شرف بﻼده..
* اﻻفتتاحية :نماذج القدوة الحسنة ) :(٣ﻋﻠﻲ مصطفى ُمش ﱠرفة ..العالم المخﻠص الذي ﱠ

بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عﻼء الدين مﺎﺿﻲ أبﻲ العزائم

العارف
ﺳﻨﺔ ١٤٠٧ﻫ ١٩٨٧ -م



* مقامات الصوفية ) ..(١٥لﻺمﺎم المجدد السيد محمد مﺎﺿﻲ أبﻲ العزائم











اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٨

* اﻹنسان خﻠيفة ﷲ فﻲ اﻷرض )..(٦
بقلم نﺎئب عﺎم الطريقة العزمية السيد أحمد عﻼء الدين مﺎﺿﻲ أبﻲ العزائم

١٢

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

١٤

* مقام الشوق  ..تجﻠيات لصوفية أرضية ]الحﻠقة الحادية ﻋشرة[ ..د .عمﺎر علﻲ حسن

١٦

* اﻷشعري واﻷشعرية ) ..(١٦د .محمد اﻹدريسﻲ الحسنﻲ

١٨

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

٢٠

* فﻲ سبيل اﻹطاحة بتجديد الخطاب الدينﻲ  ..أ.د .بليغ حمدي إسمﺎعيل

٢٢

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

٢٤

* اﻹسﻼم وطن وجولة مع أخبار الوطن اﻹسﻼمى  ..اﻷستﺎذ هشﺎم سعد الجوهري

٢٦

* بين سطور اﻷخبار ..أ .محمد عبد الحليم

٢٨

* قول أنفذ من صول  ..د .عزيز محمود الجندي

٢٩

* حكم الدين :العﻠم والعﻠماء ) ..(٢اﻹمﺎم محمد مﺎﺿﻲ أبو العزائم

٣٠

* مستقبل اﻷمة  ..اﻷستﺎذة الشيمﺎء عبد الحليم

٣٢
٣٤

* شيخ اﻹسﻼم فﻲ قفص اﻻتهام ) .. (٢٧أ .د .نور الدين أبو لحية

* صواريخ مضادة :الفيسبوك وإخوته ..كيف أصبحنا أسرى لديهم؟!!




٤

الشريف عبد الحليم العزمﻲ الحسينﻲ

٣٦

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

٤٠

* كشف النور ﻋن الذين ﻻ خوف ﻋﻠيهم وﻻ هم يحزنون ) .. (٩فﺿيلة الشيخ علﻲ الجميل

٤٢

* مصادر اﻹمام أبﻲ العزائم فﻲ كتب العقيدة ) .. (٧د .سﺎمﻲ عوض العسﺎلة

٤٤

* موسوﻋة بيان اﻹسﻼم  ..والرد ﻋﻠى اﻻفتراءات والشبهات ) ..(٣محمد الشندويلﻲ

٤٦

* من أنشطة المركز العام لﻠطريقة العزمية خﻼل شهر ربيع أول ١٤٤٣هـ

٤٧

* الصﻼة والسﻼم ﻋﻠى والدي خير اﻷنام ) .. (٦٩أ .د .فﺎروق الدسوقﻲ

٤٨

* أباطيل اﻹسﻼم السياسﻲ )اﻷسس الفكرية لﻺرهاب( ] .. [٣٠د .محمد حسينﻲ الحلفﺎوي

٥٠

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

٥٢

* معانﻲ وإشارات قرآنية فﻲ جنة سيدنا آدم  ..(٣) الشيخ قنديل عبد الهﺎدي

٥٤

* السعودية وتضييق الخناق ﻋﻠى العمالة اليمنية ] ..[٢/٢د .رفعت سيد أحمد

٥٦

* المجتمع العزمى

٥٨

ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋوﺗﻨا

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

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣـ ـ ـﻌـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘـ ـ ـ ـﻨﺎ

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

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣ ﺼ ـ ﺮ  ١٠٠جﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قى دول اﻟﻌﺎﱂ  ٥٠دوﻻراً ﺳﻨﻮ ً ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.

بعد أن كشفتُ العناصر الخطرة التي تنخر في جسد الوطن في مقاﻻت
)احذروا الطابور الخامس الذي ينخـر جسـدنا( ،وبعـد أن أرسـلتُ رسـائل
حكامـا ومحكـومين فـي مقـاﻻت )رسـائل شـيخ
توعوية لﻸمـة اﻹسـﻼمية
ً
صا لفئـات
الطريقة العزمية( ،رسائل بعضها كان عاما وبعضها كان مخص ً
وأفراد بعينهم ،عرضت فيها المشاكل واﻷزمات واﻷمـراض التـي أصـابت
اﻷمة ،ثم أوضحت العﻼجات المناسبة لكل مرض وكل فئة ،وكان العنصر
المشترك بين أكثر العﻼجات هو ضرورة وضع قدوة صالحة أمام الجميـع
ليقتدوا بها.
في الحقيقة لقد قدمت قدوتين فيما مضى:
 -١الفريق سعد الدين الشاذلي في مقال )سعد الدين الشـاذلي ..القائـد
الذي قهر ﱠ
جﻼديه( بالعدد  ٢٩٧من مجلة اﻹسﻼم وطن ،شـهر جمـاد أول
١٤٣٢هـ  -أبريل ٢٠١١م.
 -٢الﻼعـب محمـد صـﻼح فـي مقـال )محمـد صـﻼح ..اﻹنسـان يسـاند
وطنه وينصر دينه( بالعدد  ٣٩٤من مجلة اﻹسﻼم وطن ،شهر جماد ثان
١٤٤٠هـ  -فبراير ٢٠١٩م.
وبداية من هذا المقال استكمل سلسلة )نماذج القدوة الحسـنة( ،ﻷقـدم
هذه النماذج للشباب والحكـام ورجـال الـدين والعلـم ورجـال الفـن واﻷدب
أمرا ،ويتبدل حال هذه
والرياضة ،ليتخذوها قدوة ،لعل ﷲ يحدث بعد ذلك ً
اﻷمة ،من الضياع والفوضى إلى الوعي والنهضة والتنمية.
هؤﻻء الرجال هم قدوة حسنة ،عاشوا على أرضنا وأكلوا من ثمارهـا
وشربوا من نيلها ،وتعلموا في مدارسنا وجامعاتنـا ،لكـن كـان لكـل رجـل
سام.
منهم هدف ٍ
أغلب أهداف هؤﻻء كانـت متعلقـة بـالوطن ،وكـان إخﻼصـهم لـوطنهم
ً
جـيﻼ
كفيﻼً بأن يوفقهم ﷲ ويخلد التاريخ أسماءهم ،وتثني عليهم اﻷجيال
تلو جيل.
في هذا المقال سنتحدث عن العالم الفذ علي مصطفى مشرفة.



ثﻼث سنوات بالمرتبة اﻷولى.
ولد الدكتور علي مصـطفى مشـرفة فـي
دمياط في  ٢٢صـفر ١٣١٦هـ ـ الموافـق ١١

فــي عــام ١٩١٧م اختيــر لبعثــة علميــة

يوليــه ١٨٩٨م ،والــده هــو الشــيخ مصــطفى
عطيــة مشــرفة ،وكــان مــن رجــال الــدين

ﻷول مـرة إلـى إنجلتــرا بعـد تخرجـه ،فقــرر
"علــي" الســفر بعــدما اطمــأن علــى إخوتــه

متأثرا بمحمد عبده وجمال الدين اﻷفغاني.
و ً

بــزواج شــقيقته وبالتحــاق أشــقائه بالمــدارس

كـــان ﻷبويـــه اليســـر المـــادي والجـــاه

الداخلية..

اﻻجتمــاعي ..فنشــأ "علــي" علــى الشــعور
المرهف بالجمال الذي لم يفقده حبـه للخيـر..

التحـــــق "علـــــي" بكليـــــة نوتنجهـــــام
 ،Nottinghamثــم بكليــة "الملــك" بلنــدن؛

ومصادقة الضعفاء والمساكين.

حيث حصل منها على بكالوريوس علوم مـع

ي القـرآن الكـريم منـذ الصـغر،
حفظ علـ ﱞ
كمــا كــان يحفــظ الصــحيح مــن اﻷحاديــث
ً
مقيم ـا
النبويــة ..كــان
محافظ ـا علــى صــﻼته ً

مرتبة الشرف فـي عـام ١٩٢٣م ،ثـم حصـل
على شـهادة ) Ph.Dدكتـوراة الفلسـفة( مـن
جامعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قـوانين

لشعائر دينه كما علمه والده ،وقد ظلـت هـذه
المرجعية الدينيـة مﻼزمـة لـه طـوال حياتـه،
وكــان يوصــي إخوتــه وجميــع مــن حولــه
بالمحافظة على الصﻼة وشـعائر الـدين كلمـا
سنحت له الفرصة ..وقـد بـدا ذلـك جليـا فـي
خطاباتـــه التـــي كـــان يبعثهـــا إلـــى إخوتـــه
وأصدقائه أثناء سفره للخارج ..والتي طالمـا
ختمهــا بمقولــة) :اعمــل وإخوانــك لﻺســﻼم..
( ،وقد عاش مﻼز ًما له في جيبه مصـحف
صغير رافقه في السفر والحضر.
فــي عــام ١٩٠٧م حصــل "علــي" علــى
الشهادة اﻻبتدائية ،وكـان ترتيبـه اﻷول علـى
القُطر ،ثم تـوفي والـده فـي  ٨ينـاير ١٩١٠م

الجامعة.
لتفوقــه الدراســي ،فحصــل منهــا علــى
ً
أيضـا ّ
القســم اﻷول مــن الشــهادة الثانويــة )الكفــاءة(
عـــــام ١٩١٢م ،وعلـــــى القســـــم الثـــــاني

وقد رجع إلى مصر بأمر مـن الـوزارة،
سا بمدرسة المعلمين العليا ،إﻻ أنه
و ُ
ع ِّين مدر ً
وفي أول فرصة سنحت له ،سافر ثانيـة إلـى
إنجلترا ،وحصل على درجة دكتوراة العلـوم

)البكالوريـــا( عـــام ١٩١٤م ،وكـــان ترتيبـــه
الثــاني علــى القُطــر المصــري كلــه ولــه مــن

D.Sc؛ فكــان بــذلك أول مصــري يحصــل

العمر ستة عشر عا ًما ،وهو حدث فريـد فـي
عالم التربية والتعليم في مصر يومئذ ،وأ ّهلـه

عليها.
في عام ١٩٢٥م رجع إلى مصر ،وعين
أســـتا ًذا للرياضـــة التطبيقيـــة بكليـــة العلـــوم

لﻼلتحــاق بــأي مدرســة عليــا يختارهــا مثــل
الطب أو الهندسة ،لكنه فضﱠل اﻻنتسـاب إلـى

بجامعة القاهرة ،ثم ُمنح درجـة "أسـتاذ" فـي
عام ١٩٢٦م رغم اعتـراض قـانون الجامعـة
على منح اللقب لمن هو أدنى من الثﻼثين.

هــذا التفــوق )ﻻســيما فــي المــواد العلميــة(

دار المعلمين العليـا ،حيـث تخـرج فيهـا بعـد

اعتمد الدكتور "علي" عميـدًا للكليـة فـي

بعد أن فقد ثروته في مضاربات القطـن عـام

عام ١٩٣٦م ،وانتخـب للعمـادة أربـع مـرات

١٩٠٧م ،وخسر أرضه وماله وحتى منزله،
وبموت اﻷب صار اﻻبن علي الذي لـم يكـ ن

متتاليات ،كمـا انتخـب فـي ديسـمبر ١٩٤٥م
وكيﻼً للجامعة.

قــد تجــاوز الثانيــة عشــرة مــن عمــره عميـدًا
ﻷســرته المكونــة مــن أمــه وإخوتــه :نفيســة،
ومصطفى ،وعطية ،وحسن ،وانتقلت اﻷسرة
إلـــى القـــاهرة مـــع جـــدتهم ﻷمهـــم ،حيـــث

بــدأت أبحــاث الــدكتور "علــي مشــرفة"
تأخذ مكانها في الدوريات العلمية وعمره لـم

استأجروا شقة في حي محي بك بـعابدين.

يتجاوز خمسة عشر عا ًما.

بينمــا التحــق علــي ـب ــمدرسة العباســية

فــي الجامعــة الملكيــة بلنــدن King’s

الثانوية بـاﻹسكندرية التي أمضـى فيهـا سـنة
في القسم الداخلي المجاني؛ انتقل بعـدها إلـى

 ،Collegeنشر له أول خمسة أبحاث حول
النظرية الكمية التي نـال مـن أجلهـا درجتـي

المدرســة الســعيدية فــي القــاهرة وبالمجــان

 ) Ph.Dدكتــــــــــــوراه الفلســــــــــــفة( و



).Dscدكتوراة العلوم(.
دارت أبحـــاث الـــدكتور مشـــرفة حـــول

وأثره في المجتمع ،ولذلك درس دور العلماء
العــرب والمســلمين وإســهاماتهم فــي مســيرة

يوجه كﻼمه إلى العلماء قائﻼً" :ومن اﻷمـور
التــي تؤخــذ علــى العلمــاء أنهــم ﻻ يحســنون

تطبيقه الشروط الكمية بصورة معدلة تسـمح

ي ،ومنهم الخوارزمي الذي أعـاد
التقدم العلم ّ
نشــــر وطباعــــة كتابــــه الشــــهير “الجبــــر

صناعة الكﻼم؛ ذلك أنهم يتوخون عادة الدقـة

كذلك ..كان الدكتور مشرفة أول من قام
ببحوث علميـة حـول إيجـاد مقيـاس للفـراغ؛

والمقابلــة” .إلــى جانــب ذلــك ،تــرك مشــرفة
الكثيــر مــن الكتــب والمؤلفــات التــي تنــدرج

حيــث كانــت هندســة الفــراغ المبنيــة علــى

ضمن إطار الثقافة العلمية وأثر العلـم ودوره

البديع والبيان ،إﻻ أن العلوم إذا فهمـت علـى
حقيقتهــا ليســت فــي حاجــة إلــى ثــوب مــن
ً
رونقـا؛ فـالعلوم لهــا
زخـ رف القـول ليكســبها

نظريــة "آينشــ تاين" تتعــرض فقــط لحركــة

في حياتنا ،ومن هذه الكتب" :نحـن والعلـم“،

ســحرها ،وقصــة العلــم قصــة رائعــة تأخــذ

الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية.
ولقد أضاف نظريات جديـدة فـي تفسـير

و”العلم والحياة“ ،و”الذرة والقنابـل الذريـة“،
و”آراء حـــرة ”الـــذي كتبـــه بالتعـــاون مـــع

بمجامع القلوب؛ ﻷنها قصة واقعيـة حوادثهـا
ليست من نسج الخيال".

اﻹشعاع الصادر من الشـمس؛ إﻻ أن نظريـة

المفكرين :طه حسين ،ومحمد كرد علي.

بإيجاد تفسير لظاهرتي :شتارك ،وزيمان.

في التعبير ويفضلون أن يبتعدوا عن طرائـق

كتبـا عديـدة منهـا:
فبسط الدكتور مشرفة ً

الدكتور مشرفة في اﻹشعاع والسرعة عـدت

النظريــة النســبية – الــذرة والقنابــل – نحــن

من أهم نظرياته وسببًا في شهرته وعالميته؛
حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المـادة إشـعاع

مــن تﻼميــذ الــدكتور مشــرفة ،العلمــاء:

والعلم – العلم والحياة.
واهــتم خاصــة بمجــال الــذرة واﻹشــعاع

فــي أصــلها ،ويمكــن اعتبارهمــا صــورتين

سميرة موسى ،ومحمد جمال الفندى ،وفهمى

وكان يقول" :إن الحكومة التي تهمل دراسـة

لشيء واحـد يتحـول إحـداهما لﻶخـر ..ولقـد

إبــراهيم ميخائيــل ،ومحمــد مرســى أحمــد،

الذرة؛ إنما تهمل الدفاع عن وطنها".

مهــدت هــذه النظريــة العــالم ليحــول المــواد
الذرية إلى إشعاعات.

وعطية عاشور ،وعفاف صـبرى ،ومحمـود
الشربينى ..وغيرهم الكثير.

ثقافتنــا فــي نظــر الــدكتور مشــرفة هــي
الثقافــة اﻷصــلية التــي ﻻ بــد أن نقــف عنــدها
طويﻼً.

كان الدكتور "علـي" أحـد القﻼئـل الـذين

ويرى أنه ﻻ يزدهـر حاضـر أمـة تهمـل

عرفوا سر تفتت الذرة ،وأحـد العلمـاء الـذين
حاربوا استخدامها في الحرب ..بل كان أول
من أضاف فكرة جديدة وهي أن الهيدروجين

عالمــا واحــدًا
)خيــر للكليــة أن تخــرج
ً
كـــامﻼً ..مـــن أن تخـــرج كثيـــرين أنصـــاف

دراسة ماضيها ،وأنه ﻻ بد من الوقوف عنـد
نوابغ اﻹسﻼم والعرب ،ونكون أدرى النـاس

يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلـة؛ إﻻ أنـه

علمــاء( هكــذا كــان يــؤمن الــدكتور مشــرفة،

بهم ..فساهم بذلك فـي إحيـاء الكتـب القديمـة

لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة الهيدروجينية،

وكان كفاحه المتواصل من أجـل خلـق روح

وأظهرهـــا للقـــارئ العربـــي مثـــل :كتـــاب

وهــو مــا حــدث بعــد وفاتــه بســنوات فــي
الوﻻيات المتحدة وروسيا.

علمية خيرة..
يقــول فــي سلســلة محاضــراته اﻹذاعيــة

الخوارزمي في الجبر ،والفارابي في الطب،
والحسن بن الهيثم في الرياضة ..وغيرها.

)أحاديــث العلمــاء(" :هــذه العقليــة العلميــة

وكـــان الـــدكتور مشـــرفة ينظـــر إلـــى

تعوزنا اليوم في معالجـة كثيـر مـن أمورنـا،

اﻷســتاذية علــى أنهــا ﻻ تقتصــر علــى العلــم

ي ،نشـر مشـرفة  ٢٥ورقـة
بشك ٍل إجمـال ّ
بحثيــة علميــة فــي مجــاﻻت الفيزيــاء الكميــة

وإنما تكمن الصـعوبة فـي اكتسـابها والـدرج
عليهـــا ..فالعقليـــة العلميـــة تتميـــز بشـــيئين

فقــط ،وإنمــا توجــب اﻻتصــال بالحيــاة ..وأن
اﻷستاذ يجب أن يكون ذا أثر فعﱠال في توجيه

والنظرية النسـبية وعﻼقـة اﻹشـعاع بالمـادة،

أساسيين :الخبرة المباشرة ،والتفكير المنطقي

الرأي العام في اﻷحـداث الكبـرى التـي تمـر

كما أنه نشر  ١٢كتا ًبا علميا تتناول مواضيع

الصحيح" .ولقد نادي بأفكاره هـذه فـي كثيـر

بالبﻼد ،وأن يحافظ علـى حريـة الـرأي عنـد

النظريــة النســبية والرياضــيات ،مــن أهمهــا
“الميكانيكــا العلميــة والنظريــة” و”مطالعــات

من مقاﻻته ومحاضراته فـي اﻹذاعـة ،مثـل:
كيــف يحــل العــالم مشــكلة الفقــر؟ – العلــم

المواطنين ،وآمن الدكتور مشرفة بأن "العلـم
دائمـا ،وأن خيــر وســيلة
فـي خدمــة اﻹنســان ً

علمية” و”النظرية النسبية الخاصـة” ،فضـﻼً

واﻷخﻼق – العلم والمال – العلم واﻻقتصاد

عــن عملــه علــى ترجمــة العديــد مــن الكتــب

– العلم واﻻجتماع ..وغيرها.

قادرا على رده بمثله..
ﻻتقاء العدو أن تكون ً
فالمقــدرة العلميــة والفنيــة قــد صــارتا كــل

المتعلقة بعلم الفلك والفيزياء الفلكية إلى اللغة
العربية.

كان ينادي دائ ًما أن على العلمـاء تبسـيط
كل جديد للمواطن العادي؛ حتى يكـون علـى

شيء ..ولـو أن اﻷلمـان توصـلوا إلـى صـنع
القنبلــة الذريــة قبــل الحلفــاء لتغيــرت نتيجــة

ـرا بتــاريخ العلــم
كمــا اهــتم مشــرفة كثيـ ً

إحاطة كاملة بما يحـدث مـن تطـور علمـي..

الحرب ..وهو تنوير علمي لﻸمة يعتمد عليه



المواطن المدني والحربي معًا".

تمتعت كليـة العلـوم فـي عصـره بشـهرة
عالميــة واســعة؛ حيــث عنــي عنايــة تامــة
بالبحث العلمي وإمكاناته ،فوفر كـل الفـرص
المتاحــة للبــاحثين الشــباب ﻹتمــام بحــوثهم..
ووصــل بــه اﻻهتمــام إلــى مراســلة أعضــاء
البعثات الخارجية..
ســـمح  -ﻷول مـــرة  -بـــدخول الطلبـــة
العرب الكلية؛ حيث كان يرى أن:
"القيـود القوميـة والفواصـل الجنسـية مـا

– اصــطدام حضــارتين -مقــام اﻹنســان فــي
الكون..

شــارك الــدكتور مشــرفة فــي مشــاريع
مصرية عديدة تشجيعًا للصناعات الوطنيـة..
كمـــا شـــارك فـــي إنشـــاء جماعـــة الطفولـــة
سا
المشردة ..كان أول من لقن من حوله درو ً
في آداب الحديث وإدارة الجلسات.

ً
بارعـا علـى
عازفـا
كان الدكتور مشرفة
ً
مغرم ـا بموســيقى جلبــرت
الكمــان والبيــانو،
ً
وســـلفن ،ألـــف الجمعيـــة المصـــرية لهـــواة
الموســـيقى فـــي ســـنة ١٩٤٥م؛ وكـــان مـــن

هــي إﻻ حبــال الشــيطان يبــث بهــا العــداوة
والبغضاء بين القلوب المتآلفة".

أغراضها العمل على تذليل الصعوبات التـي

أنشــأ قس ـ ًما للغــة اﻹنجليزيــة والترجمــة

تحــول دون اســتخدام النغمــات العربيــة فــي

بالكليــة ..كمــا حــول الدراســة فــي الرياضــة

التأليف الحديث.
كون لجنة لترجمة "اﻷوبرتات اﻷجنبية"
ّ

قاموسـ ـا
البحتيـــة باللغـــة العربيـــة ..صـــنف
ً
لمفردات الكلمات العلمية من اﻹنجليزية إلـى

إلى اللغة العربية ..وكتب كتابًا في الموسيقى

العربية.

المصرية توصل فيه إلى أن جميـع النغمـات

يقــول المؤرخــون :إن الــدكتور مشــرفة
أرسى قواعد جامعية راقية ،حافظ فيها علـى
اســتقﻼلها وأعطــى للــدرس حصــانته وألغــى

اﻷخــرى فــي الســلم الموســيقي غيــر الســيكا
والعراق يمكن إلغاؤها أو اﻻستغناء عنها.

اﻻستثناءات بكل صورها ،وكـان يقـول" :إن
مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الـدقيق الـذي
يرتضيه ضميري".

توفي د .مشرفة في ظروف غامضة يوم
اﻻثنين  ١٥يناير  /كانون الثاني ١٩٥٠م.
تم نشر تقارير صحفية فـي ذلـك الوقـت

كان مشرفة حاف ً
ظا للشعر ..ملما بقواعـد
اللغــة العربيــة ..عضـ ًـوا بــالمجمع المصــري
للثقافـة العلميـة باللغــة العربيـة؛ حيـث تــرجم
مباحث كثيرة إلى اللغة العربية.
كــان يحــرص علــى حضــور المناقشــات
والمـــؤتمرات والمنـــاظرات ،ولـــه منـــاظرة
شهيرة مع د /طـه حسـين حـول :أيهمـا أنفـع
للمجتمع اﻵداب أم العلوم؟.
نشر للدكتور مشرفة ما يقرب من ثﻼثين
مقــاﻻً منهــا :ســياحة فــي فضــاء العــالمين –
العلم والصوفية – اللغة العربية كأداة علميـة

تشير إلى أنه تم اغتيالـه فـي إحـدى عمليـات
الموســاد اﻹســرائيلية ضــد العلمــاء العــرب
البــارزين ،ولﻸســف لــم تتحــرك اﻷوســاط
العلمية الدولية للتحقيق بعمق في وفـاة العـالم
المصري.
وتعددت الروايـات حـول وفاتـه ،فيقـول
شقيقه عطية مشرفة :إنه مـات بسـكتة قلبيـة،
أمــا الصــحف واﻹعــﻼم وقتهــا فقــالوا :إنــه
اغتيــال بواســطة الســم ،وقــد يكــون للنظــام
الملكي المصري أو الصهيونية العالمية دور
في قتله.
أما مبـررات النظـام المصـري ،فكانـت:



تشكيل د .مشرفة جماعة تحـت اسـم "شـباب
كبيرا من المثقفـين
مصر" ،كانت تضم عد ًدا
ً
والعلماء والطـﻼب ،وكانـت تهـدف ﻹقصـاء
نظام فاروق الملكي وإعﻼن مصر جمهورية
عربية مستقلة.
وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت
أخبارهــا إلــى القصــر الملكــي؛ ممــا يعطــي
مبررا للتخلص من د .مشرفة.
للقصر
ً
أما الصهيونية العالمية فيكفـي أن نقـول:
إن نظرتهم للطالبة النابغة د .سـميرة موسـى
لــن تختلــف عــن نظــرتهم ﻷســتاذها اﻷكثــر
ً
نبوغــــا د .مصــــطفى مشــــرفة ،ولعبــــت
الصــهيونية لعبتهــا القــذرة وهــي التصــفية
الجسدية ،وكانت نظرة واحدة تعني التخلص
منهما ومن أمثالهما.

نُسب للعالم الغربي ألبـرت آينشـتاين أنـه
نعاه عند موته قـائﻼً" :ﻻ أصـدق أن مشـرفة
قــد مــات ،إنــه مــا زال حيـا بيننــا مــن خــﻼل
أبحاثه ،ونحن في حاجة إلى مواهبه ،بل هـو
خســارة كبيــرة .كــان عبقريـا ،وكنــت متابعًـا
ﻷبحاثه في مجـال الطاقـة الذريـة ،وبالتأكيـد
فهو واحد من أفضل العلماء في الفيزياء".
قــال أديــب عبــدﷲ :لقــد كــان لظهــور
مواهب "مشرفة" في المجال العلمي أثر فـي
كفاحنا القومي ضد النفوذ اﻷجنبي ،فقد عجل
ظهور مواهبه بتحرير اﻹرادة المصرية فـي
مجال العلـوم مـن السـيطرة اﻷجنبيـة ،وكـان
الساسة في كل بلد يتعلمون من مشرفة كيـف
يتم تحقيق اﻻنتصار الضـخم فـي كـل مجـال
من مجاﻻت الحياة .
وقــدمت اﻹذاعــة اﻷمريكيــة د /مشــرفة
على أنـه واحـد مـن أبـرز سـبعة علمـاء فـي
العالم ممن يعرفون أسرار الذرة .
نســــأل ﷲ أن يرحمــــه ويســــكنه مــــع
مخلصـا
الصالحين في الدار اﻵخرة ،فقـد كـان
ً
لوطنه ودينه.
وصلى ﷲ على سيدنا وموﻻنا رسـول ﷲ
وعلى آله وسلم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

ـاهرا ،وتصـــريفها فـــى مرضـــاة موليهـــا
والتحـــدث بهـــا ظــ ً
ومعطيها ..ومع ﻛل ،فإن فعل ذلــك فقــد شــﻛرها مـ ع تقصــيره
فى شﻛرها.







الصبر:
) (١هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور.
) (٢وحبس اللسان عن الشﻛوى.
) (٣وحبس الجوارح عن المعصية.
ومدار الصبر علــى هــذه الثﻼثــة .فــإذا قــام بــه العبــد ﻛمــا
ينبغﻲ ،انقلبت المحنة فى حقِّه إلى منحــة ،واســتحالت البليــة
محبوبـا؛ ﻷن ﷲ لــم يبتلينــا ليهلﻛنــا،
عطية ،وصار المﻛـ روه
ً
وإنما ابتﻼنا ليمتحن صبرنا وعبوديتنا.
وعلى ذﻛر العبودية ،فإن  -تعالى -على العبــد عبوديــة
الســراء .أي :أن لــه-
فــ ﻲ الضــراء ،ﻛمــا لــه عبوديــة فــ ﻲ
ﱠ
سبحانه -على العبد عبودية فيما يﻛره ،ﻛما له عليه عبوديــة
فيما يحب.

ﻛمال العبد فى ثﻼثة أمور:
) (١إذا أنعم عليه شﻛر.
) (٢إذا ابتﻼه صبر.
) (٣إذا أذنب استغفر.
وهذه المنازل الثﻼثة عنوان سعادة العبد ،وعﻼمة فﻼحه
فــى الــدنيا واﻵخــرة؛ ﻷن العبــد يتقلــب بــين هــذه اﻷحــوال
الثﻼث ..نعم من ﷲ تعالى تترادف عليه ،فيزيدها بالشﻛر.


ً
باطنـا،
الشﻛر مبنى على ثﻼثة أرﻛــان :اﻻعتــراف بــالنعم



   

أكثــر النــاس يعطــون ﷲ العبوديــة فيمــا

بـ ين العبــوديتين .فمــن كــان
عب ًدا

قائمـا
فـى الحـالتينً ،

ِّ
بحقــــــه فــــــى المكــــــروه

     
      

.

يحبــــون فقــــط ،غيــــر أن مراتــــب النــــاس

والمحبــوب ،فــذلك الــذى صــدقت عبوديتــه،

وأرجحهم عقﻼً ،وأثبتهم جنا ًنا ،ومﻊ هذا ،فلم

وأقدارهم ،ومنازل قـربهم مـن ربهـم ،تكـون

وأصبح من عباده الذين ليس لعدو ﷲ إبلـيس

يزل بـه عـدو ﷲ؛ حتـى أوقعـه فـ ﻲ معصـية

بقدر شأنهم فى إعطاء العبودية فى المكـاره،

ع َلـ ْي ِه ْم
ْس َلـكَ َ
عليهم سلطانِ  ،إ ﱠن ِع َبادِي َلـي َ

ربه ..وإبليس ﻻ يتمكن من المؤمن إﻻ غيلة،

فالوضـــوء بالمـــاء البـــارد فـــى شـــدة الحـــر

س ْل َ
طانٌ ) الحجر.(٤٢ :
ُ

وعلى غرة وغفلة؛ حتى قد يظن المؤمن أنـه

عبودية ،ومباشرة الزوجة الحسـ ناء عبوديـة،

 ﻻ يستقبل ربه 

والنفقة على العيـال وعلـى الـنفس عبوديـة..



بعـدها ،وأن تلـك الوقعـة

قــد اجتاحتــه وأهلكتــه ،ولكــن ﷲ يفــتح لعبــده

وهــذا مــن ألــوان العبوديــة فــى الســراء؛ ﻷن

ولما علم عدو ﷲ أن ﷲ -تعالى -ﻻ يسلم

المــؤمن بــاب العــودة إليــه بالتوبــة ،والنــدم،

النفس تميل إليها ،فـإذا أتاهـا اﻹنسـان ،وهـو

عباده إليه وﻻ يسـلطه علـيهم َ قـا َل َف ِبع ﱠِز ِتـكَ

واﻻســتغفار ،واﻻنكســار والــذل ،واﻻفتقــار،

صادق النية ،أثيـب عليهـا؛ ﻷنهـا عبوديـة

ﻷ ُ ْغــــ ِو َي ﱠن ُه ْم أَجْ َم ِعــــينَ * ِإﻻ ع َِبــــادَكَ ِمــــ ْن ُه ُم

واﻻســـتعانة ،وصـــدق اللجـــوء إليـــه ،ودوام

فيما يحبه اﻹنسان وفى الحديثَ ) :وفِى ب ْ
ُضـﻊِ

صــ ـينَ ) ص .(٨٣ - ٨٢ :فاســــتثنى
ْال ُم ْخلَ ِ

التضرع والدعاء والتقرب منه -سبحانه -بما

ص َدقَةً().(١
أ َ َح ِد ُك ْم َ

عبــاد ﷲ المخلصــين؛ ﻷنــه ﻻ ســلطان لــه

يمكن أن يقدمه العبد مـن الحسـنات ،وعنـدها

ومــن ألــوان المكــاره الوضــوء بالمــاء

علــيهم ،وذلــك واضــح ممــا تقــدم .فهــؤﻻء

تعلو مرتبة المؤمن بسبب ذلك مرتبته اﻷولى

البارد فى شدة البرد ،وتـرك المعصـية التـى

الصــادقون فــى عبوديــة الضــراء ،وعبوديــة

قبل المعصية ،وعنـدها يقـول الشـيطان) :يـا

اشتدت إليها النفس ،وكذلك النفقة فى المكاره

السراء هم فى حرز ﷲ وحفظه وتحت كنفه.

ليتنى تركته ولم أوقعه(.

وفى الضراء.

