط خـدمتها أن بيانـاتهم ومشـاعر

 .مادة للدراسة

قـف علـى هـذه الدراسـة ليت األمر تويا 

ــى وـشـ  بيهاتها، بــل إن الفيســبوك يســيطر عل

ــا دون أن نشــعر، الكثيــر مــن جو انــب حياتن

 يما يلي:وسنحاول توضيح ذلك ف

أصبح يعتمد على معرفـة األخبـار بنا أغل

ــة المحلـيــ  ــة عاليوميـ ــى ة والعالميـ ة منـصــ لـ

ها خبار في بوك، لسهولة الوصول إلى األالفيس

 لمواقع اإلخبارية.عن البحث في ا

ــإ ــذه لألســف، ف ــن ه ــر م ن الجــزء األكب

ت هـذه  ؛األخبار غيـر صـحيح حتـى وإن تمـَّ

 .األخبار بالفعل، فاألمر ليس كما تتوّقعون

ُل  اآلن تماعي منصات التواصل االجتُشّكِ

ا، ح  ها،سـمعيـث نقرأهـا، ون كـل شـيء تقريبـً

 شاهدها.ونُ 

ببساطة شديدة، أصبحت األخبار تحتوي 

على كثيٍر مـن الُمبالغـة والتهويـل أو التقليـل 

وفـي  ،من الشـأن والتبسـيط علـى حـّدٍ سـواء

فً   ، يتم التشويه والتلفيق.االحاالت األكثر تَطرُّ

ــتخِدمون  ــا إذالُمس ون م ا كانــت ال يهتمــُّ

هـي ذات جـودة األخبار صحيحة أم ال، هـل 

 االشــائعات، وُعنوانًــ  ط ضــع إحــدىفقــ  ال،أم 

، والكل سيدُخل إلى الخبر، سـواء كـان ااًب جذَّ 

ــوان  لمجــرد الفضــول أو بســبب تخــدير العن

للمخ بسـبب نقـص المعلومـات الحقيقيـة عـن 

 ذلك الخبر، ال يهم أيهما يأتي أوًال.

ــا ل شــبكة اإلهــذا حــوَّ  نترنــت مــن كونه

ة مـن وسـيلوسـيلة إليصـال المعلومـات إلـى 

 .لترفيهل اسائ و

وراءهـا مجموعـة مـا أو ترفيـه،  وسائل

جماعة ما تبذل المزيد من األمـوال؛ للحفـاظ 

على استمرار غلق هذه الدائرة بإحكـام علـى 

 عقول جمهورها.

أن تستفيضـوا فـي بعبارة أخرى: ال يهم 

ــى  ــن حصــولكم عل ِد م ــُّ ــث للتأك ــة البح عملي

المعلومــات الصــحيحة، فقــط تأكــدوا عنـــد 

ل، أنه يحمل قيمةً ما، مقا أو خبرشاهدة أي مُ 

اء.  وليس لمجرد جذِب معظم القُرَّ

كم جـرا تُجرّ  وسائل التواصل االجتماعي

إليها دون أن تُشعركم بـذلك، لكـن الحصـول 

ــة،  ــى اهتمــامكم فقــط هــو الوســيلة والغاي عل

الســعادة  -فيمــا بعــد –األمــر الــذي ســيجلب 

 والسرور للُمْعِلنين.

رهل يُمكـنكم  كـم تُتـابعون أن ا وأن تتصـوَّ

كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم؟ الحقيقـة 

النقـر، ثـم  هي مجرد خداع ألجـل النقـر، ثـم

الُمشــاركة، ثــم جلــب المزيــد مــن أصــدقائكم 

 المخدوعين أمثالكم.

ــات ــدون أن اإلعالن ــى إذا كنــتم تعتق  عل

هـــدفها هـــو  وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي

ــ (المن التــروي  الخــدمات) -لســلعا-تتجــاج ـل

ــأنتم مخطئــون خطــأً  المعروضــة للشــراء، ف

 فادًحا حيال ذلك!

مـع عنهـا كل األشياء التي يـتم اإلعـالن 

دف إال ال تسـتهاختالف أنواعها وشـرائحها، 

 شخص واحد: أنت.

ن خـالل ا مـ لفيسبوك يتالعب بنا تسويقي ا

إعالنات عـن األشـياء التـي تتحـدثون  إظهار

كم، فهو يتجسـس لت ائ ع ئكم أوصدقاعنها مع أ

أسـماء بعـد ، ومـن خـالل ذكـر اصوتي عليكم 

، سـريعًا مـا يظهرهـاالمنتجات أو الخدمات، 

خـدمات كما أنه يساعد الشركات فـي تقـديم ال

 ه.لمن تتوافق مع شخصيت 

اقتناء كل ما هـو حب خًصا ت كنت ش فإذا

جديد، ستراه يركز على اإلعالنات التي تلبي 

ــ كـــن ا غـــرور الـــذات، " "اقتنـــي ، ل"ألفـض

 ا فتشتريها.األفضل"، ليلعب عليك نفسي 

ــويقية  ــالت التسـ ــن الحمـ ــد مـ اآلن العديـ



 
 

 
ال تفشـل؛ ألنهـم بـدًال مـن التركيــز  أصـبحت

المنـتج بأسـلوٍب جـذاب على أهـم خصـائص 

ا  ويحترم العقول، فإنهم يُصـّورون لكـم وْهمـً

قة ال بـالواقع أو المنـتج، وأن ليس له أي عال

م عليه اآلن إال أنت  مام كون أروعحياتكم لن ت 

 بالمنتج.

ــي ـهـ  ــة يســتخدمك الفيســبوك وف ذه الحال

عرك شــاتــك وماكســلعة، ويقــبض ثمنــك بيان 

تك من شركات التسـويق التـي يبيـع واختيارا

 لهم بياناتك.

تالعـــب بـــد مـــن معرفـــة أن ال بدايـــة ال

السياسي على منصات التواصل االجتمـاعي 

ال يرتبط بجهٍة مـا أو  لفيسبوكوعلى رأسها ا

حكومة ما. بل كل من يغـوص فـي السياسـة 

 ا.ي قد يتالعب بكم سياس

 :يــتلخص فــي جملــةلتالعــب السياســي ا

ــا أن أُ ( ــام بم ــكقنعــك للقي ــده من دون أن  ؛أري

 .)أطلبه منك

ضـحايا التالعـب السياسـي، المشـكلة أن 

ُمقتنعون تماًما أنهم اختاروا بأنفسهم الطريقـة 

ة بعيدة عن الحقيقن أمع  ،اهب التي يتصرفون 

 ذلك تماًما.

ــك،  ــى ذلـ ــال علـ ــريب مثـ ــرت تسـ ات أقـ

الحكومة األمريكية أنها هي من  وتصريحات

والتي بالمناسبة تسببت في الثورات العربية، 

أن تنطلــق مــن انطلقــت مــن الفيســبوك قبــل 

وبالرغم مـن ذلـك، ال يـزال هنـاك ميادين، ال

أن إنـه هـو مـن قـام بـالثورة دون  :من يقول

ه فرض ي  عليه أحـد القيـام بـذلك وبـدون توجـُّ

 .معين

ــَّ التالعـــب السياســـي ع ات لـــى المنصـ

تلعـب رسـائل بـث يتم من خـالل  ةاالجتماعي 

ــى  ــم، عل ــاء، والظل ــة الرخ ــر، وقل ــر الفق وت

، بجانب نشر أخبـار للتخويـف مثـل: والفساد

في عام كذا سينضب البترول، وفي عام كـذا 

 .سنعيش في وحل الفقر

ــذا يـشـ  ــل ه ــك و حنكك ــرون من رد ينتظ

 تحركك أن هذا نابع منك، ، فتشعر عندالفعل

 ا.وهو خاطئ تمامً 

ــاف ــاحة للتنــ ــبح ســ ــبوك أصــ س الفيســ

قيعـة بـين أبنـاء االستخباراتي، والتالعب للو

الدين الواحد والوطن الواحد، والتشـكيك فـي 

إنجــازات دولــة مــا، ومعارضــة نظــام آخــر 

 إلسقاطه.

يحتـاج أن  والعـد م يعـدى: لـ أخـررة اب بع

بـل ه بيننـا، ءاليرسل جواسيسه أو يجنـد عمـ 

يكفيه أن يقوم بعمـل حسـاب علـى الفيسـبوك 

ــه ــدوالر ودفع ــرات ال ــع  اتبعش ــون واس ليك

نتشار، ومن ثم يبث عليه ما يحلـو لـه مـن اال

 جتماعي لخصومه.رسائل لتدمير النسيج اال

، كشــف تحقيــق استقصــائيم ٢٠١٩فــي 

ــ   جتمـــاعي واصـــل االالت كة ي شــب كيــف تجـن

"فيســبوك" أرباحهــا مـــن خــالل "صـــناعة 

 الكراهية" ضد اإلسالم.

نشرت صحيفة "الجارديـان" البريطانيـة 

مرة السرية" التي تمكنـت ما وصفتها بـ"المؤا

ــات  ــر تنظيم ــن أكب ــا مجموعــة م مــن خالله

وصــفحات اليمــين المتطــرف مــن الســيطرة 

على موقع "فيسـبوك"، وبـث الكراهيـة ضـد 

 قابل تحقيق "فيسبوك" لألرباح.، مالماإلس

ورصد التحقيق االستقصائي، ما وصـفه 

بإدارة مجموعة من الحسابات الغامضة التي 

ــذ ـمــ  ــتراليا تتخـ ــا وأسـ ــرائيل وأمريكـ ن إسـ

ا لهـا وبريطانيا وكندا والنمسا ونيجيريـا مقـر 

إلدارة المئـــات مـــن الصـــفحات ذات الفكـــر 

مـن  اليـين،اليميني المتطرف التي يتابعها الم

ــلمين  ــة ضــد المس ــائل كراهي ــث رس ــل ب أج

ــي  ــلمة ف ــاجرين وذوي األصــول المس والمه

 الدول األوروبية والغربية.

اكتشفت "الجارديان" أن من يديروا تلـك 

 االحسابات عبر فيسبوك كان يخـاطبون عـددً 

مـن مـديري الصـفحات األخـرى التـي  اكبيرً 

تحمل الفكر اليميني فـي محاولـة السـتمالتهم 

اب المعــادي لإلســالم، لخـطـ جــل بــث امــن أ

ــك  ــل مــادي لنشــر ذل ــيهم مقاب وعرضــت عل

الخطاب، ووصـل األمـر إلـى تهديـد آخـرين 

 ذا لم يمتثلوا لهم.بالقتل إ

وتستخدم تلك المجموعات شبكات مؤلفة 

ا، إلخــراج أكثــر مــن صــفحة تقريبًــ  ٢١مــن 

ألف منشور مزيف بصـورة أسـبوعية يصـل 

ت يـه حمـالألكثر من مليون متابع، ويتم توج

عائية كبيرة تجاهها، ويتم من خاللها إعـادة د

مواقع أخرى كثيفـة  ١٠توجيه الجمهور إلى 

عالنــات لجنــي المزيــد مــن األربــاح عــن اإل

ــرور  ــة الم ــن حرك ــد م ــد المزي ــق حش طري

 "ترافيك" على تلك المواقع.

ــفتها  ــا وصـ ــان" مـ ــدت "الجارديـ ورصـ

بـ"المصيبة األكبر"، وهو فشل "فيسبوك" أو 

ن السـريين مـن اسـتخدام ثلـي نـع الممرفضه م

منصــته إلدارة حمــالت التضــليل والكراهيــة 

 ظمة تلك.المن 

ــة: "علمــت  ــحيفة البريطاني ــت الص وقال

فيسبوك بوجود تلـك المـؤامرة وانتشـار تلـك 

ألن تلـك  ؛الشبكات السرية، ولكن لم تتحـرك

ــة  ــة ودعائي ــدفع حمــالت إعالني المنظمــات ت

 حقها".ا، ولم تضع أية عقاب ب ضخمة جد 

ع ي تطيسـ  - أراد متـى - بوكالفيس كما أن

 هـــزةأجيقـــدم خـــدمات تجســـس لصـــالح أن 

برات الدولية، من خـالل أدوات جمعـه المخا

قدراتــه إمكانــات للمعلومــات التــي تجــاوزت 

، CIAجهاز المخابرات المركزي األمريكي 

 فيما يتعلق بقواعد البيانات.

إذ لديــه قاعــدة بيانــات هــي األكبــر فــي  

بقــدرة تتبعيــة وتحليليــة هــي  ويتمتــع العــالم،

ــى ، ألدق واألفضــلا ــه عل ــن قدرت ــك ع ناهي

الـــتحكم فـــي آرائـــك وتوجهاتـــك الدينيــــة 

وحتى مجرد التحكم فـي حالتـك  حوالسياسية

 المزاجية.

كشــف ي منتصــف أكتــوبر الماضــي، ـفـ 

تقرير صـحفي عـالمي أن شـركة "فيسـبوك" 

ا أنظمة ذكـاء صـناعي يمكنهـا أن الًي تجهز ح

 .خدميهكل ما يفعله مست  ترى وتسمع وتتذكر

وأوضـح تقريـر منشــور عبـر موقــع "ذا 

ا فيرج" التقني المتخصص أن فيسـبوك حاليًـ 

تضخ الكثيـر مـن الوقـت والمـال فـي الواقـع 

ــً  ــت حالي ــزز، ووجه ــجالمع ــا لتس يل ا أدواته

وتتبــع أنشــطة مســتخدميها لتجهيــز منتجــات 

 م.مالئمة له

الـذكاء  ولفت المشروع البحثي أن فريـق

الصناعي فيسبوك يعمل على تطوير أنظمة، 



 
 

 
تحلل باستمرار حياة األشخاص باستخدام كل 

مـا يرونـه ويفعلونـه ويسـمعونه، لمسـاعدتهم 

 في المهام اليومية.

ــن  ــلة مـ ــبوك سلسـ ــاحثو فيسـ ــدد بـ وحـ

المهــارات التــي يريــدون مــن هــذه األنظمــة 

لـذاكرة العرضـية"، تطويرها، بما في ذلك "ا

"أيــن تركــت  :ي ســؤال مثــللإلجابــة علــى أ

 مفتاحي؟".

آثار تلـك التقنيـات الجديـدة مـن فيسـبوك 

علــى الخصوصــية وحمايــة ســتكون كارثيــة 

 .سرية معلومات مستخدميهم

إخوتـه فـي وع الفيسبوك اطف انقلقد كش

وقـد ، ما بهـ نـ دى اقتران حيات أكتوبر عن م ٥

بكات هـذه الشـ  يمـالكبرهن ذلك على نجـاح 

ــي ال ــيطرة ف ــكان س ــن س ــارات م ــى الملي عل

حتـى  ؛ديـد بهـاوط من حبخي  العالم، وربطهم

إال مـن خاللهـا، وال ا ال نـرى العـالم أصبحن 

ينـا إال مـن تعليقاتهـا، وال أقرب الناس إلود ن 

ــدع ــتحق الـ ــن يسـ ــدعم مـ ــاركة م إال نـ بمشـ

 راته.منشو

بيراتنــا نــا وتعفتغيــرت مشــاعرنا وعواط

هذه  لتنجسم مع طبيعةة واإلنسانية االجتماعي 

كات وهـو فأصبح منا من يكتب الن الشبكات، 

لًما، ومن ينشر الغم بين الناس وهو أيعتصر 

وأصــبح فــي هــذه أيــام حياتــه، يعــيش أســعد 

ــمٌ  ــورٌ ، والشــبكات للجاهــل قل ، لألحمــق جمه

وأصبحت هـذه الشـبكات ن، ووللمدعي مريد

ــامعين ــدين والطـ ــافقين والحاسـ ــى للمنـ  ملتقـ

ــد  ط ـســ هـــؤالء وانغمـــس والمجـــرمين، وقـ

ســوية، فبــدأوا بنشــر ارات مــن النــاس الملـيـ 

 عدوى أمراضهم النفسية واالجتماعية بينهم.