على أنه ليس معنى هـذا أنـه يسـتحيل وقـوع

   
    


ً
ألوانـا مـن العبوديـة فيمـا
وقد ذكرنا لـك

أحدهم فى معصية ،وإنما شأنه شـأن الرجـل

ً
وألوان ـا مــن العبوديــة فيمــا
يحــب اﻹنســان،

الــذى يغتالــه اللــص ،وﻻ يبتلــى العبــد إﻻ إذا

يكـــره ،وذكرنـــا أن أكثـــر الخلـــق يعطـــون

وقﻊ فى الغفلة والشهوة والغضب ،وقـد كـان

العبودية فيما يحبون فقط ،ولكن فـرق عظـ يم

آدم أبـــو البشـــر  مـــن أحلـــم الخلـ ـ ق،



وهــذا معنــى قــول بعــض العــارفين :إن
العبد ليعمل الـذنب يـدخل بـه الجنـة ،ويعمـل

الحسنة يدخل بهـا النـار .قـالوا :كيـف؟ قـال:
يعمــل الــذنب فــﻼ يــزال نصــب عينيــه خائفًـا
منه ،مشفقًا ،وجﻼً ،باك ًيا ،ناد ًما ،مستح ًيا مـن
ربه تعالى -ناكس الرأس بـين يديـه ،منكسـر
القلــب لــه ،فيكــون ذلــك الــذنب أنفــﻊ لــه مــن
طاعات كثيرة ،بما ترتب على هذا الذنب من
أمور سعادة العبد وفﻼحه؛ حتـى يكـون ذلـك
الذنب سبب دخوله الجنة .ويفعل الحسنة ،فﻼ
يزال ﱡ
يمن بها على ربه ،ويتكبر بهـا ،ويـرى
نفســه شــيئًا ،ويعجــب بهــا ،ويســتطيل بهــا،
ويقول :فعلت ،وفعلت ،فيورثه مـن العجـب،
والكبر ،والفخر ،واﻻستطالة ،ما يكون سبب

َاس ٱل ﱠنفَائ ِِس َبلْ
َوٱلـ ﱡرو ُ
ح مِ ْنكَ َوأ َ ْنف ُ

مــن آذى لــى وليـا فقــد آذنتــه بــالحرب ،ومــا

ُمحِ ي ُ
ضلِكَ ٱ ْل َعالِﻲ
ع ْرشِكَ لِﻲ مِ ْن فَ ْ
ط َ
سانٌ تَ ُم ﱡن ِب ِه
َوٱلقَـ ْو ُل َوٱ ْل ِف ْعـ ُل ِإحْ َ
َو َم ْن أَنَا ٱ ْل َع ْب ُد هَبْ لِﻲ ٱ ْل َخي َْر ِلـﻶ ِل

ويصغر نفسه عنده ،وإن أراد به غيـر ذلـك،

روح عبدى المؤمن ،يكره الموت ،وأنا أكره
ى عبـدى
إساءته وﻻ فرار منه ،وﻻ يتقرب إل ﱠ

عـجْ ٍز فَأ َ ْش ِه ْدنَا
ُك ﱡل ٱ ْل َع َوا ِلـ ِم فِـﻲ َ
ب َو ِإ ْق َبـا ِل
َج َما َل َوجْ ِهكَ فِـﻲ َجـ ْذ ٍ
ضلِكَ فِﻲ
ي أ َ ْن َع ْمـتَ فَ ِ ّرحْ نَا ِبفَ ْ
َم ْوﻻَ َ

بأحسن من أداء ما افترضته عليه ،وﻻ يزال
ى بالنوافل؛ حتى أحبـه ،فـإذا
عبدى يتقرب إل ﱠ

ُد ْن ًيـا َوآ ِن ْس ِنـﻲ حِ ِلّـﻲ َوت َْر َحا ِلـﻲ
ع ْنـكَ فِﻲ َي ْو ِم ٱل ِلّقَا َحتﱠى
َو َر ِ ّ
ضنِﻲ َ
ص َ
سآ ﱠ ِل
طفَـ ٰى فَ ْ
أ ُ َجـا ِو َر ٱ ْل ُم ْ
ضـﻼً ِل َ

أحببته كنت سمعه وبصره ويده وساعده().(٢
أيض ـا) :إن ﷲ يحــب
وقــد قــال رســول ﷲ
ً
مـن أحب لقاه ،ويكره من كره لقاه() .(٣وقال

ع ِ ّم ْمهُ
هَبْ لِﻲ ٱ ْل َم ِزي َد َج َماﻻً مِ ْنكَ َ
س ِْرهُ فِﻲ ٱ ْل َحا ِل
س ِّيدِي َي ّ
َيـ ْو َم ٱل ِلّقَـا َ
ضا ٱ ﱡ
لز ْلفَى
علَ ٰى َن ْي ِل ٱ ِ ّ
لر َ
ِب ِه أ َ ِع ّنِﻲ َ

أيضًا) :إذا أحـب ﷲ العبـد قـال لجبريـل :يـا
جبريل إنى أحب فﻼ ًنا فأحبه ،فينادى جبريـل

سـؤْ ِل
يب ٱل ُ
َوٱ ْل ُحـبّ ِ مِ ْنـــــــكَ ُمـ ِج َ

هﻼكه ،فإذا أراد ﷲ -تعـالى -بهـذا المسـكين
خيرا ،ابتﻼه بـأمر يكسـره بـه ،ويـذل عنقـه،
ً

شككت فى شىء أنا فاعله تشككى فى قـبض

فى أهل السماء :إن ﷲ أحـب ً
فﻼنـا فـأحبوه،
فيحبه أهل السماء ،ثم توضﻊ لـه المحبـة فـى
اﻷرض؛ حتى يحبه أهلها().(٤




وكما يحصل بخصوص المحبـة يحصـل

خــﻼه وعجبــه وكبــره ،وهــذا هــو الخــذﻻن

قال ﷲ َ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـواْ َمـن

بخصــوص الكراهــة -فالمحبــة مشــتقة مــن

الموجب لهﻼكه ،فإن العارفين كلهم يجمعون

ف َيـأْتِﻲ ّ ُ ِب َقـ ْو ٍم
عـن د ِ
َي ْرتَ ﱠد ِمـن ُك ْم َ
ِينـ ِه فَ َ
سـ ْو َ

ال َح ﱠبةِ ،وهى البذور التى تسقط فـى اﻷرض،

علــى أن التوفيــق هــو أن ﻻ يكلــك ﷲ تعــالى

يُحِ ﱡب ُه ْم َويُحِ بﱡو َنهُ) المائـدة .(٥٤ :وقـال :

فاسم الحـب قـد جعـل لمثـل هـذه الحبـة؛ ﻷن

إلى نفسك.

َ و ِمـنَ ﱠ
ُون ّ ِ أَنـدَادًا
النـ ِ
اس َمـن َيتﱠ ِخـذُ ِمـن د ِ

المحبة هى أصل الحياة ،كمـا أن الحبـة هـى

ِ ّ ّ ِ

أصل النبات ،فكما أن الحبوب إذا بعثرت فى

)البقـــرة .(١٦٥ :وقـــال رســـول ﷲ :

اﻷرض اختفت ،ونزل عليها الماء والشـمس

عجْ ِزي َع ِن ٱل ﱡ
ش ْك ِر ُ
ش ْك ِر ٱ ﱠ ِ ِبﭑ ْل َحا ِل
َ
فَـإِ ﱠن قَـ ْولِﻲ َوفِـ ْعلِﻲ دُونَ آ َمـالِﻲ
ع ْقلِﻲ َبلْ َوﻻَ ُروحِ ﻲ
لَ ْم يُحْ ِ
ص نُ ْع َماكَ َ
صي ِل إِجْ َما ِل
ع ْن تَ ْف ِ
ع ِن ٱ ْل َحص ِْر َ
َجلﱠتْ َ

ش ﱡد ُحبا
يُحِ بﱡو َن ُه ْم َكحُبّ ِ ّ ِ َو ﱠالذِينَ آ َم ُنو ْا أَ َ

)سمعت جبريـل يقـول عـن رب العـزة :



والبرد والحر ،ومﻊ ذلـك لـم تفسـد بـاختﻼف

الفصـــول ،لكنهـــا تنمـــو وتخـــرج الزهـــور،

المحبــة هــى ثــوران بالقلــب

وتعطى الثمار ،فكذلك المحبة إذا سـ كنت فـى

فـــى اشـــتياق إلـــى الجمـــﻊ

القلب لم تتغير بحضـور وﻻ بغيبـة ،وﻻ بـألم

بمحبوبــه ،وكمــا أن الجســم

وﻻ بلذة ،وﻻ بفرقة وﻻ بجمﻊ.

يبقـــى مـــﻊ وجـــود الـــروح


 
     
     
     
.

ورأى آخر :وهو أن المحبـة مشـتقة مـن

فكذلك القلب يبقى مﻊ المحبة ،والمحبـة تبقـى

شــرحت مقــام المحبــة وأحوالهــا فــى كتــاب

الحُبّ ِ ،وهو ال ِقد ُْر المفعم بالمـاء العـذب؛ ﻷن

مﻊ مشاهدة الجمـﻊ بـالمحبوب ،والحـب اسـم

)أصول الوصول( وغيره .ول ﱠما كان ﷲ 

المحبة إذا جمعت فى القلب ومﻸته ﻻ توجـد

لخــالص المحبــة؛ ﻷن العــرب يســمون )نــن

ً
ومنزهـا
عليا عظي ًما ،فـﻼ تدركـه اﻷبصـار،

محﻼً للتفكر فى غير الحبيب .والحـب سـمى

العين( بإنسانها ،كمـا يسـمون سـويداء القلـب

عــزة ومج ـدًا ﻻ تجانســه اﻷرواح الطــاهرة،

بالمحبة؛ ﻷنه يمحو من القلب كـل مـا سـوى

بحبة القلب ،وتلك هى كرسـى المحبـة ،وأمـا

وﻻ تشــاكله العقــول الكاملــة ،فكيــف يدانيــه

المحبوب.

اﻷولــى فهــى للرؤيــا ،لــذلك فالقلــب والعــين

الحس أو الجسم؟!.

ورأى آخــر :هــو أن المحبــة مشــتقة مــن

نظيران فى المحبة .والمحبة هى ميـل القلـب

الحــب ،وهــو )الســيبة( التــى تعلــق عليهــا

بجاذبة قاهرة ،وهى محبة العبد لربه.

القربة؛ ﻷن المحب يحمل بكل سهولة كل مـا



عيبـا،
فرضه المحبوب أيا كان ذلك شرفًا أو ً
سرورا ،أو عدﻻً ،أو قذى.
أو أل ًما ،أو
ً
الحـبّ ِ،
ورأى آخـر :المحبــة مشــتقة مــن َ

) (١ص ـ ح م ــل ــاب ب ــان أن اس ـ ال ـ قة قــع
عل ـ ــى ـ ــل نـ ــ ع مـ ــ ال عـ ـ ـ وف  ٨٣/٣ح،٢٣٧٦
وس

هى إيثار العبد ربه على كل شﻲء؛ حتى
يتأله له دون كل شىء ،ويشتغل بذكره عمـن

ال هقى ال

ــاب وجـ ه ال ـ قة ١٨٨/٤

ح ،٧٦١٢وف ـ ـ ــى م ـ ـ ـ اﻹم ـ ـ ــام أح ـ ـ ـ ٣٧٦/٣٥
ح.٢١٤٧٣
) (٢أخ جـ ـ ــه ال ـ ـ ــار  ٢٣٨٤/٥ح ،٦١٣٧واب ـ ـ ـ

سواه ،ويحترق ُحبـا فيـه وشـوقا إليـه؛ حتـى

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  ٥٨/٢ح ،٣٤٧وال هق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٢١٩/١٠

جمﻊ َحبﱠة ،وهى سـويداء القلـب التـى تسـكن

تكشف له الحجب فيراه.

ح.٢٠٧٦٩

فيها المحبة ،ففى هـذه الحالـة المحبـة تسـمى



) (٣ذ ه ال ــار  ٢٣٨٦/٥ح ٦١٤٢بلفـ ) :مـ

على اسم مسكنها .وذلـك تعبيـر متـداول فـى
اللغة العربية.
وبعض العارفين يشـتقونها مـن الحبيـب،
وهو البرد الذى ينزل مـﻊ شـدة المطـر؛ ﻷن

هــــى إيثــــار مــــن ﷲ تعــــالى لعبــ ـ اده
المخلصين ،يرفعهم بـه إلـى مقـام المقـربين،

أح ـ ـ ـ

لقـ ـ ــاء ﷲ أح ـ ـ ـ

ﷲ لقـ ـ ــاءه( ،وذ ـ ـ ـ ه م ـ ـ ــل

ِ
اء ﱠ ِ أَ َح ـ ﱠ
 ٦٥/٨ح ٦٩٩٦بلفــ َ ) :مــ ْ أَ َحــ ﱠ لَق ـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اءهُ(.
اء ﱠ َ هَ ﱠ ُ لَق َ
اءهَُ ،و َم ْ َ هَ لَق َ
ﱠ ُ لَق َ

ويشرفهم به بمعية رب العـالمين ،ويـواجههم

) (٤أخ جـ ـ ـ ـ ــه أح ـ ـ ـ ــ  ٤١٣/٢ح ،٩٣٤١وم ـ ـ ـ ـ ــل

به فـى مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر ،وقـد

 ٢٠٣٠/٤ح ،٢٦٣٧واب ح ان  ٨٦/٢ح.٣٦٥



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








لسابق علمه 

ولمــا كــان هــذا الخطــاب والشــهود
فيهم بـأن بنـي

والعهــد لجميــع بنــي آدم كــان ذلــك

آدم إذا ﻻبســت أرواحهــم أشــباحهم

دلـ ً
جميع ـا بــد ًءا،
ـيﻼ علــى إيمــانهم
ً

أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم

ولكن؛ ما بال قوم يكفرون بعد هذا

ومﻼذهم هذا المشهد الرباني؛ فأخذ

اﻹيمان؟!.

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

َهذَا َغـافِ ِلينَ 

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

)اﻷعـراف،(١٧٢ :

ينصـرانه
يهودانه أو ِ ّ
الفطرة َ فأبواه ّ ِ

أي :احذروا أن تنسوا هـذا المشـهد

أو يم ِ ّجسانه( "البخاري ومسلم".

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

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

فإنني ﻻ أقبل بعـد هـذا الشـهود

فمـن أوفـى بعهــده فـي الــدنيا فـاز ونجــا،
َ ،(١٧٢

َع ْن َهذَا غَافِلِينَ 
عذرا.
ً

ومـن خان العهد وخالف الوعد خسر وهلـك كمـا

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

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

أنه سبحانه ﻻ يقبل عـذر معتـذر بعـد هـذا الـدليل

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

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



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

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

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

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

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

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

البصائر قبل اﻷبصـار ،والسـابقة والخاتمـة مجهـوﻻن للمـؤمنين قبـل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فيكَ العوال ُم كلﱡــهـــا ُ
طـ ِو َيتْ فَ َهـلْ

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

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

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

ب َخ ِل
ﻻ يُ ْشــــ َهدَن إﻻ لــــذي قـل ٍ

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

اﻷكوان بعد شـهـــو ِد ِه
أَأَ ِن ْســـتَ بـ
ِ

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

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

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

دس أو ُل َمــنـ ِز ِل
تُومِ ي بــأن القــ َ

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

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

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

فيكَ المعانـــي مـشــرقاتٌ بالذي

وقالبــه؛ ﻷن الــذكرى نفعتــه وزادت فــي إيمانــه وكشــفت لــه مشــهد

صــفَا بـتــأ َ ﱡه ِل
يرقى به أهــــ ُل ال ﱠ



الراشدين؛ ﻻفتتانه بالدنيا واستسﻼمه لغوايتها ،وله أكثر من كلمة فـي
نعود فنقول :إن الطبري يسـند هـذه اﻷخبـار إلـى أصـحابها ،وﻻ

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

يسوقها مسـاق التشـهير؛ ﻷنـه اتخـذ مـن هـذا الخبـر دلـيﻼً علـى فقـه

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

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

ظهرا لبطن وانقطعت إليهـا فانقطعـت لـي"… ويقـول فـي
تضجعتها
ً

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

بعضها من خطبة بالمدينة" :إن أبا بكر  لم يرد الدنيا ولـم تـرده،

ِسـاءِ ) النسـاء(٢٢ :
لقوله تعالىَ  :وﻻَ تَن ِك ُحوا َما َن َك َح آ َبا ُؤ ُكم ِ ّمنَ ال ّن َ

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

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

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

وما من تربية ليزيد تصلحه للخﻼفة بعد هذا "التنعيم" الذي يملـي
له في شهواته ،وهو مقدم على رئاسة قريبة عهـد بـابن الخطـاب بـل

لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم".
وكأنما كـان يشـهد علـى نفسـه هـذه الشـهادة تواضـعًا مـ ن جهـة،

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

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

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

مـدبرا لشـئونهم
ﻻ يرتضونه قدوة للصـﻼح والتقـوى ،فهـم مرتضـوه
ً

والجواري على سنة القياصرة والشواهين ،ولوﻻ تلك الخليقة اﻷموية

وقائ ًما على مصالح دنياهم.

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

ويشعر معاويـة بالمنازعـة بـين الخليقـة اﻷمويـة وآداب المـروءة

وسط الذكاء  -أن هذه التربيـة ﻻ تعـد إنسـا ًنا لحياطـة الملـك المنتـزع

العربية ،كمـا يشـعر بالمنازعـة بينهـا وبـين آداب الـ دين ،فـإن طالـب

بالحيلــة والحــول ،قبــل اســتقرار اﻷمــور بــين مطــامع اﻷقربــاء مــن

السيادة يكره أن ينزل في منزلـة دون منـازل الشـرف والكرامـة بـين

ً
فضﻼ عن الغرباء.
العشيرة

قومه ،فإن لم يكره ذلك حبا للخلق المأثورة فلعله يكرهه حبـا لنفسـه،

وكان معاوية ينازع طبعه بين الخليقة اﻷمويـة وبـين آداب الـدين
الــذي يتــولى خﻼفتــه ،فينــزل بنفســه درجــات دون منزلــة الخلفــاء

وغيرة على سيادته وعلوه في نظر المكبرين ﻵداب المـروءة ،سـواء
تحلوا بها أو تجردوا منها.



ومـن نـوادر معاويــة فـي هــذه المنازعـة المتكــررة بـين خﻼئــق
عشيرته ،وآداب العرب عامة أنه جلس يو ًما مع خاصته يسألهم فيما
بقي له ولهم من لذات الحياة بعد ذهاب الشباب ،فإذا هي عنده لـذات
ﻻ تعدو مذاق الشراب السائغ وسـروره بـالنظر إلـى بنيـه ،ثـم نبهـه
منبــه إلــى إســفافه هــذا ،فانتبــه ولــم يكــابر طبعــه؛ ﻷن اﻷمــر وراء
المكابرة بإجماع العرف وإجماع الدين.
يومـا علـى معاويـة
روى الواقدي أن عمرو بن العـاص "دخـل ً



بعدما كبر ودق ومعه موﻻه وردان ،فأخذا في الحديث وليس معهما
أحد غير وردان ،قال عمرو :يا أمير المؤمنين! ما بقي مما تسـتلذه؟
فقال :أما النساء فﻼ أرب لي فيهن ،وأما الثياب فقد لبست مـن لينهـا
وجيدها؛ حتى وهى بها جلدي فما أدري أيها ألين ،وأما الطعـام فقـد
أكلت من لذيذه وطيبه؛ حتى ما أدري أيـه ألـذ وأطيـب ،وذكـر مثـل
ذلك عن الطيب وغيـره مـن منـاعم الحيـاة ،ثـم قـال :فمـا شـيء ألـذ

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

عندي من شراب بارد في يوم صائف ،ومن أن أنظر إلى بني وبني

إلى صاحبه أﻻ ينزل طواعية عن مأثرة يرتفع بها غيـره ،وﻻ يسـعه

بني يدورون حولي.

أن ينكرها.

وعطف معاوية سائﻼً :فما بقي منك يا عمرو؟

وهكذا كانت الخليقة اﻷموية مع المروءة العربية فـي كـل مـأثرة

قال عمرو :مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته.

محمودة بين عشائر العرب الكبـرى ،وبـين العـرب خاصـة وعامـة،

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

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

قال وردان :صنيعة كريمـة سـنية أعلقهـا فـي أعنـاق قـ وم ذوي

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

فضل واصـطبار ﻻ يكـافئونني بهـا؛ حتـى ألقـى ﷲ تعـالى ،وتكـون

ولكن التسليم للمنقبة شيء والجهد في تحصيلها شيء آخر … ولهذا

لعقبي في أعقابهم بعدي.

مضى تاريخ بني أمية في الجاهلية ولـيس بيـنهم واحـد معـدود حـين

فقال معاوية :تبا لمجلسنا سـائر اليـوم … إن هـذا العبـد غلبنـي
وغلبك"…

يعد العرب فرسانهم المقدمين وأجـوادهم المشـهورين ،وذوي النجـدة
من صفوة عشائرهم ونخبة ساداتهم ،وظهر فيهم الشجعان في صدر

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

اﻹسﻼم كيزيد بن أبي سفيان ،وهو أخ غير شقيق لمعاوية ،ولكنـه ﻻ

يستبقي من متاع الدنيا الذي عجز عنه إﻻ شـيئًا يـذاق ،وشـيئًا يسـره

يحسب عندهم وﻻ عند غيـرهم مـن فرسـان هاشـم فـي جيـل واحـد،

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

ي ٍ وحمزة.
كعل ّ

يجحدها ولم يعزب عنه حميد أثرها.



تجــري بــين يــدي فرحــة ،تضــرب

تتطلعين إلـى أجنحـة الغضـب المقـدس التـي

ضــفائرها الســوداء الــريح .لــم أكــن

ترفرف في الميادين يوم الزحف اﻷكبر.

أدري فـــي هـــذه اللحظـــة أن هـــذه

اﻵن ﻻ رأى شــــيئًا لــــه جنــــاح ســــوى

الصغيرة المفعمة بالبهجـة تنسـج لـي

ضفائرك العفية ،حين تهتـز فـي وجـه اﻷيـام

من خصﻼتها قيدًا ناع ًما ،ربما يكون مشنقتي

البليدة ،لكنها ﻻ تحجب عني كل ما نذرت له

في قادم أيامي العصيبة.

نفسـيً .
هنيئـا لــك بانكسـاري ،هنيئًـا لـي بــه،

بعــد كــل هــذا الصــراخ فــي الســاحات،

يــا فلــذة كبــدي التــي ذهبــت عنــي ،مــا

والريح التي كنا نطلقها في الشـوارع النائمـة

تطلبينه أمر ،أنت هناك تـرفلين فـي عرقـي،

فتهب هاتفة وتتبعنا ،والنور الذي كان ينساب

نهـرا فتسـبحين فيـه فـوق
يتجمع حتى يصير ً

مــن قبضــات أيــدينا التــي تــدق الهــواء فيبــدد

أجنحـــة الفـــرح ،ولـــيس بوســـعي ســـوى أن

العتمــة ،ســأقف هنــا فــي منتصــف الطريــق،

أتعرق بﻼ توقف كي أمد نهرك بماء جديد.

غريب فـي الشـوارع ،أرى الظهـر ضـحى،

الس ـ ﱠجان ،لكنــي
ﻻ أهــاب الســلطان ،وﻻ ﱠ

وشمس الصيف غي ًما رماديـا ً
كثيفـا ،والنـور

رهن إشارة من خنصرك الغض .ﻻ أريـد يـا

ً
ً
مسـربﻼ بليـل بهـيم ،ﻻ أري
ظﻼ ،ثم أمضي

ابنتــي أن أحملــك فــوق طاقتــك ،وأنــا الــذي

من الدنيا سـواها ،فـي أيامهـا اﻷولـى .كانـت

رأيتك ترقصين أمام الشاشـة الزرقـاء وأنـت



فالجســد الــذي يتأهــب كــي يخــونني فــي هــذا
العمر ،سرعان ما ينتفض على كفيك ،ويعود
إلى سيرته اﻷولى ،غير هيﱠاب بشـيء سـوى
ً
طريق ـا ً
آمن ـا وســي ًعا أمــام قــدميك
أن يفــرش
اللتين تتقدمان إلى اﻷمام في أرض حرة.

وأنت هناك حيث ﻻ أعرفك ،ولم أر بعـد
محيــاك البــريء ،وأنــت تكــرهين الضــيق،

وتتوقين إلى براح العيش ،كنت موجودًا دون

فأنــا أدرك هــذا ،ولــذا أزلــت الحــوائط بينــي

وحاضرها كماضيها ،بينما اﻵتـي قـد ذهـب،

ً
فراغـا .أنـا
أن تريني ،فليس كل مـا ﻻ يـرى

وبينك حتى قبل أن أولد ،فإن قام جدار؛ حتى

والذاهب قـد أتـى ،فيحتضـن الـذي راح ذلـك

من ظل رزقه الوفير معلقًا في السماء ،فنزل

لو كان خفيضًا هشًا ففي هذا موتي ،لكنـك ﻻ

الذي تنتظره ،ويتوقـف الـزمن أمـام مكانهـا،

حين وضعت يـدي فـي يـدك للمـرة اﻷولـى.

تــدعيني أمــوت أب ـدًا ،فكــل الجــدران تــنقض

ويتمدد المكان أمام زمانها .هذه التي هي أنا،

ليس بوسعي أن أنسى أن ما يمﻸ بطني راقد

وتزول تحت وابل دعواتك الصامتة.

وأنا الذي هـو هـي ،وكـل الضـمائر وأدوات

في كفيك .ربما كنت في أحﻼم ليلـك ،أو فـي
نـورا ،أو
شرودك بينما الشمس تمﻸ اﻷرض
ً

أيهــا المطــر الــذي مــن دونــه ﻻ تمضــي
ي سوى فوق اليباب.
قدم ﱠ

الوصل تتهادى إليهـا ،وتكـون لهـا ،فتأخـذها
ي ،فأقبلها وأردها إليهـا ،فهـي لهـا
وتهديها إل ﱠ

كنت في السطور التي تخطينها على الورق،

أيتهــا الــدنيا التــي رســموا حظــي فيهــا،

وأنت تتمنين أن يفـتح ﷲ لـك البـاب نحـوي.

وحــددوا كــذلك نصــيبي مــن اﻵخــرة ،فــوق

لــيس بوســعي أن أنســى أننــي أشــرب مــاء

باطن كفك اليمنى .افتحيها كـي آخـذ مـا لـي،

هي مريدي وأنـا شـيخها .معهـا تحضـر

حياتي من بين أصابعك ،التـي تتـراقص فـي

واغفري نزقي وجهلي بمقامك يا طفلتي التي

كــل المقامــات :الســكر والغيــاب والشــهود

فــرح؛ ﻷن الحيــاة أعطتــك بعــض مــا كنــت

ً
مطمئنـا ،مـا
تنير ضحكتها طريقي ،فأمضـي

والذهاب واﻹياب ،وذلك الذي يقف على باب

تريدينه .مكلف أنا بأن أرفرف وراء أحﻼمك

وراء ظهري لي ،وما هو أمـامي لـك ،فأنـت

المجنحة ،التي ﻻ تتوقف عـن الطيـران ،وأن

اﻵتية ،وأنا الراحل في الغياب.

أرى طريقي ﻻ ينتهي سوى إلى البراح الذي
ً
امتنانــا .لســت ســوى
تقفــين فيــه ،ترقصــين

بما فيها أنا ،وهي لي بما فـي هـذا كـل الـذي
تريده .هي شيخي وأنا مريدها.

الزمن ،وهي التي دخلته دون أن تدعو أحـدًا
كي يتبعهـا ،سـوى أنـا .وذلـك الـذي هـو أنـا
أتبعها غير عـابئ بمـا يجـري ،ومـا يسـري،

ي ماضيها كحاضـرها،
تلك التي يعيش ف ﱠ

وما يلوح هناك فـي صـفحة السـماء البعيـدة،

دعوتك التي أطلقتيها في أيام شدة .أنا النافـذة
ويتهادى حتى يحط في المسافة الفاصلة بيني
ي ،وأنـا
التي شققت لها الجدار ،كي تطلي عل ﱠ
وبينهــا ،فتقطفهــا أصــابعنا التــي تتﻼقــي فــي

جــالس هنــاك فــ ي انتظــارك عنــد أطــراف

لهــف ،لتقتــل المســافات ،واﻷوقــات ،فيعــود

اﻷرض ،أو تحت صفحة السماء المعلقة بهـا

الــذي راح ،يتجلــي فــي كــل مــا يحضــر،

قلبك.

وأصير أنا من مات والذي ُولد ،وتصير هي

أيتهــا الطيبــة التــي تمنــت مــن ﷲ فجــاد

ما يستعصي على العدم ،وهي ما قد ُوجد.

عليها ،اعتبريني بعض جوده الذي ﻻ حد له،





عظــم علــى أئمتــه رمــي



خصــومهم بــالتكفير…ثم
إن تحصيل هـذا اﻷصـل

أوﻻً :لقــد انتصــر أئمــة المــذهب اﻷشــعري فــي مبحــث التوحيــد

العقـــدي – عـــدم تكفيـــر

لمعتقــد الســلف الصــالح ،القــائم علــى اﻹثبــات المفصــل والمجمــل

أهل القبلة من المسلمين-

للصفات على خﻼف اتجاهات كﻼمية أخرى ،اختـارت النفـي مـذه ًبا

واســــتيعابه ضــــروري

لها ،أو سقطت في أوحال التشبيه والتجسيم.

لمواجهة بعض التيارات

ﺛﺎن ًيﺎ :لقد استعان أئمة المـذهب اﻷشـعري بالتأويـل بوصـفه أداة
لتحقيــق التنزيــه فــي صــورته الشــرعية ،ضــدا علــى عقيــدة التشــبيه
والتجسيم المرفوضة إسﻼميا .كل ذلك فـي إطـار التأويـل التفصـيلي
للنصوص الموهمـة للتشـبيه ،وفـي احتـرام كامـل لنصـوص الشـرع
الحكيم.
ﺛﺎﻟﺛ ًﺎ :لقد توسط أئمة المذهب اﻷشعري في عﻼقة العقل بالنقـل،
مع اﻻنتصار لمنطـق الشـرع ،فبعـد التسـليم بكـون العقائـد اﻹيمانيـة

الفكرية التي تع ـي د إنتـاج







فكــر تكفيــري تضـــليلي
عدمي من حيث المنهج،
تيئيسي من حيث اﻷبعـاد
والمضامين.
ﺳــﺎ :لقــد تميــز
ﺧﺎﻣ ً
المــذهب اﻷشــعري فــي

عا ابتداء ،توسل أئمـة المـذهب اﻷشـعري بالعقـل
اﻹسﻼمية ثابتة شر ً

مجـال اﻻشـتغال العقــدي

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

اﻹسﻼمي بوسـطية تقـوم

يوجبها كما يقول الشهرستاني.

على أساس التوفيق بـين

راب ًعﺎ :لقد رفض أئمة المذهب اﻷشـعري تكفيـر أهـل القبلـة مـن

المــــــذاهب الكﻼميــــــة

المسلمين ،ومما أثر عن اﻹمام اﻷشعري رحمه ﷲ كما يـذكر زاهـر

اﻹســـﻼمية .وقـــد التـــزم

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

أئمــة المــذهب اﻷشــعري

اﻷشعري في داري ببغداد ،دعاني فأتيته ،فقـال :اشـهد علـي أنـي ﻻ

هـــذا المـــنهج الوســـطي

أكفر أح ًدا من أهل هذه القبلة؛ ﻷن الكـل يشـ يرون إلـى معبـود واحـد

ال ـت ـ وفيقي فـــي عـــرض

وإنما هذا كله اختﻼف العبارات.

جميــع عناصــر العقيــدة

وهذا المبدأ العقدي أصبح راس ًخا في المـذهب اﻷشـعري ،حيـث



العقيـدة اﻷشـعرية كانـت

اﻹسﻼمية :اﻹلهيات والنبوات والسمعيات واﻹمامة العظمى.
دﺳ ـﺎ :لقــد أدرك أئمــة المــذهب اﻷشــعري مكانــة الصــحابة -
ﺳﺎ ً

راســـخة بـــين العلمـــاء

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

المحليـــين واجهـــت وﻻ

منهم والطعن فيهم مدخل لهدم الدين من الداخل.

زالـــت تواجـــه هجمـــة

ومــن ثــم رأينــا أئمــة المــذهب اﻷشــعري يخصصــون فــي آخــر

جاهلية شرسـة لـم تـؤثر

مؤلفاتهم العقدية مبحثًا مهمـا لبيـان عقيـدة أهـل السـنة فـي الصـحابة،

إﻻ في من ﻻ علم له وﻻ
معرفة ،ﻻ تثبت عند كل

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

باحــــث عــــن الحقيقــــة

نصــوص الشــرع الحكــيم ،وفــي نطــاق استحضــار قــيم اﻻخــتﻼف

المبنيــــة علــــى مــــنهج

المحمود الناتج عن اﻻجتهاد الذي وصفوا به جميعهم ،على أن اﻷسلم

الصـــــحابة والتـــــابعين

للــدين عــدم الخــوض فــي شــيء مــن ذلــك؛ ﻷنــه كمــا قــال بعــض

الصــحيح ولــيس ادعــاء.

المعتبرين ”:تلك دماء طهر ﷲ سيوفنا منها ،أفﻼ نطهر ألسنتنا".

وكــــان ذلــــك بفضــــل

ﺳﺎب ًعﺎ :من المقرر في المذهب اﻷشعري أن اﻹمامة العظمى هي

منارات علميـة تاريخيـة

خﻼفة لرسول ﷲ  في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة .ومـن ثـم

مثــــل منــــارة اﻷزهــــر

أوجب أئمة المذهب اﻷشـعري علـى جميـع أفـراد اﻷمـة طاعـة ولـي

الشـــــريف والزيتونـــــة

اﻷمر وعدم الخروج عليه .يقول ابـن أبـي زيـد القيروانـي) :والسـمع

والقـــــرويين والمنـــــارة

والطاعة ﻷئمة المسلمين من وﻻة أمورهم وعلمائهم(.

اﻷسمرية ،وغيرهـا مـن

ويقول اﻹمام أبو جعفر الطحاوي):وﻻ نرى الخروج على أئمتنـا

منــارات الفقــه الشــرعي

ووﻻة أمورنا وإن جاروا ،وﻻ ندعو على أحد منهم ،وﻻ ننزع ي ًدا من

التاريخية المحلية ،وهـذا

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

ﻻ يعنـــي أنـــه لـــم تقـــم

ندعو لهم بالصﻼح والنجاح والمعافاة ،ونتبع السنة والجماعة ونجتنب

مجــادﻻت تاريخيــة بــين

الشذوذ والخﻼف والفرقة( ،وهذا المعتقد هـو الـذي أجمـع عليـه أهـل

بعــض علمــاء المنطقــة

السنة أصحاب الحديث .كما يذكر اﻹمام اﻷشعري وينتصر له.

بعــــد القــــرن الســــادس
الهجــــري ،وقــــد كــــان



التعبيـــر عـــن الخـــﻼف

أســهمت اﻷشــعرية رفقــة المــذهب المــالكي والتصــوف الســني

ـورا فــي الســجال
محصـ ً

الجنيدي ،في خلق انسـجام مـذهبي وعقـدي فـي ليبيـا ومنطقـة شـمال

العلمـــي بـــين العلمـــاء،

كثيرا مـن القﻼقـل والفـتن التـي كانـت تقـع فـي
وغرب إفريقيا ،ج ﱠنبه
ً

اﻷمــر الــذي زادت بــه

مناطق مختلفة من العالم اﻹسﻼمي بسبب الخﻼفات العقدية ،وبـالرغم

اﻷشـــــعرية والمالكيـــــة

من بروز اتجاهات عقدية غيـر أشـعرية وافـدة فرضـت بـاﻹغراءات

والصـــــوفية رســـــو ًخا

المادية وبالدعاية الممنهجة منذ بدايات القرن الهجري الحـالي ،إﻻ أن

وتألقًا.






بقية :الفضائل الخاصة:

 -٣أعمام النبى 
 -٢حمزة بـن عبـد المطلـب  :سـيد
الشهداء:
نسبه ومولده:
إنــه حمــزة بــن عبــد المطلــب  عــم

أسلم فى السنة الثانية بعد البعثة النبويـة،

فآذاه وس ﱠبه ،وبلـغ منـه مـا يكـره ،فانصـرف

الرسول  ،وأخوه فى الرضاعة ،وكـان

وقيل :فى السنة السادسة بعد دخول الرسـول

عنه ولم يكلمه ،فغضب حمزة ،وأسرع نحـو

قد ولد قبل النبى بسنتين ،وأرضـعتهما ثويبـة

دار اﻷرقم؛ حيث كان حمزة 

فى رحلـة

أبى جهل فوجده فى جمع من قريش :فضربه

موﻻة أبى لهـب ،وكـان يكنـى بـأبى عمـارة،

صيد ،ومر أبو جهل علـى رسـول ﷲ 

حمــزة بــالقوس فــى رأســه ،وأصــابه إصــابة

وكان حمزة صديقًا ﻻبـن أخيـه محمـد 

عند الصفا فآذاه وسـ ﱠبه وشـتمه ،ورسـول ﷲ

شديدة ،ثـم قـال لـه :أتشـتمه وأنـا علـى دينـه

قبل البعثة ،حيث عاشا سويا ،وتربيا معًا.

ساكت ﻻ يتكلم وﻻ يرد عليه ،وكانت خادمـة

ي إن اسـتطعت؟
أقول ما يقول ،فَ ُر ﱠد ذلك علـ ﱠ

إسﻼمه ودفاعه عن النبى :

لعبد ﷲ بن جدعان تسمع ما يقول أبو جهـل.

فقــام جماعــة مــن بنــى مخــزوم )قبيلــة أبــى

فانتظرت حتـى عـاد

جهل( إلـى حمـزة ليضـربوه ،فقـال لهـم أبـو

حمــزة مــن رحلتــ ه،

جهل :دعوا أبا عمـارة فـإني وﷲ قـد سـببت

وكــان يمســك قوســه

ابن أخيه سبا قبي ًحا ]ابن هشام[.

المفكر الصوفي
المستشار


فــى يــده ،فقالــت لــه

فلما أصبح ذهب إلـى الكعبـة ،ثـم توجـه

الخادمــــة :يــــا أبــــا

إلــى ﷲ بالــدعاء أن يشــرح صــدره للحــق؛

عمارة ،لو رأيت مـا

فاســتجاب ﷲ لــه ،ومــﻸ قلبــه بنــور اليقــين

لقى ابن أخيك محمـد

واﻹيمان ،فذهب حمزة إلى رسول ﷲ 

مــن أبــى الحكــم بــن

ليخبره بما كان من أمـره ،ففـرح رسـول ﷲ

هشام )أبـى جهـل(؟!

 بإسﻼمه فر ًحا شدي ًدا ودعا له.

جالسـا
وجده ها هنـا
ً



هكــذا أعــز ﷲ حمــزة باﻹســﻼم ،فكــان




نصرا جدي ًدا لدين ﷲ ولرسوله ،وما أن سمع
ً
المشركون بإسﻼم حمزة؛ حتى تأكدوا من أن
رســول ﷲ  صــار فــى عــزة ومنعــة،

    


ابــن ربيعــة يســاوم النبــى  ،ويعــرض
عليه ما يشاء من أموال أو مجد أو سيادة.

واستمر حمـ زة 

للمســلمين بــالهجرة إلــى المدينــة المنــورة،
فهــاجر حمــزة ،وهنــاك آخــى الرســول بينــه
وبين زيد بن حارثة.
جهاده وشجاعته:
شهد حمزة غزوة بدر مـع النبـى ،
وفــى بدايــة المعركــة هجــم أحــد المشــركين
ويــدعى اﻷســود بــن عبــد اﻷسـ ود علــى بئــر
للمســلمين وقــال :أعاهـــد ﷲ ﻷشــربن مـــن
حوضـــهم أو ﻷهدمنـــه أو "ﻷمـــوتن دونـــه،
فتصدى له حمزة فضربه ضربة فـى سـاقه،
فأخذ اﻷسود يزحف نحو البئـر فتبعـه حمـزة
وقتله .وبعدها برز ثﻼثة من المشركين وهـم
عتبة بن ربيعة ،وأخوه شيبة ،وابنه الوليد بن
عتبة ،فخرج إليه فتية من اﻷنصـار ،فنـادوا:
يا محمـد  ..أخـرج إلينـا أكفاءنـا مـن قومنـا.
فقال) :قم يا عبيدة بن الحارث ،قم يا حمـزة،
ي
ي( ،فبارز عبيدة عتبة ،وبـارز علـ ﱞ
قم يا عل ﱡ

قتلت حمزة فأنت حر.

وجاءت غـزوة أحـد وأبلـى حمـزة 

  

   
   
   
   

بﻼء شدي ًدا ،وكان يقاتل بين يدى رسـول ﷲ
بســيفين ويقــول :أنــا أســد ﷲ ،فلمــا تراجــع

المسلمون اندفع حمزة نحو رسول ﷲ 
يقاتــل المشــركين ،واختبــأ وحشـ ي لحمــزة،



فـى جهـاده ودفاعـه

عـــــن رســـــول ﷲ ؛ حتـــــى أذن ﷲ

لعبده وحشى ،وكان يجيـد رمـى الـرمح؛ إن



فكفﱡوا عن إيذائه ،وبدأوا يسلكون معه سياسة
أخرى ،وهى سياسة المفاوضات ،فجاء عتبة

من حمزة لقتل عمه طعيمة بن عـدى ،فقـال

وضربه ضربة شديدة برمحـه فأصـابته فـى
الوليد ،وبارز حمزة شيبة ،ولم يمهـل حمـزة

مقتل ،واستشـهد البطـل الشـجاع حمـزة 

ي مع خصمه
شيبة حتى قتله ،وكذلك فعل عل ﱞ

ورآه النبــى  بعــد انتهــاء المعركــة بــين

الوليد ،أما عبيدة وعتبة فقد جرح كـل منهمـا

الشــهداء قــد مثــل بــه ،فقطعــت أنفــه وأذنــه

ي بسـيفيهما علـى
اﻵخر ،فأسرع حمـزة وعلـ ﱞ

وشقت بطنه .فحزن عليه حز ًنا شدي ًدا ،وقال:

عتبة فقتﻼه .وكان حمـزة فـى ذلـك اليـوم قـد

"لــوﻻ أن تجــد )تحــزن( صــفية فــ ى نفســها

وضـــع ريشـــة علـــى رأســـه ،فظـــل يقاتـــل

لتركتــه؛ حتــى تأكلــه العافيــة )دواب اﻷرض

كبيـــرا مـــن
بشـــجاعة؛ حتـــى قتـــل عـــد ًدا
ً

إكرامـا لـه
والطير(؛ حتى يحشر من بطونها
ً

المشركين ،ولما انتهت المعركـ ة ،كـان أميـة

وتعظي ًما" ]أبـو داود[ .وقـال" :سـيد الشـهداء

ابن خلف ضـمن أسـرى المشـركين ،فسـ أل:

حمزة" ]الحـاكم[ .وصـلى النبـى  علـى

معلم ـا بريشــة؟ فقــالوا :إنــه
مــن الــذي كــان
ً

حمزة وشهداء أحد السبعين).(١

حمـزة .فقـال :ذاك الـذي فعـل بنـا اﻷفاعيــل.

)(١

تجدر اﻹشارة إلى أن باقى أعمـام النبـى 

ولقد أبلى حمزة في هذه المعركة بﻼء حس ًنا.

ســبق عرضــهم بشخصــية عبــد المطلــب وآثرنــا

لذلك سماه رسول ﷲ  :أسـد ﷲ ،وأسـد

عرض من أجمع العلماء علـى إسـﻼمه فقـط ،أمـا
أبو طالب فنرجئـه إلـى الجـزء الخـاص بالمفـاهيم

رسوله.
استشهاده وحزن النبى  عليه:

التى تعترض طريق نصرة النبـى  ﻻخـتﻼف
أيضـا أن
العلماء فى إسﻼمه .ومن الجدير بالـذكر
ً

أقســمت هنــد بنــت عتبــة أن تنــتقم مــن

أخوال النبى  ماتوا جميعًا قبل الرسـالة وهـم:

حمزة؛ ﻷنه قتل أباهـا عتبـة وعمهـا وأخاهـا

) (١اﻷسود بن يغوت (٢) ،عبد ﷲ بن اﻷرقم بن

فى بدر ،وكذلك أراد جبير بن مطعم أن ينتقم

يغوت (٣) ،عمير بن وهب.



وعتمة علمية عربية ممتدة.
مثلما فشــلت كافــة اﻷنظمــة التربويــة
العربيــة فــي معالجــة المشــهد التعليمــي

واﻷدق هــو اﻻهتمــام بتجديــد العلــوم

المدرســـي صـــوب اﻻجتيـــاح الجـــانح

الدينية ،ﻻ كمــا كــان النقــاش بــين فضــيلة

لفيروس كورونــا الــذي يبــدو أن كابوســه

اﻹمام اﻷكبر العالم الجليل الدكتور أحمــد

لــن ينتهــي بعــد لفتــرات طويلــة مقبلــة،

الطيب شيﺦ اﻷزهر وبين رئــيس جامعــة

تواصــــل المؤسســــات الدينيــــة فشــــلها

القاهرة حول مفاد التجديد وأهميتــه ،لكــن

التاريخي في تجديد الخطاب الديني ،نعــم

تجديــد العقــل الــذي ســيتلقى هــذه العلــوم

تجديد الخطاب الــذي ﻻ يقــل أهميــة عــن

والمعـــارف والنصـــوص التراثيـــة التـــي

معركــة البقــاء التــي نمارســها بصــورة

أنتجها سلفنا الصالح في سياقات تاريخيــة

يوميـــة ونحـــن نواجـــه خطـــر اﻹصـــابة

متنوعــــة ومتعــــددة بــــل ومضــــطرمة

بفيروس كورونا الذي لم يعد مستج ًدا بــل

ضا.
اﻻشتعال السياسي والمذهبي أي ً

صـــار شـــري ًكا يوميـــا فـــي ممارســـاتنا
الراهنة.

وفــي ظــل الهــوس الثقــافي لجمــوع
المواطنين العرب حول فيــروس كورونــا

ومنذ أزمــة اجتيــاح فيــروس كورونــا

وانتشــارا وجــدنا مــن
موضــا
اﻷكثــر غ
ً
ً

أرض الــــوطن العربــــي وربمــــا قبــــل

يــروح ويجيــئ ويفــتش عــن النصــوص

أيض ـا والعقــل العربــي بحاجــة
اﻻجتيــاح
ً

التراثيــة المحمــودة بالفعـــل عــن كيفيـــة

ضــرورية إلــى التجديــد وإعــادة بنائــه،

مواجهــة اﻷوبئــة رغــم اخــتﻼف طــرق

ولطالما وجهنا الحديث نحو قراءة جديــدة

الوقايــة والعــﻼج ورغــم أننــا بالفعــل ﻻ

لفكر الشيﺦ محمد عبــده الــذي يعتبــر مــن

نــدري لغوي ـا أو علمي ـا أو طبي ـا الفــوارق

رواد التنوير ونهضة العقــل فــي العصــر
ﱠ

الدقيقة بين التعافي والشــفاء واﻻستشــفاء،

الحــديث ،ولكــن ﻻ فائــدة مــن التنويــه أو

لكننا هكذا دو ًما نتعامل مــع فكــر التجديــد

التذكير في ظل ظهور مستدام لعــوارض

بمنطـــق التجـــدد ،أي اﻻنتقـــال المفـــاجئ

أدت بالفعل إلـ ى تعطيــل العقــل ،وانتهــت

العشــوائي صــوب المعرفــة وروافــدها،

بنا إلى مرمى التحريم والتكفيــر والتنفيــر

تمامـا مــع
وهذا التحول العشوائي يتنــافى ً

أيضــا مــن كــل شــ يء ينــدد بالرجعيــة
ً

كنه التجديد الذي يشير إلى خطــة واعيــة

والراديكالية المتطرفة ،وبات من اﻷولــى

منظمــة ذات أهــداف ورؤى فــي ســياق

طيلة سنوات منصرمة اﻻهتمام بأولويات

منظومــة متكاملــة مــن المعرفــة ،لكننــا

العقل الفقهي الذي انكشــفت عورتــه إزاء

كعادتنا نحقق الفشل في اﻹحياء والتجديــد

مشاهد عدم دفن وتكفين من مــات شــهي ًدا

مكتفين بالتجدد بصور أكثر عشوائية.

بفيروس الكورونــا الجــائح بغيــر رحمــة،

لقــد جــاءت الكاشــفة أقصــد جائحــة

وكــم كــان مضــح ًكا ونحــن ننــادي عبــر

كورونـــا لنبصـــر أن قضـــايانا الفقهيـــة

مقاﻻت طويلــة وكثيـ رة بضــرورة تجديــد

المسكينة عبر عقود طويلة لم تخرج عــن

العلــوم الطبيعيــة فــي ظــل جهــل مســتمر

أفﻼك أو شراك بعينهــا ،محــدودة وفقيــرة



التحضر ،أعنــي أمــة العــرب؛ حتــى وإن

جـــدا ،ســـواء فـــي العـــرض والطـــرح
والتحليل والنتيجة كذلك ،مــن ِّ
يكفـر مــن؟

وجدنا حفنة من الكتب التي تتنــاول واقــع

ومن ضــد مــن؟ وقضــايا اللبــاس والــزي

اﻻجتهاد المعاصر؛ ﻷننــا نكتفــي بالبحــث

الــذي صــار إســﻼميا تــارة وأجنبي ـا تــارة

في المسائل الخﻼفية فقط ،وكأننــا نكــرس

أخـــرى ،وبـــين قضـــايا تتعلـــق بالحـــاكم

لثقافــة التنــاحر والتشــاجر والخــﻼف ﻻ

ونظامه ونحن أفقر الناس بمــدارج الملــك

التوافق واستطراد النهوض.

والحكم والسلطة عبر تاريخنــا اﻹســﻼمي
منذ وﻻيــة معاويــة بــن أبــي ســفيان الــذي

وتتوالى خيباتنا الثقافيــة أننــا لــم نهــتم

ترنح مؤرخو سيرته بــين كونــه صــحابيا
جلــ ـ يﻼً أم مغتصــ ـ ًبا للســــلطة الراشــــدة

بمــا كتبتــه الباحثــة المتميــزة جميلــة بــو
خاتم ،ﻻسيما كتابها الموسوم بـ " التجديد

ضا .
الجليلة ..ما أفقر حالنا التاريخي أي ً

في أصول الفقه " المنشور عام ٢٠١٦م،
حينمــا رصــدت أزمــة العلــم المــوروث

جاء فيروس كورونا وسط دهشة مــن

نحــو شاشــات الفضــائيات لنشــر مــذاهب

وعوارض التجديد الفقهي ،وركزت على

هــؤﻻء الــذين ظلــوا يرتقبــون أصــحاب

واهية ،وتنــاول قضــايا المــرأة أكثــر دقــة

ثمة عوامــل وأســباب بعينهــا منهــا غيــاب

اللحى عبــر الفضــائيات المتباعــدة مكانيـا

من المرأة ،نفسها وأنــا لــم أنــدهش حينمــا

الجانـــب اﻹجرائـــي أي كيفيـــة تشـــغيل

ـرا وأيــديولوجيا ليســتيقظوا
والمتقاربــة فكـ ً

بزغــت ظــاهرة نكــاح الجهــاد ،أو انتمـ اء

القواعــد اﻷصــولية فــي اســتنباط اﻷحكــام

على حقيقة واحدة ﻻ شريك لها أن مجمل

النســاء بكثــرة لصــفوف تنظــيم الدولــة

الشرعية ،كــذلك اﻻســتطراد فــي عــرض

أدعياء الفقه في زماننا المعاصر اختزلوا
علوم الفقه ونصوصه في قضــية المــرأة؛
صوتها ،عفتها ،نكاحهــا الشــرعي وغيــر
الشـــرعي ،طﻼقهـــا ،عملهـــا وتعليمهـــا،
أيض ـا أن
وتصــوروا وتصــور مريــدوهم
ً
كﻼمهــم المبتــور الفقيــر أصــبح قانونً ـا ﻻ
يقبل التفســير أو التأويــل أو حتــى مجــرد
ترميز فهمه ،بل تطبيقه فحسب.
ـرا
وﻷن حالنا الفكــري ﻻ تختلــف كثيـ ً
عن حالتنــا العلميــة التطبيقيــة ،فــإن واقــع
التأليف في قضايا اﻻجتهاد والتجديد ينبئ
عن نهايات مرصــودة متوقعــة ،وهــذا مــا
ً
تطرفــا ورجعيـــة
ســـمح لتيـــارات أكثـــر
كتنظــيم داعــش فــي الظهــور والتغلغــل،
ضا ـ أعني فقر وتقــاعس العلمــاء
وهذا أي ً
في التأليف حتى أفقر المتخصصــين ـ مــا
دفــع عشــرات بــل مئــات الوجــوه الباهتــة

اﻹســـﻼمية المعروفـــة بتنظـــيم داعـــش،
فهـــؤﻻء بأســـلحتهم اللغويـــة الرخيصـــة،
وبأساليبهم الدعوية التي أفرزتها عصور
الركـــود والتخلـــف كفيلـــة باﻻصـــطياد
والتجنيد .وأقولها ولست مته ًما أح ًدا بغير
يقــين أن عشــرات المنتســبين للــدعاة أو
الــذين اعتلــوا منــابر الفضــائيات اســتغلوا
بوابة المــرأة وفقههــا مــن أجــل الســيطرة
باســــتخدام أســــلحة اﻹقحــــام واﻹفحــــام
ودغدغة المشــاعر واﻷحاســيس ،وكانــت
المرأة كعادتها الضـ حية والفريســة ســهلة
اﻻقتناص!.
إن واقــع التــأليف الــديني الــذي يحــث
على إعمال العقــل ويــدعو إلــى اﻻجتهــاد
المســـتنير ﻻ يتـــوزان تاريخيـــا باﻷمـــة
الحضارية التي علمت العــالم كلــه معنــى



مسائل اﻻستمداد ،ومــا أكثــر مشــايﺦ هــذا
الزمان في التﻼعب )نعــم أعنــي وأقصــد
بلفظــــة التﻼعــــب( اللغــــوي واﻹيهــــام
المعرفي بقضايا وهمية ليســت راهنــة أو
عاجلة.
فيروســا منفــر ًدا بــل
إننــا ﻻ نواجــه
ً
بكتيريــا منتشــرة منــذ ســنوات ،بكتريــا
أصــابت العقــل فضــعفته عــن اﻹعمــال
واﻻجتهـــاد والتجديـــد ،نمـــارس معركـــة
شرســـة مـــع روح التقليـــد التـــي ســـادت
مع ـا،
وســيطرت وأفســدت الــدين والــدنيا ً
نواجه ورطــة تاريخيــة وقعنــا فيهــا بغيــر
قصــد مــن أولئــك المشــايﺦ الــذين ادعــوا
وافترضــوا وصــرخوا بأصــوات عاليــة
صاخبة بأن محاوﻻت التجديد واﻻجتهــاد
هــي ذرائــع لهــدم صــرح الــدين ..إنهــا
معركة بائسة مع يأس الجمود!..



ولكل من الزنﺎ واللـواط عقوبـﺎت مقـدرة
في الشرح مبينة كمﺎ يلي:
 -١عقوبة الزنﺎ:
للزنﺎ عقوبتﺎن في الشرع:
)أ( عقوبة الجلد مع التغريب.

أمﺎ عقوبة الرجم فتكون للزاني المحصن

ظـــــــاهرة
العــــــــادة
الســــــرية

)أي المتــزوج( ،لقولــه عليــه الصــﻼة وآلــه
وسلم في الحديث الذي رواه البخﺎري ومسلم
وغيرهمﺎ عن رسـول ﷲ  أنـه قـﺎل) :ﻻ
يحل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن ﻻ إلـه إﻻ ﷲ
وأني رسول ﷲ إﻻ بإحدى ثﻼث :الثيب )أي
المتزوج( الزاني ،والنفس بـﺎلنفس ،والتـﺎرك

)ب( عقوبة الرجم.

لدينــه المفــﺎرق للجمﺎعــة( .وقــد ثبــت فــي

أمــﺎ عقوبــة الجلـ د مــع التغريــب :فتكــون

اﻷحﺎديــث الصــحيحة أن الرســول  أمــر

للزانــي غيــر المحصــن )أي غيــر المتــزوج(
ســواء أكــﺎن الزانــي رجـﻼً أو امــرأة ،فيجلــد

)( ٧

بــرجم مــﺎعز بــن مﺎلــك ،والمــرأة الغﺎمديــة
ﻻعترافهمــﺎ أمــﺎم رســول ﷲ  بــﺎلزنى،

الزان َِي ـةُ
مﺎئــة جلــدة لقولــه تبــﺎرك وتعــﺎلى  :ﱠ

وكﺎنﺎ محصنين متزوجين.

َو ﱠ
الزانِي فَﺎجْ ِلدُوا ُك ﱠل َواحِ ٍد ِ ّم ْن ُه َمﺎ مِ ﺎئـَ ةَ َج ْلـ َدةٍ ۖ

 -٢عقوبة اللواط:

ِيـن ﱠ ِ إِن ُكنـت ُ ْم
َو َﻻ تَأ ْ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َمـﺎ َرأْ َفـةٌ فـِ ي د ِ

أجمع العلمﺎء على أن اللواط زنﺎ ،ولكـن

عـذَا َب ُه َمﺎ
تُؤْ مِ نُونَ ِبﺎ ﱠ ِ َو ْال َي ْو ِم اﻵخِ ِر ۖ َو ْل َي ْشـ َه ْد َ

اختلفوا نسبيﺎ في تحديد العقوبة ،قﺎل البغوي:

َ
طﺎ ِئفَةٌ ِ ّمنَ ْال ُمؤْ مِ نِينَ ) النور.(٢ :

)اختلف أهل العلـم فـي حـد اللـوطي؛ فـذهب

والتغريب عند الحنفية من بﺎب التعز ـي ر،

قوم إلى أن حد القﺎعد هو حد الز ـن ﺎ :إن كـﺎن

فإن رأى اﻹمﺎم فيه فﺎئدة غربه ،وعنـد بـﺎقي

محصـ ًنﺎ يــرجم ،وإن لــم يكــن محصـ ًنﺎ يجلــد

اﻷئمة يجب التغريب بعد الجلد إلـى مكـﺎن ﻻ

مﺎئة جلدة وهو أظهر قولي الشﺎفعي ،وذهـب

تقصر فيه الصﻼة ،وبﺎلتغريب حكـم الخلفـﺎء

قوم إلى أن اللوطي يرجم سواء كﺎن محص ًنﺎ

الراشدون ،وبه قﺎل كثير من الصحﺎبة.

أو غيــر محصــن وهــو قــول مﺎلــك وأحمـ د،



والقــول الثــﺎني للشــﺎفعي أنــه يقتــل الفﺎعــل

           

والمفعول به()(١؛ وذهب الحنفية إلى وجـوب

       

عﺎ للمجرم،
التعزير حسب مﺎ يراه اﻹمﺎم راد ً

        

فإذا تكرر منه الفعل ولم يرتدع أعدم بﺎلسيف


نظﺎمــﺎ وتشــريعًﺎ ،ووجــدت
رســﺎلة اﻹســﻼم
ً

وانطﻼقًﺎ من المبدأ الذي وضعه الرسول

وإلــيكم النصــوص التــي تــدل علــى قتــل

العـــزة تحـــت ظﻼلهـــﺎ ،والقـــوة والتمكـــين

) :ﻻ ضرر وﻻ ضرار( وامتثـﺎﻻً لقولـه

الفﺎعــل والمفعــول بــه ،كمــﺎ ذهــب إلــى ذلــك

والحضــــﺎرة لمــــﺎ ســــﺎرت علــــى مبﺎدئهــــﺎ

تبـــﺎرك وتعـــﺎلىَ  :وﻻَ ت ُ ْل ُقـ ـوا ِبأ َ ْيـ ـدِي ُك ْم ِإ َلـ ـى

جمهور الفقهﺎء والمجتهدين:

وأحكﺎمهــﺎ ،فــﻼ يصــلح ﻷمتنــﺎ اليــوم إﻻ مــﺎ

التﱠ ْهلُ َكــ ِة) البقـــرة ،(١٩٥ :وأخــذًا بواجـــب

 -روى الترمذي وأبـو داود وابـن مﺎجـه

صلح لهﺎ بﺎﻷمس ،فعندئذ تعود ﻷمتنﺎ عزتهـﺎ

المسؤولية التي حتمهﺎ رسول اﻹسﻼم وجـب

أن رسول ﷲ  قﺎل) :من وجدتموه يعمل

الســليبة ،وقوتهــﺎ المنيعــة ،ودولتهــﺎ العتيــدة،

على المـربين – وﻻ سـيمﺎ اﻵبـﺎء واﻷمهـﺎت

عمل قوم أهل لوط فﺎقتلوا الفﺎعـل والمفعـول

واستقرارهﺎ المنشود ،وترجع – كمﺎ كﺎنت –

منهم – أن يأخذوا بأسبﺎب الوقﺎية ﻷوﻻدهـم،

به(.

خير أمة أخرجت للنﺎس هد ًيﺎ وقدوة وعطـﺎء

وبوســﺎئل الحيطــة والحــذر ﻷفــﻼذ أكبــﺎدهم؛

 -وروى البيهقي وغيره عن مِ فضـل بـن

وقوة  .......ورضي ﷲ عن الخليفة الراشـد

حتــى ﻻ يتعرضــوا لﻸخطــﺎر المحدقــة التــي

فضﺎلة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبـي

عمر بن الخطﺎب القﺎئل) :نحن قوم أعزنﺎ ﷲ

تصيبهم ،وﻻ للحوادث اﻷليمة التي تفـﺎجئهم،

 أنه قﺎل) :اقتلـوا الفﺎعـل والمفعـول بـه،

بﺎﻹسﻼم ،فمهمﺎ ابتغينﺎ العزة بغير مـﺎ أعزنـﺎ

وربمﺎ تفضـي بهـ م – فـي أغلـب اﻷحيـﺎن –

والذي يأتي البهيمة(.

ﷲ به أذلنﺎ ﷲ( رواه الحﺎكم.

إلـــى المـــوت أو التشـــويه أو المــــرض أو

إذا اﻹيمـﺎن ضـﺎع ﻻ أمﺎن

الجروح.

تعزي ًرا.


أمﺎ العﻼج فـي استئصـﺎل هـذه الظـ ﺎهرة
فهــو نفــس العــﻼج الــذي ســبق ذكــره فــي

وﻻ دنـيﺎ لمن لم ُيـحي دينﺎ
ومن رضي الحيﺎة بغير دين
فقد جعـل الفـنﺎء له قرينﺎ

استئصﺎل العﺎدة السرية للحﺎلة المتشﺎبهة فـي
عﻼج الظﺎهرتين ،فﻼ ضرورة ﻹعﺎدة الكﻼم
مرة ثﺎنية.



عﻼجـﺎ آخــر
وأزيــدك – أيهــﺎ القــﺎرئ –
ً
وهـو أنــه ﻻ يصــلح آخــر هــذه اﻷمــة إﻻ بمــﺎ
صلح به أولهﺎ ،فإن صلح ﻷمتنﺎ في المﺎضي






قُتل  ٧أشخاص على اﻷقل بالرصاص في بيروت ،يوم الخميس  ١٤أكتوبر،
في مظاهرات مرتبطة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضى ،صنفت
بأنها أسوأ عنف أهلى بالمدينة منذ سنوات.
اندلع إطﻼق النار ،عندما توجه محتجون إلى مظاهرة دعت إليها جماعة حزب
ﷲ وحليفتها حركة أمل للمطالبة بعزل القاضى الذي يحقق في انفجار المرفأ ،حيث
حاول القاضى استجواب عدد من كبار السياسيين والمسؤولين اﻷمنيين الذين يشتبه
بأنهم أهملوا في أداء واجباتهم ،مما تسبب في اﻻنفجار الذي نتج عن كمية ضخمة
من نيترات اﻷمونيوم ..ونفوا جميعًا ارتكاب أي أخطاء.
وترجع اﻷزمة التي تسبب فيها التحقيق إلى واحدة من مشكﻼت لبنان
اﻷساسية ،وهى السياسات الطائفية التي قسمت لبنان وتسببت في الصراع اﻷهلى
فيه منذ اﻻستقﻼل .ويقف الشيعة والمسيحيون في جانبين متقابلين على خط المواجهة .وبعض أبرز المشتبه بهم المطلوب استجوابهم حلفاء من الشيعة
لحزب ﷲ.
أمرا بتوقيف أحدهم وهو »على حسن خليل« ،وزير المالية السابق واليد اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه
وأصدر قاضى التحقيق ،طارق بيطارً ،
ضا استجواب مسؤولين من غير الشيعة ،ومن بين هؤﻻء المسؤولين رئيس الوزراء السابق
أي
»بيطار«
برى والحليف الوثيق لجماعة حزب ﷲ ،وأراد
ً
س ِّني ،وضابط مسيحى كبير ،وسياسى مسيحى بارز هو »يوسف فينيانوس« وهو حليف لحزب ﷲ.
»حسان دياب« ،وهو ُ
وفى حين أن التحقيق يمثل ضربة قوية للشيعة ،فقد قوبل بتأييد واسع من المسيحيين؛ حتى من حليف حزب ﷲ الرئيس ميشال عون ،وتسبب ذلك
في انقسام بين حزب عون وجماعة حزب ﷲ؛ ﻷن الموضوع حساس بالنسبة لﻸحزاب المسيحية ،ﻷسباب من بينها أن أغلب أضرار اﻻنفجار وقعت
في اﻷحياء التي يغلب عليها المسيحيون ،على الرغم من أن اﻻنفجار أودى بحياة كثير من المسلمين.
تأتى اﻷحداث الدامية اﻷخيرة في لبنان على خلفية إحدى أشد حاﻻت الكساد اﻻقتصادى في العالم ،والتى نجمت عن انهيار نظامه المالى عام
٢٠١٩م ،هذا اﻻنهيار الذي ألقى بنحو ثﻼثة أرباع اللبنانيين إلى هاوية الفقر ،وأطاح بنحو  ٪٩٠من قيمة العملة اللبنانية نجم عن عقود من سوء
اﻹدارة المالية والفساد من جانب النخبة الطائفية.
وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتى بإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ ،لكن يتعين على
لبنان اﻻتفاق أوﻻً على حجم الخسائر الفادحة التي ُمنى بها النظام المالى وكيفية تقاسمها ،وهو اﻷمر الذي فشلت في القيام به الحكومة والبنوك
والمصرف المركزى العام الماضى.
في الوقت نفسه ،يدفع اﻻنهيار في لبنان بمزيد من اللبنانيين إلى الهجرة ،في عملية تجريف للعقول على مستوى كل الطوائف ،اﻷمر الذي يقول
اقتصاديون :إنه سيؤخر لبنان لسنوات.
وتُزيد المصالح الخارجية من تعقيدات شبكة التجاذبات الطائفية في لبنان .فعلى مدى سنوات ،كان ميزان القوى في لبنان يميل لصالح حزب ﷲ
وحلفائه على حساب الفصائل التي ربطت نفسها بحكومات غربية ودول الخليج العربية التي يقودها السنة والتى تخلت إلى حد كبير عن حلفائها
اللبنانيين.
ضا التحقيق قائلة :إنه ﻻ
نددت واشنطن التي تصنف حزب ﷲ جماعة إرهابية بما وصفته بإقدام الجماعة على ترهيب القضاء ،وساندت فرنسا أي ً
بد أن يتم بشكل مستقل وغير منحاز ،وبينما نأت السعودية بنفسها عن حليفها اللبنانى السنى القديم سعد الحريرى ،فقد أصبحت لها عﻼقة جيدة مع
سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية ،الذي يتهمه حزب ﷲ بأنه وراء العنف الذي ضرب العاصمة بيروت )رويترز بتصرف(.



نشر مركز التحليل والبحوث العملياتية ” ، “COARدراسة بعنوان “كبتاجون وحشيش ..دولة المخدرات السورية” ،طرح فيه
تحولت سوريا إلى دولة المخدرات اﻷولى في العالم؟ وما هي آثار ذلك على السوريين
أجوبة للعديد من اﻷسئلة ،أبرزها "لماذا ّ
والمنطقة بشكل عام؟".
وقال المركز :إنه من المستحيل وضع تصور لنشوء دولة المخدرات السورية دون تحديد جذورها أوﻻً ،لكنه قد بدأ إنتاج الكبتاجون
في سوريا كنتيجة غير مباشرة لتصعيد حمﻼت مكافحة المخدرات في أوروبا ،خاصة في بلغاريا ،وعلى الرغم من إقرار الحكومة
السورية بوجود “طلب كبير” على المخدرات محليا ،وارتفاع عمليات مصادرة الكبتاجون المحلية إلى قرابة الضعف بين عامي ٢٠٠٨
و ٢٠٠٩م ،إﻻ أنها لم تُبلّغ رسميا عن اكتشاف أي مختبر للكبتاجون؛ حتى عام ٢٠١١م ،ثم انتهى هذا اﻹنكار القابل للتصديق ،فسقطت
ورقة التين مع اندﻻع الصراع المسلح في البﻼد.
تنقسم تجارة المواد المخدرة في سوريا في زمن الحرب بسبب ديناميكيات النزاع إلى مرحلتين زمنيتين متمايزتين ،وإن بصورة
ضبابية ،استمرت أوﻻهما من بداية اشتعال اﻷزمة في عام ٢٠١١م وحتى قرابة عام ٢٠١٨م .خﻼل هذه الفترة ،تصاعدت أنشطة
اقتصاد الحرب حيث قاتلت المجموعات المتنوعة التي شكلت المعارضة الناشئة الحكومة السورية وتقاتلت فيما بينها بشتى الصور.
وبالتوازي ،فإن الميليشيات الموالية للحكومة ،كالفصائل المسلحة المدعومة من إيران ،ثبتت مواطئ قدم إستراتيجية لها في الوقت الذي
تش ّ
صرة إلى بؤرة يمكن الدفاع عنها ،متنازلة إلى
ظت فيه الدولة المركزية السورية .وبحلول ربيع عام ٢٠١٣م ،انسحبت الدولة المحا َ
خليط من الجماعات المسلحة عن محافظتي إدلب وحلب بكاملهما تقريبًا ،ومعظم مناطق شرق الفرات ،وجيوبًا واسعة من وسط
وجنوب سوريا .ثم ازدهرت اﻻقتصادات غير المشروعة في المساحة التي أخلتها الدولة ،وبرزت سوريا على أنها “عاصمة الكبتاجون
العالمية” إذ أصبحت السيطرة على إنتاج المواد المخدرة وحركتها مصدر دخل مهم لمختلف الجماعات المسلحة.
تغير الوضع بحلول عام ٢٠١٨م ،العام الذي يمكن وصفه بأنه نقطة انعطاف في النزاع .أحرزت الحكومة السورية في عام
٢٠١٨م سلسلة من اﻻنتصارات العسكرية المهمة إذ استعادت السيطرة على جيوب المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص
الشمالي وجنوب سوريا .أقصت هذه الحمﻼت بمجموعها المعارضة المسلحة والسياسية إلى مناطق هامشية على طول الحدود السورية
التركية وأعادت بسط سلطة الدولة على شبكات الطرق الرئيسة والحدود الدولية اﻹستراتيجية والمعابر التجارية النشطة .كان ﻷحداث
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
والحشيش السوري في الخارج منذ عام ٢٠١٨م مع ازدياد شحنات المواد المخدرة على نطاق تجاري.
تطورا
ضا أكثر
ضا تغير نوعي بالغ ،فقد أصبح إخفاء شحنات المخدرات أي ً
إضافة إلى نمو صادرات المخدرات السورية ،يبرز أي ً
ً
من الناحية التقنية ،حيث يرجح المركز تورط رموز من النظام السوري وحلفائه اﻹقليميين في تجارة المخدرات اﻹقليمية.

عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم إزاء انسحاب هادئ للسودان من اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقال تقرير لصحيفة معاريف اﻹسرائيلية :إن إدارة بايدن قامت خﻼل الفترة الماضية بلقاء مسؤولين سودانيين بهدف اكمال الحيثيات
اﻷخيرة لهذا اﻻتفاق ومنع انسحاب السودان منه.
وذكرت التقرير الذي نشرته وسائل إعﻼم فلسطينية من بينها وكالة »معا« اﻹخبارية ،أن اﻹدارة اﻷمريكية تضغط على المسؤولين
السودانيين بهدف التوصل ﻻتفاق التطبيع النهائي بين السودان وإسرائيل وتوقيعه رسميا.
مؤخرا بهدف حل كافة القضايا التي
ونقل التقرير عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم :إن المحادثات اﻷمريكية مع السودانيين أحرزت تقد ًما
ً
تؤخر تنفيذ اتفاق التطبيع ،وأشار التقرير إلى أن اتفاق التطبيع مع السودان جرى توقيعه في اﻷيام اﻷخيرة من وﻻية الرئيس اﻷمريكي
السابق دونالد ترامب ،حيث أعلنت السودان في حينها أنها قامت بالتوقيع على »اتفاقيات أبراهام« وأنها ستقوم في وقت ﻻحق بتوقيع
اتفاقيات خاصة مع إسرائيل ،ولكن هذا لم يحدث حتى اﻵن.
وذكر التقرير أن السودان وافقت على التطبيع مقابل إخراجها من ﻻئحة وزارة الخارجية اﻷمريكية للدول الداعمة لﻺرهاب ،ومن ثم تم
اﻻتفاق على ترتيب ديون السودان للبنك الدولي.








في  ٨أكتوبر ٢٠٢١م ،لقي عشرات اﻷشخاص مصرعهم جراء انفجار
عنيف دوى داخل مسجد للشيعة في وﻻية قندوز شمال أفغانستان ،في حين
قالت وكالة "باختر" التابعة للحكومة اﻷفغانية الجديدة ،أن اﻻنفجار الذي
دوى أثناء صﻼة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد في مدينة خان آباد خلف
ً ٤٦
قتيﻼ و ١٤٣جري ًحا ،نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد عيان
تأكيده أن حصيلة ضحايا اﻻنفجار تجاوزت عتبة الـ ١٠٠قتيل.
وفي الجمعة التالية ،يوم  ١٥أكتوبر ،هاجم انتحاريون مسج ًدا للشيعة
صا على
أيضًا في قندهار أثناء صﻼة الجمعة ،ما أسفر عن مقتل  ٤١شخ ً
اﻷقل وإصابة أكثر من  ٧٠بجروح.