فقـدتنا الكثيـر أخطوة هذه الشـبكات أنهـا 

فـي قد ازداد استحواذها علينا من إنسانيتنا، و

اإلجراءات االحترازية لكورونا، حيـث فترة 

فـه ويتـابع سـك هات مكث كل منا في منزله يم

أبـالغ فـي مونـه، وال دقلم من خـالل مـا ي العا

ــذي هــو ـمـ ذلــك، فال لمواقــع  دخلنافيســبوك ال

صل، وجوجل الـذي هـو مـدخلنا لشـبكة التوا

 ط،يقومان بتقديم ما يفضلنا لنـا فقـ نت، نتراإل

ــط أن ت  ــك فقـ ــن يكفيـ ــث عـ ــرب أن تبحـ جـ

ر ن تظهـ نهـا فـي أحـدهما ولـ ي عموضوعات ب 

بحـث قمـت بال نك إذاأمواقع معينة، في حين 

ات أو فــي شــبك ىفــي محركــات بحــث أخــر

، أي أنهما يفلتران هذه المواقعأخرى، ستجد 

 .كما يقدم ل

: علــى خطــوة هــذه الشــبكات أنهــا تعمــل

ألخبـار نـا نعتـاد العتجفاالعتيادية والنمطيـة، 

جـرائم والتفكـك الحـوادث وال باروأخالسلبية 

يبنا نفـس تصـ األسري واالجتماعي، وبالتالي 

ــة امــع الوقــت العــدوى  ةلســلبي ، وهــذه الطاق

 للتخريب واإلجرام.كافية لتحركينا 

فــإن هــذه الشــبكات تعمــل  ،ا النمطيــةـمـ أ

ـ  ـ يءعلــى تنمــيط كــل ـش س واحــدة، : مالـب

ــكل  ــات بش ــتوى وعالق ــة بمس ــين، وعيش مع

عـدم الرضـا، وتشـجع  معين، وبالتالي تنشـر

لمــال بصــورة غيــر ت كســب امحــاوالعلــى 

 .ةشروعم

مجلــة اإلســالم  فــي العــدد الماضــي مــن

 سـماحة شــيخ الطريقــة وطـن، كانــت رســالة

ة ململلشباب العزائم  يالعزمية السيد عالء أب 

قت، أصيبوا بها خالل هذا الوفتن التي ال بأهم

لتواصـل ثرهـا متعلقـة بمواقـع اكانـت أكوقد 

 االجتماعي وتأثيرها االجتماعي واإلنساني.

أن قـت، الـذي علينــا هـذا هـو واجـب الو

ا الــدعوي فــي توعيــة وعملـنـ  ف جهودنــانكثــ 

فــي م مــنهمنــه، وانتشــال مــن ســقط  بالشــبا

 - كمـا قـال سـماحته - تنةألن هذه الف ؛براثنه

المجـدد تشـبيه اإلمـام كالنيران، وهـو تحرق 

، حيـث قـال زائمالعـ  يالسيد محمد ماضي أبـ 

: "ففتنـة هـذا العصـر تي""أيا رفق ةفي قصيد

 ".كالنار تحرقُ 

نها سريعة وصف الفتنة بالنيران، يعني أ

بد  حرقت المزيد، فال تكرما تُ ، وكلاالنتشار

كبر عــدد ممكــن مــن مــن التــدخل الســريع بــأ

 ة:تي هـي فـي هـذه الحالـ ق، الطفايات الحري 

 ون بالحق، وعلمـاء نفـس واجتمـاععدعاة يد

، وقــادة سياســيون يتخــذون يعــالجون إدمانهــا

الحريـق، الـذي سـيترك  ت لوقـف هـذاقرارا

وما حدث  له في النهاية،  ا رماًدا ال قيمةشبابن 

النقطــاع كــان دلــيالً علــى ذلــك، حيــث ايــوم 

وكيـف  ذا يفعلـونون مـاأصبح أغلبهم ال يدر

 هم.لبوا إنسانيت سُ  م قدألنه ؛ضون يومهميق

تعامـل مـع ر للاضـطعلى كل شاب، إذا 

 هذه الشبكات أن يدرك هذه الحقائق:

بـل ا، ي عشـوائ  لـيس كل ما يظهر لك -١

زميــات صــاغها لخوار عهــو مخطــط يخـضـ 

ك لغـرض معـين هـ ل لتوجي ئ لوسـامالكو هذه ا

 دافهم ومكاسبهم.ق أهيحق

ليس كل األشخاص في هـذه المواقـع  -٢

 ،كؤحقيقيون أو قريبون منك، بل منهم أعـدا

تناسـب دينـك ووطنـك، استتروا بأسـماء وقد 

 .ين عليكدقحان لك والي هارهم الكومن 

ــيس هنــاك شــيء مجــاني فــي  -٣ هــذا ل

 علم أنك الثمن.اه فجدت العالم، وإذا و

 استكون خاضعً ن كثير من األحياي ف -٤

أدواتهـــا وأهـــدافها، فـــال ري لتجربـــة ال تـــد

ـ  ــل ـم ــع تتعام ــي هــذه المواق ــا يحــدث ف ع م

ا حقيق مي ا، بــل هــو كمــا سُــ يــ باعتبــاره واقعــً

ــي" ــع االفتراضـ ــع الـــذي أي ا، "الواقـ لواقـ

ــك ــونه علي ــيش يفرض ، أو يفترضــون أن تع

 فيه.

ــرةالنقطــة  ــه  ؛اجــد  ةـمـ هم األخي ــع ألن م

ا فـي عصـر النظـارات الرقميـة ق ولنادخ ريبـً

ــع المعــزز، الو ــد للشــباب أن  أنظمــة الواق ب

فـي  مألنه ؛اي أن هذا الواقع ليس حقيق اركويد

ــب ســي  ــاظر دون نظــات رالقري ــريهم من رات ت

محيطة بهم غيـر المنـاظر للشوارع والبيئة ال

الطبيعية، ومن لـم يـدرك الفـرق بـين الواقـع 

ــيتو ــال سـ ــي والخيـ ــاالت المه فـ ـ الخيـ ة، قبـلـ

 وبة.عوسيكون انتشاله منها أكثر ص

ن اإلمــام كمــا بــيَّ  - هــذا الفتنــةإطفــاء 

قين والتجرد من الحظ سيكون بالي  -أبوالعزائم

ما يحاك له ب واعًيا متيقًنا واألهواء، فمن كان 

لحـظ واألهـواء ا قـاومي ، ومـن ليهاسيتغلب ع

 سيصعب السيطرة عليه.

ة شف لقلوبنـا حقيقـ نسأل هللا تعالى أن يك

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى  ،الجمال الربانى

 الرضوان األكبر.

ــيدنا  ــى س ــارك عل ــلم وب ــلى هللا وس وص

 .أجمعين لهآوموالنا محمد وعلى 



  

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 لدكتورا



 ا اســــتكبارً االمتنــــاع عــــن عبــــادة هللا

 :اوشركً 

قد يزعم بعض النـاس أنهـم ال يشـركون 

بدون غير هللا، كما أنهـم ال ال يعو ادً با واح

  :ومثل هؤالء أحد اثنين ؛يعبدون هللا

ألنــه مشــغول  ؛أنــه ال يعبــد هللا أولهمــا:

بمعنـى  اا معبـودً ذا إلهًـ ه نبغيره، وقد ال يكو

 وأطماعــهالكلمــة بــل يكــون شــهوات نفســه 

ــواه ــون ،وهــ ــفهم هللا  فيكــ ــن وصــ  ممــ
 ر قالوالبصبالضالل وانغالق السمع والقلب  

َواهُ  :تعــالىهللا  هُ هــَ ــَ ذَ إِلَه ِن اتَّخــَ ــَ َت م ــْ أَفََرأَي

ُ َعلَ  َّ ِه َوأََضلَّهُ  ى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلبـِ

بَْعِد َل َعلَى َبَصِرِه ِغَشاَوةً فََمن يَْهِديِه ِمن َجعَ وَ 

ِ أَفََال تَذَكَُّرونَ  َّ ) :٤٣الفرقان(. 

ــان ــت  :يوالث ــد هللا اس ـ  اكبارً ال يعب ا و وعـت

ُم : تعـالىقـال  ا.وذلك أشـد كفـرً  اَل َربُّكـُ َوقـَ

لَِّذيَن َيْستَْكِبُروَن َعْن اْدُعوِني أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ ا

اعِ  نََّم َداخـِ بـَ َيْدُخلُوَن َجهـَ غــافر: ( ِرينَ َدتِي سـَ

٦٠(. 

مــا مــن مخلــوق ويــرى ابــن تيميــة أنــه 

 بوجه مـن يستطيع أن يخرج من العبودية 

ـ  ي  :عــالىت ه الوجــوه لقوـل ن فــِ لُّ مــَ إِن كــُ

ًدا ْحَمِن َعبـْ  السََّماَواِت َواْألَْرِض إِالَّ آتِي الـرَّ
 .)٩٣ريم: م(

خـــرج مـــن ق ي وتـــوهم أن المخـلــ فمـــن 

 .هو أجهل الخلق بل من أضلهمالعبودية ف

إال أنــه يــرى مــع ذلــك مــن لــم يكــن هللا 

بـد أن يكـون  بوده ومنتهى حبه وإرادته المع

 هللا فيكــونلــه مــراد محبــوب يســتعبده غيــر 

ا لغيـر هللا لذلك المحبوب، وإذا كان عبدً  اعبدً 

وكــل مســتكبر فهــو مشــرك  ،ايكــون مشــركً 

ــا ــذا كـ ــن ولهـ ــون مـ ــم أعن فرعـ ــق ظـ الخلـ

اُروَن : تعــالىلــذا قــال هللا  ؛ااســتكبارً  َوقــَ

ــَ  اَن َولَقـ ــَ ْوَن َوَهامـ ــَ ى َوفِْرعـ ــَ وسـ اءهُم مُّ ــَ ْد جـ

ي اْألَْرِض  تَْكَبُروا فــِ اِت فَاســْ انُوا ِباْلَبّيِنــَ ا كــَ  َومــَ

 .)٣٩بوت: لعنكا( َسابِِقينَ 

ن يكـو لقد تبين لنا أن اإلنسان ال ينفك أن

أو ذات أو  يءلش اومن ثم عابدً  اومتعلقً  احب م

أو  يءوتبين لنا كـذلك أنـه مـا مـن شـ  ،معنى

ستحق العبادة وحبهـا وتعلقهـا ذات أو معنى ي 

ــر هللا ـتـ  ،إال هللا ســبحانه ــادة غي ؤدى وأن عب

وأن عالقة النـاس  ،باإلنسان أن يذل لما يعبد

ــن  ــتجعل م ــودة س ــياء المعب ــاس أو األش بالن

من هو مـثلهم أو أدنـى لهم يستذ ايدً عبادها عب 

 ،منهم فتنتشر بين الناس عبودية البشر للبشر

جبــارين  :ىوتنقسـم المجتمعــات اإلنســانية إلــ 

وعبيد مسـتذلين، أمـا عنـدما يتجـه  ،متكبرين

وخـالق  يءبادة رب كل شـ البشر كلهم إلى ع

تتحقـق  يءوالمسيطر علـى كـل شـ  ءيكل ش

نفـس  فـىو ،العبوديـة  يبينهم المسـاواة فـ 

التحرر مـن كـل  ييحققون المساواة ف لوقتا

 .ما يستعبد اإلنسان مما سوى هللا

لقائـد لذلك وصف القائد المسلم اإلنسـان ل

بأنه جاء ليخـرج النـاس مـن عبـادة  يالفارس

ومـن ضـيق الـدنيا إلـى  ،العباد إلى عبادة هللا

 .سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم

ن بـأ العبوديـةعة ويعبر ابن تيمية عن رف

وكلمـا  ،تحقيق عبوديته  يمال المخلوق فك

ــد  ــً ازداد العبـ ــه  اتحقيقـ ــة ازداد كمالـ للعبوديـ

ن أول كـل إإذ  ،وهذا صحيح ،وعلت درجته

: تعـالىقال  على الدعوة إلى عبادة هللا. ءشي

 وِحي وٍل إِالَّ نـُ سـُ َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك ِمن رَّ

هُ َال  ُدونِ ا فَا أَنَـ هَ إِالَّ إِلَـ إِلَْيِه أَنـَّ األنبيـاء: ( ْعبـُ

والً وقال:  .)٢٥ سـُ ٍة رَّ َولَقَْد َبعَْثَنا فِي ُكّلِ أُمَّ



  

 

 َ ّ اُغوتَ أَِن اْعبُُدواْ  النحـل: (  َواْجتَِنُبواْ الطـَّ

٣٦(. 

 ية ـفـ وإضــافة صــفة العبديــة أو العبودـيـ 

علـى سـبيل التكـريم  االقرآن الكريم ترد دائمً 

ــة، وال ــرروالرفعـ ــيطرة الـقــ  تحـ ــن سـ وى مـ

بيــان  يقــال تعــالى ـفـ  ،نالشــريرة كالشــياطي 

ْم محاورة:  قَاَل َرّبِ بَِمآ أَْغَوْيتَِني ألَُزّيِنَنَّ لَهـُ

اَدَك  *ْغِوَينَُّهْم أَْجَمِعيَن فِي األَْرِض َوألُ  إِالَّ ِعبـَ

ْنُهُم اْلمُ  ــِ يَن م يَّ  *ْخلَصــِ ــَ َراٌط َعل ذَا صــِ اَل هــَ ــَ ق

ْيهِ لَـ  اِدي لَْيسَ ِعَب إِنَّ  *ُمْستَِقيٌم  ْلَطاٌن َك َعلـَ ْم سـُ

اِوينَ  َن اْلغـَ  - ٣٩الحجـر: ( إِالَّ َمِن اتََّبعََك مـِ

٤٢( 

 ،والعابــــدون  لهــــم ميــــراث األرض

ــل ال ــيهم تنــزل الرحمــة ومــنهم تقب ــة وعل توب

: ذلك كثيرة منها يواآليات ف ومسكنهم الجنة

ِد ا ن بَعـْ وِر مـِ بـُ ي الزَّ ا فـِ كْ َولَقَْد َكتَْبنـَ ِر أَنَّ لـذِّ

اِلُحونَ ْرَض َيِرثَُها ِعَباِدَي ااْألَ  األنبياء: ( لصَّ

وُر ومنها:  )،١٠٥ ا اْلغَفـُ َنبِّْئ ِعَباِدي أَنِّي أَنـَ

ِحيمُ  ــرَّ ــا:  )،٤٩الحجــر: ( ال ا ومنه ــَ ْل ي ــُ ق

وا ِعَبادِ  ِهْم َال تَْقنَطـُ َي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُسـِ

ِ ِمن رَّ  َّ ا ومنهـا:  )،٥٣: الزمـر( ْحَمِة  يـَ

ةُ  ا الــنَّْفُس اْلُمْطَمِئنــَّ كِ  *أَيَّتُهــَ ى َربــِّ ي إِلــَ  اْرِجعــِ

يَّةً  ــِ ْرض َيةً مَّ اِدي  * َراضــِ ــَ ي ِعب ــِ اْدُخِلي ف ــَ  *ف

 .)٣٠ - ٢٧الفجر: ( َواْدُخِلي َجنَِّتي

 :يليومن مظاهر هذا التحرر ما 

 : ) التحرر من وساطة الوسطاءأ

بـال واسـطة  ،عوهقريب منا نـد فا 

ادِ  :كاهن قـال أَلََك ِعبـَ إِّنِي َوإِذَا سـَ ي فـَ ي َعنـِّ

قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَْلَيْستَِجيبُواْ 

ُدونَ ِلي َوْليُؤْ  ْم َيْرشـُ ي لَعَلَّهـُ واْ بـِ بقـرة: ال( ِمنـُ

١٨٦(. 