ما بﲔ السطور
الحقيقة إن مثل هذه التفجيرات غالبًا ما تنسب  -إما بالتبني أو باﻻتهام-
لتنظيم داعش -وﻻية خرسان الذي ينشط في أفغانستان ،وهو فرع معتمد من
تنظيم داعش الرئيسي في سوريا والعراق.
من يتابع ما يحدث في أفغانستان بعد أن تسلمتها طالبان من أمريكا ،يرى
أن هناك تصارعًا في زيادة تمركز الحركات اﻹرهابية في المنطقة تمهيدًا
ﻹشعالها في محاولة من أمريكا ﻹحراق الصين وروسيا وإيران بها؛ لذلك
حذّر الرئيس الروسي فﻼديمير بوتن من أن مقاتلين متشددين من العراق
وسوريا بدأوا يدخلون أفغانستان.
ً
وقال الرئيس الروسي :إن "الوضع في أفغانستان ليس سهﻼ ،ومن
الممكن أن يسعى إرهابيون إلى زعزعة اﻷوضاع في دول مجاورة".
الرغبة اﻷمريكية في خنق الصين وروسيا وإيران ،تتوافق مع رغبات
الرئيس التركي رجب أردوغان الذي يبحث عن أي موطئ قدم للتمدد ،فبعد
ما فعله في البلدان العربية في العقود اﻷخيرة ،أصبح الكثير من المواطنين
العرب يرون تركيا كقوة استعمارية ،وقد قوبل مشروع "اﻹسﻼم السياسي
اﻹخواني" الذي أراده أردوغان بالرفض الشعبي في مصر والسودان وليبيا،
ليصبح من الضروري أن ينظر أردوغان إلى منطقة أخرى للتمدد.
تجلى ذلك في التبشير الذي تقوده تركيا في بلدان آسيا الوسطى التي
تشترك معها في العﻼقات اﻹثنية واللغوية ،بينما تتواصل أيضًا مع الدول
اﻹسﻼمية غير العربية مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمجتمعات
المسلمة في البلدان مثل ميانمار والهند.
في مقال كتبه باحث الدكتوراه في جامعة برمنجهام ،عمر كريم ،على
موقع كلية لندن لﻼقتصاد يقول :إن أحداث ٢٠١١م مهدت الطريق أمام
ممثلين مثل تركيا وقطر للتحدي من أجل اﻷدوار القيادية في التكوين الجديد
للمنطقة ،وإن إردوغان نجح في تكوين دائرة تأييد لها شأن داخل باكستان،
قادرة على صياغة سردية للرأي العام ،من خﻼل السوشيال ميديا.
كما أن تركيا عمقت نفوذها داخل باكستان بشكل مؤسسي من خﻼل
مشاريع تنموية ،ومن خﻼل المسلسﻼت الدرامية.
تنقل مجلة سواراجيا الهندية عن تقرير لمركز جنوب آسيا للبحوث
اﻹستراتيجية التركية ،قوله :إن المؤسسة التركية لديها خطط مراجعة مهمة
لتغيير جغرافية الشرق اﻷوسط من خﻼل إحياء اﻹمبراطورية العثمانية

القديمة .لكن ،وﻷن طموحات أردوغان في الشرق اﻷوسط من المرجح أن
تواجه مقاومة من الدول اﻹسﻼمية العربية ،فإن تركيا لديها آمال كبيرة على
الدول غير العربية مثل إيران وباكستان وماليزيا.
تحليل الصحفية الهندية آديتي بهدوري يرى أن مشروع الخﻼفة الجديد
كان يحاول إيجاد أرضية في الشرق اﻷوسط بالفعل؛ لكن الديناميكيات في
المنطقة عقدت طموحات تركيا لثﻼثة أسباب :اﻹرث المكروه ،والتغيير
الديموغرافي ،والبحث عن قضية.
وبينما يظل المركز الروحي للمسلمين في قلب العرب ،فإن المركز
الديموغرافي تحول لفترة طويلة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا ،باعتبار أن
أكثر الدول اﻹسﻼمية سكانًا اليوم هي إندونيسيا وباكستان.
وبتواصلها مع دول مثل باكستان أو بترويجها لقضايا مثل تلك الخاصة
بالنازحين من الروهينجا في المخيمات في بنجﻼديش ،وكذلك مع دعمها في
المجال الثقافي والفكري من خﻼل استضافتها للمؤتمرات الدولية لﻺخوان
المسلمين أو حول كشمير ،فإن أردوغان يبحث عن قضية بعد سبب لتعزيز
أجندته اﻹسﻼمية وكذلك وضع نفسه كبطل وقائد للمسلمين حول العالم.
لذلك بمجرد التخطيط لﻼنسحاب اﻷمريكي من أفغانستان ،كان أردوغان
أول العارضين لتأمين المطارات ،وبالفعل تسلم المطارات من اﻷمريكان
لتأمينها ،ليكون له موطئ قدم في أفغانستان بجانب باكستان وماليزيا.
أردوغان لديه أزمة مرتزقة ،استخدمهم في العراق وسوريا ،ومع توقف
العمليات اضطر لنقلهم ليبيا ،لكن الخناق يضيق عليه في ليبيا ،فليس أمامه
إﻻ آسيا الوسطى لنقلهم.
في الفترة المقبلة ستزيد العمليات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان
وباكستان ،من أجل استفزاز الحركات الشيعية للرد ،ومن ورائهم إيران،
لجرها للمستنقع اﻷفغاني ،وكالعادة فإن اﻵليات الدعائية لتنظيم اﻹسﻼم
السياسي جاهزة ،وما إشعال قضية كشمير اﻵن إﻻ محاولة لجر باكستان
وفتح جبهة بها ﻻستقطاب المقاتلين ،لتصبح باكستان وأفغانستان وراءهم
تركيا ،في مواجهة إيران ،خدمة لﻸهداف اﻷمريكية ،وفي مرحلة ﻻحقة
الصين وروسيا -التي بدأت بالفعل تحضيرات عسكرية للمواجهة المشتركة
مع طاجيكستان وأوزبكستان المسلمتين.-
في الحقيقة إن قلبنا مع أي مسلم يصاب بأذى في العالم ،ولكن دعاية
اﻷزمة الحالية لكشمير ،تشابه أزمات الروهينجا ،التي تم إشعالها لهدف
اقتصادي غربي لمحاربة مشروع الحزام والطريق الصيني ،وكذلك أزمة
اﻹيجور ،التي هدفت لخلق فتنة داخل الصين لصالح الغرب.
أزمة كشمير الحالية تهدف لضرب عصفورين بحجر واحد :زيادة
اﻻرتباط الهندي الغربي ،ومشاركتها في الصراع البارد مع الصين بشكل
أكثر انغماسًا ،وكذلك فتح جبهة القتال للجماعات المتطرفة في باكستان.
ولنتذكر جيدًا هاشتاجات) :انقذوا إدلب ..وانقذوا كشمير ،وكشمير تباد..
وحلب تحترق( ،إن هذه الدعاية كلها نبتت من منبت واحد ،وكلها أزمات
مختلقة لتوريط البلدان اﻹسﻼمية في أزمات أكبر لصالح اﻷهداف اﻷمريكية
في صراعها البارد مع القوى الشرقية :الصين أوﻻً ،ثم روسيا ،لكن ما
يؤسف أننا نرى الدم المسلم يراق على يد مسلمين ،وقد يتطور اﻷمر ونرى
جيوشًا وجماعات مسلمة تواجه بعضها بعضًا.





ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ
 جنبوا موتـاكم فـي مـدافنهم جـ ار السـوء؛ فـإن الجـارالصالح ينفع في اﻵخرة كما ينفع في الدنيا.
ﻏسـل المـوتﻰ يتحـرك
 ُز ِر القبور تذكر بها اﻵخرة ،و ِ ّقﻠبك ،فإن الجسد الخاوي ﻋظة بﻠيغة ،وصـ ِّل ﻋﻠـﻰ الجنـائز
لعﻠه يحزنك؛ فإن الحزين قريب من ﷲ.
 الموت خير لﻠمؤمن والكافر ،أما المـؤمن فيتعجـل لـهالنعيم ،وأمـا الكـافر فيقـل ﻋذابـه ،وآيـة ذلـك مـن كتـاب ﷲ
س َب ﱠن ا ﱠلذِينَ كَفـَ ُروا
ْرار َوﻻ َيحْ َ
تعالﻰَ  :وما ِﻋ ْن َد ّ ِ َخي ٌْر ل ِْﻸَب ِ
أ َ ﱠنما نُ ْمﻠِي لَ ُه ْم َخي ٌْر ِﻷ َ ْنفُ ِس ِه ْم ِإ ﱠنمـا نُ ْم ِﻠـي َل ُهـ ْم ل َِيـ ْزدادُوا ِإ ْثمـا ً


قــال حكــيم :ﻻ تُـدخِ ل فــي مشــورتك بخــيﻼً فــي ﻋطــاء
صا فـي
فيقصر بك ،وﻻ جبا ًنا في حرب فيخوفك ،وﻻ حري ً
بذل فيصدك؛ فإن البخل والجـبن والحـرص طبيعـة واحـدة
يجمعها سوء الظن با .
ً
متحفظـا
وروى أن زيادًا استشار رجﻼً في أمر ،وكان
ُ
فامتنع من إبداء رأيه قائﻼً له :حـق المستشـار أن يكـون ذا
ﻋقل وافر ،واختبار متظاهر ،وﻻ أراني كذلك.
وقـــال حكـــيم :ﻻ تشـــاور الجـــائع؛ حتـــﻰ يشـــبع ،وﻻ
العطشــ ان؛ حتــﻰ ُيــروى ،وﻻ اﻷســير؛ حتــﻰ يطﻠــق ،وﻻ
ال ُم ِق ﱡل؛ حتﻰ يجد ،وﻻ الراﻏب؛ حتﻰ ينجح.

)آل ﻋمران.(١٧٨ :



 جزﻋــك فــي مصــيبة صــديقك أحســن مــن صــبرك،وصبرك في مصيبتك أحسن من جزﻋك.


قال سيدنا أبو بكـر لسـيدنا خالـد بـن الوليـد )رضـﻰ ﷲ
ً
ﻋيونـا
الردﱠة) :اﻋﻠم أن ﻋﻠيـك
ﻋنهما( حين أرسﻠه فﻰ حرب ِ ّ
مــن ﷲ تــراك وترﻋــاك؛ فــإذا لقيــت العــدو فــاحرص ﻋﻠــﻰ
الموت توهب لك الحياة ،وﻻ تغسل الشهداء؛ ﻷن دم الشهيد
نورا يوم القيامة(.
يكون له ً
وأوصﻰ هارون الرشيد أحد قواده فقال) :أنت تاجر ﷲ
فﻰ ﻋباده؛ فكن كالمضارب الذكي إن وجد رب ًحا اتﱠجر ،وإﻻ
احتفظ برأس المـال ،وﻻ تطﻠـب الغنيمـة قبـل أن تتأكـد مـن
السﻼمة ،وكن أحرص من ﻋـدوك ،فإنـه يحتـال ﻋﻠيـك كمـا
تحتال أنت(.

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
ْ
ْ
صـ ُر
سا ِن ﱠيةَِ ،وه َُو ا ﱠ
 ا ْلحِ ﱡسَ :ب ِري ُد ال َم ْمﻠَ َك ِة ا ِﻹ ْن َ
لسـ ْم ُع َوال َب َ
َوالذﱠ ْوقُ َوال ﱠ
ت َو ُهـ َو ا ْلـ َو ْه ُم،
ِير ل ِْﻠ َم ْع ُقـوﻻَ ِ
سَ ،لـهُ ُمـد ٌ
ش ﱡم َوالﻠﱠ ْم ُ
ت َوه َُو ا ْل َخ َيا ُل.
سا ِ
ِيس ل ِْﻠ َمحْ ُ
َو َرئ ٌ
سو َ
ش ـ ْي َ
طانُ
وم ـا ِب ـال ﱠن ْف ِس إِﻻﱠ أ َ ﱠن ـهُ َ
 ا ْل ِح ـ ﱡسَ :وإِ ْن َك ـانَ َمحْ ُك ً
اس َيتﱠخِ ُذ َ ٰ
ُون ﱠ ِ َيــأ َ ُم ُرهُ ْم
ا ْل ِج ْس ـ ِم ،أ َ ْكثَ ـ ُر ا ﱠلن ـ ِ
ون ـهُ إِ َل ًه ـا ِم ـ ْن د ِ
فَ َيتﱠ ِبعُونَ َ ،و َي ْن َها ُه ْم فَيُطِ ي ُعونَ .
صـ ُل ُكـ ِّل ت ِْﻠـكَ ا ْل َب ْﻠـ َوةِ ،فَ َﻠـ ْوﻻَ
ِير ال ﱠ
ش ْه َوةَِ ،وأ َ ْ
 ا ْلحِ ﱡسُ :مث ُ
ِيرانَ َ ،ولَ ْوﻻَ الـ َب ْ
طنُ َوا ْل َفـ ْر ُج؛ َمـا
َان؛ َما َد َخ َل َح ُ
سو ٌد ال ّن َ
ا ْلعَ ْين ِ
ان؛
ار َ
سانُ أَخَاهُ َوفِي ال ﱠنا ِر ُزجﱠَ ،ولَ ْوﻻَ ِكب ِْر َيا ُء ا ِﻹ ْن َ
ب ا ِﻹ ْن َ
َح َ
س ِ
َما َفتَ َنهُ ال ﱠش ْي َ
طا ُن.



ﺍﻟﻌﻠﻢ



ﺳــﻣاﺣة ﻣوﻻنــا اﻹﻣــام الﻣجــدد ُﺣ ﱠج ـةَ اﻹﺳــﻼم

والﻣﺳلﻣين فى هذا الزﻣان الﺳيد ﻣﺣﻣـد ﻣاضـى أبـو

يا بنى:
ً
تمييـزا ﻻ يحتمـل
 -١العلم :هو صفة توجـب
النقيض ،فهو سبحانه يعلـم ولـو بـأخفى الخفيـات؛

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

حتى بما يهجس على خـاطر اﻹنسـان ،وتوسـوس

وليا ﻣرشدًا لطﻼب العلم النافع  -نـود ﻣـن ﺳـﻣاﺣتكم

بــه نفســه .وهــو  عــالم بجميــع المعلومــات،

التكرم بتعريـف العـالم وأنـواع العلﻣـاء ورتـبهم ،ثـم

محيط بما يجري في تخـوم اﻷرضـين إلـى أعلـى

تعريــ ف العلــم وأنــواع العلــوم وﻣصــادرها ورتبهــ ا

الســموات ،ﻻ يعــزب عــن علمــه مثقــال ذرة فــي

وطـــرق نوالهـــا ،وتعريـــف الرﺳـــوخ فـــ ﻲ العلـــم،

اﻷرض وﻻ في السماء ،بعلم قديم أزلي ،لـم يـزل

والراﺳخين فﻲ العلم ،واﻹﻣام العالم الربانﻲ.

موصوفًا به أزل اﻵزال ،ﻻ بعلم متجدد ،حال فـي
ذاته بالتحول واﻻنتقال.
 -٢العلم :ضـروري ،ومكتسـب ،وقيـاس مـا
تخيلته التصورات في اﻷقوال ،وهي مواد النتـائج
التي هي الغايات ،ولذلك ُج ِعلَ:
ـورا :وهــو حضــور الصــورة فــي
* إمــا تصـ ً
الذهن.
* أو تصدي ًقا :وهو الحكم ،أو العلم بالحكم به
على تلك الصورة بإيقاع ،أو انتزاع.
 -٣العلم :هو صورة المعلوم في نفس ا ْل َعال ِِم.
 -٤العلم :هو تصـور الـنفس رسـوم المعلـوم
فـــي ذاتهـــا ،بعـــد صـــفاء جوهرهـــا بالتهـــذيب،
والتصديق ،والتسليم.
 -٥العلـــم :هـــو علـــم إدراك الكونيــ ات مـــن
خواص اﻷشـياء مفـردة ومركبـة ،واسـتخدام تلـك
الخـواص فيمـا خلقـت لــه اﻷشـياء ،ويلزمـه العلــم
بمقدمات العلوم العقلية.
 -٦العلم :هو كمال نفساني يـرد علـى الـنفس
بالقوة العاقلة.
 -٧العلم :هو ما هذب نفسك ،وجملك بحسـن
الخلــق ،وبالتواضــع لبنــي اﻹنســان ،وبالرحمــة
بالخلق.
 -٨العلم :نقطة واحـدة ،وعـدوها الجـاهلون،
ﷲ) محمــد:
والنقطــةَ  ،فــا ْعلَ ْم أَ ﱠنــهُ ﻻَ ِإ َلــهَ ِإﻻﱠ ُ
.(١٩
 -٩العلم :حياة القلوب ،ومصباح البصائر.
 -١٠العلم :غذاء اﻷرواح ،وهو عـبء ثقيـل
على اﻷشباح ،ﻻ تميل إليه إﻻ بخوف وطمع.



 -١١العلم في الكشـف حجـب ،والكشـف فـ ي

لظهور عدله .

هو اﻹلهي.

القرب شك ،والقرب في اﻻتحاد صدود ،واﻻتحاد

 -٢العلم اﻹلهي:

** أو ذا مادة وهو الطبيعي.

في جمع الجمع نقص فـي كمـال الشـهود ،وجمـع

* ﻣبدؤه :رعاية ما حصلته من العلوم.

** أو ما من شأنه أن يكـون ذا مـادة وإن لـم

الجمــع فــي كمــال الشــهود نقــص عــن العبوديــة،

* وﺳـطه :شهود اﻷشياء قامت بالحي القيوم؛

والمطلوب التحقق بمشهد العبد والرب.
 -١٢العلم نـور ،والنـور حجـاب ،والحجـاب

حتى تشرق أنوار وجه ﷲ فتحجب كون العـارف

ب .علم الﺣكﻣة العﻣلية:

حتى يراه.

** البحــث فيــه عــن تــدبير الــنفس مــن حيــث

وقفة ،والوقفة هﻼك.
 -١٣العلم :ما كشف لك غيبًا عنك ﻻ تدركـه

* نهايتـه :إشراق نور الحكمة جليـة مسـتبينة
ـورا
بهــا حقيقــة اﻷشـ ياء ،فيكــون العبــد عب ـدًا مقهـ ً
بقهار ،مربوبًا لرب غفار ،مشاهدًا ﻷنـوار َ و َمـا

بقوة الحواس.
 -١٤العلــم فــي المــﻺ جمــال ،وفــي الوحــدة
أنس.

ُون) الــذاريات:
َخلَ ْق ـتُ ا ْل ِج ـنﱠ َو ْ ِ
اﻹنـ َ
ـس إِﻻﱠ ِليَ ْعبُ ـد ِ
.(٥٦

 -١٥العلم :ليس العلم ما حفظ ،إنما العلـ م مـا
نفع ،وكل علم لم يكن من السماء ﻻ ينفع.
 -١٦العلم :أول خطوة في طريـق ﷲ تعـالى
العلم ،وكلما دخل علم على القلب طرد اﻵخر.
 -١٧العلم:

يكن وهو الرياضي.

الكماﻻت ،وهو تهذيب الشخص.
** أو مــن حيــث حصــر اﻷقــوات التــي بهــا
حفظ المنهج ،وهو تدبير المنزل.
** أو مــن حيــث حفــظ المدينــة اﻹصــﻼحية
الفاضلة التي بها النظام ،وهو السياسـة واﻷخـﻼق

 -٣العلــم بــا  :إدراك عجــز المــتعلم عــن

وهو خاص بالملوك إن تعلق بالظـاهر ،وبالقطـب

إدراك المعلــوم ،بعــد اليقــين بعلــم آياتــه ،وآثــاره

الجــامع إن تعلــق بالبــاطن ،وباﻷنبيــاء إن تعلــق

القائمـــة مقـــام الحجـــة القاطعـــة علـ ـ ى كماﻻتـــه

بهما.

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

 -٧العلم النظري والعلم العﻣلﻲ:

عن فهم للعقول وعقل للمعاني.

العلم ضربان :عملي ونظري.

 -٤علم التصـوف :هو حد علم الباطن ،وهـو

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

* أول العلم :الصمت.
* الثاني :اﻻستماع.

علم يعرف منه أحوال الـنفس فـي الخيـر والشـر،

بعــده إلــى عمــل :كمعرفــة وحدانيــة ﷲ تعــالى،

* الثالث :الحفظ.

وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتهـا ،وتطهرهـا مـن

ومعرفة مﻼئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اﻵخر.

* الرابع :العمل به.

الصــــفات المذمومــــة ،والرذائــــل ،والنجاســــات

 -٢العﻣلﻲ :إذا علم لم يغن؛ حتـى يعمـل بـه:

* الخــامس :نشــره ....وأفضــلهم طاعــة ﷲ

المعنوية ،التي ورد الشرع باجتنابها ،واﻻتصـاف

كمعرفــة الصــﻼة ،والزكــاة ،والجهــاد ،والصــوم،

بالصفات المحمودة ،التي طلب الشرع تحصـيلها،

والحج ،وبر الوالدين.

فيه.

ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ
 -١طلب العلم :خير من صﻼة النافلة.
 -٢طلـب العلــم :لـيس الملــق للمــؤمن إﻻ فــي

وكيفية السـلوك والسـير إلـى ﷲ تعـالى ،والفـرار

 -٣اﻷعﻣال :ثﻼثة أضرب:

إليه.

* عمل يختص بالقلب.
 -٥علــم التوﺣيــد :هــو رأس مــال المــؤمن،

وحصنه الحصين ،وذخيرتـه عنـد الشـدة ،ونجاتـه

طلب العلم.
 -٣طلب العلـم :ﻻ دليل علـى ﷲ سـواه ،إنمـا

ﷲ ﻻَ َي ْغ ِفـ ُر
عند الفزع اﻷكبـر ،قـال تعـالىِ  :إ ﱠن َ
أَن ي ُْشـ َركَ ِبـ ِه َويَ ْغ ِفـ ُر َمـا دُو َن ذَ ِلـكَ ل َِمـن يَ َشـا ُء

 -٤طلب العلم :اطلب العلم من العارفين ولـو

)النساء ،(٤٨ :وبقدر إشراق أنـواره علـى القلـب

يطلب العلم ﻵداب الخدمة.
بالصين.
 -٥طلب العلم :من علم المطلوب هـان عليـه
بذل النفس والنفائس.
 -٦طلــب العلـــم :ﻻ يســـتطاع العلـــم براحـــة
الجسم.

يكون ارتفاع المسلم إلى درجات القـرب ومنـازل
الحب قال تعالىَ  :والﱠذِينَ أُوتُوا ا ْل ِع ْلـ َم د ََر َجـا ٍت
)المجادلة.(١١ :
 -٦علــم الﺣكﻣــة :العلــم إمــا مقصــود لذاتــه:
وهو تكميل النفس في قوتها العلمية ،أي :النظرية

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

 -١علــم ﷲ للشــﻲء :أنـ ه أراده وقــدره ،وﻻ

اﻻعتقادية والعملية وهو غايـة اﻷول ،أو مقصـود
لغيره وهذا هو علم الحكمة وينقسم إلى قسمين:

* عمل يختص بالبدن.
* عمل مشترك فيه البدن والقلب.
 -٨علم الظاهر والباطن :علمـان ﻻ يسـتغني
أحدهما عن صاحبه ،بمنزلة اﻹسﻼم واﻹيمان.
 -٩علم اﻷﺣكام :هو الفهم ،وهو علم اﻷحكام
الشــرعية والعرفيــة مــن :عبــادات ،ومعــامﻼت،
وأخﻼق ،وعادات.
 -١٠علـــ م اﻷعﻣـــال :هــــو علــــم اﻷحكــــام
الشــرعية ،والعلــم بــالعلوم الضــرورية للعمــران،
ويعبر عنه :بالحكمة العملية التـي ﻻ بـد فيهـا مـن
العمــل ،ومنــه :علــم اﻷخــﻼق ،وتزكيــة النفــوس،
وعلــــم المعــــامﻼت ،ومعرفــــة اﻵداب العرفيــــة

يعلم  إﻻ الحق ،وقد يريد الشيء تكوينـً ا وهـو

أ .علم الﺣكﻣة العلﻣية:

باطل فﻼ يعلمه ،بل يكون تكون ذلك الشيء سـببًا

** إما أن يكون موضوعه ليس ذا مادة وهذا



والعوائد.


ابني مستقبل اﻷمة :ﻓرض ﷲ تعالى الصيام وقدمه على زكاة اﻷموال لتعلق الصيام باﻷبدان ،وكــان
ﻓي إيجابه حث على رحمة الفقراء وإطعامهم وسد جوعاتهم لما عاينوه من شــدة المجاعــة ﻓــي صــومهم.
وقد قيل لسيدنا يوسف عليه السﻼم :أتجوع وأنــت علــى خــزائن اﻷرض؟ ﻓقـ ال :أخــاف أن أشــبع ﻓأنســى
الجائع.
عزيزي مستقبل اﻷمة :ﻓي الصوم من قهر النفس وإذﻻلها وكســر الشــهوة المســتولية عليهــا وإشــعار
النفس ما هي عليه من الحاجة إلى يسير الطعام والشراب ،والمحتاج إلى الشيء ذليل به ،وبهذا احتج ﷲ
تعالى على من اتخذ سيدنا عيسى عليه السﻼم وأمه إلهــين مــن دونــه ،ﻓقــالَ  :مـا ْال َم ِسـي ُح ْابـ ُن َمـ ْر َي َم ِإ ﱠﻻ
ص ِدّيقَةٌ كَانَا َيأْ ُك َﻼ ِن ال ﱠ
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ام) المائــدة ،(٧٥ :ﻓجعــل احتياجهمــا إلــى
الر ُ
َر ُ
ت مِ ْن قَ ْب ِل ِه ﱡ
س ُل َوأ ُ ﱡمهُ ِ
ط َع َ
صا ﻓيهما عن أن يكونا إلهين.
الطعام نق ً
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص .[٧٢

الزهراء محمد المشتولي

محمد أسامة المشتولي

الشهداء -المنوفية

أمل محمد منصور

بسمة محمد جميل بريك

دقلت – كفر الشيخ

كفر بني هﻼل

محمد عرفة عطية

أمنية خالد عبدالفضيل

محمود ماهر الشنودي

منة أحمد محمد

البكاروة الغربية

منشأة عبد المجيد – الفيوم

سجين الكوم

اﻹسكندرية



ً
خبـزا فيـه
ى  فى يوم عيد ،فوجـدوه يأكـل
دخل بعض الصحابة على اﻹمام عل ٍ ّ
خشونة فاعترضوا عليه قائلين:
 يا أمير المؤمنين يوم عيد وخبز خشن؟.فقال لهم:
 اليوم عيد لمن؟! اليوم عيد لمن؟!.اليوم عيد لمن قُبل باﻷمس صيامه وقيامه.
عيد لمن غفر ذنبه ،وشكر سعيه ،اليوم لنا عيد ،وغدًا لنا عيد ،وكـل يـوم ﻻ نعصـ ﻲ
ﷲ فيه فهو لنا عيد.
]الخطب المنبرية لﻸستاذ :محمد أبو الفضل ص.[١١٩

حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانيــة اﻷهــل مــن
استخدام العسل فى أطعمة أطفالهم الذين لم يتجــاوزوا
السنة اﻷولى من العمر ،وذلك بعد إصابة ثﻼثة أطفال
العام الماضى ببكتيريا خطرة جراء ذلك ،حيث اتضح
أن اﻷطفال الذين تقـل أعــمــارهم عـن سـنـة واحــدة
عــاجزون عــن مقاومــة بكتيريــا التســمم الغــذائى التــى قــد تــؤدى ﻹصــابتهم
بأمراض خطرة وحتى بالشلل ،ومن ثم على اﻵباء الــذين يســتخدمون العســل
كمادة لتحلية أطعمة أطفالهم التوقف عن ذلك.
ورصدت الوكالة  ١١حالة مؤكدة ﻷطفال أصيبوا بهذه البكتيريا خﻼل العقود
الثﻼثــة الماضــية ،وأن طفـﻼً رضــيعًا ﻻ يتجــاوز ال  ١٥أســبوعًا أصــيب بهــا
أخيرا.
ً
والتسمم الغذائى )بوتوليزم( تسببه جرثومة تعيش فى التربــة والغبــار وتنتقــل
خطرا على اﻷطفال الذين لــم يكتمــل نمــو
أحيانًا إلى العسل ،ويمكن أن تشكل
ً
أمعائهم وتسبب لهم التسمم ،وعلى الرغم من أن هــذه الحالــة نــادرة فإنهــا إذا
أصــابت الطفــل تضــعف عضـ ﻼته وتســبب لــه مشــاكل فــى التــنفس تســتدعى
إدخاله إلى المستشفى.
وحسب قول سام مونتيــل إخصــائية بالوكالــة ،فإنــه يجــب عــدم تغذيــة الطفــل
خﻼل اﻷشهر الستة اﻷولى من العمــر إﻻ بحليــب اﻷم أو الحليــب الصــناعى،
ودعت اﻵباء إلى عدم إعطاء أطفالهم العسل لتخفيف السعال؛ ﻷن المســألة ﻻ
تستدعى هذه المخاطرة.



 كيلو لحم خروف بعظمه أو لحم مقطــع قط ًعـامتوسطة الحجم.
  ١٠بصﻼت كبيرة. ملح. فلفل.  ٢ملعقة كبيرة سمن أو زبدة. يقشر البصل وتقطع كل واحدة إلى أربع قطعثم يغسل.
 يغسل اللحم جيدًا ويخلط بالبصل ويُتبﱠل بالملحوالفلفــل والســمن ،ثــم يوضــع فــى وعــاء محكــم
اﻹغﻼق ويوضع على النار؛ حتى ينضج اللحــم
بشكل جيد جدا.
سلطة أو اللبن.
 -يقدم ساخنًا مع ال ﱠ

أحاط بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هـذا




مظنة اﻹهانة ﻷهل الرجـل وهتكهـا وسـبائها
وتسليط اﻷجانب على قهرها وإذﻻلها وسـبها
وامتهانها ،أعظـم مـن إخراجهـا مـن منزلهـا
بمنزلة الملكة العظيمة المبجلـة التـي ﻻ يـأتي

قال القاضـي :وعيـت هـذا فهـات المثـال
الثالث.
قـــال الميﻼنـــي :المثـــال الثالـــث ســـيدي
القاضي هو انتصار ابن تيمية للناكثين لبيعـة
اﻹمــام علــي ،علــى الــرغم ممــا ورد فــي
اﻷحاديث النبوية من التحذير منها ،فقد قـال:
)فإن جاز للرافضي أن يقدح فيهمـا ـ أي فـي
طلحــة والزبيــر ـ يقــول :بــأي وجــه تلقــون
رسول ﷲ  مع أن الواحد منا لو تحدث
مع امرأة غيـره؛ حتـى أخرجهـا مـن منزلهـا
وسافر بها ،مـع أن ذلـك إنمـا جعلهـا بمنزلـة
الملكة التي يأتمر بأمرها ويطيعها ،ولم يكـن
إخراجها لمظان الفاحشـة ،كـان للناصـبي أن

يقول :بأي وجه يلقـى رسـول ﷲ 

مـن

قاتــل امرأتــه وســلط عليهــا أعوانــه؛ حتــى
عقروا بها بعيرهـا ،وسـقطت مـن هودجهـا،



وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسـبية التـي



إليها أحد إﻻ بإذنهـا ،وﻻ يهتـك أحـد سـترها،
وﻻ ينظر في خدرها().(١
وهكذا راح ابن تيمـي ة يـدافع عـن السـيدة
عائشة ،وعمن أخرجها في نفس الوقت الذي
ي ٍ وأصـحابه الـذين
يكيل فيه التهم لﻺمـام علـ ّ
راحوا يحافظون على وحدة اﻷمة ويواجهون
النــاكثين والمــارقين والقاســطين الــذين ورد
ي ٍ ،وبأن عليا يـؤدي
النص بحربهم لﻺمام عل ّ
ما أخبره رسول ﷲ  أنه يحصل له.
ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال:
سا ننتظـر رسـ ول ﷲ  ،فخـرج
كنا جلو ً
إلينــا قــد انقطــع شســع نعلــه ،فرمــى بــه إلــى
علي ،فقال) :إن منكم رجﻼً يقاتل الناس على
تأويل القرآن ،كما قاتلـت علـى تنزيلـه ،قـال
أبو بكر :أنا ،قال :ﻻ ،قـال عمـر :أنـا ،قـال:
ﻻ ،ولكن خاصف النعل().(٢
وفي نفس الوقت ورد من النصـوص مـا
يدل على اﻻنحراف الخطيـر الـذي وقـع فيـه

من حارب اﻹمام علي ،ولم يقف بجانبـه فـي
مواجهة البغي الذي تعرض لـه مـن الطلقـاء
وأبناء الطلقاء.
ومن تلك اﻷحاديـث مـا ورد مـن تحـذير
النبي  لعائشة من الخروج على الجمـل
وهي كثيرة جـدا ،وقـد صـححها الكثيـر مـن

)(٤

وسنده على شرط الصحيح( .

القــول بتخطئــة إحــدى الطــائفتين المتقــاتلين

العلماء ،وهي حقيقة تاريخيـة ثابتـة ﻻ يمكـن

وقــد علــﻖ اﻷلبــاني علــى هــذه المواقــف

اللتين وقع فيهمـا مئـات القتلـى ،وﻻ شـكﱠ أن

إنكارهـا ،حتـى أن اﻷلبـاني تلميـذ ابـن تيميــة

بقوله) :فهؤﻻء خمسة من كبار أئمة الحـديث

عائشة هي المخطئـة ،ﻷسـباب كثيـرة وأدلـة

النجيـــب صـــحح مـــا ورد فـــي ذلـــك مـــن

صرحوا بصحة هذا الحديث ،وذلـك مـا يـدل

واضحة ومنها ندمها علـى خروجهـا ،وذلـك

اﻷحاديث) ،(٣ونقل نفس الموقف عـن خمسـة

عليه النقد العلمي الحديثي كما سـبﻖ تحقيقـه،

هو الﻼئﻖ بفضلها وكمالهـا ،وذلـك ممـا يـد ﱡل

من علماء الحديث ومحققيهم ،فقـال) :وعلـى

وﻻ أعلــم أحــ ًدا خــالفهم ممــن يعتــد بعلمهــم

علــى أن خطأهــا مــن الخطــأ المغفــور بــل

هــذا ،فالحــديث مــن أصــح اﻷحاديــث ولــذلك

ومعرفتهم في هـذا الميـدان سـوى يحيـى بـن

تتابع اﻷئمة على تصحيحه قدي ًما وحديثًا:

سعيد القطان في كلمته المتقدمة ،وقد عرفـت

ثم ذكر اﻷخبـار التـي تـدل علـى نـدمها،

جواب الحافظين الـذهبي والعسـقﻼني عليـه،

وذكر بعد ذلك قول قيس بن أبـي حـازم عـن

اﻷول :ابـــن حبـــان ،فقـــد أخرجـــه فـــي
)صحيحه( كما سبﻖ..

)(٥

فﻼ نعيده( .

)(٦

المأجور( .

خروج عائشة بقولـه) :قالـت عائشـة وكانـت

الثـــاني :الحـــاكم ،بإخراجـــه إيـــاه فـــي

ثم قال بعد أن رد على شـبه مـن أنكـره:

)المستدرك( كما تقدم ،ولم يقع فـي المطبـوع

)وجملة القـول :أن الحـديث صـحيح اﻹسـناد

أحدثت بعد رسـول ﷲ 

منـــه التصـــريح بالتصـــحيح منـــه وﻻ مـــن

وﻻ إشــكال فــي متنــه ،خﻼفً ـا لظــن اﻷســتاذ

مــع أزواجــ ه ،فــدفنت بــالبقيع .قلــت :تعنــي

الــذهبي ،فالظــاهر أنــه ســقط مــن الطــابع أو

اﻷفغــاني ،فــإ ّن غايــة مــا فيـ ه أن عائشــة لمــا

بالحــدث مســيرها يــوم الجمــل ،فإنهــا نــدمت

الناســخ ،فقــد نقــل الحــافظ فريــد الفــتح عــن

علمــت بــالحوأب ،كـــان عليهــا أن ترجـــع،

ندامة كلية وتابت من ذلك().(٧

الحاكم أنه صححه ،وهو الﻼئﻖ به ،لوضوح

ممـا ﻻ
والحديث يـدل أنهـا لـم ترجـع! وهـذا ّ

صحته..

ﻷم المـؤمنين ،وجوابنـا علـى
يليﻖ أن ينسب ِ ّ

الثالــث :الــذهبي ،فقــد قــال فــي ترجمــة

الكمـل يكـون
ذلك :أنه ليس كل مـا يقـع مـن ّ

السيدة عائشة من كتابه العظيم) :سير أعـﻼم

ً
ﻻئقــا بهــم ،إذ المعصــوم مــن عصــمة ﷲ،

النبﻼء() :هـذا حـديث صـحيح اﻹسـناد ،ولـم

والسني ﻻ ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمـه؛

يخرجوه(..

حتــى يرفعــ ه إلــى مصــاف اﻷئمــة الشــيعة

الرابــع :الحــافظ ابــن كثيــر ،فقــال فــي

المعصومين عندهم! ..وﻻ نشك ّ
أن خروج أم

)البداية( بعـد أن عـزاه كالـذهبي ﻷحمـد فـي

همـت
المؤمنين كان خطا ً من أصـله؛ ولـذلك ﱠ

)المسند() :وهذا إسناد علـى شـرط الشـيخين

بــالرجوع حــين علمــت بتحقــﻖ نبــوءة النبــي

ولم يخرجوه(..

 عنــد الحــوأب ،ولكــن الزبيــر أقنعهــا

الخامس :الحافظ ابن حجر ،فقد قـال فـي

بترك الرجـوع بقولـه) :عسـى ﷲ أن يصـلح

)الفــتح( بعــد أن عــزاه ﻷحمــد وأبــي يعلــى

بك بين الناس( ،وﻻ نشك أنه كان مخطئًا في

والبــزار) :وصــححه ابــن حبــان والحــاكم،

ضا ،والعقل يقطع بأنـه ﻻ منـاص مـن
ذلك أي ً



تحدّث نفسها أن تدفن فـي بيتهـا فقالـت :إنـي
حـدثًا ادفنـوني





ﻓﻲ  ٥أكتوبر الماضﻲ حدثت رجة ﻓﻲ العالم أجمع بعد أن
انقطعت خدمات )ﻓيسبوك – ماسنجر – إنستجرام – واتساب(،
لنحو  ٦ساعات.
بعد انتهاء اﻷزمة كثرت التحليﻼت حول أسبابها وأهمية
توقيتها ،ورغم أنه حتى كتابة سطور هذا المقال لم تتضح
الصورة كاملة ،إﻻ أن الترجيح اﻷقرب للصحة هو أن هذا
اﻻنقطاع كانت للتغطية على مشكلة أكبر يواجها الفيسبوك
وإخوته الثﻼثة ،الذين هم بالمناسبة ملكًا لنفس الشركة اﻷم.
هذه اﻷزمة تمثلت ﻓﻲ تسريب عالمة بيانات ،تدعى ﻓرانسيس
هوجن ،عملت ﻓﻲ الماضﻲ بالفيسبوك ،وبعد أن تركته قررت
أن تفضحه ،ثم أقام لها مجلس الشيوخ اﻷمريكﻲ جلسة
استماع ،وما قالته هوجن يمكن إجماله ﻓيما يلﻲ:
 -١باحثو ﻓيسبوك وثّقوا تعرض مستخدمﻲ إنستجرام للعديد
من المخاطر النفسية ،وبينها زيادة معدﻻت القلق واﻻكتئاب
والتفكير ﻓﻲ اﻻنتحار .لكن مالك المنصة مارك زوكربيرج
تجاهلها ،مقد ًما اﻷرباح على اعتبارات السﻼمة.
 -٢ﻓيسبوك يخفﻲ عمدًا معلومات حيوية عن الجمهور
والحكومة اﻷمريكية وحكومات العالم.
 -٣المنصة غير شريفة ﻓﻲ حربها ضد الكراهية والمعلومات
المضللة .وضللت الجميع حول ﻓعالية أنظمة الذكاء
اﻻصطناعﻲ ودورها ﻓﻲ نشر الرسائل اﻻنقسامية والمتطرﻓة.
 -٤تعديل الخوارزميات ﻓﻲ ٢٠١٨م ساهم ﻓﻲ مزيد من
اﻻنقسام ،لكن ﻓيسبوك وجدت أنه يزيد إعﻼناتها ﻓقررت
استمرارها.
 -٥ﻓيسبوك ضللت الجميع حول ما تكشفه أبحاثها الخاصة
حول سﻼمة اﻷطفال؛ إذ ينظر إلى اﻷطفال الذين تبلغ أعمارهم
 ١٠سنوات وأصغر على أنهم مورد قيم وغير مستغل وحيوي
لنمو الشركة.
 -٦المنصة أوقفت الضمانات المصممة ﻹحباط المعلومات
المضللة والتحريض على العنف بمجرد ﻓوز جو بايدن.
مطولة من المشاهير من معايير
 -٧ﻓيسبوك استثنى قائمة
ّ
مراقبة المحتوى التﻲ ت ُط ّبق على بقية المستخدمين.
 -٨موظفو الشركة أبلغوا عن عصابات للمخدرات واﻹتجار
بالبشر تستخدم الموقع لخدمة أغراضها اﻹجرامية ،ولم يتخذ
مسؤولو ﻓيسبوك خطوة لمواجهة هذا.



ﻓــﻲ ٢٠١٢م اســتخدمت شــركة ﻓيســبوك
ً
ﻓريقـــﺎ مــــن العلمــــﺎء ﻷداء تجربــــة علــــى
ُف إلــى
ُمســتخدمﻲ شــبكتهﺎ اﻻجتمﺎعيــة ،ت َْه ـد ُ
تحدي ِد مﺎ إذا كﺎن من ال ُم ْمك ِِن – أو مـن غيـر
ال ُم ْمك ِِن -نقل حﺎلة معينة من العﺎطفة إلى عدة
عى العــدوى
أشــخﺎص ،مــن خــﻼل مــﺎ ُيــ ْد َ
العﺎطفية.
ب
وقد أُجْ ِر َيت التجربة من خـﻼل
ُ
التﻼعـ ِ
بﺎلحــﺎﻻت العﺎطفيــة ومشــﺎعر ال ُمســتخدِمين
عبر تغيير الخوارزميـة ال ُمسـتخدمة لعـرض
المنشورات على الشبكة اﻻجتمﺎعية.
علـــى مـــدى أســـبوع راقـــب برنـــﺎمج
معلومــﺎتﻲ خــﺎص كــل مــﺎ ينشــره أصــدقﺎء
هؤﻻء المستخدمين المراقبين ،وهذا البرنﺎمج
المعلومــﺎتﻲ مبــرمج لرصــد تعــﺎبير معينــة
متصلة بﺎلمشـﺎعر السـ لبية واﻹيجﺎبيـة ،وقـﺎم
بحجب المواد التﻲ تحوي مشﺎعر إيجﺎبية من
الــــــ ـ  NewsFeedالخـــــــﺎص بـــــــبعض
وأيضــﺎ حجــب المــواد التــﻲ
المســتخدمين،
ً
تحوي تعﺎبير سـلبية عـن الجـزء اﻵخـر مـن
المســتخدمين .وبعــد ذلــك قــﺎم هــذا البرنــﺎمج
بتحليــل المــواد التــﻲ ينشــرهﺎ المســتخدمون
هـ دف الدراســة بعــد قــراءتهم وتفــﺎعلهم مــع
المواد السلبية واﻹيجﺎبية.
توصــلت الدراســة إلــى أن اﻷشــخﺎص
الــذين يتعرضــون لمــواد إيجﺎبيــة يتجهــ ون
بــدورهم إلــى نشــر المــواد اﻹيجﺎبيــة والــذين
تعرضوا لمواد سلبية يتجهون للنشر بدورهم
مــواد ســلبية .أي "إن المشــﺎعر الســﺎئدة بــين
مجموعة اﻷصدقﺎء على "ﻓـيس بـوك" تنتقـل
بﻼ وعﻲ إلى اﻵخرين عبر مﺎ يسمى بعدوى
المشﺎعر".
وهنــﺎ الســؤال :مــﺎ مــدى أخﻼقيــة بحــث
علمﻲ اعتمد التﻼعب بمشﺎعر أﻓراد والتأثير
علـــى حـــﺎلتهم النفســـية ﻹجـــراء دراســـة ﻻ
يعلمــون عنهــﺎ شــيئًﺎ؟ ويجهلــون أنهــم حقــل
تجــﺎرب لخدمــة مــن المفتــرض أن تعلمهــم
شروط خـدمتهﺎ أن بيﺎنـﺎتهم ومشـﺎعرهم هـﻲ
مﺎدة للدراسة.
يﺎ ليت اﻷمر توقـف علـى هـذه الدراسـة

وشـ بيهﺎتهﺎ ،بــل إن الفيســبوك يســيطر علــى
الكثيــر مــن جوانــب حيﺎتنــﺎ دون أن نشــعر،
وسنحﺎول توضيح ذلك ﻓيمﺎ يلﻲ:

أغلبنﺎ أصبح يعتمد على معرﻓـة اﻷخبـﺎر
اليوميـــة المحل ـي ـ ة والعﺎلميـــة علـــى منصـ ـ ة
الفيسبوك ،لسهولة الوصول إلى اﻷخبﺎر ﻓيهﺎ
عن البحث ﻓﻲ المواقع اﻹخبﺎرية.
لﻸســف ،ﻓــإن الجــزء اﻷكبــر مــن هــذه
تمـت هـذه
اﻷخبﺎر غيـر صـحيح؛ حتـى وإن ﱠ
اﻷخبﺎر بﺎلفعل ،ﻓﺎﻷمر ليس كمﺎ تتو ّقعون.
تُش ِ ّك ُل منصﺎت التواصل اﻻجتمﺎعﻲ اﻵن
تقريبـﺎ ،حيـث نقرأهـﺎ ،ونسـمعهﺎ،
كـل شـﻲء
ً
ونُشﺎهدهﺎ.
ببسﺎطة شديدة ،أصبحت اﻷخبﺎر تحتوي
كثير مـن ال ُمبﺎلغـة والتهويـل أو التقليـل
على ٍ
من الشـأن والتبسـيط علـى حـ ٍ ّد سـواء ،وﻓـﻲ
َطرﻓًﺎ ،يتم التشويه والتلفيق.
الحﺎﻻت اﻷكثر ت ﱡ
يهتمــون مــﺎ إذا كﺎنــت
ال ُمســتخدِمون ﻻ ﱡ
اﻷخبﺎر صحيحة أم ﻻ ،هـل هـﻲ ذات جـودة
أم ﻻ ،ﻓقـ ط ضــع إحــدى الشــﺎئعﺎت ،وع ً
ُنوانـﺎ
جذﱠا ًبﺎ ،والكل سيد ُخل إلى الخبر ،سـواء كـﺎن
لمجــرد الفضــول أو بســبب تخــدير العنــوان
للمخ بسـبب نقـص المعلومـﺎت الحقيقيـة عـن
ذلك الخبر ،ﻻ يهم أيهمﺎ يأتﻲ ً
أوﻻ.
هــذا حـ ﱠـول شــبكة اﻹنترنــت مــن كونهــﺎ
وسـيلة ﻹيصـﺎل المعلومـﺎت إلـى وسـيلة مـن



وسﺎئل الترﻓيه.
وسﺎئل ترﻓيـه ،وراءهـﺎ مجموعـة مـﺎ أو
جمﺎعة مﺎ تبذل المزيد من اﻷمـوال؛ للحفـﺎظ
على استمرار غلق هذه الدائرة بإحكـﺎم علـى
عقول جمهورهﺎ.
بعبﺎرة أخرى :ﻻ يهم أن تستفيضـوا ﻓـﻲ
ﱡ
للتأكــ ِد مــن حصــولكم علــى
عمليــة البحــث
المعلومــﺎت الصــحيحة ،ﻓقــط تأكــدوا عنـــد
ُمشﺎهدة أي خبر أو مقﺎل ،أنه يحمل قيمةً مﺎ،
ب معظم القُ ﱠراء.
وليس لمجرد جذ ِ
وسﺎئل التواصل اﻻجتمﺎعﻲ ت ُج ّركم جـرا
إليهﺎ دون أن تُشعركم بـذلك ،لكـن الحصـول
علــى اهتمــﺎمكم ﻓقــط هــو الوســيلة والغﺎيــة،
اﻷمــر الــذي ســيجلب – ﻓيمــﺎ بعــد -الســعﺎدة
والسرور لل ُم ْعلِنين.
تتصـوروا أنكـم تُتـﺎبعون
هل يُمكـنكم أن
ﱠ
كل مﺎ يحدث ﻓﻲ جميع أنحﺎء العﺎلم؟ الحقيقـة
هﻲ مجرد خداع ﻷجـل النقـر ،ثـم النقـر ،ثـم
الُمشــﺎركة ،ثــم جلــب المزيــد مــن أصــدقﺎئكم
المخدوعين أمثﺎلكم.
إذا كنــتم تعتقــدون أن اﻹعﻼنــﺎت علــى
وســـﺎئل التواصـــل اﻻجتمـــﺎعﻲ هـــدﻓهﺎ هـــو
التــرويج لـ ــ )المنتجــﺎت-الســلع-الخــدمﺎت(
المعروضــة للشــراء ،ﻓــأنتم مخطئــون خطــأ ً
ﻓﺎد ًحﺎ حيﺎل ذلك!
كل اﻷشيﺎء التﻲ يـتم اﻹعـﻼن عنهـﺎ مـع
اختﻼف أنواعهﺎ وشـرائحهﺎ ،ﻻ تسـتهدف إﻻ
شخص واحد :أنت.
الفيسبوك يتﻼعب بنﺎ تسويقيﺎ مـ ن خـﻼل
إظهﺎر إعﻼنﺎت عـن اﻷشـيﺎء التـﻲ تتحـدثون
عنهﺎ مع أصدقﺎئكم أو عﺎئلتكم ،ﻓهو يتجسـس
عليكم صوتيﺎ ،ومـن خـﻼل ذكـر أسـمﺎء بعـد
المنتجﺎت أو الخدمﺎت ،سـريعًﺎ مـﺎ يظهرهـﺎ،
كمﺎ أنه يسﺎعد الشركﺎت ﻓـﻲ تقـديم الخـدمﺎت
لمن تتواﻓق مع شخصيته.
صﺎ تحب اقتنﺎء كل مﺎ هـو
ﻓإذا كنت شخ ً
جديد ،ستراه يركز على اﻹعﻼنﺎت التﻲ تلبﻲ
غـــرور الـــذات " ،كـــن اﻷﻓضــ ل"" ،اقتنـــﻲ
اﻷﻓضل" ،ليلعب عليك نفسيﺎ ﻓتشتريهﺎ.
العديـــد مـــن الحمـــﻼت التســـويقية اﻵن

أصـبحت ﻻ تفشـل؛ ﻷنهـم ً
بـدﻻ مـن التركيــز
ب جـذاب
على أهـم خصـﺎئص المنـتج بأسـلو ٍ
ُصـورون لكـم و ْه ًمـﺎ
ويحترم العقول ،ﻓإنهم ي ّ
ليس له أي عﻼقة ﻻ بـﺎلواقع أو المنـتج ،وأن
حيﺎتكم لن تكون أروع ممﺎ أنتم عليه اﻵن إﻻ
بﺎلمنتج.
وﻓــﻲ هــ ذه الحﺎلــة يســتخدمك الفيســبوك
كســلعة ،ويقــبض ثمنــك بيﺎنﺎتــك ومشــﺎعرك
واختيﺎراتك من شركﺎت التسـويق التـﻲ يبيـع
لهم بيﺎنﺎتك.
بدايـــة ﻻ بـــد مـــن معرﻓـــة أن التﻼعـــب
السيﺎسﻲ على منصﺎت التواصل اﻻجتمـﺎعﻲ
وعلى رأسهﺎ الفيسبوك ﻻ يرتبط بجه ٍة مـﺎ أو
حكومة مﺎ .بل كل من يغـوص ﻓـﻲ السيﺎسـة
قد يتﻼعب بكم سيﺎسيﺎ.
التﻼعــب السيﺎســﻲ يــتلخص ﻓــﻲ جملــة:
)أن أ ُقنعــك للقيــﺎم بمــﺎ أريــده منــك؛ دون أن
أطلبه منك(.
المشـكلة أن ضـحﺎيﺎ التﻼعـب السيﺎسـﻲ،
ُمقتنعون تمﺎ ًمﺎ أنهم اختﺎروا بأنفسهم الطريقـة
التﻲ يتصرﻓون بهﺎ ،مع أن الحقيقة بعيدة عن
ذلك تمﺎ ًمﺎ.
مثـــﺎل علـــى ذلـــك ،أقـــرت تســـريبﺎت
وتصريحﺎت الحكومة اﻷمريكية أنهﺎ هﻲ من
تسببت ﻓﻲ الثورات العربية ،والتﻲ بﺎلمنﺎسبة
انطلقــت مــن الفيســبوك قبــل أن تنطلــق مــن
الميﺎدين ،وبﺎلرغم مـن ذلـك ،ﻻ يـزال هنـﺎك
من يقول :إنـه هـو مـن قـﺎم بـﺎلثورة دون أن
توجـه
يفرض عليه أحـد القيـﺎم بـذلك وبـدون ﱡ
معين.
المنصـــﺎت
التﻼعـــب السيﺎســـﻲ علـــى
ﱠ
اﻻجتمﺎعية يتم من خـﻼل بـث رسـﺎئل تلعـب
علــى وتــر الفقــر ،وقلــة الرخــﺎء ،والظلــم،
والفسﺎد ،بجﺎنب نشر أخبـﺎر للتخويـف مثـل:
ﻓﻲ عﺎم كذا سينضب البترول ،وﻓﻲ عﺎم كـذا
سنعيش ﻓﻲ وحل الفقر.
كــل هــذا يشــ حنك وينتظــرون منــك رد
الفعل ،ﻓتشعر عند تحركك أن هذا نﺎبع منك،
وهو خﺎطئ تمﺎ ًمﺎ.

الفيســــبوك أصــــبح ســــﺎحة للتنــــﺎﻓس
اﻻستخبﺎراتﻲ ،والتﻼعب للوقيعـة بـين أبنـﺎء
الدين الواحد والوطن الواحد ،والتشـكيك ﻓـﻲ
إنجــﺎزات دولــة مــﺎ ،ومعﺎرضــة نظــﺎم آخــر
ﻹسقﺎطه.
بعبﺎرة أخـرى :لـ م يعـد العـدو يحتـﺎج أن
يرسل جواسيسه أو يجنـد عمـ ﻼءه بيننـﺎ ،بـل
يكفيه أن يقوم بعمـل حسـﺎب علـى الفيسـبوك
ودﻓعــه بعشــرات الــدوﻻرات ليكــون واســع
اﻻنتشﺎر ،ومن ثم يبث عليه مﺎ يحلـو لـه مـن
رسﺎئل لتدمير النسيج اﻻجتمﺎعﻲ لخصومه.
ﻓــﻲ ٢٠١٩م كشــف تحقيــق استقصــﺎئﻲ،
كيــف تجنــ ﻲ شــبكة التواصـــل اﻻجتمـــﺎعﻲ
"ﻓيســبوك" أربﺎحهــﺎ مـــن خــﻼل "صـــنﺎعة
الكراهية" ضد اﻹسﻼم.
نشرت صحيفة "الجﺎرديـﺎن" البريطﺎنيـة
مﺎ وصفتهﺎ بـ"المؤامرة السرية" التﻲ تمكنـت
مــن خﻼلهــﺎ مجموعــة مــن أكبــر تنظيمــﺎت
وصــفحﺎت اليمــين المتطــرف مــن الســيطرة
على موقع "ﻓيسـبوك" ،وبـث الكراهيـة ضـد
اﻹسﻼم ،مقﺎبل تحقيق "ﻓيسبوك" لﻸربﺎح.
ورصد التحقيق اﻻستقصﺎئﻲ ،مﺎ وصـفه
بإدارة مجموعة من الحسﺎبﺎت الغﺎمضة التﻲ
تتخـــذ مـــ ن إســـرائيل وأمريكـــﺎ وأســـتراليﺎ
وبريطﺎنيﺎ وكندا والنمسﺎ ونيجيريـﺎ مقـرا لهـﺎ
ﻹدارة المئـــﺎت مـــن الصـــفحﺎت ذات الفكـــر
اليمينﻲ المتطرف التﻲ يتﺎبعهﺎ المﻼيـين ،مـن
أجــل بــث رســﺎئل كراهيــة ضــد المســلمين
والمهــﺎجرين وذوي اﻷصــول المســلمة ﻓــﻲ
الدول اﻷوروبية والغربية.
اكتشفت "الجﺎرديﺎن" أن من يديروا تلـك
الحسﺎبﺎت عبر ﻓيسبوك كﺎن يخـﺎطبون عـد ًدا
كبيرا مـن مـديري الصـفحﺎت اﻷخـرى التـﻲ
ً
تحمل الفكر اليمينﻲ ﻓـﻲ محﺎولـة ﻻسـتمﺎلتهم
مــن أجــل بــث الخطـ ﺎب المعــﺎدي لﻺســﻼم،
وعرضــت علــيهم مقﺎبــل مــﺎدي لنشــر ذلــك
الخطﺎب ،ووصـل اﻷمـر إلـى تهديـد آخـرين
بﺎلقتل إذا لم يمتثلوا لهم.
وتستخدم تلك المجموعﺎت شبكﺎت مؤلفة
تقريبـﺎ ،ﻹخــراج أكثــر مــن
مــن  ٢١صــفحة
ً



ألف منشور مزيف بصـورة أسـبوعية يصـل
ﻷكثر من مليون متﺎبع ،ويتم توجيـه حمـﻼت
دعﺎئية كبيرة تجﺎههﺎ ،ويتم من خﻼلهﺎ إعـﺎدة
توجيه الجمهور إلى  ١٠مواقع أخرى كثيفـة
اﻹعﻼنــﺎت لجنــﻲ المزيــد مــن اﻷربــﺎح عــن
طريــق حشــد المزيــد مــن حركــة المــرور
"تراﻓيك" على تلك المواقع.
ورصـــدت "الجﺎرديـــﺎن" مـــﺎ وصـــفتهﺎ
بـ"المصيبة اﻷكبر" ،وهو ﻓشل "ﻓيسبوك" أو
رﻓضه منـع الممثلـين السـريين مـن اسـتخدام
منصــته ﻹدارة حمــﻼت التضــليل والكراهيــة
المنظمة تلك.
وقﺎلــت الصــحيفة البريطﺎنيــة" :علمــت
ﻓيسبوك بوجود تلـك المـؤامرة وانتشـﺎر تلـك
الشبكﺎت السرية ،ولكن لم تتحـرك؛ ﻷن تلـك
المنظمــﺎت تــدﻓع حمــﻼت إعﻼنيــة ودعﺎئيــة
ضخمة جدا ،ولم تضع أية عقﺎب بحقهﺎ".
كمﺎ أن الفيسبوك  -متـى أراد  -يسـ تطيع
أن يقـــدم خـــدمﺎت تجســـس لصـــﺎلح أجهـــزة
المخﺎبرات الدولية ،من خـﻼل أدوات جمعـه
للمعلومــﺎت التــﻲ تجــﺎوزت قدراتــه إمكﺎنــﺎت
جهﺎز المخﺎبرات المركزي اﻷمريكﻲ ،CIA
ﻓيمﺎ يتعلق بقواعد البيﺎنﺎت.
إذ لديــه قﺎعــدة بيﺎنــﺎت هــﻲ اﻷكبــر ﻓــﻲ
العــﺎلم ،ويتمتــع بقــدرة تتبعيــة وتحليليــة هــﻲ
اﻷدق واﻷﻓضــل ،نﺎهيــك عــن قدرتــه علــى
الـــتحكم ﻓـــﻲ آرائـــك وتوجهﺎتـــك الدينيــــة
والسيﺎسيةح وحتى مجرد التحكم ﻓـﻲ حﺎلتـك
المزاجية.
ﻓـ ﻲ منتصــف أكتــوبر المﺎضــﻲ ،كشــف
تقرير صـحفﻲ عـﺎلمﻲ أن شـركة "ﻓيسـبوك"
تجهز حﺎل ًيﺎ أنظمة ذكـﺎء صـنﺎعﻲ يمكنهـﺎ أن
ترى وتسمع وتتذكر كل مﺎ يفعله مستخدميه.
وأوضـح تقريـر منشــور عبـر موقــع "ذا
حﺎليـﺎ
ﻓيرج" التقنﻲ المتخصص أن ﻓيسـبوك
ً
تضخ الكثيـر مـن الوقـت والمـﺎل ﻓـﻲ الواقـع
حﺎليــﺎ أدواتهــﺎ لتســجيل
المعــزز ،ووجهــت ً
وتتبــع أنشــطة مســتخدميهﺎ لتجهيــز منتجــﺎت
مﻼئمة لهم.
ولفت المشروع البحثﻲ أن ﻓريـق الـذكﺎء
الصنﺎعﻲ ﻓيسبوك يعمل على تطوير أنظمة،

تحلل بﺎستمرار حيﺎة اﻷشخﺎص بﺎستخدام كل
مـﺎ يرونـه ويفعلونـه ويسـمعونه ،لمسـﺎعدتهم
ﻓﻲ المهﺎم اليومية.
وحـــدد بـــﺎحثو ﻓيســـبوك سلســـلة مـــن
المهــﺎرات التــﻲ يريــدون مــن هــذه اﻷنظمــة
تطويرهﺎ ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك "الـذاكرة العرضـية"،
لﻺجﺎبــة علــى أي ســؤال مثــل" :أيــن تركــت
مفتﺎحﻲ؟".
آثﺎر تلـك التقنيـﺎت الجديـدة مـن ﻓيسـبوك
ســتكون كﺎرثيــة علــى الخصوصــية وحمﺎيــة
سرية معلومﺎت مستخدميهم.
لقد كشف انقطﺎع الفيسبوك وإخوتـه ﻓـﻲ
 ٥أكتوبر عن مدى اقتران حيﺎتـن ﺎ بهـ م ،وقـد
برهن ذلك على نجـﺎح مـﺎلكﻲ هـذه الشـ بكﺎت
ﻓــﻲ الســيطرة علــى المليــﺎرات مــن ســكﺎن
العﺎلم ،وربطهم بخيوط من حديـد بهـﺎ؛ حتـى
أصبحنﺎ ﻻ نـرى العـﺎلم إﻻ مـن خﻼلهـﺎ ،وﻻ
نود أقرب النﺎس إلينـﺎ إﻻ مـن تعليقﺎتهـﺎ ،وﻻ
نـــدعم مـــن يســـتحق الـــدعم إﻻ بمشـــﺎركة
منشوراته.
تغيــرت مشــﺎعرنﺎ وعواطفنــﺎ وتعبيراتنــﺎ
اﻻجتمﺎعية واﻹنسﺎنية لتنجسم مع طبيعة هذه
الشبكﺎت ،ﻓأصبح منﺎ من يكتب النكﺎت وهـو
يعتصر أل ًمﺎ ،ومن ينشر الغم بين النﺎس وهو
يعــيش أســعد أيــﺎم حيﺎتــه ،وأصــبح ﻓــﻲ هــذه
جمهــور،
الشــبكﺎت للجﺎهــل قل ـ ٌم ،ولﻸحمــق
ٌ
وللمدعﻲ مريدون ،وأصبحت هـذه الشـبكﺎت
ملتقـــى للمنـــﺎﻓقين والحﺎســـدين والطـــﺎمعين
والمجـــرمين ،وقـــد انغمـــس هـــؤﻻء وسـ ـ ط
مليـ ﺎرات مــن النــﺎس الســوية ،ﻓبــدأوا بنشــر
عدوى أمراضهم النفسية واﻻجتمﺎعية بينهم.
خطوة هذه الشـبكﺎت أنهـﺎ أﻓقـدتنﺎ الكثيـر
من إنسﺎنيتنﺎ ،وقد ازداد استحواذهﺎ علينﺎ ﻓـﻲ
ﻓترة اﻹجراءات اﻻحترازية لكورونﺎ ،حيـث
مكث كل منﺎ ﻓﻲ منزله يمسـك هﺎتفـه ويتـﺎبع
العﺎلم من خـﻼل مـﺎ يقدمونـه ،وﻻ أبـﺎلغ ﻓـﻲ
ذلــك ،ﻓﺎلفيســبوك الــذي هــو مـ دخلنﺎ لمواقــع
التواصل ،وجوجل الـذي هـو مـدخلنﺎ لشـبكة
اﻹنترنت ،يقومﺎن بتقديم مﺎ يفضلنﺎ لنـﺎ ﻓقـ ط،

يكفيـــك ﻓقـــط أن تجـــرب أن تبحـــث عـــن
موضوعﺎت بعينهـﺎ ﻓـﻲ أحـدهمﺎ ولـ ن تظهـ ر
مواقع معينة ،ﻓﻲ حين أنك إذا قمـت بﺎلبحـث
ﻓــﻲ محركــﺎت بحــث أخــرى أو ﻓــﻲ شــبكﺎت
أخرى ،ستجد هذه المواقع ،أي أنهمﺎ يفلتران
مﺎ يقدم لك.
خطــوة هــذه الشــبكﺎت أنهــﺎ تعمــل علــى:
اﻻعتيﺎدية والنمطيـة ،ﻓتجعلنـﺎ نعتـﺎد اﻷخبـﺎر
السلبية وأخبﺎر الحـوادث والجـرائم والتفكـك
اﻷسري واﻻجتمﺎعﻲ ،وبﺎلتﺎلﻲ تصـ يبنﺎ نفـس
العــدوى مــع الوقــت ،وهــذه الطﺎقــة الســلبية
كﺎﻓية لتحركينﺎ للتخريب واﻹجرام.
أمـ ﺎ النمطيــة ،ﻓــإن هــذه الشــبكﺎت تعمــل
علــى تنمــيط كــل شــ ﻲء :مﻼبــ س واحــدة،
وعﻼقــﺎت بشــكل معــين ،وعيشــة بمســتوى
معين ،وبﺎلتﺎلﻲ تنشـر عـدم الرضـﺎ ،وتشـجع
علــى محــﺎوﻻت كســب المــﺎل بصــورة غيــر
مشروعة.
ﻓــﻲ العــدد المﺎضــﻲ مــن مجلــة اﻹســﻼم
وطـن ،كﺎنــت رســﺎلة سـمﺎحة شــيخ الطريقــة
العزمية السيد عﻼء أبﻲ العزائم للشبﺎب ملمة
بأهم الفتن التﻲ أصيبوا بهﺎ خﻼل هذا الوقت،
وقد كﺎنـت أكثرهـﺎ متعلقـة بمواقـع التواصـل
اﻻجتمﺎعﻲ وتأثيرهﺎ اﻻجتمﺎعﻲ واﻹنسﺎنﻲ.
هـذا هـو واجـب الوقـت ،الـذي علينــﺎ أن
نكثـ ف جهودنــﺎ وعملنـ ﺎ الــدعوي ﻓــﻲ توعيــة
الشــبﺎب منــه ،وانتشــﺎل مــن ســقط مــنهم ﻓــﻲ
براثنه؛ ﻷن هذه الفتنة  -كمـﺎ قـﺎل سـمﺎحته -
تحرق كﺎلنيران ،وهـو تشـبيه اﻹمـﺎم المجـدد
السيد محمد مﺎضﻲ أ ـب ﻲ العـ زائم ،حيـث قـﺎل
ﻓﻲ قصيدة "أيﺎ رﻓقتﻲ"" :ﻓفتنـة هـذا العصـر
كﺎلنﺎر تحرقُ ".
وصف الفتنة بﺎلنيران ،يعنﻲ أنهﺎ سريعة
اﻻنتشﺎر ،وكلمﺎ ت ُركت حرقت المزيد ،ﻓﻼ بد
مــن التــدخل الســريع بــأكبر عــدد ممكــن مــن
طفﺎيﺎت الحريق ،التﻲ هـﻲ ﻓـﻲ هـذه الحﺎلـ ة:
دعﺎة يدعون بﺎلحق ،وعلمـﺎء نفـس واجتمـﺎع
يعــﺎلجون إدمﺎنهــﺎ ،وقــﺎدة سيﺎســيون يتخــذون
قرارات لوقـف هـذا الحريـق ،الـذي سـيترك
شبﺎبنﺎ رمﺎدًا ﻻ قيمة له ﻓﻲ النهﺎية ،ومﺎ حدث
يــوم اﻻنقطــﺎع كــﺎن دلــيﻼً علــى ذلــك ،حيــث



أصبح أغلبهم ﻻ يدرون مـﺎذا يفعلـون وكيـف
سلبوا إنسﺎنيتهم.
يقضون يومهم؛ ﻷنهم قد ُ
على كل شﺎب ،إذا اضـطر للتعﺎمـل مـع
هذه الشبكﺎت أن يدرك هذه الحقﺎئق:
 -١كل مﺎ يظهر لك لـيس عشـوائيﺎ ،بـل
هــو مخطــط يخضـ ع لخوارزميــﺎت صــﺎغهﺎ
مﺎلكو هذه الوسـﺎئل لتوجيهـ ك لغـرض معـين
يحقق أهداﻓهم ومكﺎسبهم.
 -٢ليس كل اﻷشخﺎص ﻓﻲ هـذه المواقـع
حقيقيون أو قريبون منك ،بل منهم أعـداؤك،
وقد استتروا بأسـمﺎء تنﺎسـب دينـك ووطنـك،
ومنهم الكﺎرهين لك والحﺎقدين عليك.
 -٣لــيس هنــﺎك شــﻲء مجــﺎنﻲ ﻓــﻲ هــذا
العﺎلم ،وإذا وجدته ﻓﺎعلم أنك الثمن.
 -٤ﻓﻲ كثير من اﻷحيﺎن ستكون خﺎضعًﺎ
لتجربـــة ﻻ تـــدري أدواتهـــﺎ وأهـــداﻓهﺎ ،ﻓـــﻼ
تتعﺎمــل مــ ع مــﺎ يحــدث ﻓــﻲ هــذه المواقــع
س ـمﻲ
بﺎعتبــﺎره واقعً ـﺎ حقيقي ـﺎ ،بــل هــو كمــﺎ ُ
"الواقـــع اﻻﻓتراضـــﻲ" ،أي الواقـــع الـــذي
يفرضــونه عليــك ،أو يفترضــون أن تعــيش
ﻓيه.
النقطــة اﻷخيــرة مهمــ ة جــدا؛ ﻷنــه مــع
ريبـﺎ ﻓـﻲ عصـر النظـﺎرات الرقميـة
دخولنﺎ ق ً
وأنظمــة الواقــع المعــزز ،ﻻ بــد للشــبﺎب أن
يدركوا أن هذا الواقع ليس حقيقيﺎ؛ ﻷنهم ﻓـﻲ
القريــب ســيرتدون نظــﺎرات تــريهم منــﺎظر
للشوارع والبيئة المحيطة بهم غيـر المنـﺎظر
الطبيعية ،ومن لـم يـدرك الفـرق بـين الواقـع
والخيـــﺎل ســـيتوه ﻓـــﻲ الخيـــﺎﻻت المقبلـــ ة،
وسيكون انتشﺎله منهﺎ أكثر صعوبة.
إطفــﺎء هــذا الفتنــة  -كمــﺎ بــ ﱠين اﻹمــﺎم
أبوالعزائم -سيكون بﺎليقين والتجرد من الحظ
واﻷهواء ،ﻓمن كﺎن واعيًﺎ متيق ًنﺎ بمﺎ يحﺎك له
سيتغلب عليهﺎ ،ومـن يقـﺎوم الحـظ واﻷهـواء
سيصعب السيطرة عليه.
نسأل ﷲ تعﺎلى أن يكشف لقلوبنـﺎ حقيقـ ة
الجمﺎل الربﺎنى ،الذى به ننجذب بكليتنـﺎ إلـى
الرضوان اﻷكبر.
وصــلى ﷲ وســلم وبــﺎرك علــى ســيدنﺎ
وموﻻنﺎ محمد وعلى آله أجمعين.