إلـى دعـوة هللا لذا وجهنا القـرآن الكـريم 

ــين أنفســنا: الخفـيـ ب  ــا وب ْم ة بينن ــُ واْ َربَّك اْدعــُ

ةً  ــَ ًعا َوُخْفي رُّ ــَ ــراف: ( تَض ــال  .)٥٥األع وق

عً  تعــالى: رُّ َك تَضــَ ي نَْفســِ ــِ َك ف ــَّ ب ر رَّ ــُ  اَواْذك

األعـراف: ( َوِخيفَةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْولِ 

ــال )،٢٠٥ ــال تع ْولَُكْم أَِو ى: وق ــَ وا ق رُّ ــِ َوأَس

ُدورِ  َعِليٌم نَّهُ إِ اْجَهُروا ِبِه  الملك: ( ِبذَاِت الصُّ

١٣(. 

وإذا  ،لت فاسأل هللاأإذا س( ومن الحديث:

 .)استعنت فاستعن با

 من الشكليات:  ) التحررب

اإلسـالم إخـالص  فيفالعبرة من العبادة 

َ َوَما أُِمُروا إِالَّ لِ : تعالىقال  النية. َّ ُدوا  يَْعبـُ

ينَ  هُ الــّدِ يَن لــَ َالةَ اء َويُِقيمــُ ُحَنفَــ  ُمْخِلصــِ وا الصــَّ

َكاةَ َوذَِلَك ِديُن اْلقَيَِّمةِ   .)٥البينة: ( َويُْؤتُوا الزَّ

ــر أصــالً  ــذى يعتب ــى الحــديث ال ــن وف م

أصول اإلسالم: " إنما األعمال بالنيات وإنما 

 التــيفالــذبائح مــثالً  ،"لكــل امــرئ مــا نــوى

ألديــان األخــرى إلرضــاء ا فــيكانــت تنحــر 

ــر ــة وتح ــد دون أ قاآلله ــا أح ــتفيد منه ن يس

الذبائح اآلدميـة تـروى تعطـش اآللهـة ومنها 

لقد حررنـا اإلسـالم مـن  –المزعومة للدماء 

نــا وســيلة إليصــال دين  فــيفالــذبائح  ،أمثالهــا

أمـا هللا فهـو كمـا  ،الخير وإطعام المحتـاجين

َ لُُحو: تعـــالىيقــول  َّ اَل  ن َينـــَ ا َوَال لـــَ ُمهـــَ

ن َيَن ا َولَكــِ هُ الاِدَماُؤهــَ نُكمْ لــُ َوى مــِ الحــج: ( تَّقــْ

٣٧(. 

كـل ركعـة مـن  فـيلذا فإن المسلم يـردد 

عبـادة  فـيركعات صالته إعالن اإلخـالص 

 يأ .ينُ عِ تَ سْـ َن اكَ يَّ إِ وَ  دُ بُ عْ َن اكَ يَّ إِ هللا وحده: 

 يوـفـ  ال نعبــد إال إيــاك وال نســتعين إال بــك.

ال نعبـــد إال إيـــاك وال  يأ( ا:الحـــديث أيضـــً 

 إن هللا(: ا. وفى الحديث أيضً )بكإال نستعين 

ــى أجســامكم وال إ ــى ـصـ ال ينظــر إل  ؛وركمل

 .)ولكن ينظر إلى قلوبكم

 فـيطقـوس العبـادات  فـيإن من ينظـر 

ه ما يرى من األديان األخرى وشكلياتها يهول

بطقوس ومراسم تقيد العابـد وتجـرد  االلتزام

عبادته من الروح وتحيلها إلى طقوس فارغة 

ت واأللبسـة والرمـوز كامن الحر ومجموعة

، ان غالًب ي دال يفهمها عامة المتعب  التيالمعقدة 

أسرار من أسرار الدين الغامضـة،  هيوإنما 

تمــنح الكهنــة ورجــال الــدين امتيــازات  التــي

ــدين  يحســنون ــا خــال ال اســتغاللها، ومــن هن

مــن الكهنـــوت  جملــة وتفصــيالً  اإلســالمي

وكــل مــا يتــبعهم عــادة مــن  ،ورجــال الــدين

حتى المساجد فإن األصل  ؛اتكلي قوس وشط

وم علـى ا أن تعتبـر مؤسسـات رسـمية يقـ فيه

خدمتها وقيادة العبـادة فيهـا أنـاس متفرغـون 

أماكن للعبـادة فحسـب  هيلهذا العمل، وإنما 

ل المســلمين وهــم فيهــا متســاوون يعمرهــا كــ 

 ي، فـإذا حضـرت الصـالة فالقاعـدة التـ اتمامً 

يـؤم ( :ينص عليهـا حـديث رسـول هللا 

لفقهـاء وقـد أقـر ا )،أقرؤهم لكتـاب هللا ؛ومالق

ة والتابعين جواز توظيف بعد عصر الصحاب 

المساجد نتيجة  يمن يتولى اإلمامة واآلذان ف

 .ساتساع العمران وتعدد أنشطة النا

ومــن التحــرر مــن الشــكليات أن العبــادة 

ينمـا أدرك المسـلم أغير مقيدة بمكان معين، ف

لـت جع( الحـديث: يفوقت الصالة صالها، ف

 .)اومسجدً  ااألرض طهورً  يل



 
 

، وأشــهد أن ال ا فســه، شــهد لن كمــا إال هللا وحــده ال شــريك لــه،إلــه لحمــد 

 العزيز الحكيم، والصــالة إال هو إلهال 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  رضيهتدين، ودين الملهاى 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

 





 ٌن فَلَـ َو ُمْحسـِ ِ َوهـُ َّ ِ هُ  هُ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجهـَ

ِه َوالَ  ــِّ َد َرب ــْ ُرهُ ِعن ــْ ْيِهْم َوالَ  أَج ــَ ْوٌف َعل ْم  خــَ هــُ

 .)١١٢: البقرة( يَْحَزنُونَ 

إســـالم الوجـــه  تعـــالى هـــو: إفـــراده 

األعمـال كلهـا لـه، وهـذا  صبالعبادة، وإخال

ــة، ويســمى أيضــً  ــد اإللهي ــد هــو توحي ا توحي

َد  ن َعبـَ العبادة، وتوحيـد القصـد واإلرادة، فمـَ

ا، وكفـر بمـا يُعبـد مـن هللا ولم يشرك به شـيئً 

، واستمسـك بـالعروة  دونه فقد أسلم وجهه 

الوثقى ال إله إال هللا، فإن مدلولها نفي الشرك 

ص العبـادة  الخـ وإنكاره والبراءة منـه، وإ

ُت  :وحده كما قال الخليل  هـْ ي َوجَّ إِنـِّ

ا  َوْجِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواألَْرَض َحِنيفـً

ِرِكينَ  ــْ َن اْلُمش ــِ ا م ــَ ا أَن ــَ ــام: ( َوم ؛ )٧٩األنع

يقــول: أخلصــت دينــي، وأفــردت عبــادتي  

عــن  ا أي مــائالً وحـده فــي حــال كـوني حنيفًــ 

ا يد، ولهذا قال: وحا إلى الت الشرك قصدً  َومـَ

وهـذا الـذي قالـه الخليـل  أََنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

  هو أصل دين اإلسالم الـذي بعـث هللا

به ُرسُله وأنـزل بـه كتبـه، وهـو سـر الخلـق 

نَّ واألمر، قال هللا تعـالى:  ُت اْلجـِ ا َخلَقـْ َومـَ

َس إِالَّ  ــْ ُدونِ  َواِإلنـ ــُ ــذاريات: ( ِليَْعبـ ، )٥٦الـ

ا  :يــه محمــد نب وقـال تعــالى ل ْل إِنَّمــَ قــُ

َ َوالَ أُمِ  َّ و  ْرُت أَْن أَْعبَُد  ِه أَْدعـُ ِه إِلَيـْ ِرَك بـِ أُشـْ

آَبِ  ِه مــَ ــْ ، وقــال تعــالى: )٣٦الرعــد: ( َوإِلَي

 َ َّ يَن * أَالَ فَاْعبُِد  هُ الـّدِ يُن   ُمْخِلًصا لـَ ِ الـّدِ َّ ِ

اِلصُ  ، وقـال تعــالى: )٣ – ٢الزمــر: ( اْلخـَ

 ِْل إ ــُ ــِّ ق هُ ن ــَ ا ل َ ُمْخِلصــً َّ َد  ــُ ْرُت أَْن أَْعب ــِ ي أُم

ينَ  ــّدِ ــالى:  ال ــه تع ــى قول ُد إل ــُ َ أَْعب َّ ِل  ــُ ق

ْن  ــِ ْئتُْم م ا شــِ ــَ ُدوا م ــُ ي * فَاْعب ــِ هُ ِدين ــَ ا ل ُمْخِلصــً



 
 


   




  
 

  
 


 






هِ  ، وقــال تعــالى: )١٥ – ١١الزمــر: ( ُدونــِ

 َُّروا إِال ــِ ا أُم ــَ هُ  َوم ــَ يَن ل َ ُمْخِلصــِ َّ ُدوا  ــُ ِليَْعب

الَ ي دِّ ال وا الصـَّ اةَ َن ُحَنفَاَء َويُِقيمـُ كـَ وا الزَّ ةَ َويُْؤتـُ

]، واآليـات فـي ٥[البينة:  َوذَِلَك ِديُن اْلقَيَِّمةِ 

 هذا المعنى كثيرة.

قال ابن كثير رحمه هللا تعـالى فـي قولـه 

هُ تعالى:  لََم َوْجهـَ ْن أَسـْ ا ِممـَّ َوَمْن أَْحَسُن ِدينـً

 ِ َّ ِ ــه ــل لرب ــص العم ــل  ،: أي أخل فعم

أي اتبـع  نٌ سـِ حْ مُ  وَ هُـ وَ ا، ا واحتسـاًب إيماًن 

في عمله مـا شـرعه هللا لـه، ومـا أرسـل بـه 

ــذان  ــق، وه ــن الح ــدى ودي ــن اله ــوله م رس

الشرطان ال يصح عمل عامـل بـدونهما، أي 

ا، والخــالص أن يكــون ا صــواًب يكــون خالصًــ 

ــً  ــون متابع ــواب أن يك ا للشــريعة، ، والص

ص، خالاطنه باإلفيصح ظاهره بالمتابعة، وب 

فمتى فقد العمـل أحـد هـذين الشـرطين فسـد، 

ا، وهـم الـذين فمتى فقد اإلخالص كـان منافقًـ 

 يراءون الناس، ومتى فقد المتابعة كان ضاال 

، ومتى جمعهمـا كـان عمـل المـؤمنين جاهالً 

الذين يتقبل عنهم أحسن مـا عملـوا ويتجـاوز 

عن سيئاتهم، قال: والحنيف هـو المائـل عـن 

ــً ارا أي ت صــدً الشــرك ق ــه عــن بصــيرة، ك ا ل

ــه  ــه، ال يصــده عن َيت ــق بُكلِّ ــى الح ــل عل ومقب

 صاد، وال يرده عنه راد.

خلـص وجهتـه  أن مـن أومن هذا نعلم 

ــان  ــذه المع ــل ه ــال األ يبك ــه ن ــن وزال عن م

 خرة.الخوف في الدنيا واآل

ن لإلمـام آسـرار القـرأوجاء فـي تفسـير 

 :بى العزائمأ يالمجدد السيد محمد ماض

َو  تعالى: لهقو ِ َوهـُ َّ ِ هُ  بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجهـَ

ْيِهْم  ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه َوالَ  َخْوٌف َعلـَ

 ).١١٢: البقرة( هُْم يَْحَزنُونَ  َوالَ 

وال نخليهـا  ىلَـ َب بينا فيما سبق معنى 

ــد  ــن المزي ــا م ــَ َب هن ــق  ىل ــواب للتحقي ج

 هـي،ك للنهـى وألنها تـر ؛توجب ما يقال لك

ْن الَ ألنها ضـد  ؛حرف . قـال تعـالى: ﴿مـَ

ٌن﴾ أي خـالف مـا  َو ُمْحسـِ ِ َوهـُ ّ ِ هُ  لََم َوْجهـَ أَسـْ

يزعمــه النصــارى واليهــود مــن أن الجنــة ال 

يدخلها إال يهودى أو نصرانى، منكًرا علـيهم 

قولهم، فكـذبهم فـي خبـرهم وأسـلم وجهـه  

والمعنى أن كل من أسلم وجهه وهو محسن. 

بجمـال أهــل  الً  محسـًنا فــي إسـالمه مــتجم

اإلحسان الذين يعبدون هللا كـأنهم يرونـه هـم 

الذين يفوزون بالنعيم المقيم في الجنة العاليـة 

ألن هللا ال  ؛منعمـــين بشـــهود جمـــال هللا 

يعطــى مــا عنــده إال لمــن ســمع مــن أنبيائــه، 

ليفـوز بمـا  ؛وأطاع مجاهًدا نفسه في ذات هللا

عند هللا. وفى الكالم طرد لليهود والنصـارى 

عـــن نيـــل النعمـــة والرحمـــة يـــوم القيامـــة، 

لَم﴾  وتكــذيبهم فيمــا حكمــوا بــه ألنفســهم ﴿َوأَســْ

ــى استســلم، أي خضــع وذل وخشــع   بمعن

 ؛تعالى. و﴿َوْجَهه﴾ كنايـة عـن حقيقتـه وكليتـه

ألن الوجــــه أشــــرف األعضــــاء وأعالهــــا 

ع وخشـع بوجهـه ضـ خوأعظمها. ومـن ذل و

دل ذلــك علــى ذل بــاقى الجــوارح بــاألولى. 