الدكتور



يستطيع أن يخرج من العبودية

بوﺟه مـن

الوﺟــوه لقولــ ه تعــالﻰ :إِن ُكــ ﱡل َمــن ِفــي
ـتكبارا
اﻻمتنــــاع عــــن عبــــادة ﷲ اســـ
ً
وشر ًكا:
قد يزعم بعض النـاس أنهـم ﻻ يشـركون
با واح ًدا وﻻ يعبدون غير ﷲ ،كما أنهـم ﻻ
يعبدون ﷲ؛ ومثل هؤﻻء أحد اثنين:
أولهمــا :أنــه ﻻ يعبــد ﷲ؛ ﻷنــه مشــغول
إلهـا معبـو ًدا بمعنـﻰ
بغيره ،وقد ﻻ يكون هذا ً
الكلمــة بــل يكــون شــهوات نفســه وأطماعــه

وهــــواه ،فيكــــون ممــــن وصــــفهم ﷲ 
بالضﻼل وانغﻼق السمع والقلب والبصر قال
ﷲ تعــالﻰ :أَفَ َرأ َ ْي ـتَ َم ـ ِن اتﱠ َخ ـذَ إِلَ َه ـهُ َه ـ َواهُ
س ْم ِع ِه َوقَ ْل ِبـ ِه
علَﻰ ع ِْل ٍم َو َخت ََم َ
ضلﱠهُ ﱠ ُ َ
َوأَ َ
علَﻰ َ
َاوة ً فَ َمن َي ْهدِي ِه مِ ن َب ْع ِد
َو َﺟ َع َل َ
علَﻰ َب َ
ص ِر ِه ِغش َ
ﱠ ِ أَفَ َﻼ تَذَ ﱠك ُرونَ ) الفرقان.(٤٣ :
كبارا وعتــ وا
والثــانﻲ :ﻻ يعبــد ﷲ اســت ً
كفـرا .قـال تعـالﻰَ  :و َقـا َل َرب ُﱡكـ ُم
وذلك أشـد
ً
ا ْدعُونِي أ َ ْست َِﺟبْ َل ُك ْم إِ ﱠن الﱠذِينَ َي ْست َ ْك ِب ُرونَ َع ْن
َاخـ ِرينَ ) غــافر:
سـ َي ْد ُخلُونَ َﺟ َهـ ﱠن َم د ِ
ِع َبـا َدتِي َ
.(٦٠
ويــرى ابــن تيميــة أنــه مــا مــن مخلــوق

الـرحْ َم ِن َع ْبـدًا
س َم َاوا ِ
ال ﱠ
ض إِ ﱠﻻ آتِي ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
)مريم.(٩٣ :
فمـــن تـــوهم أن المخلـ ـ وق يخـــرج مـــن
العبودية فهو أﺟهل الخلق بل من أضلهم.
إﻻ أنــه يــرى مــع ذلــك مــن لــم يكــن ﷲ
معبوده ومنتهﻰ حبه وإرادته ﻻ بـد أن يكـون
لــه مــراد محبــوب يســتعبده غيــر ﷲ فيكــون
عب ًدا لذلك المحبوب ،وإذا كان عب ًدا لغيـر ﷲ
يكــون مشــر ًكا ،وكــل مســتكبر فهــو مشــرك
ولهـــذا كـــان فرعـــون مـــن أعظـــم الخلـــق
ارونَ
اســتكبارا؛ لــذا قــال ﷲ تعــالﻰَ  :و َقــ ُ
ً
وسـ ـﻰ
َوف ِْر َ
َامـ ـانَ َولَ َقـ ـ ْد َﺟـ ـاءهُم ﱡم َ
عـ ـ ْونَ َوه َ
ض َو َمـا َك ـانُوا
ِب ْال َب ِّي َنـا ِ
ت فَ ْ
اسـتَ ْك َب ُروا ِف ـي ْاﻷ َ ْر ِ
سا ِبقِينَ ) العنكبوت.(٣٩ :
َ
لقد تبين لنا أن اﻹنسان ﻻ ينفك أن يكـون
محبا ومتعلقًا ومن ثم عاب ًدا لشيء أو ذات أو
معنﻰ ،وتبين لنا كـذلك أنـه مـا مـن شـ يء أو
ذات أو معنﻰ يستحق العبادة وحبهـا وتعلقهـا
إﻻ ﷲ ســبحانه ،وأن عبــادة غيــر ﷲ تــ ؤدى
باﻹنسان أن يذل لما يعبد ،وأن عﻼقة النـاس



بالنــاس أو اﻷشــياء المعبــودة ســتﺟعل مــن
عبادها عبي ًدا يستذلهم من هو مـثلهم أو أدنـﻰ
منهم فتنتشر بين الناس عبودية البشر للبشر،
وتنقسـم المﺟتمعــات اﻹنســانية إلـ ﻰ :ﺟبــارين
متكبرين ،وعبيد مسـتذلين ،أمـا عنـدما يتﺟـه
البشر كلهم إلﻰ عبادة رب كل شـ يء وخـالق
كل شيء والمسيطر علـﻰ كـل شـ يء تتحقـق
بينهم المسـاواة فـ ي العبوديـة  ،وفـﻰ نفـس
الوقت يحققون المساواة في التحرر مـن كـل
ما يستعبد اﻹنسان مما سوى ﷲ.
لذلك وصف القائد المسلم اﻹنسـان للقائـد
الفارسي بأنه ﺟاء ليخـرج النـاس مـن عبـادة
العباد إلﻰ عبادة ﷲ ،ومـن ضـيق الـدنيا إلـﻰ
سعتها ،ومن ﺟور اﻷديان إلﻰ عدل اﻹسﻼم.
ويعبر ابن تيمية عن رفعة العبوديـة بـأن
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته  ،وكلمـا
ً
تحقيقـ ـا للعبوديـــة ازداد كمالـــه
ازداد العبـــد
وعلت درﺟته ،وهذا صحيح ،إذ إن أول كـل
شيء علﻰ الدعوة إلﻰ عبادة ﷲ .قال تعـالﻰ:
سـو ٍل إِ ﱠﻻ ُنـوحِ ي
س ْلنَا مِ ن قَ ْبلِكَ مِ ن ﱠر ُ
َ و َما أ َ ْر َ
ُون) اﻷنبيـاء:
إِلَ ْي ِه أَ ﱠنـهُ َﻻ إِ َلـهَ إِ ﱠﻻ أ َ َنـا فَاعْبـُ د ِ
سـوﻻً
 .(٢٥وقالَ  :ولَقَ ْد َب َع ْثنَا فِي ُك ِّل أ ُ ﱠم ٍة ﱠر ُ

أ َ ِن ا ْعبُدُواْ ّ َ َواﺟْ تَ ِنبُواْ ﱠ
الطـا ُ
غوتَ ) النحـل:

َضــ ﱡرعًا َو ُخ ْف َيــةً) اﻷعــراف .(٥٥ :وقــال
ت َ

.(٣٦

عا
َض ـ ﱡر ً
تعــالﻰَ  :وا ْذ ُك ـر ﱠر ﱠب ـكَ ِف ـي َن ْف ِس ـكَ ت َ
َوخِ يفَةً َودُونَ ْال َﺟ ْه ِر مِ نَ ْالقَ ْو ِل) اﻷعـراف:

وإضــافة صــفة العبديــة أو العبوديـ ة فـ ي

.(٣٧
لذا فإن المسلم يـردد فـي كـل ركعـة مـن
ركعات صﻼته إعﻼن اﻹخـﻼص فـي عبـادة
ﷲ وحدهِ  :إ ﱠياكَ َن ْعبُ ُد َو ِإ ﱠياكَ َن ْسـتَ ِعينُ  .أي

القرآن الكريم ترد دائ ًما علـﻰ سـبيل التكـريم

 ،(٢٠٥وقــال تعــالﻰَ  :وأ َ ِســ ﱡروا َقــ ْولَ ُك ْم أ َ ِو
ُور) الملك:
علِي ٌم ِب َذا ِ
ت ال ﱡ
اﺟْ َه ُروا ِب ِه إِ ﱠنهُ َ
صد ِ

ﻻ نعبــد إﻻ إيــاك وﻻ نســتعين إﻻ بــك .وفـ ي

الشــريرة كالشــياطين ،قــال تعــالﻰ فـ ي بيــان
محاورة :قَا َل َربّ ِ ِب َمآ أ َ ْغ َو ْيتَنِي ﻷُزَ ِّين ﱠَن لَ ُهـ ْم

.(١٣

أيضــا) :أي ﻻ نعبـــد إﻻ إيـــاك وﻻ
الحـــديث
ً

والرفعـــة ،والتحـــرر مـــن ســـيطرة القـ ـ وى

ض َوﻷ ُ ْغ ِو َي ﱠن ُه ْم أَﺟْ َمعِينَ * إِﻻﱠ ع َِبـادَكَ
فِي اﻷ َ ْر ِ
ص ـ َرا ٌ
ي
ط َ
ص ـينَ * قَ ـا َل َه ـذَا ِ
ِم ـ ْن ُه ُم ْال ُم ْخلَ ِ
علَ ـ ﱠ

ومن الحديث) :إذا سألت فاسأل ﷲ ،وإذا
استعنت فاستعن با (.

ضا) :إن ﷲ
نستعين إﻻ بك( .وفﻰ الحديث أي ً
ﻻ ينظــر إلــﻰ أﺟســامكم وﻻ إلــﻰ صـ وركم؛

ب( التحرر من الشكليات:

ولكن ينظر إلﻰ قلوبكم(.

سـ ْل َ
طانٌ
ْس َلـكَ َع َلـ ْي ِه ْم ُ
ُم ْستَقِي ٌم * ِإ ﱠن ِع َبادِي لَي َ
إِﻻﱠ َم ِن اتﱠ َبعَكَ ِمـنَ ْال َغـا ِوينَ ) الحﺟـر- ٣٩ :

فالعبرة من العبادة في اﻹسـﻼم إخـﻼص
النية .قال تعالﻰَ  :و َما أُمِ ُروا إِ ﱠﻻ ِل َي ْعبـُ دُوا ﱠ َ

(٤٢
لهــــم ميــــراث اﻷرض،

الص ـ َﻼة َ
ِيم ـوا ﱠ
ِصـينَ لَ ـهُ ال ـ ّدِينَ ُحن ََف ـاء َويُق ُ
ُم ْخل ِ
َويُؤْ تُوا ﱠ
الزكَاة َ َوذَلِكَ دِي ُن ْالقَ ِّي َم ِة) البينة.(٥ :

عبادته من الروح وتحيلها إلﻰ طقوس فارغة

ومــنهم تقبــل التوبــة وعلــيهم تنــزل الرحمــة

وفــﻰ الحــديث الــذى يعتبــر أصــﻼً مــن

ومﺟموعة من الحركات واﻷلبسـة والرمـوز

ومسكنهم الﺟنة واﻵيات في ذلك كثيرة منها:
َ ولَقَ ْد َكتَب َْنـا ِفـي ﱠ
ور ِمـن َب ْعـ ِد الـ ِذّ ْك ِر أَ ﱠن
الزبـُ ِ

أصول اﻹسﻼم " :إنما اﻷعمال بالنيات وإنما

المعقدة التي ﻻ يفهمها عامة المتعبدين غال ًبا،

لكــل امــرئ مــا نــوى" ،فالــذبائح مــثﻼً التــي

وإنما هي أسرار من أسرار الدين الغامضـة،

كانــت تنحــر فــي اﻷديــان اﻷخــرى ﻹرضــاء

التــي تمــنح الكهنــة ورﺟــال الــدين امتيــازات

اﻵلهــة وتحــرق دون أن يســتفيد منهــا أحــد

يحســنون اســتغﻼلها ،ومــن هنــا خــﻼ الــدين

ومنها الذبائح اﻵدميـة تـروى تعطـش اﻵلهـة

اﻹســﻼمي ﺟملــة وتفصــيﻼً مــن الكهنـــوت

المزعومة للدماء – لقد حررنـا اﻹسـﻼم مـن

ورﺟــال الــدين ،وكــل مــا يتــبعهم عــادة مــن

أمثالهــا ،فالــذبائح فــي ديننــا وســيلة ﻹيصــال

طقوس وشكليات؛ حتﻰ المساﺟد فإن اﻷصل

الخير وإطعام المحتـاﺟين ،أمـا ﷲ فهـو كمـا

فيها أن تعتبـر مؤسسـات رسـمية يقـ وم علـﻰ

يقــول تعـــالﻰَ  :لــن َي َنــا َل ﱠ َ لُ ُحو ُم َهــا َو َﻻ
ُهـا َولَ ِكـن َي َنالُـهُ التﱠ ْقـ َوى ِمـن ُك ْم) الحــج:
ِد َماؤ َ

خدمتها وقيادة العبـادة فيهـا أنـاس متفرغـون

والعابــــدون

صا ِلحُونَ ) اﻷنبياء:
ِي ال ﱠ
ْاﻷ َ ْر َ
ض َي ِرث ُ َها ِع َباد َ
ور
 ،(١٠٥ومنهاَ  :ن ِّب ْئ ِع َبادِي أ َ ّنِي أ َ َنـا ْالغ َُفـ ُ
ـرحِ ي ُم) الحﺟــر ،(٤٩ :ومنهــاُ  :قــ ْل َيــا
الـ ﱠ
علَﻰ أَنفُ ِسـ ِه ْم َﻻ تَ ْقن ُ
َطـوا
ي ا ﱠلذِينَ أَس َْرفُوا َ
ِع َبا ِد َ
ِمن ﱠرحْ َم ِة ﱠ ِ) الزمـر ،(٥٣ :ومنهـاَ  :يـا
س ْال ُم ْ
ار ِﺟ ِعـي ِإ َلـﻰ َر ِّبـكِ
ط َمئ ﱠِنـةُ * ْ
أ َ ﱠيت ُ َهـا الـ ﱠن ْف ُ
ضــ ﱠيةً * َفــا ْد ُخلِي ِفــي ع َِبــادِي *
اضــ َيةً ﱠم ْر ِ
َر ِ
َوا ْد ُخلِي َﺟ ﱠنتِي) الفﺟر.(٣٠ - ٢٧ :

إن من ينظـر فـي طقـوس العبـادات فـي
اﻷديان اﻷخرى وشكلياتها يهوله ما يرى من
اﻻلتزام بطقوس ومراسم تقيد العابـد وتﺟـرد

لهذا العمل ،وإنما هي أماكن للعبـادة فحسـب
يعمرهــا كـ ل المســلمين وهــم فيهــا متســاوون

ومن مظاهر هذا التحرر ما يلي:

تما ًما ،فـإذا حضـرت الصـﻼة فالقاعـدة ال ـت ي

أ( التحرر من وساطة الوسطاء:

ينص عليهـا حـديث رسـول ﷲ ) :يـؤم

فا  قريب منا نـدعوه ،بـﻼ واسـطة
ع ِّنـي َفـإِ ّنِي
سـأَلَكَ ع َِبـا ِدي َ
كاهن قـالَ  :وإِذَا َ

القوم؛ أقرؤهم لكتـاب ﷲ( ،وقـد أقـر الفقهـاء
بعد عصر الصحابة والتابعين ﺟواز توظيف

ُ
ان فَ ْل َي ْست َِﺟيبُواْ
ﱠاع ِإذَا َد َ
ع ِ
قَ ِريبٌ أ ِﺟيبُ َدع َْوة َ الد ِ
لِي َو ْليُؤْ مِ ُنـو ْا ِبـي لَعَ ﱠل ُهـ ْم َي ْر ُ
شـدُونَ ) البقـرة:

من يتولﻰ اﻹمامة واﻵذان في المساﺟد نتيﺟة
اتساع العمران وتعدد أنشطة الناس.
ومــن التحــرر مــن الشــكليات أن العبــادة

.(١٨٦
لذا وﺟهنا القـرآن الكـريم إلـﻰ دعـوة ﷲ

غير مقيدة بمكان معين ،فأينمـا أدرك المسـلم

ْع ـواْ َرب ُﱠك ـ ْم
بالخفيـ ة بيننــا وبــين أنفســنا :اد ُ

وقت الصﻼة صﻼها ،ففي الحـديث) :ﺟعلـت
طهورا ومسﺟ ًدا(.
لي اﻷرض
ً



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




سـنٌ فَ َلـهُ
سلَ َم َوجْ َهـهُ ِ ﱠ ِ َوهـُ َو ُمحْ ِ
بَلَى َم ْن أ َ ْ
ف عَلَ ـ ْي ِه ْم َوﻻَ ُه ـ ْم
أ َ ْج ـ ُرهُ ع ِْن ـ َد َر ِّب ـ ِه َوﻻَ َخ ـ ْو ٌ
يَحْ َزنُونَ ) البقرة.(١١٢ :
إســـﻼم الوجـــه

تعـــالى هـــو :إفـــراده

بالعبادة ،وإخﻼص اﻷعمـال كلهـا لـه ،وهـذا
أيض ـا توحيــد
هــو توحيــد اﻹلهيــة ،ويســمى
ً
ع َبـ َد
فمـن َ
العبادة ،وتوحيـد القصـد واﻹرادةَ ،

ﷲ ولم يشرك به شـيئًا ،وكفـر بمـا يُعبـد مـن
دونه فقد أسلم وجهه  ،واستمسـك بـالعروة
الوثقى ﻻ إله إﻻ ﷲ ،فإن مدلولها نفي الشرك
وإنكاره والبراءة منـه ،وإخـ ﻼص العبـادة
وحده كما قال الخليل ِ  :إ ِّنـي َوج ْﱠهـتُ
ي ِللﱠذِي فَ َ
ض َحن ً
ِيفـا
س َم َاوا ِ
ط َر ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر َ
َوجْ ِه َ
َو َمــا أ َ َنــا ِمــنَ ْال ُم ْشــ ِركِينَ ) اﻷنعــام(٧٩ :؛
يقــول :أخلصــت دينــي ،وأفــردت عبــادتي
ً
حنيفـا أي مــائﻼً عــن
وحـده فــي حــال كـوني
الشرك قص ًدا إلى التوحيد ،ولهذا قالَ  :و َمـا
أَنَا مِ نَ ْال ُم ْش ِركِينَ  وهـذا الـذي قالـه الخليـل
 هو أصل دين اﻹسﻼم الـذي بعـث ﷲ
به ُرسُله وأنـزل بـه كتبـه ،وهـو سـر الخلـق
واﻷمر ،قال ﷲ تعـالىَ  :و َمـا َخلَ ْقـتُ ْال ِجـ ﱠن
ُون) الـــذاريات،(٥٦ :
اﻹ ْنـــ َ
َو ِ
س ِإﻻﱠ ِل َي ْع ُبـــد ِ
وقـال تعــالى لنبيــه محمــد  :قُـ ْل إِ ﱠن َمـا
ْعـو
أُمِ ْرتُ أ َ ْن أ َ ْعبُ َد ﱠ َ َوﻻَ أ ُ ْشـ ِركَ ِبـ ِه إِلَ ْيـ ِه أَد ُ
ب) الرعــد ،(٣٦ :وقــال تعــالى:
َو ِإلَ ْي ـ ِه َم ـآ َ ِ
صا َلـهُ الـ ّدِينَ * أَﻻَ ِ ﱠ ِ الـ ّدِينُ
فَا ْعبُ ِد ﱠ َ ُم ْخ ِل ً
ِص) الزمــر ،(٣ – ٢ :وقـال تعــالى:
ْال َخـال ُ
ِص ـا َلــهُ
قُ ـلْ إِ ِّن ـي أ ُ ِم ـ ْرتُ أ َ ْن أَع ُْب ـ َد ﱠ َ ُم ْخل ً
الــ ّدِينَ  إلــى قولــه تعــالىُ  :قــ ِل ﱠ َ أَع ُْبــ ُد
ِين ـي * َفاع ُْب ـدُوا َم ـا ِش ـ ْئت ُ ْم ِم ـ ْن
ِص ـا َل ـهُ د ِ
ُم ْخل ً



ُونـ ِه) الزمــر ،(١٥ – ١١ :وقــال تعــالى:
د ِ
ِصــينَ َلــهُ
َ و َمــا أ ُ ِمــ ُروا إِﻻﱠ ِل َي ْع ُبــدُوا ﱠ َ ُم ْخل ِ

يعطــى مــا عنــده إﻻ لمــن ســمع مــن أنبيائــه،
وأطاع مجاهدًا نفسه في ذات ﷲ؛ ليفـوز بمـا

الصـﻼَة َ َويُؤْ ُتـوا ﱠ
الز َكـاةَ
ِيمـوا
ﱠ
ال ِ ّدينَ ُح َنفَا َء َو ُيق ُ
َوذَلِكَ دِينُ ْالقَ ِّي َم ِة] البينة ،[٥ :واﻵيـات فـي
هذا المعنى كثيرة.

عند ﷲ .وفى الكﻼم طرد لليهود والنصـارى
عـــن نيـــل النعمـــة والرحمـــة يـــوم القيامـــة،
﴿وأ َ ْسـلَم﴾
وتكــذيبهم فيمــا حكمــوا بــه ﻷنفســهم َ
بمعنــى استســلم ،أي خضــع وذل وخشــع

قال ابن كثير رحمه ﷲ تعـالى فـي قولـه
سنُ د ً
ِينـا مِ ﱠمـ ْن أ َ ْسـلَ َم َوجْ َهـهُ
تعالىَ  :و َم ْن أَحْ َ

و﴿وجْ َهه﴾ كنايـة عـن حقيقتـه وكليتـه؛
تعالىَ .

ِ ﱠ ِ :أي أخلــص العمــل لربــه  ،فعمــل

ﻷن الوجــــه أشــــرف اﻷعضــــاء وأعﻼهــــا

إيما ًنا واحتسـا ًباَ  ،و ُهـ َو ُمحْ ِسـنٌ  أي اتبـع

وأعظمها .ومـن ذل وخضـ ع وخشـع بوجهـه

في عمله مـا شـرعه ﷲ لـه ،ومـا أرسـل بـه

دل ذلــك علــى ذل بــاقى الجــوارح بــاﻷولى.
و﴿ َم ْن﴾ شرطية ،و﴿أ َ ْسلَ َم﴾ فعلها .وقوله تعـالى

رســوله مــن الهــدى وديــن الحــق ،وهــذان
الشرطان ﻻ يصح عمل عامـل بـدونهما ،أي
خالصـا صــوا ًبا ،والخــالص أن يكــون
يكــون
ً
متابعــا للشــريعة،
 ،والصــواب أن يكــون
ً

﴿مـ ْن
حرف؛ ﻷنها ضـد ﻻَ .قـال تعـالىَ :
أ َ ْسـلَ َم َوجْ َهـهُ ِ ّ ِ َو ُهـ َو ُمحْ ِسـنٌ﴾ أي خـالف مـا

ف
﴿وﻻَ َخ ـ ْو ٌ
﴿فَلَ ـهُ أ َ ْج ـ ُرهُ عِنــد ََر ِّب ـهِ﴾ جوابــهَ :
ع َل ْي ِه ْم َوﻻَ ُهـ ْم َيحْ زَ ُنـونَ ﴾ جـاءت دﻻلـة علـى
َ
﴿وﻻَ
معنى لفظ ﴿فَلَهُ أَجْ ُرهُ عِن َد َر ِّبه﴾ ،وتأويل َ

فيصح ظاهره بالمتابعة ،وباطنه باﻹخﻼص،

يزعمــه النصــارى واليهــود مــن أن الجنــة ﻻ

علَ ْي ِه ْم َوﻻَ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ ﴾ أن الخوف هو
َخ ْو ٌ
ف َ

فمتى فقد العمـل أحـد هـذين الشـرطين فسـد،

منكرا علـيهم
يدخلها إﻻ يهودى أو نصرانى،
ً

فرطـوا فـي
اله ﱡم من توقـع العقوبـة علـى مـا ّ

ً
منافقـا ،وهـم الـذين
فمتى فقد اﻹخﻼص كـان

قولهم ،فكـذبهم فـي خبـرهم وأسـلم وجهـه

جنب ﷲ تعالى لمخالفة أمره ،وبالوقوع فيمـا

يراءون الناس ،ومتى فقد المتابعة كان ضاﻻ

وهو محسن .والمعنى أن كل من أسلم وجهه

نهى ،وهذا ﻻ يكون إﻻ عنـد المـوت فيرسـل

جاهﻼً ،ومتى جمعهمـا كـان عمـل المـؤمنين

محسـ ًنا فــي إسـﻼمه مــتجمﻼً بجمـال أهــل

ﷲ لهم مل ًكا يقـول للمحتضـر :مـا أخافـك يـا

الذين يتقبل عنهم أحسن مـا عملـوا ويتجـاوز

اﻹحسان الذين يعبدون ﷲ كـأنهم يرونـه هـم

أخى؟ فيقـول :ذنـوبى الكثيـرة ،فيقـول الملـك

عن سيئاتهم ،قال :والحنيف هـو المائـل عـن

الذين يفوزون بالنعيم المقيم في الجنة العاليـة

له :إنى رسول ﷲ إليك أبشرك بأنه غفر لـك

الشــرك قص ـ ًدا أي تار ًكــا لــه عــن بصــيرة،
ومقبــل علــى الحــق ب ُك ِ ّل َيتــه ،ﻻ يصــده عنــه
صاد ،وﻻ يرده عنه راد.
ومن هذا نعلم أن مـن أخلـص وجهتـه
بكــل هــذه المعــاني نــال اﻷمــن وزال عنــه
الخوف في الدنيا واﻵخرة.
وجاء فـي تفسـير أسـرار القـرآن لﻺمـام
المجدد السيد محمد ماضي أبى العزائم:
سلَ َم َوجْ َهـهُ ِ ﱠ ِ َوهـُ َو
قوله تعﺎلى :بَلَى َم ْن أ َ ْ
ف ع ََلـي ِْه ْم
ُمحْ ِ
سنٌ فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِع ْن َد َربِّ ِه َوﻻَ َخ ْو ٌ
َوﻻَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ ) البقرة.(١١٢ :
بينا فيما سبق معنى َ ب َلـى وﻻ نخليهـا
هنــا مــن المزيــد َ ب َلــى جــواب للتحقيــق
توجب ما يقال لك؛ ﻷنها تـرك للنهـى وهـي،

منعمـــين بشـــهود جمـــال ﷲ ؛ ﻷن ﷲ ﻻ

ذنوبــك ،فيــزول خوفــه ويحصــل لــه حــزن،
فيقــول لــه الملــك :مــا أحزنــك يــا عبــد ﷲ؟



   


  
 
  
 

 







فيقول :حزنـى علـى مـن تركـت مـن أبنـائى
وأهلى ،فيقول له الملـك :إن ﷲ تعـالى يقـول
لك :أنا وليك عليهم أقوم لهم بمـا ﻻ تقـدر أن
معـا،
تقوم لهم به؛ فيـزول الخـوف والحـزن ً
ويشــتاق المحتضــر إلــى لقــاء ربــه ،فيتنــاول
الملك روحـه وتصـعد بـه إلـى مقـر الرحمـة
﴿وﻻَ
والرضـوان .وهـذا تأويــل قولـه تعــالىَ :
ف َع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ ﴾ أي انتفــى
َخــ ْو ٌ
خــوفهم وحــزنهم بعــد وقوعهمــا فــي حالــة
اﻻحتضار؛ وذلك ﻷن العبد أسلم وجهـه إلـى
ﷲ وهـــو محســـن ،أي استســـلم وجهـــه
خضوعًا وذﻻ وخشوعًا كما تقدم.

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





حقيقة العلم عند ﷲ تعالى ﻓﻲ طلب العلــم
الظــاهر ،وعلــيهم واجــب طلــب مواﻓقــة
الحقيقة عند ﷲ تعالى ﻓﻲ التوحيــد ،ومــن
ابتــدع شــيئًا ردت عليــه بدعتــه ،وكــان

هــذا وتجــدر اﻹشــارة إلــى أن هنــاك
مسائل ﻓﻲ العقيدة ﻻ تخضــع ﻷى اجتهــاد
كمبحث التوحيــد ،وإذا كــان هنــاك مجــال
لﻼجتهاد ﻓﻲ بعض المباحث اﻷخرى؛ إﻻ
أن اﻹمــام يحــذر مـ ن اﻻجتهــاد ﻓــﻲ هــذه
المســائل دون التســلح بأدواتــه وإﻻ كــان
الوقوع ﻓى المحــذور يقــول " :واعلــم
أن علم التوحيد ومعرﻓــة الصــفات مبــاين
لسائر العلوم ،ﻓاﻻختﻼف ﻓﻲ سائر العلوم
الظــاهرة رحمــة ،واﻻخــتﻼف ﻓــﻲ علــم
التوحيد ضﻼل وبدعة ،والخطــأ ﻓــﻲ علــم
الظــاهر مغفــور وربمــا كانــت حســنة إذا
اجتهد ،والخطأ ﻓﻲ علــم التوحيــد وشــهادة
اليقين كفر ،من قِبــل أن العبــاد لــم يكلفــوا



مسئوﻻً عنهــا ،ولــم يكــن حجــة

تعــالى

على عباده ،وﻻ غيثًا ناﻓعًا ﻓﻲ بﻼده ،بــل
كان موصوﻓًا بالدنيا وﻓيها من الــراغبين،
ولم يكن دليﻼً على ﷲ  ،وﻻ من دعاة
إمام ـا للمتقــين ،وكــان بعــض
الــدين ،وﻻ ً
الســلف يقــول" :مثــل العــالم إذا زل مثــل
ســـفينة إذا غرقـــت؛ غـــرق معهـــا خلـــق
كثير").(١
وهــذا مــا يقــرره اﻹمــام الغزالــﻲ ﻓــﻲ
المستصــفى قــائﻼً" :والمجت ََه ـ ُد ﻓيــه ،كــل
حكــم شــرعﻲ لــيس ﻓيــه دليــل قطعــﻲ،
واحترزنــــا بالشــــرعﻲ عــــن العقليــــات
ومســائل الكــﻼم ،ﻓــإن الحــق ﻓيهــا واحــد
والمصــيب واحــد والمخطــئ آثــم .وإنمــا

نعنﻲ بالمجتهد ﻓيه مــا ﻻ يكــون المخطــئ

الصــــادق المصــــدوق  ،والتســــليم

ﻓيه آث ًما .أمــا وجــوب الصــلوات الخمــس

لحضرته المحمدية صــلوات ﷲ وســﻼمه

جليـات
والزكاة وما اتفقت عليه اﻷمة من ّ

عليه ،وبشﻲء آخر ﻻ بد منه ،وهو النور

الشــرع ،ﻓفيهــا أدلــة قطعيــة يــأثم ﻓيهــا

الذي يجعلــه ﷲ تعــالى ﻓـ ﻲ القلــب ﻓضـ ًـﻼ

المخالف ،ﻓليس ذلك مح ّل اجتهاد").(٢

وكر ًما ..ﻓكل إنســان لـ م يجعــل لــه النــور
تســـترت عنـــه اﻵيـــات ،وحجبـــت عنـــه

لقد توﻓرت لــدي اﻹمــام أبــﻲ العــزائم

البينات").(٣

 موهبة أصيلة ،ومادة علمية خصبة،
ورؤيــة ذاتيــة ،اســتطاع بهــذه المقومــات
جمي ًعـا أن يخــوض غمــار الــرأي متــأهﻼً
بعدته ،بفيض زاخر ﻻ ينضب.

رأينــا كيــف كــان يجتهــد إمامنــا 
وكيــف كــان يتعامــل مــع أقــوال الســلف

ويؤكد اﻹمام على ذلك المعنــى ً
مبينـا

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

ســبب قصــور العقــل ﻓــﻲ إدراكــه لتلــك
المعــانﻲ ﻓيقــول" :قلنــا :وشـ ﻲء آخــر هــو

علم التصــوف بالشــرح ،إذ إنــه إمــام مــن

النــور ،ﻓــإن هــذا الفضــل العظــيم الــذى

أئمة التصوف ،شأنه ﻓﻲ ذلــك شــأن أئمــة

يجعلــه ﷲ للعبــد بــه يكشــف أَســرار هـ ﻲ

التصوف القائلين واﻵخذين به.

اﻵن غيــب وكانــت شــ هو ًدا قبــل ،وهــى

الصــالح ،والعلمــاء الربــانيين ،وأنــه كــان

يقــول " :ﻻ يمكــن للعقــول  -وإن

تجلـــى الـــرب  يـــوم قولـــه ســـبحانه:

يتعامل مع ما تعارض من أقوالهم بعقليــة

كملــت  -وﻻ للنفــوس  -وإن تزكــت  -أن

أَلَ ْســ ـتُ ِبــ ـ َربِّ ُك ْم) اﻷعــــراف(١٧٢ :

واعية ومنطق مستنير ،حيث كان يجتهــد

تبلــغ درجــة اﻹيمــان الكامــل إﻻ بخبــر

وأخـــذه العهــــود علــــى اﻹنســــان بعــــد

دائ ًما أن يجمع بين ما ظاهره التعــارض،
وإﻻ ذهـــب إلـــى التـــرجيح؛ أمـــﻼً ﻓـــﻲ
الوصول إلى أنسب الوجوه التــﻲ يحملهــا
الـــنص القرآنـــﻲ الكـــريم ،بقـــدر الطاقـــة
البشرية.
وهذا لعمرى مــنهج أصــيل ﻓــﻲ حقــل
الدراسات العقدية.

كان مــن الطبيعــﻲ أن يضــيف إمامنــا
إلى مصــادره ،الــذوق أو مــا يعــرف ﻓــﻲ

اﻻعتراف بالتوحيد ،واﻹقرار



   

  
  

 








ســبحانه

بالربوبية ،ﻓإن تلــك الحضــرة ﻻ يشــهدها
العقل ،وإنما تشهد بعيون اﻹيمــان وبنــور
التسليم الذى يجعله ﷲ ﻓﻲ قلب العبد).(٤
ولكن ما هــو الطريــق الموصــل إلــى
ذلك الكشف؟ ،هذا ما سنجيب عنه المقال
القادم بإذن ﷲ تعالى.







لعــ ﱠل مــن اﻹنصــاف الــذي أرســاه
القــرآن أن نعلــن أن المستشــرقين ليســوا
ســوا ًء ،فمــنهم مــن وقــف علــى الحــق
وأنصفه ،ومنهم من أساء واعتـدى .وإن
كنا نخص بالعرض هنـا نمـاذج أسـاءت
واعتــدت ،فإننــا ســنعرض فــي مواضــع
أخــرى نمــاذج مشــرقة عرفــت الحــق
وأنصف ْتهُ؛ حتى وإن لم تؤمن به.
ومن الفكر اﻻستشراقي الـذي أسـهم
في الهجمة على القرآن الكريم من خﻼل
الدراســات القرآنيــة هــذه النمــاذج التــي
يظهر من عرضها حجم العداء للقرآن:
 (١كتــاب تيــودور نولدكــه" :تــاريخ
القرآن"
Geschichte des Qoran
وهــو مــن أهــ ِّم الكتــب التــي ألﱠفهــا

المستشــرقون فــي تــاريخ القــرآن الكـ ريم،
وقــد تــأثر بــه وبنتائجــه مــن جــاء بعــده،
وأصـبح هــذا الكتــاب إنجيــل المستشــرقين
في مرجعية الدراسات القرآنية.
 (٢كتاب جولدتسيهر بعنوان:
Die
Richtungen
der
Islamtschen
Koranauslegnug
 (٣كتاب جون وانسبرو بعنوان:
Quranic studies: Sources
and methods of scriptural
Interpretation.
"دراســات قرآنيــة :مصــادر الكتــب
المقدسة وطرق تفسيرها".
ويُعَـ ﱡد هــذا الكتــاب مــن أخطــر كتبـ ه؛
حيث تأثر به جانب كبير ممن جاءوا بعده
في البحث القرآنـي أو التـاريخ اﻹسـﻼمي
عامة.
ومــزاعم وانســبرو التــي أثارهــا فــي
كتابه تهاوت أمام الدراسة العلمية التي قام
بهــا الباحــث :ســعد بــن عبــد ﷲ بــن عبــد
العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات
إسﻼمية من مكة المكرمـ ة" ،حيـث بـرهن
الباحــث علــى أن النقــوش القرآنيــة التــي
وجـــدت مكتوبـــة علـــى الصـــخور بمكـــة
المكرمة تثبت بشكل قطعـي فسـاد نظريـة
وانسبرو التي تزعم أن القـرآن الكـريم لـم
ينتج بمكة.
 (٤كتاب دون ريتشاردسون بعنوان:
 Secrets of the Koran٢٠٠٣
"أسرار القرآن".
والكتاب يخلط بين الدراسات القرآنيـة
والسياسية.
 (٥كتاب نيل روبنسون بعنوان:
Discovering the qura'n: A
contemporarg Approach to a
veiled text.
"اكتشــاف القــرآن :مقاربــة معاصــرة
لنص محجب"
..