و﴿َمْن﴾ شرطية، و﴿أَْسلََم﴾ فعلها. وقوله تعـالى 

ِه﴾ جوابــه ــِّ ُرهُ ِعنــد ََرب ــْ هُ أَج ــَ ْوٌف  :﴿فَل ﴿َوالَ خــَ

وَن﴾ جـاءت داللـة علـى  ْم َيْحَزنـُ َعلَْيِهْم َوالَ هـُ

﴿َوالَ  معنى لفظ ﴿فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َرّبِه﴾، وتأويل

ٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم َيْحَزُنوَن﴾ أن الخوف هو وْ خَ 

من توقـع العقوبـة علـى مـا فّرطـوا فـي  الهمُّ 

جنب هللا تعالى لمخالفة أمره، وبالوقوع فيمـا 

نهى، وهذا ال يكون إال عنـد المـوت فيرسـل 

مـا أخافـك يـا  :ا يقـول للمحتضـرهللا لهم ملكً 

ذنـوبى الكثيـرة، فيقـول الملـك  :أخى؟ فيقـول

سول هللا إليك أبشرك بأنه غفر لـك إنى ر :له

ذنوبــك، فيــزول خوفــه ويحصــل لــه حــزن، 

ــك ــه المل ــول ل ــد هللا؟  :فيق ــا عب ــك ي ــا أحزن م

حزنـى علـى مـن تركـت مـن أبنـائى  :فيقول

إن هللا تعـالى يقـول  :وأهلى، فيقول له الملـك

أنا وليك عليهم أقوم لهم بمـا ال تقـدر أن  :لك

ا، حـزفيـزول الخـوف وال ؛به تقوم لهم ن معـً

شــتاق المحتضــر إلــى لقــاء ربــه، فيتنــاول وي 

الملك روحـه وتصـعد بـه إلـى مقـر الرحمـة 

والرضـوان. وهـذا تأويــل قولـه تعــالى: ﴿َوالَ 

ــى  وَن﴾ أي انتف ــُ ْم َيْحَزن ــُ ْيِهْم َوالَ ه ــَ ْوٌف َعل ــَ خ

ــة  ــي حال ــا ف ــد وقوعهم ــزنهم بع ــوفهم وح خ

وذلك ألن العبد أسلم وجهـه إلـى  ؛االحتضار

ــو مح ــنهللا وهـ ــلم ،سـ ــه   أي استسـ وجهـ

 .وخشوًعا كما تقدم خضوًعا وذال 



 
 

رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 شريعة. ال أصول الدين، وأحكام 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
لحســنة، التـــي اخلوقــات، كــاألخالق الفاضـــلة، والمعاملــة كافــة الم
ــودً ج تاســتقطب ــاه ــن المصــلحين، وـفـ ا جب ــدمترة م ــاء ألهم اي مق نبي

 .صالحين من الناسوال علماء،واألئمة، وال

 






ــاك  ــى أن هن هــذا وتجــدر اإلشــارة إل

العقيدة ال تخضــع ألى اجتهــاد  فيمسائل 

كمبحث التوحيــد، وإذا كــان هنــاك مجــال 

إال  ؛بعض المباحث األخرى فيلالجتهاد 

هــذه  فــين االجتهــاد ـمـ أن اإلمــام يحــذر 

ــان  ــه وإال ك ــلح بأدوات ــائل دون التس المس

واعلــم : " الوقوع فى المحــذور يقــول 

عرفــة الصــفات مبــاين أن علم التوحيد وم

لسائر العلوم، فاالختالف في سائر العلوم 

ــة ــاهرة رحم ــم  ،الظ ــي عل ــتالف ف واالخ

التوحيد ضالل وبدعة، والخطــأ فــي علــم 

ا ذإالظــاهر مغفــور وربمــا كانــت حســنة 

شــهادة الخطأ في علــم التوحيــد وو ،اجتهد

من قِبــل أن العبــاد لــم يكلفــوا  ،اليقين كفر

في طلب العلــم  حقيقة العلم عند هللا تعالى

ــة  ،الظــاهر ــب موافق ــيهم واجــب طل وعل

ومــن  ،الحقيقة عند هللا تعالى في التوحيــد

ــيئً  ــدع ش ــه اابت ــه بدعت وكــان  ،ردت علي

لى لــم يكــن حجــة  تعــاو ،عنهــا مسئوالً 

بــل  ،في بالده انافعً  اوال غيثً  ،عباده على

 ،فيها من الــراغبينا بالدنيا وكان موصوفً 

 من دعاة وال ،لم يكن دليالً على هللا و

للمتقــين، وكــان بعــض  اوال إمامــً  ،الــدين

: "مثــل العــالم إذا زل مثــل الســلف يقــول

غـــرق معهـــا خلـــق  ؛ســـفينة إذا غرقـــت

 .)١(" كثير

زالــي فــي يقــرره اإلمــام الغ وهــذا مــا

دُ لا ــَ ــائالً: "والمجتَه  فيــه، كــل مستصــفى ق

ــي،  ــل قطع ــه دلي ــيس في ــرعي ل ــم ش حك

واحترزنــــا بالشــــرعي عــــن العقليــــات 

لكــالم، فــإن الحــق فيهــا واحــد ومســائل ا

ــا  ــم. وإنم والمصــيب واحــد والمخطــئ آث



 
 



   


  
  


 

 






ف قا األو بوزارة  مدير عام  

نعني بالمجتهد فيه مــا ال يكــون المخطــئ 

أمــا وجــوب الصــلوات الخمــس  .افيه آثمً 

ات عليه األ والزكاة وما اتفقت مة من جليــّ

الشــرع، ففيهــا أدلــة قطعيــة يــأثم فيهــا 

 .)٢(" المخالف، فليس ذلك محّل اجتهاد

 إلمــام أبــي العــزائمات لــدي لقد توفر

  ،موهبة أصيلة، ومادة علمية خصبة

ــة، اســتطاع بهــذه المقومــات  ورؤيــة ذاتي

متــأهالً  الــرأيا أن يخــوض غمــار عًــ يجم

 .بعدته، بفيض زاخر ال ينضب

ــا ك ــا  يجتهــديــف كــان رأين  إمامن

ــوال الســلف  ــل مــع أق ــان يتعام ــف ك وكي

الصــالح، والعلمــاء الربــانيين، وأنــه كــان 

ن أقوالهم بعقليــة يتعامل مع ما تعارض م

واعية ومنطق مستنير، حيث كان يجتهــد 

ا أن يجمع بين ما ظاهره التعــارض، دائمً 

ــالً  ــرجيح؛ أمـ ــى التـ ــب إلـ ــيوإال ذهـ  فـ

يحملهــا  التــيوجوه الوصول إلى أنسب ال

الكـــريم، بقـــدر الطاقـــة  القرآنـــيالـــنص 

 البشرية.

حقــل  فــيوهذا لعمرى مــنهج أصــيل 

 .الدراسات العقدية



أن يضــيف إمامنــا  الطبيعــيكان مــن 

 فــييعــرف  إلى مصــادره، الــذوق أو مــا

نــه إمــام مــن إعلم التصــوف بالشــرح، إذ 

ذلــك شــأن أئمــة  فيأئمة التصوف، شأنه 

 . خذين بهئلين واآلالتصوف القا

ــول ــول  ال: "  يق وإن  -يمكــن للعق

أن  -وإن تزكــت  -وال للنفــوس  -كملــت 

كامــل إال بخبــر تبلــغ درجــة اإليمــان ال

ــليم الصــــادق المصــــدوق  ، والتســ

لحضرته المحمدية صــلوات هللا وســالمه 

بد منه، وهو النور  ء آخر اليعليه، وبش

 القلــب فضــًال  ييجعلــه هللا تعــالى فــ  يالذ

جعــل لــه النــور م ي.. فكل إنســان لــ اوكرمً 

تســـترت عنـــه اآليـــات، وحجبـــت عنـــه 

   .)٣(" البينات

 امبينًــ  ويؤكد اإلمام على ذلك المعنــى

ــل  ــبب قصــور العق ــيس ــك  ف ــه لتل إدراك

ء آخــر هــو ي: وشــ قلنــافيقــول: "  المعــاني

ــذى  ــذا الفضــل العظــيم ال ــإن ه ــور، ف الن

 يأَســرار ـهـ يجعلــه هللا للعبــد بــه يكشــف 

ــت ــب وكان ــى هودً ـشـ  اآلن غي ــل، وه ا قب

ســـبحانه: يـــوم قولـــه  لـــى الـــرب تج

 َمْ كُ بِّ رَ بــــِ  تُ ســــْ لَ أ ) :١٧٢األعــــراف (

هــــود علــــى اإلنســــان بعــــد وأخـــذه الع

االعتراف بالتوحيد، واإلقرار  ســبحانه 

بالربوبية، فإن تلــك الحضــرة ال يشــهدها 

اإليمــان وبنــور العقل، وإنما تشهد بعيون 

   .)٤(لعبدا قلب يالتسليم الذى يجعله هللا ف

هــو الطريــق الموصــل إلــى  اولكن م

هذا ما سنجيب عنه المقال  ،ذلك الكشف؟

 القادم بإذن هللا تعالى.
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ــاف الــذي أرســاه  لعــلَّ مــن اإلنص

القــرآن أن نعلــن أن المستشــرقين ليســوا 

ــى ــف عل ــن وق ــنهم م ــواًء، فم ــق  س الح

وأنصفه، ومنهم من أساء واعتـدى. وإن 

كنا نخص بالعرض هنـا نمـاذج أسـاءت 

رض فــي مواضــع واعتــدت، فإننــا ســنع

نمــاذج مشــرقة عرفــت الحــق أخــرى 

 حتى وإن لم تؤمن به. ؛وأنصفْتهُ 

الـذي أسـهم  االستشراقيالفكر  ومن

في الهجمة على القرآن الكريم من خالل 

ــذه ا ــة ه ــاذج االدراســات القرآني ــي لنم لت

 من عرضها حجم العداء للقرآن: يظهر

 

كتــاب تيــودور نولدكــه: "تــاريخ ) ١

 القرآن"

 Geschichte des Qoran  

ــا  ــي ألَّفه ــب الت ــّمِ الكت ــن أه ــو م وه

ريم، المستشــرقون فــي تــاريخ القــرآن الـكـ 

ــه وبنتائجــه مــن جــاء بعــده،  ــأثر ب ــد ت وق

وأصـبح هــذا الكتــاب إنجيــل المستشــرقين 

 .رآنيةسات القارفي مرجعية الد

 :) كتاب جولدتسيهر بعنوان٢

Die Richtungen der 

Islamtschen 

Koranauslegnug 

 ) كتاب جون وانسبرو بعنوان:٣

Quranic studies: Sources 

and methods of scriptural 

Interpretation. 

دراســات قرآنيــة: مصــادر الكتــب "

 ."المقدسة وطرق تفسيرها

دُّ هــذا الكتــاب مــن  ه؛ خطــر كتـبـ أويُعــَ

نب كبير ممن جاءوا بعده تأثر به جاحيث 

في البحث القرآنـي أو التـاريخ اإلسـالمي 

 عامة.

ــي أثارهــا ــي  ومــزاعم وانســبرو الت ف

كتابه تهاوت أمام الدراسة العلمية التي قام 

بهــا الباحــث: ســعد بــن عبــد هللا بــن عبــد 

العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات 

بـرهن  ة"، حيـثمـ إسالمية من مكة المكر

ــي ا ــة الت ــوش القرآني ــى أن النق لباحــث عل

وجـــدت مكتوبـــة علـــى الصـــخور بمكـــة 

المكرمة تثبت بشكل قطعـي فسـاد نظريـة 

تزعم أن القـرآن الكـريم لـم  التيو وانسبر

 ينتج بمكة.

 ) كتاب دون ريتشاردسون بعنوان:٤

Secrets of the Koran -

٢٠٠٣ 

 ."القرآن أسرار"

آنيـة القر ساتوالكتاب يخلط بين الدرا

 والسياسية.

 ) كتاب نيل روبنسون بعنوان:٥

Discovering the qura'n: A 

contemporarg Approach to a 

veiled text. 

شــاف القــرآن: مقاربــة معاصــرة اكت "

 "لنص محجب

ــنبورج ٦ ــتوف لوكســ ــاب كريســ ) كتــ

 بعنوان:

Die syro-aramaische Lesart 

Des Koran , Ein Beitrag zur 

Entschlusselung der Qur'an 

sprache. 

قـــراءة ســـريانية ـ آراميـــة للقـــرآن: "

 ."مساهمة في تحليل لغة القرآن

وكريسـتوف هنـا ـ فـي األعـّمِ األغلـب ـ 

م مستعار أو وهمي، وهى ظاهرة شـاعت اس

في السنوات األخيرة في الهجوم على القرآن 

واإلسالم؛ وربمـا كـان مردُّهـا إلـى الخـوف 

ـ  ــي ـمـ ــف الحقيقـ عـــل فن رد العلـــى المؤلـ

 اإلسالمى ضد المتطاولين على القرآن.

 ) كتاب ابن وراق بعنوان:٧

Why I am not a muslim   ?  

 "؟لماذا أنا لست مسلًما"

ــدم ا ــا ضــد ويق ا وقوي ــًدا الذعــً ــاب نق لكت

اإلسالم في منهجيَّة علمية في العـرض دون 

 الصدق في المضمون.

وهذا غيض من فيض، أحببـت أن أقـف 

ل هـذا العـرض الئ ـ مـن خـ بك أخـي القـار

السريع ـ علـى حجـم الهجمـة الشرسـة علـى 

القـرآن الكـريم. وال أجــد وصـفًا أصــدق وال 

ت مــن أبلــغ فــي التعبيــر عــن هــذه االفتــراءا

 :األستاذ محمود محمد شاكركلمة 

"لم يكن غـرض العـدو أن يقـارع ثقافـة 

ــدى، أو أن  ــازل ضــالالً به ــة، أو أن ين بثقاف

ســباب يمحــو أ نيصــارع بــاطالً بحــق، أو أ

ضعف بأسباب قوة، بل كـان غرضـه األول 

واألخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم 

ــو ــم اإلســالمي جرحــى وصــرعى ال تق م له

قائمة، وينصب في أرجائـه عقـوالً ال تـدرك 

إال مــا يريــد لهــا هــو أن تعــرف، فكانــت 

ــانية  ــة إنس ــم ثقاف ــيم أعظ ــي تحط ــه ف جرائم

م فـي تحطـي  عرفت إلى هذا اليوم، كجرائمـه

الدول وإعجازهـا مـثالً بمثـل. وقـد كـان مـا 

أراد هللا أن يكون، وظفر العدو منَّا بمـا كـان 

 .يبغي ويريد"



 




 

 

الســيد ســماحة قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة 

العزميــة  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضرات خالل ـشــهر

 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 تمــ يأق م٨/١٠/٢٠٢١ ، الموافــقه١٤٤٣  ١ الجمعــة فــى يــوم

ـد  مائـةالبعـد  الخمسـونو الثامنة أهل البيتليلة  بقاعـة اإلمـام المجـدد السـي

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

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـالء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

ا هللا، مطالبًـ  ا مـن عنـدم كان نصـرً ١٩٧٣أكتوبر  ٦نصر على أن  يدبالتأك

ة أسـباب كل من شارك في هذه الحـرب، مـع دراسـ بتقديم التكريم والشكر ل

 ونتائجه. النصر وآلياته

ة، ظـ لرئيس السادات لم يأخذ حقه حتـى هـذه اللحوأضاف سماحته أن ا

إقامـة مشـيًرا إلـى أنـه رغـم ، ا لكل أصحاب الحقوق عليهرغم أنه كان وفي 

ثلــة احتفــاالت ممتكــن هنــاك االناصــر، لــم  ل عبــداجمــ  ئويــةاالحتفــاالت بم

 ه.يتبمئووقد احتفلت الطريقة العزمية بالسادات، 

ة تواجـه الدولـة المصـرية ناك ثـالث مشـاكل رئيسـ وأكد سماحته أن ه

 اآلن، وهي:

 فـل واحـد فقـططالب بأن يكتـِف الجميـع بط ثحيالزيادة السكانية،  -١

ل أن نصـ  حتـى نسـتطيع ن فقـط؛ لمدة جيل واحد، ثم بعد ذلك ينجبـون طفلـي

 .نا الحاليإلى نصف تعداد

عقيـده عمـًدا، لخدمـة ، حيث أوضح أن الكتاب المدرسي يتم تتعليمال -٢

كتــب ميســرة، ودفــع أمــوال طالــب بطباعــة أصــحاب الكتــب الخارجيــة، و

يـد مـن دخـول المدرسـين الدروس الخصوصية لوزارة التربية والتعلـيم لتز

 صية.روس الخصوومنع الدل الفصول داخ في مقابل التزامهم بالشرح

ــواطنين متالفوـضـ  -٣ ــث أصــبح ســلوك الم ــب ى، حي ــى أغل ــرًدا عل م

شـعب المصـري بنشـر الـوعي ال سـماحته لـذلك طالـب ؛ القوانين التنظيميـة

 صوًصا التكاتك ومقالب القمامة.ى، وخوالقضاء على هذه الفوض

ريخيـة تاجازات المناسبات الدينيـة والإوختاًما طالب سماحته بأن تعود 

تـدري  ألن ترحيلها يفقـدها قيمتهـا، وقـد يـأتي وقـت بعـد ذلـك وال ؛ أليامها

 ا.هتطبيعة هذه األيام وعظماألجيال المقبلة 

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير يالعزم الحليم الشريف عبد اصلوو

ة عنـد جماعـة الصـالحط السياسـي وبنـاء الالنشـا ، بالحديث عنالبيت 

، فـي النشـاط العـام لإلمـام الكـاظملحـديث عـن خـالل امـن  ، إلمام الكـاظما

 ة.العلميوالقية والتربوية، ، واألخية: السياسالمجاالت

، مـن خـالل اإلمـام الكـاظمعنـد بناء الجماعـة الصـالحة ث عن دم تحث

ــت ــل البي ــاء لخــط أه ــز االنتم ــف السياســي، وتركي ــي ، والتثقي ــاء العمل البن

ظـل فـي ، ووضـعه م الكاظمعتقال اإلماالحديث عن ا، ثم فكريواالنتماء ال

 قته بثورة فخ.ثم عال، حكومة موسى الهادي العباسي

 تقام العزائم يأبم لقصائد اإلماالديني  شادوختمت الليلة بفقرة من اإلن

 خلوف.الفرقة العزمية بقيادة األستاذ أحمد مبها 



 

  
 

 

إذا أردنا أن نعرف كنه احلضارة ومكوناتها األساسية، جند أنها 
ــالنظرة ا - ــة لتحلب ــافات املعرف -يلي ــن اإلض ــات م ة يــ تراكم

ــب  ا جبان
ً

ــ ــان جمتمع ــا اإلنس ــة يطبقه ــة والعملي والتطبيقي
 بعد جيل، وأمة بعد أمـة، فتنمـو 

ً
علـى أثـر  -جمتمع، وجيال
خـط مرسـوم احلضارة اإلنسانية، وتتقـدم يف  -هذه اإلضافات 

 .عرب الزمان وخالل املكان

هــا قوميعتبــر العلــم روح الحضــارة أو م

ــن  ــان مـ ــيد اإلنسـ ــا ازداد رصـ األول، فكلمـ

 م مدنيا.، وتقدالمعرفة، كلما ارتقى حضاريا

نـــه الحضـــارة وإذا أردنـــا أن نعـــرف ك

بــالنظرة  –كوناتهــا األساســية، نجــد أنهــا مو

 ةي من اإلضافات المعرفتراكمات  –التحليلية 

ا ية والعملقوالتطبي  ية يطبقهـا اإلنسـان مجتمعـً

د عـ بجانب مجتمع، وجيالً بعـد جيـل، وأمـة ب 

 –هــذه اإلضــافات أثــر علــى  –أمــة، فتنمــو 

ة، وتتقدم في خـط مرسـوم ي اإلنسان الحضارة 

لزمــان وخــالل المكــان، فالحضــارات عبــر ا

ومن مكان إلـى ، تتطاير من زمان إلى زمان

 مكان.

اء ـنــ ب لاواللبنـــة األساســـية األوليـــة فـــي 

الحضــاري هــي الفعــل اإلنســاني، الــذي هــو 

 للفاعلية اإلنسانية.نتاج 

ومــن ثــم تكــون الفاعليــة اإلنســانية هــي 

 مصدر الحضارة.

الفاعليــة اإلنســانية فــي مســار  طلــقال تن 

إال  ؛صــحيحةال ةصــحيح للحضــارة اإلنســاني 

، الذي يوجب على يظل التوحيد اإلسالم في

واحًدا ال شـريك لـه فـي اإلنسان اإليمان با 

 ألوهيته وربوبيته وفاعليته، كما يوجب عليـه

اإليمان باليوم اآلخـر وبالقـدر خيـره وشـره، 

يمان يستطيع اإلنسان أن يصـل حيث بهذا اإل

إلــى الوســط الــدقيق بــين الجبــر المحــض 

لمطلـق، فيعـرف حـدود فاعليتـه، ر ااواالختي 

وده، من وج يسومرامي أفعاله، والهدف الرئ 

ك الهدف الذي يجب عليه أن يوجه أفعالـه ذل

رف بهذا اإليمان مكانـة نحوه لتحقيقه، كما ع



 
 



ين الموجودات، وصلة ذلك بمصره اإلنسان ب 

 اة وبعد الممات.في الحي 

وبذلك فقـط تتحـرر فاعليـة اإلنسـان مـن 

بلهـا، أو التـي موانـع التـي تكالوكل العوائـق 

تطلقها في غير المسـار اإلنسـاني الصـحيح، 

ا للحضــارة اإلنســانية  ومــن ثــم يصــبح منتجــً

 الصحيحة.

 لهذا نقول: ضيًحاوتو

ــة الـتـ  ــالجبر المحــض إن األم ــؤمن ب ي ت

ــ كت ت  ل فاعليتهـــا، وتعقـــم حضـــاريا، نتيجـــة ـب

 إليمان أبنائها بأنهم مصيرون.

ـ  ــي ـي ــة الت ــار االخت ب  اـهـ ؤؤمن أبناواألم ي

، تندفع في إلنسانلالمطلق والفاعلية المطلقة 

ة ة أو قـيم مثاليـ األخذ باألسباب بال قيود خلقي 

ــدة ــن عقي ــة م ــحيحة  نابع ــة، ص ــي األلوهي ف

فيسيطر عليهم الغـرور والتكبـر والجبـروت 

ــة  ــم والمدنيـ ــن العلـ ــوا مـ ــا أوتـ ــرح بمـ والفـ

كـل ، ويسـتخدمون ات الفعل الواسـعةوإمكاني 

وان على غيرهم، لعدالبغي واوالظلم  يذلك ف

 وفيما بينهم.

نتهــي بهــم األمــر إلــى تــدمير أنفســهم ي و

نحــدار ، واالطــاط الخلقــينحالاب وحضـارتهم 

وانيـة فـي السـلوك، والتسفل الهابط نحو الحي 

 والوحشية في المعامالت.

أما الحضارة اإلنسانية الحقة الصحيحة، 

 با تعالى فهي التي تقوم على أساس اإليمان

يــدة صــحيحة فــي اآلخــر، وعلــى عقيــوم لوا

 فيؤمن اإلنسـان بـأن هللا  ،القدرالقضاء و

، ودهمــن وـجـ  فًاهــد دد لــهحــ خلقــه لحكمــة، و

وربط تحقيق هذا الهدف بمصيره األبدي بعد 

ــا  ــه بم ــه هســاعدي المــوت، وكلف ــى تحقيق  ،عل

 –ه بالفاعلية التـي يصـل بهـا إليـه، أو وزود

 يل.عد جنحوه جيالً ب  يتقدم –األقل على 

ومن ثم ينتهي األمر باإلنسان المسلم إلى 

ــائج،  ــى النتـ ــة إلـ ــباب المؤديـ ــذ باألسـ األخـ

فاعليتـه بـال عوائـق، ولكـن بقيـود  استخدامو

، وفي ظـل وعـي تـام بحـدود عقيدية وخلقية

فاعلية ومـع اإليمـان بـأن فاعليتـه إنمـا هذه ال

ــق هللا  ــن خل ــي نطــاقو هــي م ــة ف  داخل

 .لهية المطلقةالفاعلية اإل

ا يكون اإلنسـان حينئـذ جبر فال يـا محضـً

ا،  )١(وال قدريا أخـذ ي وإنمـا هـو يفعـل ومطلقـً

ثقـة  سي باألسباب: ثقـة بقـدرة هللا تعـالى، ولـ 

بقدرته هو، ويـؤمن بـأن الحـول والقـوة بـا 

هــو الــذي مكنــه مــن  وحــده، وأن هللا 

الفعل، وأن فاعلية اإلنسان ليست مستقلة عن 

الوسـط الـدقيق بـين  وهذا وقدرته، مشيئة هللا

ــويض أو االخالج ــض والتفـ ــر المحـ ـ بـ ار تـيـ

 المطلق.

وبهــذا تنطلـــق الفاعليــة اإلنســـانية فـــي 

 .المفيدالمسار الصحيح و





  

فى حوار اإلرهـابى الليبـى عبـد الـرحيم 
المسمارى على قنـاة الحيـاة المصـرية، جـاء 
على لسانه: " ليست القضية قضـية مصـرى 
وليبى ولكنها قضية إسالم ومسلمين ووحـدة، 

 ال يفصلها حدود ".
ــرف  ــو ال يعتـ ــح فهـ ــو واضـ ــا هـ وكمـ
ــة  ــة وال يعتـــرف بالدولـ ــيات الوطنيـ بالجنسـ

 الحديثة التى لها حدود ولها سيادة.  القومية
 ولذلك أباح لنفسـه دخـول مصـر متسـلالً 

بحجة دفع الكفر ومحاربة الجـيش والشـرطة 
المصـــــرية إلقامـــــة دولـــــة 

 الخالفة!!!
ديــــن  –فهــــل اإلســــالم 

ال يعتــــــــرف  –الفطــــــــرة 
 بالجنسيات؟!

ومـــن أيـــن اســـتقى عبـــد 
الـــــرحيم المســـــمارى هـــــذا 

 الكالم؟!
 ..ر القادمةهذا ما سنناقشه فى السطو

ــة:ل ــنس غ ــن الج ــتقة م ــية مش  ،" الجنس
والجــــنس جمعــــه أجنــــاس وهــــو ماهيــــة 

 .)١("يءالش
ــة  ا:اصــطالحً  " رابطــة سياســية وقانوني

ا فيها بين الشخص ودولة معينة تجعله عضوً 
وتجعلـه فـي حالـة تبعيـة وتفيد انتمـاءه إليهـا 

  .)٢("سياسية لها

 .ثبوت حقوق المواطن العادي -١
الحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة فــي  -٢

 .تلك الدولة
يحق له استخدام المرافق العامـة فـي  -٣
 .الدولة
يحق لـه أن يتـولى الوظـائف العامـة  -٤

 .دولة وذلك بعد فترة زمنية محددةفي تلك ال
يحــــق لــــه أن يمــــارس الحريــــات  -٥

 .األساسية
لشخصـه  اسـيةيتمتع بالحماية الدبلوم -٦

 .واله في حالة وجوده في دولة أخرىوأم

 .بقوانين الدولة االلتزام -١
 .المشاركة اإليجابية في بناء الدولة -٢

 .الدفاع عن الدولة ومصالحها -٣

هذه كتب "رواة األحاديث " و " طبقـات 
ريخ " تقـر وتعتـرف بفطـرة تألاالفقهاء " و" 

 وحتمية الجنسية.
وهـذا  ،فهذا (البخارى) نسبة إلى بخارى

وهذا (القرطبى)  ،(البغدادى) نسبة إلى بغداد
وهـذا (العسـقالنى) نسـبة  ،نسبة إلـى قرطبـة

وهذا (األصـبهانى) نسـبة إلـى  ،إلى عسقالن
 ،وهـذا (النـووى) نسـبة إلـى نــوى ،أصـبهان

 كوفة.لوهذا (الكوفى) نسبة إلى ا
ل أئمة العلم المسلمين بتمسـكهم بكنـى فه

ــيات بلــدانهم كــانوا مبتــدعين وعلــى  وجنس
 ضاللة؟! 

وهل علمـاء " الرجـال " و" الطبقـات " 
ــد جنســية هــؤالء  ــد تحدي ــين عن كــانوا مخطئ

 الرواة والعلماء؟!
"الـذهبى" و"ابـن عبـد "البخـارى" وهـل 

" يالبــر" و"ابــن حجــر العســقالنى" و"المــز
ون العقيدة عندما نسـبوا هـؤالء فكانوا ال يعر

العلماء لبلدانهم وقبـائلهم ولـم يكتفـوا برابطـة 
 اإلسالم فقط كما يريد هؤالء؟!

ــالمفهوم  ــة بـ ــة القوميـ ــت الدولـ وإذا كانـ
الحــديث "األرض، والشــعب، والســلطة" قــد 

م، فلـيس ١٦٤٨جاءت بعد معاهـدة وسـتفاليا 
معنى ذلك أنـه لـم تكـن هنـاك جنسـيات قبـل 

ا الف للحقيقة المتـواترة تاريخيـ خذلك، فهذا م
وهـــى تواجـــد البلـــدان التـــى ينتســـب إليهـــا 

وأن هـــذا لـــيس مـــن اختراعـــات  ،قاطنيهـــا
 م.١٦٤٨معاهدة وستفاليا 

فمنــذ القــدم وتوجــد (مصــر، العــراق، 
فارس) ولكن   الحجاز، اليمن، الحبشة، الشام،

الجديــد فقــط هــى قواعــد الــدخول والخــروج 
ــدواعى ياســية س واشــتراط جــوازات ســفر ل

وأمنية وطبية، مثلما حدث تطـور فـى جميـع 
 مجاالت الحياة. 

ولكن مبدأ تعدد البلدان وانتساب قاطنيهـا 
 ا منذ األزل. لها كان موجودً 

ا  :فى كتابه العزيز قول هللا ي  َيا أَيُّهـَ
رٍ  ن ذَكـَ ى النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّمِ اُكْم جَ وَ  َوأُنثـَ عَْلنـَ

 ً عُوبا اَرفُوا شــُ ــَ َل ِلتَع ــِ  :الحجــرات( ...َوقَبَائ
وكما هو واضح فقد أقر القرآن الكريم  ،)١٣

 ا وقبائل.أن البشر قد خلقوا شعوًب 



  

وأن الغاية المفترضة من هذا التنوع هـو 
 التعارف وليس الشجار. 

السـلفية  –يأتى بعض الناس باسـم  افلماذ
 .القرآن؟! رهويحرمون ما أق –الجهادية 

ويجعلون تمسك الناس بجنسـية أوطـانهم 
ــل  ــد تص ــدة وق ــالف العقي ــاللة تخ ــة ض بدع

 .للكفر؟!
فاإلسالم لم يأت إللغاء الروابط الفطريـة 

 لإلنسان ولكن جاء لتنظيمها وضبطها.
كانت "األسرة" هى أول رابطـة  ا:فقديمً 

ــان ــا اإلنس ــب له ــى  ،ينس ــيرة" وه ــم "العش ث
ثــم  ،واحــد جـدمجموعـة مــن األسـر تنتمــى ل

ثــم  ،"القبيلــة" وهــى مجموعــة مــن العشــائر
"الشــعب" وهــو جماعــة مــن النــاس تخضــع 

ــاع ــام اجتم ــد يلنظ ــم  ،واح ــوم" وه ــم "الق ث
مجموعة من الناس التى يربطها لسان ولغـة 

ثم "األمة" وهى مجموعة من النـاس  ،واحدة
ثـم "البشـر" وهـم بنـو  ،تربطهم عقيدة واحدة

 آدم وحواء.
ثــم  ،العائلــة ثــم ،ســرةألهنــاك ا ا:وحــديثً 

 ثم الدولة. ،ثم المحافظة ،ثم المدينة ،الحى
هذه هى الروابط التى تجمع بنى اإلنسان 

 فى كل مكان وزمان.
 –ا مــن كــان كائنًــ  –فهــل يســتطيع أحــد 

 ها؟! ءإلغا
ة سـنة رهل يسـتطيع أحـد إلغـاء ومصـاد

 . ؟!كونية
إلغــاء نســبه ألمــه  هــل يســتطيع اإلنســان

 خوته؟!إوأبيه و
 ....بع اللطبا

ا خالف الفطرة اإلنسانية فماذا تكـون وإذ
 النتيجة؟!

 إنسان بال هوية فى صحراء التيه!!!
ــده  هــل المســلم مطالــب بتغييــر اســم وال

 ولقب عائلته بحجة أنهم كفار؟!
وهــم أفضــل  - الرســل  أمــرهــل 

 بفعل ذلك؟!  -الخلق 
ــام الصــحابة  ــل ق ــد إســالمهم  ه بع

 بفعل ذلك؟!
 بالطبع ال.