 (٦كتــــاب كريســــتوف لوكســــنبورج
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 اﻷعـ ِ ّم اﻷغلـب ـ
اسم مستعار أو وهمي ،وهى ظاهرة شـاعت
في السنوات اﻷخيرة في الهجوم على القرآن
واﻹسﻼم؛ وربمـا كـان مردﱡهـا إلـى الخـوف
علـــى المؤلـــف الحقيقـــي مـــ ن رد الفعـــل
اﻹسﻼمى ضد المتطاولين على القرآن.
 (٧كتاب ابن وراق بعنوان:
? Why I am not a muslim
"لماذا أنا لست مسل ًما؟"
ﻻذعــا وقوي ـا ضــد
ويقــدم الكتــاب نق ـدًا
ً
اﻹسﻼم في منهجيﱠة علمية في العـرض دون
الصدق في المضمون.
وهذا غيض من فيض ،أحببـت أن أقـف
بك أخـي القـارئ ـ مـن خـ ﻼل هـذا العـرض
السريع ـ علـى حجـم الهجمـة الشرسـة علـى
القـرآن الكـريم .وﻻ أجــد وصـفًا أصــدق وﻻ
أبلــغ فــي التعبيــر عــن هــذه اﻻفتــراءات مــن
كلمة اﻷستاذ محمود محمد شاكر:
"لم يكن غـرض العـدو أن يقـارع ثقافـة
بثقافــة ،أو أن ينــازل ضــﻼﻻً بهــدى ،أو أن
يصــارع بــاطﻼً بحــق ،أو أن يمحــو أســباب
ضعف بأسباب قوة ،بل كـان غرضـه اﻷول
واﻷخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم
اﻹســﻼمي جرحــى وصــرعى ﻻ تقــوم لهــم
قائمة ،وينصب في أرجائـه عقـوﻻً ﻻ تـدرك
إﻻ مــا يريــد لهــا هــو أن تعــرف ،فكانــت
جرائمــه فــي تحطــيم أعظــم ثقافــة إنســانية
عرفت إلى هذا اليوم ،كجرائمـه فـي تحطـيم
الدول وإعجازهـا مـثﻼً بمثـل .وقـد كـان مـا
أراد ﷲ أن يكون ،وظفر العدو م ﱠنا بمـا كـان
يبغي ويريد".


 -١الزيادة السﻛانية ،حيث طالب بﺄن يﻛتـفِ الجميـع بطفـل واحـد فقـط

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

عدة محاضرات خﻼل شـــهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

لمدة جيل واحد ،ثم بعد ذلك ينجبـون طفلـين فقـط؛ حتـى نسـتطيع أن نصـ ل
إلى نصف تعدادنا الحالي.
 -٢التعليم ،حيث أوضح أن الﻛتاب المدرسي يتم تعقيـده عمـدًا ،لخدمـة
أصــحاب الﻛتــب الخارجيــة ،وطالــب بطباعــة ﻛتــب ميســرة ،ودفــع أمــوال
الدروس الخصوصية لوزارة التربية والتعلـيم لتزيـد مـن دخـول المدرسـين
في مقابل التزامهم بالشرح داخل الفصول ومنع الدروس الخصوصية.
 -٣الفوضــ ى ،حيــث أصــبح ســلوك المــواطنين متمــردًا علــى أغلــب

فــى يــوم الجمعــة  ١

١٤٤٣ه ،الموافــق ٢٠٢١/١٠/٨م أقيمـ ت

ليلة أهل البيت الثامنة والخمسـون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام المجـدد السيـ ـد
محمد ماضى أبى العزاﺋم ،حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة
من مختلف المحافظات.
وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة
نصـرا مـن عنـد ﷲ ،مطالبـً ا
بالتﺄﻛيد على أن نصر  ٦أﻛتوبر ١٩٧٣م ﻛان
ً
بتقديم التﻛريم والشﻛر لﻛل من شارك في هذه الحـرب ،مـع دراسـ ة أسـباب
النصر وآلياته ونتاﺋجه.
وأضاف سماحته أن الرﺋيس السادات لم يﺄخذ حقه حتـى هـذه اللحظـ ة،
مشـيرا إلـى أنـه رغـم إقامـة
رغم أنه ﻛان وفيا لﻛل أصحاب الحقوق عليه،
ً
اﻻحتفــاﻻت بمﺋويــة جمـ ال عبــد الناصــر ،لــم تﻛــن هنــاك احتفــاﻻت مماثلــة
بالسادات ،وقد احتفلت الطريقة العزمية بمﺋويته.
وأﻛد سماحته أن هناك ثـﻼث مشـاﻛل رﺋيسـ ة تواجـه الدولـة المصـرية
اﻵن ،وهي:

القوانين التنظيميـة؛ لـذلك طالـب سـماحته الشـعب المصـري بنشـر الـوعي
صا التﻛاتك ومقالب القمامة.
والقضاء على هذه الفوضى ،وخصو ً
وختا ًما طالب سماحته بﺄن تعود إجازات المناسبات الدينيـة والتاريخيـة
ﻷيامها؛ ﻷن ترحيلها يفقـدها قيمتهـا ،وقـد يـﺄتي وقـت بعـد ذلـك وﻻ تـدري
اﻷجيال المقبلة طبيعة هذه اﻷيام وعظمتها.
وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول سـيرة أهـل
البيت  ،بالحديث عن النشـاط السياسـي وبنـاء الجماعـة الصـالحة عنـد
اﻹمام الﻛـاظم ،مـن خـﻼل الحـديث عـن النشـاط العـام لﻺمـام الﻛـاظم ،فـي
المجاﻻت :السياسية ،واﻷخﻼقية والتربوية ،والعلمية.
ثم تحدث عن بناء الجماعـة الصـالحة عنـد اﻹمـام الﻛـاظم ،مـن خـﻼل
ترﻛيــز اﻻنتمــاء لخــط أهــل البيــت ،والتثقيــف السياســي ،والبنــاء العملــي
واﻻنتماء الفﻛري ،ثم الحديث عن اعتقال اﻹمام الﻛاظم ،ووضـعه فـي ظـل
حﻛومة موسى الهادي العباسي ،ثم عﻼقته بثورة فخ.
وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامت
بها الفرقة العزمية بقيادة اﻷستاذ أحمد مخلوف.







ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻨﻪ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﳒﺪ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻹﺿــﺎﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴــ ﺔ
 ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ  -ﺗﺮﺍﻛﻤــﺎﺕ ﻣــﻦً
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ًﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻳﻄﺒﻘﻬــﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﳎﺘﻤﻌــﺎ ﲜﺎﻧــﺐ
ﳎﺘﻤﻊ ،ﻭﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ،ﻭﺃﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻣـﺔ ،ﻓﺘﻨﻤـﻮ  -ﻋﻠـﻰ ﺃﺛـﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ  -ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﻘـﺪﻡ ﰲ ﺧـﻂ ﻣﺮﺳـﻮﻡ
ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﳌﻜﺎﻥ.

ﻻ تنطلــق الفاﻋليــة اﻹنســانية فــي مســار
صــحيح للحضــارة اﻹنســانية الصــحيحة؛ إﻻ

الحضارة اﻹنسانية ،وتتقدم في خـط مرسـوم

في ظل التوحيد اﻹسﻼمي ،الذي يوجب ﻋلى

ﻋبــر الزمــان وخــﻼل المكــان ،فالحضــارات

اﻹنسان اﻹيمان با واحدًا ﻻ شـريك لـه فـي

يعتبــر العلــم روح الحضــارة أو مقومهــا
اﻷول ،فكلمـــا ازداد رصـــيد اﻹنســـان مـــن
تتطاير من زمان إلى زمان ،ومن مكان إلـى

ألوهيته وربوبيته وفاﻋليته ،كما يوجب ﻋليـه

مكان.

اﻹيمان باليوم اﻵخـر وبالقـدر خيـره وشـره،

المعرفة ،كلما ارتقى حضاريا ،وتقدم مدنيا.
وإذا أردنـــا أن نعـــرف كنـــه الحضـــارة
واللبنـــة اﻷساســـية اﻷوليـــة فـــي البـن ـ اء
ومكوناتهــا اﻷساســية ،نجــد أنهــا – بــالنظرة
الحضــاري هــي الفعــل اﻹنســاني ،الــذي هــو
التحليلية – تراكمات من اﻹضافات المعرفية

حيث بهذا اﻹيمان يستطيع اﻹنسان أن يصـل
إلــى الوســط الــدقيق بــين الجبــر المحــض
واﻻختيار المطلـق ،فيعـرف حـدود فاﻋليتـه،

نتاج للفاﻋلية اﻹنسانية.
ومرامي أفعاله ،والهدف الرئيس من وجوده،

مجتمعـا
والتطبيقية والعملية يطبقهـا اﻹنسـان
ً
ومــن ثــم تكــون الفاﻋليــة اﻹنســانية هــي

ذلك الهدف الذي يجب ﻋليه أن يوجه أفعالـه

بجانب مجتمع ،وجيﻼً بعـد جيـل ،وأمـة بعـ د
مصدر الحضارة.

نحوه لتحقيقه ،كما ﻋرف بهذا اﻹيمان مكانـة

أمــة ،فتنمــو – ﻋلــى أثــر هــذه اﻹضــافات –



اﻹنسان بين الموجودات ،وصلة ذلك بمصره
في الحياة وبعد الممات.
وبذلك فقـط تتحـرر فاﻋليـة اﻹنسـان مـن
كل العوائـق والموانـع التـي تكبلهـا ،أو التـي

وينتهــي بهــم اﻷمــر إلــى تــدمير أنفســهم

ومن ثم ينتهي اﻷمر باﻹنسان المسلم إلى

وحضـارتهم باﻻنحطــاط الخلقــي ،واﻻنحــدار

اﻷخـــذ باﻷســـباب المؤديـــة إلـــى النتـــائج،

والتسفل الهابط نحو الحيوانيـة فـي السـلوك،

واستخدام فاﻋليتـه بـﻼ ﻋوائـق ،ولكـن بقيـود

والوحشية في المعامﻼت.

ﻋقيدية وخلقية ،وفي ظـل وﻋـي تـام بحـدود

تطلقها في غير المسـار اﻹنسـاني الصـحيح،

أما الحضارة اﻹنسانية الحقة الصحيحة،

هذه الفاﻋلية ومـع اﻹيمـان بـأن فاﻋليتـه إنمـا

منتجـا للحضــارة اﻹنســانية
ومــن ثــم يصــبح
ً

فهي التي تقوم ﻋلى أساس اﻹيمان با تعالى

هــي مــن خلــق ﷲ  وداخلــة فــي نطــاق

الصحيحة.

واليــوم اﻵخــر ،وﻋلــى ﻋقيــدة صــحيحة فــي

الفاﻋلية اﻹلهية المطلقة.

وتوضي ًحا لهذا نقول:

القضاء والقدر ،فيؤمن اﻹنسـان بـأن ﷲ 

محضـا
فﻼ يكون اﻹنسـان حينئـذ جبريـا
ً

إن اﻷمــة التــ ي تــؤمن بــالجبر المحــض

خلقــه لحكمــة ،وحـ دد لــه هــدفًا مــن وجـ وده،

)(١
ً
مطلقـا ،وإنمـا هـو يفعـل ويأخـذ
وﻻ قدريا

تتكبــ ل فاﻋليتهـــا ،وتعقـــم حضـــاريا ،نتيجـــة

وربط تحقيق هذا الهدف بمصيره اﻷبدي بعد

باﻷسباب :ثقـة بقـدرة ﷲ تعـالى ،ولـ يس ثقـة

ﻹيمان أبنائها بأنهم مصيرون.

المــوت ،وكلفــه بمــا يســاﻋده ﻋلــى تحقيقــه،

بقدرته هو ،ويـؤمن بـأن الحـول والقـوة بـا

وزوده بالفاﻋلية التـي يصـل بهـا إليـه ،أو –

وحــده ،وأن ﷲ  هــو الــذي مكنــه مــن

ﻋلى اﻷقل – يتقدم نحوه جيﻼً بعد جيل.

الفعل ،وأن فاﻋلية اﻹنسان ليست مستقلة ﻋن

واﻷمــة التــي يــ ؤمن أبناؤهــ ا باﻻختيــار
المطلق والفاﻋلية المطلقة لﻺنسان ،تندفع في
اﻷخذ باﻷسباب بﻼ قيود خلقية أو قـيم مثال ـي ة

مشيئة ﷲ وقدرته ،وهذا الوسـط الـدقيق بـين

نابعــة مــن ﻋقيــدة صــحيحة فــي اﻷلوهيــة،

الجبـــر المحـــض والتفـــويض أو اﻻختيـــ ار

فيسيطر ﻋليهم الغـرور والتكبـر والجبـروت

المطلق.

والفـــرح بمـــا أوتـــوا مـــن العلـــم والمدنيـــة

وبهــذا تنطلـــق الفاﻋليــة اﻹنســـانية فـــي


المسار الصحيح والمفيد.

وإمكانيات الفعل الواسـعة ،ويسـتخدمون كـل
ذلك في الظلم والبغي والعدوان ﻋلى غيرهم،



وفيما بينهم.



 -٣الدفاع عن الدولة ومصالحها.
فى حوار اﻹرهـابى الليبـى عبـد الـرحيم
المسمارى على قنـاة الحيـاة المصـرية ،جـاء
على لسانه " :ليست القضية قضـية مصـرى
وليبى ولكنها قضية إسﻼم ومسلمين ووحـدة،
ﻻ يفصلها حدود ".
وكمـــا هـــو واضـــح فهـــو ﻻ يعتـــرف
بالجنســـيات الوطنيـــة وﻻ يعتـــرف بالدولـــة
القومية الحديثة التى لها حدود ولها سيادة.
ولذلك أباح لنفسـه دخـول مصـر متسـلﻼً
بحجة دفع الكفر ومحاربة الجـيش والشـرطة
المصـــــرية ﻹقامـــــة دولـــــة
الخﻼفة!!!
فهــــل اﻹســــﻼم – ديــــن
الفطــــــــرة – ﻻ يعتــــــــرف
بالجنسيات؟!
ومـــن أيـــن اســـتقى عبـــد
الـــــرحيم المســـــمارى هـــــذا
الكﻼم؟!
هذا ما سنناقشه فى السطور القادمة..
ﻟﻐــﺔ " :الجنســية مشــتقة مــن الجــنس،
والجــــنس جمعــــه أجنــــاس وهــــو ماهيــــة
الشﻲء").(١
اصــطﻼ ًحﺎ " :رابطــة سياســية وقانونيــة
عضوا فيها
بين الشخص ودولة معينة تجعله
ً
وتفيد انتمـاءه إليهـا وتجعلـه فـﻲ حالـة تبعيـة
سياسية لها").(٢
 -١ثبوت حقوق المواطن العادي.
 -٢الحصــول علــى اﻹقامــة الدائمــة فــﻲ
تلك الدولة.
 -٣يحق له استخدام المرافق العامـة فـﻲ
الدولة.
 -٤يحق لـه أن يتـولى الوظـائف العامـة
فﻲ تلك الدولة وذلك بعد فترة زمنية محددة.
 -٥يحــــق لــــه أن يمــــارس الحريــــات
اﻷساسية.
 -٦يتمتع بالحماية الدبلوماسـية لشخصـه
وأمواله فﻲ حالة وجوده فﻲ دولة أخرى.
 -١اﻻلتزام بقوانين الدولة.
 -٢المشاركة اﻹيجابية فﻲ بناء الدولة.



هذه كتب "رواة اﻷحاديث " و " طبقـات
الفقهاء " و" التﺄريخ " تقـر وتعتـرف بفطـرة
وحتمية الجنسية.
فهذا )البخارى( نسبة إلى بخارى ،وهـذا
)البغدادى( نسبة إلى بغداد ،وهذا )القرطبى(
نسبة إلـى قرطبـة ،وهـذا )العسـقﻼنى( نسـبة
إلى عسقﻼن ،وهذا )اﻷصـبهانى( نسـبة إلـى
أصـبهان ،وهـذا )النـووى( نسـبة إلـى نــوى،
وهذا )الكوفى( نسبة إلى الكوفة.
فهل أئمة العلم المسلمين بتمسـكهم بكنـى
وجنســيات بلــدانهم كــانوا مبتــدعين وعلــى
ضﻼلة؟!
وهل علمـاء " الرجـال " و" الطبقـات "
كــانوا مخطئــين عنــد تحديــد جنســية هــؤﻻء
الرواة والعلماء؟!
هـل "البخـارى" و"الـذهبى" و"ابـن عبـد
البــر" و"ابــن حجــر العســقﻼنى" و"المــزي"
كانوا ﻻ يعرفون العقيدة عندما نسـبوا هـؤﻻء
العلماء لبلدانهم وقبـائلهم ولـم يكتفـوا برابطـة
اﻹسﻼم فقط كما يريد هؤﻻء؟!
وإذا كانـــت الدولـــة القوميـــة بـــالمفهوم
الحــديث "اﻷرض ،والشــعب ،والســلطة" قــد
جاءت بعد معاهـدة وسـتفاليا ١٦٤٨م ،فلـيس
معنى ذلك أنـه لـم تكـن هنـاك جنسـيات قبـل
ذلك ،فهذا مخالف للحقيقة المتـواترة تاريخيـا
وهـــى تواجـــد البلـــدان التـــى ينتســـب إليهـــا
قاطنيهـــا ،وأن هـــذا لـــيس مـــن اختراعـــات
معاهدة وستفاليا ١٦٤٨م.
فمنــذ القــدم وتوجــد )مصــر ،العــراق،
الحجاز ،اليمن ،الحبشة ،الشام ،فارس( ولكن
الجديــد فقــط هــى قواعــد الــدخول والخــروج
واشــتراط جــوازات ســفر لــدواعى سياســية
وأمنية وطبية ،مثلما حدث تطـور فـى جميـع
مجاﻻت الحياة.
ولكن مبدأ تعدد البلدان وانتساب قاطنيهـا
لها كان موجو ًدا منذ اﻷزل.
يقول ﷲ  فى كتابه العزيزَ  :يا أَي َﱡهـا
اس إِ ﱠنا َخلَ ْقنَا ُكم ِ ّمن ذَ َكـ ٍر َوأ ُ َ
نثـى َو َجعَ ْل َنـا ُك ْم
ال ﱠن ُ
ُ
ارفُوا) ...الحجــرات:
ش ـعُوبا ً َوقَ َب ِائ ـ َل ِلت ََع ـ َ
 ،(١٣وكما هو واضح فقد أقر القرآن الكريم
أن البشر قد خلقوا شعو ًبا وقبائل.

وأن الغاية المفترضة من هذا التنوع هـو
التعارف وليس الشجار.
فلماذا يﺄتى بعض الناس باسـم – السـلفية
الجهادية – ويحرمون ما أقره القرآن؟!.
ويجعلون تمسك الناس بجنسـية أوطـانهم
بدعــة ضــﻼلة تخــالف العقيــدة وقــد تصــل
للكفر؟!.
فاﻹسﻼم لم يﺄت ﻹلغاء الروابط الفطريـة
لﻺنسان ولكن جاء لتنظيمها وضبطها.
فقدي ًمﺎ :كانت "اﻷسرة" هى أول رابطـة
ينســب لهــا اﻹنســان ،ثــم "العشــيرة" وهــى
مجموعـة مــن اﻷسـر تنتمــى لجـد واحــد ،ثــم
"القبيلــة" وهــى مجموعــة مــن العشــائر ،ثــم
"الشــعب" وهــو جماعــة مــن النــاس تخضــع
لنظــام اجتمــاعﻲ واحــد ،ثــم "القــوم" وهــم
مجموعة من الناس التى يربطها لسان ولغـة
واحدة ،ثم "اﻷمة" وهى مجموعة من النـاس
تربطهم عقيدة واحدة ،ثـم "البشـر" وهـم بنـو
آدم وحواء.
وحــديثًﺎ :هنــاك اﻷســرة ،ثــم العائلــة ،ثــم
الحى ،ثم المدينة ،ثم المحافظة ،ثم الدولة.
هذه هى الروابط التى تجمع بنى اﻹنسان
فى كل مكان وزمان.
فهــل يســتطيع أحــد – ً
كائنـا مــن كــان –
إلغاءها؟!
هل يسـتطيع أحـد إلغـاء ومصـادرة سـنة
كونية؟!.
هــل يســتطيع اﻹنســان إلغــاء نســبه ﻷمــه
وأبيه وإخوته؟!
بالطبع ﻻ....
وإذا خالف الفطرة اﻹنسانية فماذا تكـون
النتيجة؟!
إنسان بﻼ هوية فى صحراء التيه!!!
هــل المســلم مطالــب بتغييــر اســم والــده
ولقب عائلته بحجة أنهم كفار؟!
هــل أمــر الرســل  - وهــم أفضــل
الخلق  -بفعل ذلك؟!
هــل قــام الصــحابة  بعــد إســﻼمهم
بفعل ذلك؟!
بالطبع ﻻ.
إن اﻹنسان بﻼ جنسية مثـل اﻹنسـان بـﻼ
لقب أو عائلة تما ًما.
فهل يستطيع إنسان عاقل طبيعى العـيش
بﻼ لقب؟!
سبحان ﷲ ..حتى اللقطاء تقوم السلطات
التنفيذية والقضائية بإعطائهم اسم ولقب حتى

يســتطيعوا العــيش بــين النــاس؛ ﻷن تعايشــهم
مع المجتمع بﻼ لقب أو هوية مستحيل.
قد يقول قائل :إن المشكلة ليست فى مبدأ
الجنسية فى حـد ذاتـه ،فهـذا ﻻ خـﻼف عليـه
ولكـن المشــكلة بنيــت علــى اعتقــاد أتبــاع مــا
يطلق عليه " السلفية الجهادية " بتحول بلدان
اﻹسﻼم إلى بلدان كفر وحرب.
وبناء عليه يكـون التجـنس بجنسـية هـذه
الدول – الكافرة فﻲ اعتقادهم – حرام يصـل
للكفر؛ ﻷنها أضحت دول كفر وحـرب يبـاح
فيها الدم والعرض والمال ،وهذا ما يفتى بـه
علماء السلفية الوهابية:
ســئل :مــا حكــم تغييــر الجنســية مــن بلــد
مسلم إلى بلد كافر؟
الجواب):ذلك هو عين التولﻲ للكافر().(٣
يقول " :وأخذ جنسيتهم ،هذا دخول تحت
حكــم الكــافر ،هــذا ﻻ يجــوز؛ ﻷنــه إذا أخــذ
جنســـيتهم خضـــع ﻷحكـــامهم ،وصـــار لهـــم
ســلطان عليــه ،صــار مــن دولــتهم ،هــذا ﻻ
يجوز").(٤
لكننا نرد باﻵتى:
 -١الدولــة شخصــية اعتباريــة وليســت
شخصية طبيعية ،فهل اﻷشخاص اﻻعتباريـة
لها دين؟! هل يجوز مثﻼً القول هذا مستشفى
مسلم واﻵخر كافر؟!
إن الشخصـــيات اﻻعتباريـــة ﻻ يجـــوز
إطﻼق الديانة عليها؛ ﻷنها مرافق عامة ملـك
جميع المـواطنين وﻻ بـد أن تكـون محايـدة "
وفقًا للمبدأ القانونى حياد جهة اﻹدارة ".
وهــل هتحاســب الشخصــيات اﻻعتباريــة
يوم القيامة؟!



أم أن الحســــاب لﻸشـــ خاص الطبيعيــــة
فقط؟!
طبعـ ـا الحســـاب لﻸشـــخاص الطبيعيـــة
ً
عا.
المكلفة شر ً
لذلك من الخطـﺄ إطـﻼق القـول ووصـف
بلد بﺄنه كافر.
ض ـا فالصــحيح القــول بــﺄن هــذه
لــذلك أي ً
الدولة غالبية مواطنيها مسلمين مثﻼً.
 -٢مع فرض كفر هـذه الـدول فالمعيـار
هو:
هــل يســتطيع اﻹنســان اﻻحتفــاظ بعقيدتــه
وتﺄدية شعائره الدينية أم ﻻ؟!
يقول الـدكتور حامـد أبـو طالـب عضـو
مجمع البحوث اﻹسﻼمية باﻷزهر الشريف:
" إن اﻹنســان حــر فــﻲ مســﺄلة الجنســية
مادام يحتفظ بدينه ،وتجنسه بﺄي جنسية مادام
ﻻ يــؤثر علــى عقيدتــه ودينــه ،ويســتطيع أن
يمارس شـعائر دينـه بحريـة كاملـة؛ ﻻ بـﺄس
به").(٥
لذلك فالحصول على جنسية الـدول التـى
عا،
غالبية سـكانها غيـر مسـلمين جـائزة شـر ً
طالما يستطيع المسلم اﻻحتفاظ بدينـه وتﺄديـة
شعائره.
إن عﻼقــــة اﻹنســــان – أى إنســــان –
بجنســية بلــده ،فطــرة جبليــة ،ﻻ يســتطيع أى
إنسان أن ينسلخ عنها طالما بقى سويا.
بالضـــبط مثلمـــا ﻻ يســـتطيع أى إنســـان
اﻻنســﻼخ عــن أســرته ووالديــه مهمــا كــان
اختﻼف الدين.
إن مـــن يحرمـــون تجـــنس المـــواطنين
لبلدانهم ،معتقدين إمكانهم جمـع البشـر تحـت
راية واحـدة هـى الـدين فقـط ،هـم واهمـون،
لماذا؟!
ﻷنهم يصـادمون فطـرة فطـر ﷲ النـاس
عليها ،واﻹسﻼم جاء لتنظيم الفطر اﻹنسـانية
وليس محوها وطمسها.

فى هذه الحكمة يبين اﻹمام قدس ﷲ سـره أن
الحياة حياتان وليست واحدة.
الحياة اﻷولى :هى حياة با إيجـا ًدا وإمـدا ًدا،
حيـث أوجــد ﷲ اﻹنســان مـن العــدم ،وأنعــم عليــه

اﻷس اذ
س ـح م

بجميع النعم ،فمن عرف ربه وع َبده ،وتقرب إليـه



د ق ـ يل



بما سخره له ،قربـه ﷲ إليـه وأجـزل لـه العطـاء،
ومن كفر وجحد نِعم ﷲ عليه ،أبعـده وعاقبـه بمـا
يستحق من الجزاء.
أمــا الحيــاة الثانيــة :فهــى حيــاة برســول ﷲ
 وهــى حيــاة تعلــيم وإرشــاد ،والمقصــود
بالحياة على التحقيق هـى الحيـاة اﻹيمانيـة بـالحى
سبحانه ،حيث تحيا القلوب بذكره سـبحانه ،وتحيـا

ح ـــ ـ عال ـــــة ،ودرر غال ـــــة،
ر،
م ال اب ال
أ
وال ـ ال ـ ر ،ون ـ بهــا
ل ـــان الـ ـ ق ال ـ ـ ر ،أخـ ـ ً ا
ال ع ر .ســع مـ
م ال
فهــ ـ هــ ـ ه ال ــ ـ عل ً ــ ـا ،أو
ذوقـا ،أو ســار علــى
ت ع بهــا ً
هـ ـ يها ســـل ً ا؛ ﻷن اراتهـــا
ــ ع فــان ونــ ر ب ــان
مــ
م د ه ا ال مان.
نقــــ ـ م إحــــ ـ هــــ ـ ه ال ــــ ـ
الع ــ ة عق ها تعل ــ
ن ش ﻪ فـ ى ن ل
اﻹسﻼمى.
ال

اﻷرواح بقربه ،وتتزكى النفـوس بحبـه ،وتسـتنير
العقول بنوره ،تحقيقًا لقوله سبحانه :أ َ َو َمن كَانَ
َميْتا ً فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ نُورا ً يَ ْمشِي ِبـ ِه ِفـي ﱠ
اس
النـ ِ

ك ََمــن ﱠمثَ ُلــهُ ِفــي ال ﱡظلُ َمــا ِت َلــي َْس ِب َخــ ِار ٍج ِّم ْن َهــا
)اﻷنعام.(١٢٢ :
وﷲ  هــو الحــي البــاقي الــذي ﻻ يجــوز
عليــه المــوت وﻻ الفنــاء  ،عــن ذلــك علــوا
كبيرا ،جاء هـذا اﻻسـم فـي آيـة الكرسـي  -وهـي
ً
أعظم آية في القـرآن الكـريم  -وارتـبط بـه اسـمه
ســبحانه :القيــوم ،وحياتــه ج ـ ﱠل فــي عــﻼه تســتلزم
جميع صفات الكمال ،وتنفي أضـدادها مـن جميـع
الوجوه ،حياته سبحانه تستلزم أﻻ تأخـذه ِسـنة وﻻ
جريـر الطبـري :وأمـا ُ
ي
نوم.،قال اب ُن
ٍ
قولـه :الحـ ﱡ
فإنﱠهُ يعني الذي له الحياة ُ الدائمةُ والبقـا ُء ،الـذي ﻻ
ُؤمـد ،إذ َكـانَ كـ ﱡل مـا
أو َل له يُحـ ﱡد ،وﻻ ِ
آخـ َر لـه ي ﱠ
فلحيات ـ ِه أو ٌل محــدودٌ،
ـان ،وإن كــان حي ـا
ِ
ِس ـ َواه فـ ٍ
ـر مــأمودٌ ،ينقطــع بانقطــاعِ أمـدِها ،وينقضــي
وآخـ ٌ
بانقضاءِ ﻏايتِها.
حياة الحق سبحانه :الحياة صفة قديمـة أزليـة
 ،فهو تعالى قـادر جبـار قـاهر ،ﻻ يعتريـه
قصـور وﻻ عجــز ،وﻻ تأخــذه ســنة وﻻ نــوم ،وﻻ



يعارضه فناء وﻻ مـوت ،وهـو سـبحانه ممـد هـذا

والحيــاة القدســية :تظهــر باﻹشــارات فــى أخفــى

الوجود الممكن بالحياة ،حي أبـدى أزلـ ي ،فـالحي

الخفا ،من أنوار مجلى الذات.

سبحانه هو الـذي يـدوم بقـاؤه فـﻼ ينقطـع ،ويمـنﺢ
الحيــاة لكــل كــائن بعــد أن لــم تكــن لــه حيــاة ،بــل
وبالحيــاة يجــب اﻻعتــراف باتصــافه بمــا يترتــب

قلنا أن من أحيـاه ﷲ بـالحي القيـوم ﻻ يمـوت

والحيــــاة اﻹبليســــية :تظهــــر فــــى الهمــــم
واﻹرادات ،قــــــال تعــــــالىَ :فِإﱠن ـ ـ ـ َ ﻻَ تُ ْ ـ ـ ـ ِ ُع
ال َ ـ ْ تَى) الـــروم ،(٥٢ :فـــإذا ظهـــرت الحيـــاة

وإن مــات جســده ،ومــن مــات بــاﻹرادة أحيــاه ﷲ
بالفضــل حيــاة طيبــة؛ ﻷن المــوت موتتــان :موتــة
اﻹرادة وموت القهر؛ موت اﻹرادة :أن تفنى عـن

للقيوم ،ومن أحياه ﷲ بالحى القيوم ﻻ يمـوت وإن

اﻹبليســية فــى إنســان فاجتنبــه ،وإن أثــرت همتــه

الوجــود الباطــل ،ومــوت القهــر :مــوت عزرائيــل

مات جسده.

وإرادته فـى العـالم ،فـإن ﷲ تعـالى يسـتدرج مـن

 ،قـال تعــالى :أَ َو َمـن َكـانَ َميْتـا ً فَأَحْ َيي َْنـاهُ

يشــاء بمــا يشــاء ،وقــد ينطــق بالحكمــة ذو الحيــاة

اس َك َمن ﱠمثَلُهُ فـِ ي
َو َجعَ ْلنَا لَهُ نُورا ً يَ ْمشِي بِ ِه فِي النﱠ ِ

اﻹبليســية؛ ﻷنــه يســتمد مــن ســافلين النــأى ،قــال

ال ﱡ
ج ِ ّم ْن َها َكذَلِكَ ُز ِيّنَ ِل ْلكَاف ِِرينَ َما
ظلُ َما ِ
ْس ِبخ ِ
ت لَي َ
َار ٍ
كَانُوا يَ ْع َملُونَ ) اﻷنعام.(١٢٢ :

أما الحى العبـد :فهـو المتحـرك بذاتـه ،ومـن
سمع با  ،وأبصر به سبحانه ،وهو الذى يوصف
بالسمع والبصر والنطق ،وﻻ حياة لمـن ﻻ يبصـر
اﻵيات ،ويسمع تسبيﺢ الكائنات ،ويتكلم مع سـكان
السموات ،ونفَس مع الحى حياة القلب ،ونفس فـى
حيــاة القلــب خيــر مــن حيــاة الفــردوس ،وﻻ حيــاة

تعــالى :لِ ُ ِفـ ْ ُذو َس ـ َع ٍة ِّمـ َسـ َعِ ِه) الطــﻼق:
 ،(٧فﻼ تغتر بـه ،والحيـاة الجسـمانية إذا ظهـرت
فى إنسان فﻼ تعبأ بحسناته ،قال تعـالىَ  :وَقـِ ْم َا

ِ ِ
ٍ
ِ
إَلـ ـى َمـ ـا َع لُـ ـ ا مـ ـ ْ َع َ ــل َف َ َعْلَـ ـاهُ
)الفرقان.(٢٣ :

َ َــ ًاء ﱠم ُ ـ اًر

نزلت هذه اﻵية فـى حـق الفـاروق عمـر بـن
الخطاب  وأبى جهل ،أخرج أبـو الشـيخ عـن
ان َم ْ ـاً ...
ابن عباس فى قوله تعالى :أ ََو َم َ َ
اﻵية قال نزلـت فـى عمـر بـن الخطـاب وأبـى

بغيــر الرجــل الحــى ،الــذى يحيــى ﷲ بــه مــوات

والحياة القدسية حياة قيام بقيوم ،بعد مجـاوزة

جهل ،بمعنى هل يسـتوى مـن وهبنـاه الحيـاة بعـد

القلوب الميتة ،بماء الحكمة والعرفان ،كمـا يحيـى

العلوم والتبرئة مـن كـل معلـوم ،فـرارا إلـى مـن:

الموت ،والسمع بعد الصمم والبصر بعـد العمـى،

اﻷرض الميتة بالماء النازل من السماء.