ة مثـل اإلنسـان بـال بال جنسي ان إلنسإن ا
 ا. لقب أو عائلة تمامً 

فهل يستطيع إنسان عاقل طبيعى العـيش 
 بال لقب؟!

حتى اللقطاء تقوم السلطات  ..سبحان هللا
التنفيذية والقضائية بإعطائهم اسم ولقب حتى 

ألن تعايشــهم  ؛يســتطيعوا العــيش بــين النــاس
 مع المجتمع بال لقب أو هوية مستحيل.

إن المشكلة ليست فى مبدأ  :د يقول قائلق
الجنسية فى حـد ذاتـه، فهـذا ال خـالف عليـه 

عتقــاد أتبــاع مــا اولكـن المشــكلة بنيــت علــى 
يطلق عليه " السلفية الجهادية " بتحول بلدان 

 اإلسالم إلى بلدان كفر وحرب.
وبناء عليه يكـون التجـنس بجنسـية هـذه 

حرام يصـل  –تقادهم اع يف الكافرة –الدول 
ألنها أضحت دول كفر وحـرب يبـاح  ؛للكفر

وهذا ما يفتى بـه  ،فيها الدم والعرض والمال
 علماء السلفية الوهابية:

ســئل: مــا حكــم تغييــر الجنســية مــن بلــد 
 مسلم إلى بلد كافر؟

  .)٣()و عين التولي للكافرذلك هالجواب:(

، هذا دخول تحت جنسيتهم يقول: " وأخذ
ــافر، هــذا ال يجــوز ــم الك ــه إذا أخــذ ؛ حك ألن

جنســـيتهم خضـــع ألحكـــامهم، وصـــار لهـــم 
ــذا ال  ــتهم، ه ــن دول ــه، صــار م ــلطان علي س

  .)٤(يجوز"
 لكننا نرد باآلتى: 

ــت  -١ ــة وليس ــية اعتباري ــة شخص الدول
يعية، فهل األشخاص االعتباريـة شخصية طب 

مستشفى  االقول هذ الً ث لها دين؟! هل يجوز م
 ؟!كافر خرواآل مسلم

ــوز  ــة ال يجـ ــيات االعتباريـ إن الشخصـ
ألنها مرافق عامة ملـك  ؛إطالق الديانة عليها

بـد أن تكـون محايـدة "  جميع المـواطنين وال
 ا للمبدأ القانونى حياد جهة اإلدارة ".وفقً 

الشخصــيات االعتباريــة وهــل هتحاســب 
 يوم القيامة؟!

ــ أم أن الحســــاب  خاص الطبيعيــــة لألـشـ
 فقط؟!

ــً  ــة طبعـ ــخاص الطبيعيـ ــاب لألشـ ا الحسـ
 ا.المكلفة شرعً 

لذلك من الخطـأ إطـالق القـول ووصـف 
 بلد بأنه كافر.

ا ي ألــذلك  فالصــحيح القــول بــأن هــذه ضــً
 . الدولة غالبية مواطنيها مسلمين مثالً 

عيـار الـدول فالم همع فرض كفر هـذ -٢
 هو:

هــل يســتطيع اإلنســان االحتفــاظ بعقيدتــه 
 دية شعائره الدينية أم ال؟! أوت 

يقول الـدكتور حامـد أبـو طالـب عضـو  
 مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف: 

" إن اإلنســان حــر فــي مســألة الجنســية 
مادام يحتفظ بدينه، وتجنسه بأي جنسية مادام 

 ويســتطيع أن ،ال يــؤثر علــى عقيدتــه ودينــه
ال بـأس  ؛يمارس شـعائر دينـه بحريـة كاملـة

  .)٥("به
لذلك فالحصول على جنسية الـدول التـى 

ا، غالبية سـكانها غيـر مسـلمين جـائزة شـرعً 
طالما يستطيع المسلم االحتفاظ بدينـه وتأديـة 

 شعائره.

ــان  ــة اإلنســ ــان  –إن عالقــ  –أى إنســ
بجنســية بلــده، فطــرة جبليــة، ال يســتطيع أى 

 ا.نسلخ عنها طالما بقى سوي إنسان أن ي 
طيع أى إنســـان ســـت بالضـــبط مثلمـــا ال ي 

ــان  االنســالخ ــا ك ــه مهم عــن أســرته ووالدي
 اختالف الدين.

ــواطنين  ــنس المـ ــون تجـ ــن يحرمـ إن مـ
لبلدانهم، معتقدين إمكانهم جمـع البشـر تحـت 

 ،راية واحـدة هـى الـدين فقـط، هـم واهمـون
 لماذا؟!

ألنهم يصـادمون فطـرة فطـر هللا النـاس 
يها، واإلسالم جاء لتنظيم الفطر اإلنسـانية عل

 .محوها وطمسها وليس
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فى هذه الحكمة يبين اإلمام قدس هللا سـره أن 

   .الحياة حياتان وليست واحدة

 ، اا وإمـدادً الحياة األولى: هى حياة با إيجـادً 

حيـث أوجــد هللا اإلنســان مـن العــدم، وأنعــم عليــه 

بجميع النعم، فمن عرف ربه وعبَده، وتقرب إليـه 

بما سخره له، قربـه هللا إليـه وأجـزل لـه العطـاء، 

كفر وجحد نِعم هللا عليه، أبعـده وعاقبـه بمـا  ومن

   .يستحق من الجزاء

ــول هللا  ــاة برس ــى حي ــة: فه ــاة الثاني ــا الحي أم

  وهــى حيــاة تعلــيم وإرشــاد، والمقصــود

بالحياة على التحقيق هـى الحيـاة اإليمانيـة بـالحى 

سبحانه، حيث تحيا القلوب بذكره سـبحانه، وتحيـا 

، وتسـتنير بـهاألرواح بقربه، وتتزكى النفـوس بح

أََو َمن َكاَن ا لقوله سبحانه: العقول بنوره، تحقيقً 

اِس  ي النـَّ ِه فـِ َمْيتاً فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوراً يَْمِشي بـِ

ا ــَ ْنه اِرجٍ ّمِ ــَ ْيَس بِخ ــَ اِت ل ــَ ي الظُّلُم ــِ هُ ف ــُ ثَل ن مَّ ــَ  َكم
 . )١٢٢ :األنعام(

ــذي ال يجــوز  وهللا  ــاقي ال هــو الحــي الب

ــه  ــاء، العلي ــوت وال الفن ــوا  م ــك عل ــن ذل ع

وهـي  -كبيًرا، جاء هـذا االسـم فـي آيـة الكرسـي 

وارتـبط بـه اسـمه  -أعظم آية في القـرآن الكـريم 

وحياتــه جــلَّ فــي عــاله تســتلزم ســبحانه: القيــوم، 

جميع صفات الكمال، وتنفي أضـدادها مـن جميـع 

نة وال  الوجوه، حياته سبحانه تستلزم أال تأخـذه سـِ

ه: الحـيُّ  لنوم،.قا ابُن جريـٍر الطبـري: وأمـا قولـُ

فإنَّهُ يعني الذي له الحياةُ الدائمةُ والبقـاُء، الـذي ال 

اَن كـلُّ مـا  ، أوَل له يُحـدُّ  د، إذ كـَ َر لـه يُؤمـَّ وال آخـِ

ِه أوٌل محــدوٌد،  َواه فــاٍن، وإن كــان حيــا فلحياتــِ ســِ

وآخــٌر مــأموٌد، ينقطــع بانقطــاعِ أمــِدها، وينقضــي 

 ها.يتِ بانقضاِء غا

حياة الحق سبحانه: الحياة صفة قديمـة أزليـة 

  فهو تعالى قـادر جبـار قـاهر، ال يعتريـه ،

قصـور وال عجــز، وال تأخــذه ســنة وال نــوم، وال 



  

   

يعارضه فناء وال مـوت، وهـو سـبحانه ممـد هـذا 

 ي، فـالحيأبـدى أزلـ  يالوجود الممكن بالحياة، ح

ح يـدوم بقـاؤه فـال ينقطـع، ويمـن يسبحانه هو الـذ

الحيــاة لكــل كــائن بعــد أن لــم تكــن لــه حيــاة، بــل 

ــراف باتصــافه بمــا يترتــب  ــاة يجــب االعت وبالحي

للقيوم، ومن أحياه هللا بالحى القيوم ال يمـوت وإن 

 مات جسده.

أما الحى العبـد: فهـو المتحـرك بذاتـه، ومـن 

، وأبصر به سبحانه، وهو الذى يوصف  سمع با

 حياة لمـن ال يبصـر والبالسمع والبصر والنطق، 

اآليات، ويسمع تسبيح الكائنات، ويتكلم مع سـكان 

السموات، ونفَس مع الحى حياة القلب، ونفس فـى 

حيــاة القلــب خيــر مــن حيــاة الفــردوس، وال حيــاة 

ــذى يحيــى هللا بــه مــوات  ــر الرجــل الحــى، ال بغي

القلوب الميتة، بماء الحكمة والعرفان، كمـا يحيـى 

 نازل من السماء.الاألرض الميتة بالماء 

ــاة  ــة صــرفة، أو حي ــاة حيواني ــا حي ــاة إم الحي

ملكيــة خالصــة، أو حيــاة مزدوجــة منهمــا، وهــى 

ــادر الحكــيم ســبحانه جعــل  ــاة اإلنســانية، فالق الحي

حيــاة للــدنيا فقــط، وهــى حيــاة الحيوانــات، وحيــاة 

للدار اآلخرة، وهـى حيـاة المالئكـة، وحيـاة للـدنيا 

 واآلخرة وهى حياة اإلنسان.

تظهــر بالحــال والمقــال،  اة الروحانيــة:حـيـ ال

فمتــى قامــت الحجــة علــى أن اإلنســان فــى حيــاة 

َك روحانية فال تؤاخذه بسيئاته، قال تعالى:  أُْولَئـِ

ن  اَوُز عـَ وا َونَتَجـَ ا َعِملـُ الَِّذيَن نَتَقَبَُّل َعْنُهْم أَْحَسَن مـَ

ْدِق الــَّ  َد الصــِّ ِة َوعــْ َحاِب الَجنــَّ ي أَصــْ يِّئَاتِِهْم فــِ ِذي ســَ

ُدونَ  ، متـى صـحت )١٦ :األحقـاف( َكانُوا يُوعـَ

ألن  ؛ اا ونائمـً ا وقاعـدً حياة الروح ذكرَت هللا قائمـً 

الجســم ال بــد لــه مــن النــوم، والــروح ال تنــام إذا 

ِذيَن صــحت حياتهــا الروحانيــة، قــال تعــالى:  الــَّ

َ ِقيَامــً  َّ ْذُكُروَن  ودً يــَ وبِِهمْ ا َوقُعــُ ى ُجنــُ آل ( ا َوَعلــَ

 .)١٩١ :نعمرا

 .تظهـر بـالحظ والشـهوة والحياة الجسمانية:

: تظهــر باإلشــارات فــى أخفــى والحيــاة القدســية

 .الخفا، من أنوار مجلى الذات

: تظهــــر فــــى الهمــــم والحيــــاة اإلبليســــية

ُِع واإلرادات، قــــــال تعــــــالى:  ــْ ــــ َ َال ُت ــَّ َفِإنــــ

َتى ْ ــَ ـ ــاة )٥٢ :الـــروم( ال ، فـــإذا ظهـــرت الحيـ

متــه اجتنبــه، وإن أثــرت هاإلبليســية فــى إنســان ف

وإرادته فـى العـالم، فـإن هللا تعـالى يسـتدرج مـن 

يشــاء بمــا يشــاء، وقــد ينطــق بالحكمــة ذو الحيــاة 

ــال  ؛ اإلبليســية ــه يســتمد مــن ســافلين النــأى، ق ألن

َعِهِ تعــالى:  َعٍة مــِّ ســَ ْ ُذو ســَ فــِ  :الطــالق( ِلُ

، فال تغتر بـه، والحيـاة الجسـمانية إذا ظهـرت )٧

ْمَا فال تعبأ بحسناته، قال تعـالى:  فى إنسان ِ َوقــَ

راً  ـــُ اًء مَّ ــَ ـ َ اُه  ــَ ـ َعْل َ ٍل َف ـــَ ْ َع ــِ ا مـ ــُ لـ ِ ا َع ــَ ى مـ ــَ  ِإلـ
 .)٢٣ :الفرقان(

والحياة القدسية حياة قيام بقيوم، بعد مجـاوزة 

العلوم والتبرئة مـن كـل معلـوم، فـرارا إلـى مـن: 

 َُْه األ ـــُ ِر ْ ارُ َال ُت ارَ  ــــَ ـــَ ِرُك اَألْ ْ َ يــــُ َ  َوهـــُ َوهــــُ

 ُ ــ ـــ ِ َ ُ ال ــ ـــ ِ ــام( اللَّ ــاة )١٠٣ :األنعـــ ، الحيـــ

القدسية تظهر فـى أخفـى الخفـا مـن أنـوار مجلـى 

الذات، ومتى شهدت فى رجل تلك الحيـاة فصـف 

له قلبك، وأمسك عنه لسانك، وإن أنكـرت أحوالـه 

وأعمالــه بحســب مقامــك، فــإن الجاهــل بــه بمقــام 

تسـتطع أن تسـلم لـه فاجتنبـه، فـإن عدوه، وإن لـم 

ــى  ــع فـ ــا وقـ ــليم ربمـ ــذوق والتسـ ــرم الـ ــن حـ مـ

ض، فأصــبح غيــر راض عــن هللا، ومــن االعتــرا

حرم الرضا عن هللا حـرم النفـع بمـا حصـل، وال 

حيـاة بغيــر الحــى القيـوم، وال حيــاة بغيــر الرجــل 

 الحى، يقول موالنا اإلمام قدس هللا سره:

 دىـوُح إذا َعال شوقى بوجْ ـبأ

 ه ُرشدىـلو لى الُهيام وفيويحْ 

 ــتٍ ـأموُت بكم وأحيَا كلَّ وق

ى ومومْوتى فيكم عِ   ْجـدىـّزِ

 نىـظهرتم فى فُؤادى بكل مع

 عن الصور الجميلة صار يُبدى

 ولما أن سكنتم فى فـــؤادى

ج ناُر ُحبكُمو بكبـَــدى  تأجَّ

 فبُحُت بحبكم رغًما وإنـــى

 بشدة حبكم قد صحَّ سْعــدى

القيـوم ال يمـوت  بـالحيقلنا أن من أحيـاه هللا 

جســده، ومــن مــات بــاإلرادة أحيــاه هللا  وإن مــات

ألن المــوت موتتــان: موتــة  ؛ بالفضــل حيــاة طيبــة

اإلرادة وموت القهر؛ موت اإلرادة: أن تفنى عـن 

الوجــود الباطــل، ومــوت القهــر: مــوت عزرائيــل 

 :قـال تعــالى ، ن كَــ اهُ أََو مـَ اَن َمْيتـاً فَأَْحيَْينــَ

ي َوَجعَْلنَا لَهُ نُوراً يَْمِشي بِِه فِي ال ثَلُهُ فـِ نَّاِس َكَمن مَّ

ْنَها َكذَِلَك ُزيَِّن ِلْلَكافِِريَن َما  الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرجٍ ّمِ

 .)١٢٢ :األنعام( َكانُوا يَْعَملُونَ 

نزلت هذه اآلية فـى حـق الفـاروق عمـر بـن 

أبى جهل، أخرج أبـو الشـيخ عـن و الخطاب 

ــًا ابن عباس فى قوله تعالى:  اَن َمْ َ ... َأَو َم 

قال نزلـت فـى عمـر بـن الخطـاب وأبـى  آليةا

جهل، بمعنى هل يسـتوى مـن وهبنـاه الحيـاة بعـد 

الموت، والسمع بعد الصمم والبصر بعـد العمـى، 

فى الخيـر والسـعادة والمقـام والدرجـة، مـع كـان 

 السمع والبصر والقوة واإلدراك؟.وا الحياة فاقدً 

وحياة اإليجاد واإلمـداد مـن هللا تعـالى الحـى 

قيوم، حيث أوجد هللا العوالم ولم يكـن ألى منهـا ال

ا بعـد حـين وجود سابق، وجعـل اإلنسـان مـذكورً 

ى ا، قـال تعـالى: من الدهر كـان منكـورً  ْل أَتـَ هـَ

َن الدَّْهِر لَْم َيُكن  ْذُكوراً شَ َعلَى اِإلنَساِن ِحيٌن ّمِ ْيئاً مـَّ

ْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ إِنَّا َخَلْقنَا اِإلنَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَّ * 

يراً  ــِ ِميعاً بَص ــاة اإليجــاد )٢اإلنســان: ( ســَ ، وحي

واإلمداد يشترك فيها كل الموجودات، كل بحسـب 

 مرتبته فى الوجود.  

أما حيـاة التعلـيم واإلرشـاد فهـى برسـول هللا 

أرسله هللا ليعلم اإلنس والجن مـا لـم  ى، الذ

أخـذ  يكونوا يعلمون، فمـن أخـذ مـن علمـه 

ظ وافر، ومن عمل بأحكامه وشريعته وأخلص بح

فى اتباع سنته أحيـا هللا قلبـه يـوم تمـوت القلـوب، 

كما جاء فى الحـديث الشـريف: (مـن أحيـا سـنتى 

 أحيا هللا قلبه يوم تموت القلوب). ؛ عند فساد أمتى

الدعاء: اللهم أحينى بـك لـك فيـك  ومن أجمل

 .حياة المحبوبين لحضرتك













  

 

قال  -بيَّن اإلمام أن اإلنسان شجرة ربه، 

اتعـــالى:  َن اْألَْرِض َنَباتـــً تَكُم مـــِّ ُ أَنبـــَ َّ  َو
وهــو الســدرة التــي رأســها  - )١٧ نــوح:(

مغروس فـي العـرش وأطرافهـا مـدالة علـى 

الجنة، وتلك الشجرة التي هي صـورة الحـق 

لهــا ثمــر هــو جمالهــا الــذي يجــب أن يحفــظ 

 عها سبحانه. رالز

فإذا تجاوز اإلنساُن حدَّ العبودية وتنـاول 

ما هو خـاص بربـه، عصـى وغـوى لحكمـة 

بينت لك بعضـها، فـُرد إلـى األرض ليرتقـي 

ــال  ــل بجمـ ــرب، وليتجمـ ــات القـ ــى مقامـ إلـ

الخالفة؛ فيكون مرآة لظهور معـاني صـفات 

ربه، وحقيقة هي مظهر لظهور صفات نفسه 

 وهي العبودية. 

م تـذق، فـإن مـن حـرم ل نواسمع وسلم إ

 التسليم والذوق حرم الخير كله. 

أودع هللا أمانته في آدم فنسي آدم ونسب 

فكان مـا كـان مـن ظهـور  ؛لنفسه ما ليس له

سـوءته ومــن شــدة وجلــه، وهللا غالــب علــى 

ِر أمره، قال سبحانه:  َوَنْبلُوُكم ِبالشَّّرِ َواْلَخيـْ

 . )٣٥ األنبياء:( فِْتَنةً 

 أمانة باريه. ما فيه من  مإن ما أكل آدو

ــوق،  ــا بالشـ ــذوق، وجملنـ ــا هللا الـ منحنـ

 وحفظنا من اإلنكار، إنه مجيب الدعاء.

د في إحدى قصائده:  يقول اإلمام المجّدِ
 ا الجمالــهوِر أن ـَمن أنا قبَل الظ

الـث ـدري مــمجِده ق سرادقفي   
 هـــت ـالَك في جن ــــَد األمـــجــأس

ظالل يفه ـــرسَم لدي ـــأسكَن ال  
 ن أَناـي عــان ــهـويَح نفسي قد ن 

 صار أكلي البعَد عنها في وبال

 سدرتي التيار ـــمـُت ث ـــلـقد أك
 كانت الصورةَ في حال الوصال

 وي وعدُت ألصلي الداني الذي
 صرُت فيه في شقاٍء في اعتالل

 اللُهـــل جـاَب َعلَيَّ جـــُت ت ـب ــت 
د الحكمة في رمز المقالـــهـأش  

جرة ما سـمعتُه مـن معاني في الشال ومن

موالنا السيد عالء الدين ماضي أبي العزائم؛ 

من أن تلك الشجرة المنهي عنها كانت شجرة 

أرضية تثير بأكلها الشهوة؛ وتحرك الشـعور 

ــه تعــالى:   بالرغبــة الجنســية، يــدل عليــه قول

 ْوَءاتُُهَما ا ســَ ــَ َدْت لَُهم ــَ َجَرةَ ب ا الشــَّ ــَ ا ذَاق ــَّ فَلَم

فَاِن قَــ َوَطفِ  ةِ ا َيْخصــِ ن َوَرِق اْلَجنــَّ ا مــِ  َعلَْيِهمــَ
، أي: أقــبال وجعــال يشــدَّان )٢٢ األعــراف:(

عليهما من ورق الجنـة، ليواريـا سـوءاتهما، 

ويسترا عوراتهما التي أثيرت بسـبب أكلهمـا 

 من الشجرة.

ــا  ــواء عليهم ــاس آدم وح ــان لب ــل: ك وقي

رى هــذا  الســالم نــوًرا علــى فروجهمــا، ال يــَ

وال هذه عورة هـذا، فلمـا أصـابا  ،هعورة هذ

 الخطيئة بدت لهما سوءاتهما.

اِلِمينَ أما قوله تعالى:  َن اْلظـَّ  فَتَُكونَا مـِ
؛ الظلم لغة: هـو وضـع الشـيء )٣٥ البقرة:(

وضـعه المناسـب لـه، أمـا شـرًعا: في غير م

فأكبر الظلم: الشـرك، ثـم: اتبـاع أهـل البـدع 

فثم، إلى أن يكون أخف  ،المخالفين للسنة، ثم

 الظلم: ترك ما هو أْولَى من النوافل.

إبليس دخل الجنـة ال للتكرمـة واإلقامـة، 

 ولكن لالبتالء. 

ْيَطاُن : ففي قول هللا تعالى ا الشـَّ فَأََزلَُّهمـَ

ا فِيـه... ا َكانـَ ا ِممـَّ  البقـرة:( َعْنَها فَأَْخَرَجُهمـَ

رة" فـي العزائم في "إشا وب يبين اإلمام أ )٣٦

كتابــه: "الطهــور المــدار" أن دخــول المكــان 

المقدس على سبيل الكرامة واإلقامة مستحيل 

إال على أهل هذا المكان، ولكـن األمـاكن قـد 

ــدخلها الـشـ  ــإبليس ي ــتالء، ف ــد" لالب رط "الجن

ابتاله هللا وابتلى آدم فدخل الجنـة ال للتكرمـة 

 واإلقامة، ولكن لالبتالء.  

 في إسناد الفعل إلى األسباب:حكمة  لامن 



  

وأسند هللا تعالى الفعل إلى الشيطان فقال 

ْيَطاُن َعْنَهاسبحانه:   البقرة:( فَأََزلَُّهَما الشَّ

تشــهد األســباب  ؛ مجــاراة للعقــول التــي)٣٦

قائمة بقيوم، ولكنها ال تشـهد األسـباب فاعلـة 

 ا.مختارة؛ وإال كان شركً 

ت كثيـرة آيـا وما خاطب هللا العقـول فـي

سـببه إال لحكمـة غريبـة  يسند فيها الفعل إلى

 على أهل الحجاب: 

منها: أن األدب مع هللا تعالى يقتضي أن 

ا  ال يُنسب إليه مباشرة ما يـراه اإلنسـان قبيحـً

ــال الخليــل  فــي َوإِذَا  :نظــره، كمــا ق

؛ بعـد )٨٠ الشـعراء:( َمِرْضُت فَُهَو َيْشِفينِ 

َو قولـــه:  ــُ ِذي هـ ــَّ ِقينِ طْ يُ َوالـ ــْ ي َوَيسـ ــِ  ِعُمنـ
: ، وكمـا قـال الخضـر )٧٩ الشعراء:(
ا أََردتُّ أَْن أَِعيبَهــَ ؛ مــع )٧٩ الكهــف:( فــَ

، هذه )٨٢ هف:الك( فَأََراَد َربُّكَ قوله بعد: 

الحكمـة يراعيهـا أهـل األدب الكامـل مــع هللا 

 تعالى. 

ومنهــا: أن يجاهــد المســلم نفســه األمــارة 

أمــره هللا قــت وبالســوء مــن أن تتحــرك فــي 

فيدخل عليها العـدو فـي  ،تعالى أن تسكن فيه

ــا د ــا كم ــى حركته ــدما تمن ــى آدم عن ــل عل خ

الخلــود فــي الجنــة بحركــة نفســه األمــارة 

اإلزالل إلى الشـيطان باعـث بالسوء، فإسناد 

على دوام يقظة المسـلم مـن نـوم الغفلـة عـن 

 هذا العدو. 

ومنها: قهر أهل األهواء الذين كثيـًرا مـا 

ألدب فينسـبون سـيء أعمـالهم إلـى ن اويسيئ 

ــالى ويتركــون ــر  هللا تع ــدم، وكثي ــة والن التوب

مــنهم مــن يحــتج بالقــدر، وهــم مجــوس هــذه 

 األمة. 

يحـتج بـه ، وال وال ينكر القـدر إال كـافر

بعد األمر والنهي إال ضـال مضـل، وهـؤالء 

واْ تشبهوا بمن قال هللا تعالى فيهم:  َوإِذَا فَعَلـُ

ُ  وَ اْ فَاِحَشةً قَالُو َّ ا َو ا آَباءنـَ ْدَنا َعلَْيهـَ ا جـَ أََمَرنـَ

َ الَ َيأُْمُر ِباْلفَْحَشاء أَتَقُولُوَن َعلَى  َّ ِبَها قُْل إِنَّ 

ا الَ  ِ مــَ ِط َّ ي ِباْلِقســْ َر َربــِّ ْل أَمــَ وَن قــُ  تَْعلَمــُ

وهُ  ِجٍد َواْدعــُ ّلِ َمســْ وَهُكْم ِعنــَد كــُ واْ ُوجــُ َوأَقِيمــُ

هُ  ــَ يَن ل ــدِّ اُمْخِلصــِ وُدونَ ل ــُ َدأَُكْم تَع ــَ ا ب ــَ  يَن َكم
 .)٢٩ – ٢٨ األعراف:(

ــى  ــدَّر ولكنــه أخف نعــم؛ إن هللا ســبحانه ق

عنك القَدر، وإنما فعل العبد ما نهـى هللا عنـه 

خالفًا ألوامر هللا تعالى، جـاهال أنـه قـدَّر أو م

ر.   يقّدِ

وقد يكون للعبد العذر إذا أطلعه هللا على 

نفـذًا مـراد هللا ه ميـ مراده المكـون، فسـارع إل

تعالى الذي أعلمه به علًما يقينيـا علـى لسـان 

ن أولي العزم، أو نبّي مـوحى إليـه، رسول م

ــام أو  ــدعوى إله ــل ب ال بمجــرد ظــن أو تأوي

رؤيا منامية أو وجدان عن حال عليـة، فـإن ب 

كل ذلـك ال يبـيح مخالفـة أمـر هللا تعـالى وال 

 إتيان نواهيه سبحانه. 

ا ْيَطاُن عَ  فَأََزلَُّهمــَ االشــَّ  البقــرة:( ْنهــَ

؛ أي: أوقعهما في الزلة بسبب وسوسـته )٣٦

إليهما، فكان سـبًبا فـي إزاللهمـا عـن الجنـة، 

ا، فكـان أي: تحولهما عنهـا وإخراجهمـا منهـ 

سبًبا فـي إخراجهمـا  -أعاذنا هللا منه  -عمله 

 من الجنة بالزلة التي أزلهما بها.

الــنفس األمــارة بالســوء مــن النــار فهــي 

ــيس  ــيس، وهــي محــل نظــر إبل مجانســة إلبل

وح التـي هـي اللطيفـة الربانيـة  وسمعه، والرُّ

لجوهرة النورانية تجانس ملكوت هللا األعلى ا

وهي محل نظـر هللا تعـالى، وهـي المـأمورة 

 بالحركة. 

ة بالسـوء فإنهـا مـأمورة أما النفس األمار

بالسكون، فـإذا تحركـت أقـل حركـة بلمـة أو 

بهمة أو بخاطر اتصل بها الوسواس الخناس 

الذي يوسوس في صدور الناس، فأوقعها في 

م يعصمها سبحانه وتعالى مخالفة ربها، فإن ل

 أو يتوب عليها هلكت.

ــى  ــارعة إل ــا المس وح فحركته ــرُّ ــا ال وأم

ــ  ل هللا، مغفـــرة مـــن ربهـــا واالعتصـــام بحـب

والتعــاون علــى البــر والتقــوى، والتفكــر فــي 

ــبه بالمالئكـــة  ــه الجليـــة والتشـ آالء هللا وآياتـ

 المقربين. 

وح وحركة الحـس  وشتان بين حركة الرُّ

بالسـوء، يقـول اإلمـام  وحركة النفس األمارة

 في قصيدة له:

 
 ا داعًيا ُروِحي إلى الذاتــك ي ـــي ــلب 

يـــــاتآه ِسرُّ ــــمي ففي ـــا بجسرفقً   
 وامزج شراَبك بالكشف العلّيِ عسى

نى مظهر الذاتـــيرتاح شبحي بمع  
وح ص  والها ومبدِعهاـــورةُ مـــالرُّ

لها جسمي وهيئــــاتيــحمــفكيف ي   
 ون لو نظروا أنواَر طلعِتهـاـــــعال

ًدا شوقً رُّ ــخ ا لحظــــوات وا لها ُسجَّ  

وفي إشارة البن عجيبة: يقول الحّق جّل 

وح إذا كمل تهذيبها وتمت تريبتُها:  اللهج للرُّ

قــال  -اسـكن أنــت وبشـريتك التــي تزوجتهـا 

تْ تعــالى:  جــَ وُس ُزّوِ  التّكــوير:( َوإِذَا النُّفــُ

ال من ثمار أذواقهـا ، جنة المعارف، َوكُ -) ٧

َءا من قصور ترقياتهـا،  وأنهار علومها، وتبوَّ

أكًال واسـعًا مـا دمتمـا متحليـين بـاألدب، وال 

ا ا شجرة المعصية وسوء األدب تقرب  فَتَُكونـَ

 ...  )٣٥ البقرة:( ِمَن اْلظَّاِلِمينَ 

م أبــي تلميــذ اإلمــا -يقــول الشــيخ العقــاد 

: أشير لك إلى سر من أسـرار أكـل -العزائم 

 الشجرة وفيها: 

أنت شـجرة ثمرهـا  وهـي قلبـك، فـإن 

ــدارين، وإن  ســلأعطيــت قلبــك  مت فــي ال

 أعطيت قلبك لنفسك جاءت البلية والمحنة. 

ــة لهــا تأويــل: فالعبــد مــا دام  كــذلك الجن

ــة الرضــا  ــو فــي جن ــكا بالشــريعة فه متمس

ى، وإن عصـى وتعـدى والقرب مـن هللا تعـال

الحدود خرج من جنة الرضـا والقـرب، وإذا 

 ندم وتاب عاد إلى الجنة. 

ود الشـهوهناك جنة للعارفين وهي جنـة 

للحضــرة العليــة، ومــن أكرمــه هللا بالــدخول 

فيهــا صــغرت أمامــه الجنــات الحســية، قــال 

أستاذنا السيد محمد ماضي رضـي هللا عنـه: 

ِ جنةً عاجلةً َمن دخلهـا ال يحتـاج إلـى  "إنَّ 

 جنٍة آجلٍة؛ وهي معرفةُ هللاِ تعالى".

والسر في قبول توبة آدم أنها كانـت مـن 

بــنعم هللا، فعاقبــه  تمتــعناحيــة حــب البقــاء وال

ألنه طلب غيره، أما إبليس فلم تقبل منه  ؛هللا

ألنــه حســود، والحســد داء عضــال،  ؛التوبــة

 حفظنا هللا من الحسد. 

قـدَّر لنـا تلـك وإننا نشكر هللا تعالى الذي 

الحوادث ليبيِّن لنا كيف نرجـع إليـه، ونسـأله 

أن يحفظنا من عدونا إبليس، إنه هـو السـميع 

 . العليم



 

 وتضييق اخلناق عودية  الس 

 على العمالة اليمنية 

 

 

ــد  ــاه فــي المقــال لــم يتوقــف األمــر عن مــا ذكرن

قـراًرا فقد أصدرت السلطات السعودية  السابق،

جديًدا في إطار مواصلتها حملة ترحيل اليمنيين 

بـــدأتها بالمنـــاطق الجنوبيـــة الممنهجـــة التـــي 

ــي  ــة ف ــة اليمني ــمل العمال ــة لتش ــع الحمل لتتوس

 المنطقة الشرقية.

إن الريـــاض أمهلـــت كافـــة  :وقالـــت المصـــادر

قتي لمواطنين ومالك الشركات الخاصة في منطا

حسـاء شـرقي المملكـة مـدة شـهرين الدمام واأل

 فقط لتسريح العمال اليمنيين استعداًدا لترحيلهم.

فإن السلطات السعودية توعدت بفرض عقوبـات  وبحسب المصادر

علـى الشـركات الخاصـة فـي حـال لـم تنفـذ القـرار وتسـرح العمــال 

 دة المطروحة.داليمنيين في المدة المح

وكانت السلطات السعودية قد بـدأت بحملـة ممنهجـة لطـرد العمالـة 

اليمنية في يوليو الماضي من المحافظات الجنوبية جيزان ونجـران 

أكاديمي، باإلضافة إلى أعداد من   ٣٠٠احة شملت أكثر  وعسير والب

األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية واألهلية وعمـال فنيـين 

ومصــادرة جميــع  ،وغيرهــاوأصــحاب شــركات ومؤسســات وتجـار 

ممتلكاتهم في مخالفة لكل األعـراف الدينيـة واإلنسـانية واألخالقيـة 

بب بإثـارة سـخط الشـارع مـا تسـ  ؛للقـوانين الدوليـةوانتهاك سافر 

 المحلي والعربي.

وتــأتي هــذه الحملــة العنصــرية فــي ســياق سياســة إفقــار اليمنيــين 

ق األخضـر واليـابس وتسـبب بأسـوأ رحـ والتدمير الممـنهج الـذي أ

ــة  ــاوأزم ــدة والمنظم ــدير األمــم المتح ــانية وفــق تق ت كارثــة إنس

 الحقوقية الدولية لمضاعفة حجم مأساة اليمن في محـاوالت بائسـة

ا منهــا أن الشــعب اليمنــي الــذي قــاوم أعتــى ظنــ 

اإلمبراطوريــات العالميــة وســحقها علــى ترابــه، 

 يســلموصــاحب جيــوش الفتوحــات االســالمية س

لهــؤالء الرخــوة المســيجون بالحمايــة األجنبيــة 

 واألمريكية. 

استمرار ترحيل المغتربين اليمنيين هـي أخطـاء 

سياسية فادحة على كل المستويات التي تنـدرج 

بت فيهـا كِ بالتوازي مع قيادة "حرب عمياء" اُرت

 الكثير من الجرائم والمجازر الكبيرة.

 اشة بين البلدين سيفتح بابًـ لهآخر خيوط العالقة اولم يكن الترحيل 

لردود أفعال قوية في التحوالت القادمة ستظل المملكة تـدفع  اواسعً 

ون التبعات ن، ومن المتوقع أن تكثمن أخطاءها وعدوانها على اليم

الناتجة عن عودة وشيكة لمئات اآلالف من العمال اليمنيين مساوية 

جاوزها الـيمن تستا لتبعات العدوان المستعر منذ سبع سنوات، حتمً 

الذي لن  وذلك العلقم ،ها الفادحة لماليين األسر اليمنيةرارغم أضر

 .ينس مرارته شعبنا اليمني

وإذا كان المجتمع الدولي لم يسـتطع وقـف العـدوان، وإزالـة آثـاره 

المأساوية التي تزداد بضراوة كل يوم مـع هـذا التـوحش العـدواني 

ــذه القضــي -اراتي الســعودي اإلـمـ  ــإن ه ــاد طتتة ف ــرك الج ــب التح ل

وأن اليمن لن يكون بمقدوره تحمـل  اخصوصً  ،لتوثيقها والمسؤول

المزيد من األزمات والعواصف االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

ا فيها مع ما تفرضـه مـن حصـار الماحقة التي تعتبر السعودية سببً 

ية طفللمشتقات الن ومنع السفن الحاملة ،اا وجو ا وبحرً اقتصادي بر 

ا على ميناء ديدة، وجعل ذلك حصري د الغذائية عبر ميناء الحوالموا

 .عدن



  

 

ــي ك ثيــرة هــي الوســائل واألســاليب الت

تلجـــأ لهـــا الســـعودية فـــي شـــن حروبهـــا 

 نوجز أبرزها: ؛اليمن االقتصادية على

نقــل البنــك المركــزي مــن صــنعاء إلــى 

شــمال، عــدن، وإيقــاف مرتبــات مــوظفي ال

دون  وطباعة عملة مغايرة بالمليارات منها

غطاء، األمر الذي تسبب في انهيـار الـلایر 

ليصل الـدوالر الواحـد حـاجز  ؛أمام الدوالر

ــات الجنوبيـــة،  ١٠٥٠ لایر فـــي المحافظـ

ز عـن التصـدير اف شركات الـنفط والغـاإيق

للخــارج، بــل جعلــت الــنفط والغــاز وســيلة 

وعة رللتهريب وبيعهمـا بطريقـة غيـر مشـ 

وتحويـل مواردهمــا إلـى البنــوك الســعودية 

واإلماراتية وجيوب الفاسدين مـن مرتزقـة 

ا لجـأت السـعودية إلـى رفـع الداخل، وأخيرً 

لایر،  ٥٠٠ســعر الــدوالر الجمركــي إلــى 

لتر إلى  ٢٠دبة البترول سعة ورفعت سعر 

لایر، وهناك محاوالت أخيرة لنقل   ١٢٢٠٠

العمليات المالية للبنوك األهلية من صـنعاء 

 إلى عدن.

أمام هذه الحرب الظالمـة التـي تقودهـا 

إلى هذا المستوى البشع الذي لم السعودية 

ــروب  ــة وال الحـ ــروب التقليديـ ــه الحـ تعرفـ

الحديثة والمعاصرة، وهذا ما  يجعل شـعبنا 

ا على مواجهة صرارً إقاومة واليمني أكثر م

هذه التحديات وتبعاتهـا الثقيلـة، فإنهـا فـي 

 نفــس الوقــت تســتطيع التحــرك مــن خــالل

ــة  ــوات المختلفــة، والمنظمــات الحقوقي القن

لتشــكيل رأي عــام دولــي ضــاغط لمقاضــاة 

السلطات السـعودية أمـام المحـاكم الدوليـة 

لتعويض كل عامل متضرر بحسب القـانون 

جمــع البيانــات عــن  لــبوهــذا يتط ،الــدولي

ــا  ــربين واعتبارهـ ــات المغتـ ــائر ممتلكـ خسـ

وهـذا  ،قضايا إنسـانية تسـتوجب التعـويض

ال مـــن خـــالل تشـــكيل لجـــان لـــن  يتـــأتى إ

ــات  ــع المنظمـ ــك مـ ــيق ذلـ ــة، وتنسـ ميدانيـ

الحقوقية ومـع الجهـات الدوليـة، والتعامـل 

الرســمي مــع هــذه القضــية وتقــديم هــذه 

ن ألمـ الملفات إلى األمـم المتحـدة ومجلـس ا

إلى مسـتوى يليـق بحجـم القضـية الماثلـة، 

وتقدير تبعاتها، وبالتالي فهي مطالبة ببـذل 

الجادة والجريئة لتعريـة المزيد من الجهود 

النظام السعودي وانتهاكاته لقواعـد حقـوق 

اإلنســـان علــــى تلـــك الشــــاكلة البشــــعة، 

ومصــادرة ممتلكــات المغتــربين تحــت اســم  

 نظام الكفيل.

علــى عـاتق كــل  اضًـ المسـؤولية تقــع أي

المكونات والفـاعلين المحليـين والمنظمـات 

ــوي  ــدور حيـ ــام بـ ــة للقيـ ــب المختلفـ والنُخـ

بير العلنـي عـن مـوقفهم مـن وجريء والتع

 هذه القضية، وبكل قوة.

كل الجهود ينبغي أن تتضـافر فـي هـذه 

اللحظات الحرجة في سبيل الوقـف الفـوري 

للعــدوان، واالعتــراض علــى طــرد العمالــة 

لتي تتم بصورة تعسفية وهمجية، وا اليمنية

غايـــة فـــي الصـــعوبة وفـــي ظـــل مناخـــاٍت 

 والتعقيد.

ية األكبـر وفي كل األحوال تقع المسؤول

على عاتق المجتمع الدولي للتـدخل العاجـل 

ِرق هــذا البلــد  لمنــع أي تطــورات جديــدة تُغــْ

ــرق  ــم ط ــن أه ــدة م ــى واح ــل عل ــذي يُط ال

 مليـون ٣٠التجارة العالمية، ويقطنه قرابة 

سمة في المزيد من الفوضى والال استقرار ن

ــة  ــه يواجــه مشــكالت بنيوي مــن خــالل جعل

نها ولو بعد عميقة ليس بمقدوره الخروج م

 حين.

أن يُمــارس  الــدوليلــذا علــى المجتمــع 

ضغوطاً كبيرة وجادة لوقف أي تصعيد ذات 

ــة، خصوصــً  ــائج كارثي ــك  انت ــت هنال إذا كان

رار قـ  إمكانية لتالفي هذا التصعيد من خـالل

 سياسي.

تلك العاملة  االمنظمات الدولية خصوصً 

فــي المجــال اإلنســاني عليهــا هــي األخــرى 

للقيــام بــدور حقيقــي،  مســؤولية أخالقيــة

أكبر هي تستحقه   اوإيالء هذه األزمة اهتمامً 

عن جدارة في بلد مثل اليمن يتعـرض لهـذا 

العدوان النازي ويمر بأسوأ كارثة إنسانية، 

 ؛ا إال وسدت أبوابهسً نفمتال تترك السعودية 

حتــى تحــويالت المغتــربين التــي تعتبــر أهــم 

مـــورد اقتصـــادي للبلـــد، وهـــي تحـــويالت 

ثير حجم كل المساعدات اإلنسانية تتجاوز بك

الُمقدمة من قبل المنظمات الدولية، لكل هذه 

األســباب الُملحــة والمــؤثرة هنــاك ضــرورة 

قصـوى تسـتدعي التحــرك الجـاد وممارســة 

اهم فـي منـع حصـول تُسـ  قـدضغوط شديدة 

 المزيــد مــن الكــوارث المفتعلــة التــي تتعمــد

" إنتاجهـا ضـمن حروبهـا الجارة المنتفخة"

 .؟انية القذرة على الشعب اليمنيالعدو



 

  

 





اأَ  هَٰ فَِإنَّنَ ـٰ ْبَط َط َرةً يَاِس الَ نَْظ

ا َر َوأَْهِلَه ٌر ِلِمْص ْم ذُْخ َت نَعَ َوأَْن

َطفَىٱإِلَى  ادِ ٱ ْلُمْص يرِ ٱ يْلَه دٍ  ْلبَِش ُمَحمَّ

وَل  أَالَ  ا َِّ ٱيَاَرُس ُع أَْمَرنَ نَْرفَ

تَ  ِفيعُ ٱ َوأَْن ىٰ ٱ لشَّ ا ْلُمْرتََج ِلَجِميِعنَ

  

ا الَ نُطِ    ْم َم ُزوُل بُِك َن يَ ُق ِم ْربِ ٱي ْلَك

ْمسٌ  ْربِ  َوَش الَ َغ ُروقًا بِ ْت ُش ا الََح بَِه

ْلتُ  ْعبِي تََوسَّ اِهُكُمو َص ٰى بَِج ْي يُْمَح َك

ِب  ْشفَعْ ٱفَ  َِّ ٱ لَىإِ  ا ُموِج ْوبِ ٱِالْنِمَح لشَّ

كَ  الَةُ  َعلَْي ْحبِ ٱوَ  آللِ ٱوَ  َِّ ٱَص لصَّ

  

 

  
٥٨ 

 
  
  
  

  تـهــانــى
 

 

لا * تاذ الفاض ه  ألس اف نجل بة زف اتم بمناس ران ح ف عس رانلطي  عس

البارود  يبقرية الحوتة ـ إيتا  ..شحيمة مصطفى أبو أبرارعلى اآلنسة 

  بحيرة.ـ 

تاذاأل * ه  س بة خطبت تولي بمناس د المش ود أحم اب دمحم لمحم ة رح آلنس

  هداء.. منوفية.لشاب.. الصياد

تاذ أحمد عبد األستاذ*  ه األس اف نجل ة  دمحم الكريم سالم لزف ى اآلنس عل

  البارود ـ بحيرة. يالشعيرة ـ إيتازكريا عبد السالم غنيم.. ب أسماء



 

  
 

قالمرحوم المهن * دراوي ش ادل السعيد ب يق األخ الفاضل دس ع

د يخ ب عيدالش د وال راوي الس دس أحم دراويمهن ر ب ة كف .. بقري

  لشيخ.كفر ا -سيدي سالم -تيده

ال * دس س ل المهن م األخ الفاض ن ع الم اب يد س ب م الس والمح

  خ.كفر الشي -األستاذ درغام سالم.. بمسيرالصادق 

د الح عب ل ص ة..  * األخ الفاض تار الدرع ومبالس جين الك  -س

  غربية.

ى برك امي موس ل س وم األخ الفاض د  ة* المرح د األخ أحم وال

  .. بدمنهورةسامي برك

ن  األخ الفاضل والمحب الصادق*  الحاج صفوت دمحم شعبان م

  .بأسيوط ..أبناء الطريقة العزمية

ا رقاوي عل* الح دكت ةعكيلي ج الش د ال دكتوردأور وال م وال  ةه

تاذ هاشم إيناس ود و واألستاذ طه واألس تاذ محم زوج أخت األس

  شرقية. -مة يالقد بالصالحية ..داعي آل العزائم ةالناق

زائم ابنة الحاج أحمد كنَّ  ر* الحاجة عديلة أحمد كنَّ  ب آل الع ر نائ

  ر.. باإلسكندرية.شقيقة األستاذ يسري ودمحم ومحمود كنَّ السابق و

د* المرحومة و راهيم قطب زي .. الدة األخ الفاضل عبد الحميد إب

  الشيخ.كفر  –سالم سيدي  – نِّ بالقُ 

الم  * يد عبدالس اج س قيق الح ب ش الم غري رم عبدالس األخ أك

ليمانواألستاذ دمحم عبدالس دالعال س ة الم ونسيب الحاج عب .. بهري

  شرقية. -الزقازيق -رزنة


 