ﻻَ تُْ ِرُ ـ ـهُ اﻷَْ َ ـ ـ ُار َو ُهـ ـ َ يُـ ـ ْ ِر ُ
ك اﻷَْ َ ـ ـ َار َو ُهـ ـَ
اللﱠ ِ ـ ـ ـ ُ ال َ ِ ـ ـ ـ ُ ) اﻷنعـــــام ،(١٠٣ :الحيـــــاة

فى الخيـر والسـعادة والمقـام والدرجـة ،مـع كـان

الحيــاة إمــا حيــاة حيوانيــة صــرفة ،أو حيــاة

فاق ًدا الحياة والسمع والبصر والقوة واﻹدراك؟.
وحياة اﻹيجاد واﻹمـداد مـن ﷲ تعـالى الحـى

ملكيــة خالصــة ،أو حيــاة مزدوجــة منهمــا ،وهــى

القدسية تظهر فـى أخفـى الخفـا مـن أنـوار مجلـى

الحيــاة اﻹنســانية ،فالقــادر الحكــيم ســبحانه جعــل

الذات ،ومتى شهدت فى رجل تلك الحيـاة فصـف

القيوم ،حيث أوجد ﷲ العوالم ولم يكـن ﻷى منهـا

حيــاة للــدنيا فقــط ،وهــى حيــاة الحيوانــات ،وحيــاة

له قلبك ،وأمسك عنه لسانك ،وإن أنكـرت أحوالـه

مـذكورا بعـد حـين
وجود سابق ،وجعـل اﻹنسـان
ً

للدار اﻵخرة ،وهـى حيـاة المﻼئكـة ،وحيـاة للـدنيا

وأعمالــه بحســب مقامــك ،فــإن الجاهــل بــه بمقــام

منكـورا ،قـال تعـالىَ  :هـلْ أَتـَ ى
من الدهر كـان
ً

واﻵخرة وهى حياة اﻹنسان.

عدوه ،وإن لـم تسـتطع أن تسـلم لـه فاجتنبـه ،فـإن

شيْئا ً ﱠمـ ْذ ُكورا ً
ان حِ ي ٌن ِ ّمنَ ال ﱠد ْه ِر لَ ْم َي ُكن َ
َ
اﻹن َ
علَى ِ
س ِ

الحيـ اة الروحانيــة :تظهــر بالحــال والمقــال،

مـــن حـــرم الـــذوق والتســـليم ربمـــا وقـــع فـــى

سانَ مِ ن نﱡ ْ
طفَ ٍة أَ ْمشَاجٍ نﱠ ْبتَلِي ِه فَ َجعَ ْلنَاهُ
اﻹن َ
* إِنﱠا َخ َل ْقنَا ِ

فمتــى قامــت الحجــة علــى أن اﻹنســان فــى حيــاة

اﻻعتــراض ،فأصــبﺢ ﻏيــر راض عــن ﷲ ،ومــن

روحانية فﻼ تؤاخذه بسيئاته ،قال تعالى :أُ ْولَ ِئـكَ

حرم الرضا عن ﷲ حـرم النفـع بمـا حصـل ،وﻻ

واﻹمداد يشترك فيها كل الموجودات ،كل بحسـب

او ُز َعـن
الﱠذِي َن نَتَقَبﱠ ُل َ
ع ْن ُه ْم أَحْ َ
سنَ َمـا عَمِ ُلـوا َونَت ََجـ َ

حيـاة بغيــر الحــى القيـوم ،وﻻ حيــاة بغيــر الرجــل

مرتبته فى الوجود.

ق ﱠالـذِي
سـ ِيّئَاتِ ِه ْم ِفـي أ َ ْ
ب ال َج ﱠنـ ِة َو ْعـ َد ِ ّ
صـ َحا ِ
َ
الصـ ْد ِ

الحى ،يقول موﻻنا اﻹمام قدس ﷲ سره:

ُوعـدُونَ 
كَانُوا ي َ

)اﻷحقـاف ،(١٦ :متـى صـحت

ونائمـا؛ ﻷن
قائمـا وقاعـ ًدا
ً
حياة الروح ذكرتَ ﷲ ً
الجســم ﻻ بــد لــه مــن النــوم ،والــروح ﻻ تنــام إذا
صــحت حياتهــا الروحانيــة ،قــال تعــالى  :ﱠال ـذِينَ
ع َل ـى ُجنُـوبِ ِه ْم) آل
ام ـا َوقُعُـو ًدا َو َ
َيـ ْذ ُك ُرونَ ﱠ َ ِقيَ ً
عمران.(١٩١ :
والحياة الجسمانية :تظهـر بـالحظ والشـهوة.

عﻼ شوقى بوجْ ـدى
أبـو ُ
ح إذا َ
ويحْ لو لى ال ُهيام وفيـه ُرشدى
ت
أموتُ بكم وأحيَا ك ﱠل وقـــ ٍ
وموتى فيكم ِع ِ ّزى ومـجْ ـدى
ْ
ظهرتم فى فُؤادى بكل معـنى
عن الصور الجميلة صار يُبدى
ولما أن سكنتم فى فـــؤادى
نار ُحبك ُمو بكبـَــدى
تأجﱠج ُ
فبُحتُ بحبكم رﻏ ًما وإنـــى
بشدة حبكم قد ص ﱠﺢ س ْعــدى



ص ـيرا ً) اﻹنســان ،(٢ :وحيــاة اﻹيجــاد
َس ـمِ يعا ً َب ِ

أما حيـاة التعلـيم واﻹرشـاد فهـى برسـول ﷲ
 ،الذى أرسله ﷲ ليعلم اﻹنس والجن مـا لـم
يكونوا يعلمون ،فمـن أخـذ مـن علمـه  أخـذ
بحظ وافر ،ومن عمل بأحكامه وشريعته وأخلص
فى اتباع سنته أحيـا ﷲ قلبـه يـوم تمـوت القلـوب،
كما جاء فى الحـديث الشـريف) :مـن أحيـا سـنتى
عند فساد أمتى؛ أحيا ﷲ قلبه يوم تموت القلوب(.
ومن أجمل الدعاء :اللهم أحينى بـك لـك فيـك
حياة المحبوبين لحضرتك.











بيﱠن اﻹمام أن اﻹنسان شجرة ربه - ،قال
ض َن َب ًاﺗـ ـا
ﺗﻌـــاﻟﻰَ  :و ﱠ ُ أ َ َنبـ ـﺗَكُم ِ ّمـ ـنَ ْاﻷ َ ْر ِ
)نــوح - (١٧ :وهــو اﻟســدرة اﻟﺗــي رأســها
مغروس فـي اﻟﻌـرش وأطرافهـا مـدﻻة علـﻰ
اﻟجنة ،وﺗلك اﻟشجرة اﻟﺗي هي صـورة اﻟحـق
ﻟهــا ثمــر هــو جماﻟهــا اﻟــذي يجــب أن يحفــظ
ﻟزارعها سبحانه.
اﻹنسانُ
ﱠ
حد اﻟﻌبودية وﺗنـاول
فإذا ﺗجاوز
ما هو خـاص بربـه ،عصـﻰ وغـوى ﻟحكمـة
فـرد إﻟـﻰ اﻷرض ﻟيرﺗقـي
بينت ﻟك بﻌضـهاُ ،
إﻟـــﻰ مقامـــات اﻟقـــرب ،وﻟيﺗجمـــل بجمـــال
اﻟخﻼفة؛ فيكون مرآة ﻟظهور مﻌـاني صـفات
ربه ،وحقيقة هي مظهر ﻟظهور صفات نفسه
وهي اﻟﻌبودية.
واسمع وسلم إن ﻟم ﺗـذق ،فـإن مـن حـرم
اﻟﺗسليم واﻟذوق حرم اﻟخير كله.
أودع ﷲ أمانﺗه في آدم فنسي آدم ونسب
ﻟنفسه ما ﻟيس ﻟه؛ فكان مـا كـان مـن ظهـور
سـوءﺗه ومــن شــدة وجلــه ،وﷲ غاﻟــب علــﻰ
أمره ،قال سبحانهَ  :و َن ْبلُو ُكم ِباﻟ ﱠ
ش ِ ّر َو ْاﻟخ َْيـ ِر
فِ ْﺗ َنةً) اﻷنبياء.(٣٥ :
وإن ما أكل آدم ما فيه من أمانة باريه.
منحنـــا ﷲ اﻟـــذوق ،وجملنـــا باﻟشـــوق،
وحفظنا من اﻹنكار ،إنه مجيب اﻟدعاء.
يقول اﻹمام اﻟمج ّدِد في إحدى قصائده:
هور أنــا اﻟجمال
َمن أنا قب َل اﻟظـ ِ
في سرادق مجدِه قــدري مـثـال
أســجـــ َد اﻷمــــﻼكَ في جنـﺗـــه
رسم ﻟديـــه في ظﻼل
أسكنَ اﻟـــ َ
وي َح نفسي قد نـهــانــي عـن أنَا
صار أكلي اﻟبﻌ َد عنها في وبال



قد أكـلـــتُ ثـمـــار سدرﺗي اﻟﺗي
كانت اﻟصورة َ في حال اﻟوصال
وي وعدتُ ﻷصلي اﻟداني اﻟذي
صرتُ فيه في شقاءٍ في اعﺗﻼل
ي جـل جـــﻼﻟُه
اب َ
ﺗــبـتُ ﺗـــ َ
علَ ﱠ
أشـهـــد اﻟحكمة في رمز اﻟمقال
ومن اﻟمﻌاني في اﻟشجرة ما سـمﻌﺗُه مـن
موﻻنا اﻟسيد عﻼء اﻟدين ماضي أبي اﻟﻌزائم؛
من أن ﺗلك اﻟشجرة اﻟمنهي عنها كانت شجرة
أرضية ﺗثير بأكلها اﻟشهوة؛ وﺗحرك اﻟشـﻌور
باﻟرغبــة اﻟجنســية ،يــدل عليــه قوﻟــه ﺗﻌــاﻟﻰ:
فَلَ ﱠم ـا ذَاقَ ـا ﱠ
س ـ ْو َءاﺗ ُ ُه َما
اﻟش ـ َج َرة َ َب ـ َدتْ ﻟَ ُه َم ـا َ
َو َط ِف َقـا َي ْخ ِصـف َِان َعلَ ْي ِه َمـا ِمـن َو َر ِق ْاﻟ َج ﱠنـ ِة
)اﻷعــراف ،(٢٢ :أي :أقــبﻼ وجﻌــﻼ يش ـدﱠان
عليهما من ورق اﻟجنـة ،ﻟيواريـا سـوءاﺗهما،
ويسﺗرا عوراﺗهما اﻟﺗي أثيرت بسـبب أكلهمـا
من اﻟشجرة.
وقيــل :كــان ﻟبــاس آدم وحــواء عليهمــا
ـورا علــﻰ فروجهمــا ،ﻻ َي ـرى هــذا
اﻟســﻼم نـ ً
عورة هذه ،وﻻ هذه عورة هـذا ،فلمـا أصـابا
اﻟخطيئة بدت ﻟهما سوءاﺗهما.

ْاﻟ ﱠظـاﻟِمِ ينَ 

أما قوﻟه ﺗﻌاﻟﻰ :فَﺗَ ُكونَا ِمـنَ
)اﻟبقرة(٣٥ :؛ اﻟظلم ﻟغة :هـو وضـع اﻟشـيء
في غير موضـﻌه اﻟمناسـب ﻟـه ،أمـا شـرعًا:
فأكبر اﻟظلم :اﻟشـرك ،ثـم :اﺗبـاع أهـل اﻟبـدع
اﻟمخاﻟفين ﻟلسنة ،ثم ،فثم ،إﻟﻰ أن يكون أخف
اﻟظلم :ﺗرك ما هو ْأوﻟَﻰ من اﻟنوافل.
إبليس دخل اﻟجنـة ﻻ ﻟلﺗكرمـة واﻹقامـة،
وﻟكن ﻟﻼبﺗﻼء.
ﱠ
َ
َ
ﱠ
َ
ففي قول ﷲ ﺗﻌاﻟﻰ :فأزَ ﻟ ُه َمـا اﻟشـ ْيطانُ
َع ْن َها فَأ َ ْخ َر َج ُه َمـا مِ ﱠمـا ك ََانـا فِيـه) ...اﻟبقـرة:
 (٣٦يبين اﻹمام أبو اﻟﻌزائم في "إشارة" فـي
كﺗابــه" :اﻟطهــور اﻟمــدار" أن دخــول اﻟمكــان
اﻟمقدس علﻰ سبيل اﻟكرامة واﻹقامة مسﺗحيل
إﻻ علﻰ أهل هذا اﻟمكان ،وﻟكـن اﻷمـاكن قـد
يــدخلها اﻟشــ رط "اﻟجنــد" ﻟﻼبــﺗﻼء ،فــإبليس
ابﺗﻼه ﷲ وابﺗلﻰ آدم فدخل اﻟجنـة ﻻ ﻟلﺗكرمـة
واﻹقامة ،وﻟكن ﻟﻼبﺗﻼء.
من اﻟحكمة في إسناد اﻟفﻌل إﻟﻰ اﻷسباب:

وأسند ﷲ ﺗﻌاﻟﻰ اﻟفﻌل إﻟﻰ اﻟشيطان فقال
سبحانه :فَأَزَ ﻟﱠ ُه َما اﻟ ﱠش ْي َ
طانُ َع ْن َها) اﻟبقرة:
(٣٦؛ مجــاراة ﻟلﻌقــول اﻟﺗــي ﺗشــهد اﻷســباب
قائمة بقيوم ،وﻟكنها ﻻ ﺗشـهد اﻷسـباب فاعلـة
مخﺗارة؛ وإﻻ كان شر ًكا.
وما خاطب ﷲ اﻟﻌقـول فـي آيـات كثيـرة
يسند فيها اﻟفﻌل إﻟﻰ سـببه إﻻ ﻟحكمـة غريبـة
علﻰ أهل اﻟحجاب:
منها :أن اﻷدب مع ﷲ ﺗﻌاﻟﻰ يقﺗضي أن
قبيحـا
ﻻ يُنسب إﻟيه مباشرة ما يـراه اﻹنسـان ً
فــي نظــره ،كمــا قــال اﻟخليــل َ  :وإِذَا
ِين) اﻟشـﻌراء(٨٠ :؛ بﻌـد
َم ِرضْتُ فَ ُه َو َي ْشف ِ
ْ
ِين
قوﻟـــهَ  :و ﱠاﻟـ ـذِي ُهـ ـ َو يُط ِﻌ ُم ِنـ ـي َو َي ْسـ ـق ِ
)اﻟشﻌراء ،(٧٩ :وكمـا قـال اﻟخضـر :
َ ف ـأ َ َردتﱡ أ َ ْن أَعِي َب َه ـا) اﻟكهــف(٧٩ :؛ مــع
قوﻟه بﻌد :فَأ َ َرا َد َربﱡكَ ) اﻟكهف ،(٨٢ :هذه
اﻟحكمـة يراعيهـا أهـل اﻷدب اﻟكامـل مــع ﷲ
ﺗﻌاﻟﻰ.
ومنهــا :أن يجاهــد اﻟمســلم نفســه اﻷمــارة
باﻟســوء مــن أن ﺗﺗحــرك فــي وقــت أمــره ﷲ
ﺗﻌاﻟﻰ أن ﺗسكن فيه ،فيدخل عليها اﻟﻌـدو فـي
حركﺗهــا كمــا دخــل علــﻰ آدم عنــدما ﺗمنــﻰ
اﻟخلــود فــي اﻟجنــة بحركــة نفســه اﻷمــارة
باﻟسوء ،فإسناد اﻹزﻻل إﻟﻰ اﻟشـيطان باعـث
علﻰ دوام يقظة اﻟمسـلم مـن نـوم اﻟغفلـة عـن
هذا اﻟﻌدو.
كثيـرا مـا
ومنها :قهر أهل اﻷهواء اﻟذين
ً
يسيئون اﻷدب فينسـبون سـيء أعمـاﻟهم إﻟـﻰ
ﷲ ﺗﻌــاﻟﻰ ويﺗركــون اﻟﺗوبــة واﻟنــدم ،وكثيــر
مــنهم مــن يحــﺗج باﻟقــدر ،وهــم مجــوس هــذه
اﻷمة.
وﻻ ينكر اﻟقـدر إﻻ كـافر ،وﻻ يحـﺗج بـه
بﻌد اﻷمر واﻟنهي إﻻ ضـال مضـل ،وهـؤﻻء
ﺗشبهوا بمن قال ﷲ ﺗﻌاﻟﻰ فيهمَ  :وإِذَا فَﻌَ ُلـواْ
اءنـا َو ﱠ ُ أَ َم َر َنـا
فَاحِ َ
شةً قَاﻟُواْ َو َجـ ْدنَا َعلَي َْهـا آ َب َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ع لﻰ
ِب َها قُلْ إِ ﱠن ﱠ َ ﻻ َيأ ُم ُر ِباﻟفَحْ شَاء أﺗَقوﻟو َن َ
ﱠ ِ َمــا ﻻَ ﺗَ ْﻌلَ ُمــونَ ُقــلْ أ َ َمــ َر َر ِّبــي ِب ْاﻟق ْ
ِســطِ
ِيم ـواْ ُو ُج ـو َه ُك ْم عِن ـ َد ُك ـ ِّل َم ْس ـ ِج ٍد َواد ُ
ْع ـوهُ
َوأَق ُ
ُم ْخل ِِصــينَ َﻟــهُ اﻟــ ِ ّدينَ ك ََمــا َبــدَأ َ ُك ْم ﺗ َُﻌــودُونَ 
)اﻷعراف.(٢٩ – ٢٨ :
نﻌــم؛ إن ﷲ ســبحانه ق ـدﱠر وﻟكنــه أخفــﻰ
عنك اﻟقدَر ،وإنما فﻌل اﻟﻌبد ما نهـﻰ ﷲ عنـه

مخاﻟفًا ﻷوامر ﷲ ﺗﻌاﻟﻰ ،جـاهﻼ أنـه قـدﱠر أو
يق ّدِر.
وقد يكون ﻟلﻌبد اﻟﻌذر إذا أطلﻌه ﷲ علﻰ
مراده اﻟمكـون ،فسـارع إﻟـي ه منفـذًا مـراد ﷲ
ﺗﻌاﻟﻰ اﻟذي أعلمه به عل ًما يقينيـا علـﻰ ﻟسـان
ي مـوحﻰ إﻟيـه،
رسول من أوﻟي اﻟﻌزم ،أو نب ّ
ﻻ بمجــرد ظــن أو ﺗأويــل بــدعوى إﻟهــام أو
برؤيا منامية أو وجدان عن حال عليـة ،فـإن
كل ذﻟـك ﻻ يبـيح مخاﻟفـة أمـر ﷲ ﺗﻌـاﻟﻰ وﻻ
إﺗيان نواهيه سبحانه.
اﻟشــ ْي َ
فَأَزَ ﻟﱠ ُه َمــا ﱠ
ع ْن َهــا) اﻟبقــرة:
طانُ َ
(٣٦؛ أي :أوقﻌهما في اﻟزﻟة بسبب وسوسـﺗه
إﻟيهما ،فكان سـببًا فـي إزﻻﻟهمـا عـن اﻟجنـة،
أي :ﺗحوﻟهما عنهـا وإخراجهمـا منهـ ا ،فكـان
عمله  -أعاذنا ﷲ منه  -سببًا فـي إخراجهمـا
من اﻟجنة باﻟزﻟة اﻟﺗي أزﻟهما بها.

اﻟــنفس اﻷمــارة باﻟســوء مــن اﻟنــار فهــي
مجانســة ﻹبلــيس ،وهــي محــل نظــر إبلــيس
واﻟروح اﻟﺗـي هـي اﻟلطيفـة اﻟربانيـة
وسمﻌه ،ﱡ
اﻟجوهرة اﻟنورانية ﺗجانس ملكوت ﷲ اﻷعلﻰ
وهي محل نظـر ﷲ ﺗﻌـاﻟﻰ ،وهـي اﻟمـأمورة
باﻟحركة.
أما اﻟنفس اﻷمارة باﻟسـوء فإنهـا مـأمورة
باﻟسكون ،فـإذا ﺗحركـت أقـل حركـة بلمـة أو
بهمة أو بخاطر اﺗصل بها اﻟوسواس اﻟخناس
اﻟذي يوسوس في صدور اﻟناس ،فأوقﻌها في
مخاﻟفة ربها ،فإن ﻟم يﻌصمها سبحانه وﺗﻌاﻟﻰ
أو يﺗوب عليها هلكت.
اﻟــروح فحركﺗهــا اﻟمســارعة إﻟــﻰ
وأمــا ﱡ
مغفـــرة مـــن ربهـــا واﻻعﺗصـــام بحـبـ ل ﷲ،
واﻟﺗﻌــاون علــﻰ اﻟبــر واﻟﺗقــوى ،واﻟﺗفكــر فــي
آﻻء ﷲ وآياﺗـــه اﻟجليـــة واﻟﺗشـــبه باﻟمﻼئكـــة
اﻟمقربين.
اﻟروح وحركة اﻟحـس
وشﺗان بين حركة ﱡ
وحركة اﻟنفس اﻷمارة باﻟسـوء ،يقـول اﻹمـام
في قصيدة ﻟه:
ﻟبــيـــك يــا داعيًا ُروحِ ي إﻟﻰ اﻟذات
رفقًا بجســـمي ففيــــه س ﱡِر آيـــــات
ي ِ عسﻰ
وامزج شرا َبك باﻟكشف اﻟﻌل ّ



يرﺗاح شبحي بمﻌـــنﻰ مظهر اﻟذات
اﻟروح صـــورة ُ مـــوﻻها ومبدعِها
ﱡ
فكيف يــحمــلها جسمي وهيئــــاﺗي
أنوار طلﻌﺗِهـا
عاﻟـــــون ﻟو نظروا
َ
س ﱠجدًا شوقًا ﻟحظــــوات
خــ ﱡروا ﻟها ُ
ّ
اﻟحق ج ّل
وفي إشارة ﻻبن عجيبة :يقول
ﻟلروح إذا كمل ﺗهذيبها وﺗمت ﺗريبﺗُها:
جﻼﻟه ﱡ
اسـكن أنــت وبشـريﺗك اﻟﺗــي ﺗزوجﺗهـا  -قــال
وس ُز ّ ِو َج ـتْ ) اﻟﺗّكــوير:
ﺗﻌــاﻟﻰَ  :و ِإذَا اﻟ ﱡنفُ ـ ُ
 ،- (٧جنة اﻟمﻌارفَ ،و ُكﻼ من ثمار أذواقهـا
وﺗبو َءا من قصور ﺗرقياﺗهـا،
وأنهار علومها ،ﱠ
ً
أكﻼ واسـﻌًا مـا دمﺗمـا مﺗحليـين بـاﻷدب ،وﻻ
ونـا
ﺗقربا شجرة اﻟمﻌصية وسوء اﻷدب فَﺗَ ُك َ
مِ نَ ْاﻟ ﱠ
ظاﻟِمِ ينَ ) اﻟبقرة...(٣٥ :

يقــول اﻟشــيخ اﻟﻌقــاد  -ﺗلميــذ اﻹمــام أبــي
اﻟﻌزائم  :-أشير ﻟك إﻟﻰ سر من أسـرار أكـل
اﻟشجرة وفيها:
أنت شـجرة ثمرهـا وهـي قلبـك ،فـإن
أعطيــت قلبــك ســلمت فــي اﻟــدارين ،وإن
أعطيت قلبك ﻟنفسك جاءت اﻟبلية واﻟمحنة.
كــذﻟك اﻟجنــة ﻟهــا ﺗأويــل :فاﻟﻌبــد مــا دام
مﺗمســكا باﻟشــريﻌة فهــو فــي جنــة اﻟرضــا
واﻟقرب مـن ﷲ ﺗﻌـاﻟﻰ ،وإن عصـﻰ وﺗﻌـدى
اﻟحدود خرج من جنة اﻟرضـا واﻟقـرب ،وإذا
ندم وﺗاب عاد إﻟﻰ اﻟجنة.
وهناك جنة ﻟلﻌارفين وهي جنـة اﻟشـهود
ﻟلحضــرة اﻟﻌليــة ،ومــن أكرمــه ﷲ باﻟــدخول
فيهــا صــغرت أمامــه اﻟجنــات اﻟحســية ،قــال
أسﺗاذنا اﻟسيد محمد ماضي رضـي ﷲ عنـه:
ﱠ
"إن ِ جنةً عاجلةً َمن دخلهـا ﻻ يحﺗـاج إﻟـﻰ
جن ٍة آجلةٍ؛ وهي مﻌرفةُ ﷲِ ﺗﻌاﻟﻰ".
واﻟسر في قبول ﺗوبة آدم أنها كانـت مـن
ناحيــة حــب اﻟبقــاء واﻟﺗمﺗــع بــنﻌم ﷲ ،فﻌاقبــه
ﷲ؛ ﻷنه طلب غيره ،أما إبليس فلم ﺗقبل منه
اﻟﺗوبــة؛ ﻷنــه حســود ،واﻟحســد داء عضــال،
حفظنا ﷲ من اﻟحسد.
وإننا نشكر ﷲ ﺗﻌاﻟﻰ اﻟذي قـدﱠر ﻟنـا ﺗلـك
اﻟحوادث ﻟيب ِّين ﻟنا كيف نرجـع إﻟيـه ،ونسـأﻟه
أن يحفظنا من عدونا إبليس ،إنه هـو اﻟسـميع
اﻟﻌليم.

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﳋﻨﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
لــم يتوقــف اﻷمــر عنــد مــا ذكرنــاه فــي المقــال

ظنـا منهــا أن الشــعب اليمنــي الــذي قــاوم أعتــى

قـرارا
السابق ،فقد أصدرت السلطات السعودية
ً

اﻹمبراطوريــات العالميــة وســحقها علــى ترابــه،

جديدًا في إطار مواصلتها حملة ترحيل اليمنيين

وصــاحب جيــوش الفتوحــات اﻻســﻼمية سيســلم

الممنهجـــة التـــي بـــدأتها بالمنـــاطق الجنوبيـــة

لهــؤﻻء الرخــوة المســيجون بالحمايــة اﻷجنبيــة

لتتوســع الحملــة لتشــمل العمالــة اليمنيــة فــي

واﻷمريكية.

المنطقة الشرقية.

استمرار ترحيل المغتربين اليمنيين هـي أخطـاء

وقالـــت المصـــادر :إن الريـــاض أمهلـــت كافـــة

سياسية فادحة على كل المستويات التي تنـدرج

المواطنين ومﻼك الشركات الخاصة في منطقتي

بالتوازي مع قيادة "حرب عمياء" اُرت ِكبت فيهـا

الدمام واﻷحسـاء شـرقي المملكـة مـدة شـهرين

الكثير من الجرائم والمجازر الكبيرة.

فقط لتسريح العمال اليمنيين استعدادًا لترحيلهم.

بابـا
ولم يكن الترحيل آخر خيوط العﻼقة الهشة بين البلدين سيفتح ً

وبحسب المصادر فإن السلطات السعودية توعدت بفرض عقوبـات

واسعًا لردود أفعال قوية في التحوﻻت القادمة ستظل المملكة تـدفع

علـى الشـركات الخاصـة فـي حـال لـم تنفـذ القـرار وتسـرح العمــال

ثمن أخطاءها وعدوانها على اليمن ،ومن المتوقع أن تكون التبعات

اليمنيين في المدة المحددة المطروحة.

الناتجة عن عودة وشيكة لمئات اﻵﻻف من العمال اليمنيين مساوية

وكانت السلطات السعودية قد بـدأت بحملـة ممنهجـة لطـرد العمالـة

لتبعات العدوان المستعر منذ سبع سنوات ،حت ًما ستتجاوزها الـيمن

اليمنية في يوليو الماضي من المحافظات الجنوبية جيزان ونجـران

رغم أضرارها الفادحة لمﻼيين اﻷسر اليمنية ،وذلك العلقم الذي لن

وعسير والباحة شملت أكثر  ٣٠٠أكاديمي ،باﻹضافة إلى أعداد من

ينس مرارته شعبنا اليمني.

اﻷطباء العاملين في المستشفيات الحكومية واﻷهلية وعمـال فنيـين

وإذا كان المجتمع الدولي لم يسـتطع وقـف العـدوان ،وإزالـة آثـاره

وتجـار وأصــحاب شــركات ومؤسســات وغيرهــا ،ومصــادرة جميــع

المأساوية التي تزداد بضراوة كل يوم مـع هـذا التـوحش العـدواني

ممتلكاتهم في مخالفة لكل اﻷعـراف الدينيـة واﻹنسـانية واﻷخﻼقيـة

الســعودي اﻹمــ اراتي  -فــإن هــذه القضــية تتطلــب التحــرك الجــاد

وانتهاك سافر للقـوانين الدوليـة؛ مـا تسـ بب بإثـارة سـخط الشـارع

صا وأن اليمن لن يكون بمقدوره تحمـل
والمسؤول لتوثيقها ،خصو ً

المحلي والعربي.

المزيد من اﻷزمات والعواصف اﻻقتصادية والسياسية واﻻجتماعية

وتــأتي هــذه الحملــة العنصــرية فــي ســياق سياســة إفقــار اليمنيــين

الماحقة التي تعتبر السعودية سب ًبا فيها مع ما تفرضـه مـن حصـار

والتدمير الممـنهج الـذي أحـ رق اﻷخضـر واليـابس وتسـبب بأسـوأ

وبحرا وجوا ،ومنع السفن الحاملة للمشتقات النفطية
اقتصادي برا
ً

أزمــة وكارثــة إنســانية وفــق تقــدير اﻷمــم المتحــدة والمنظمــات

والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة ،وجعل ذلك حصريا على ميناء

الحقوقية الدولية لمضاعفة حجم مأساة اليمن في محـاوﻻت بائسـة

عدن.



خســـائر ممتلكـــات المغتـــربين واعتبارهـــا
كثيــرة هــي الوســائل واﻷســاليب التــي

قضايا إنسـانية تسـتوجب التعـويض ،وهـذا

تلجـــأ لهـــا الســـعودية فـــي شـــن حروبهـــا

لـــن يتـــأتى إﻻ مـــن خـــﻼل تشـــكيل لجـــان

اﻻقتصادية على اليمن؛ نوجز أبرزها:

ميدانيـــة ،وتنســـيق ذلـــك مـــع المنظمـــات

نقــل البنــك المركــزي مــن صــنعاء إلــى

الحقوقية ومـع الجهـات الدوليـة ،والتعامـل

عــدن ،وإيقــاف مرتبــات مــوظفي الشــمال،

الرســمي مــع هــذه القضــية وتقــديم هــذه

وطباعة عملة مغايرة بالمليارات منها دون

الملفات إلى اﻷمـم المتحـدة ومجلـس اﻷمـ ن

غطاء ،اﻷمر الذي تسبب في انهيـار الـ﷼

إلى مسـتوى يليـق بحجـم القضـية الماثلـة،

أمام الدوﻻر؛ ليصل الـدوﻻر الواحـد حـاجز

وتقدير تبعاتها ،وبالتالي فهي مطالبة ببـذل

 ١٠٥٠﷼ فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة،

المزيد من الجهود الجادة والجريئة لتعريـة

إيقاف شركات الـنفط والغـاز عـن التصـدير

النظام السعودي وانتهاكاته لقواعـد حقـوق

للخــارج ،بــل جعلــت الــنفط والغــاز وســيلة

اﻹنســـان علــــى تلـــك الشــــاكلة البشــــعة،

للتهريب وبيعهمـا بطريقـة غيـر مشـ روعة

ومصــادرة ممتلكــات المغتــربين تحــت اســم

وتحويـل مواردهمــا إلـى البنــوك الســعودية

نظام الكفيل.

واﻹماراتية وجيوب الفاسدين مـن مرتزقـة

المسـؤولية تقــع أي ً
ضـا علــى عـاتق كــل

وأخيرا لجـأت السـعودية إلـى رفـع
الداخل،
ً

المكونات والفـاعلين المحليـين والمنظمـات

ســعر الــدوﻻر الجمركــي إلــى  ٥٠٠﷼،

والنُخـــب المختلفـــة للقيـــام بـــدور حيـــوي

ورفعت سعر دبة البترول سعة  ٢٠لتر إلى

وجريء والتعبير العلنـي عـن مـوقفهم مـن

 ١٢٢٠٠﷼ ،وهناك محاوﻻت أخيرة لنقل

هذه القضية ،وبكل قوة.

العمليات المالية للبنوك اﻷهلية من صـنعاء
إلى عدن.

كل الجهود ينبغي أن تتضـافر فـي هـذه
اللحظات الحرجة في سبيل الوقـف الفـوري

أمام هذه الحرب الظالمـة التـي تقودهـا

للعــدوان ،واﻻعتــراض علــى طــرد العمالــة

السعودية إلى هذا المستوى البشع الذي لم

اليمنية والتي تتم بصورة تعسفية وهمجية،

تعرفـــه الحـــروب التقليديـــة وﻻ الحـــروب

ت غايـــة فـــي الصـــعوبة
وفـــي ظـــل مناخـــا ٍ

الحديثة والمعاصرة ،وهذا ما يجعل شـعبنا

والتعقيد.

صرارا على مواجهة
اليمني أكثر مقاومة وإ
ً

وفي كل اﻷحوال تقع المسؤولية اﻷكبـر

هذه التحديات وتبعاتهـا الثقيلـة ،فإنهـا فـي

على عاتق المجتمع الدولي للتـدخل العاجـل

نفــس الوقــت تســتطيع التحــرك مــن خــﻼل

لمنــع أي تطــورات جديــدة ت ُْغـ ِرق هــذا البلــد

القنــوات المختلفــة ،والمنظمــات الحقوقيــة

الــذي يُطــل علــى واحــدة مــن أهــم طــرق

لتشــكيل رأي عــام دولــي ضــاغط لمقاضــاة

التجارة العالمية ،ويقطنه قرابة  ٣٠مليـون

السلطات السـعودية أمـام المحـاكم الدوليـة

نسمة في المزيد من الفوضى والﻼ استقرار

لتعويض كل عامل متضرر بحسب القـانون

مــن خــﻼل جعلــه يواجــه مشــكﻼت بنيويــة

الــدولي ،وهــذا يتطلــب جمــع البيانــات عــن

عميقة ليس بمقدوره الخروج منها ولو بعد



حين.
لــذا علــى المجتمــع الــدولي أن يُمــارس
ضغوطا ً كبيرة وجادة لوقف أي تصعيد ذات
خصوصــا إذا كانــت هنالــك
نتــائج كارثيــة،
ً
إمكانية لتﻼفي هذا التصعيد من خـﻼل قـ رار
سياسي.
صا تلك العاملة
المنظمات الدولية خصو ً
فــي المجــال اﻹنســاني عليهــا هــي اﻷخــرى
مســؤولية أخﻼقيــة للقيــام بــدور حقيقــي،
وإيﻼء هذه اﻷزمة اهتما ًما أكبر هي تستحقه
عن جدارة في بلد مثل اليمن يتعـرض لهـذا
العدوان النازي ويمر بأسوأ كارثة إنسانية،
سا إﻻ وسدت أبوابه؛
ﻻ تترك السعودية متنف ً
حتــى تحــويﻼت المغتــربين التــي تعتبــر أهــم
مـــورد اقتصـــادي للبلـــد ،وهـــي تحـــويﻼت
تتجاوز بكثير حجم كل المساعدات اﻹنسانية
ال ُمقدمة من قبل المنظمات الدولية ،لكل هذه
اﻷســباب ال ُملحــة والمــؤثرة هنــاك ضــرورة
قصـوى تسـتدعي التحــرك الجـاد وممارســة
ضغوط شديدة قـد تُسـ اهم فـي منـع حصـول
المزيــد مــن الكــوارث المفتعلــة التــي تتعمــد
"الجارة المنتفخة" إنتاجهـا ضـمن حروبهـا
العدوانية القذرة على الشعب اليمني؟.

ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ
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الش يخ ب دراوي الس عيد والمهن دس أحم د ب دراوي ..بقري ة كف ر
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ـ بحيرة.
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الصياد ..بالشهداء ..منوفية.
غربية.
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سامي بركة ..بدمنهور
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أبناء الطريقة العزمية ..بأسيوط.
* الح اج الش رقاوي عل ي عكيل ة وال د ال دكتور أده م وال دكتورة



إيناس واﻷستاذ طه واﻷس تاذ هاش م وزوج أخ ت اﻷس تاذ محم ود
الناقة داعي آل العزائم ..بالصالحية القديمة  -شرقية.
* الحاجة عديلة أحمد كنﱠر ابنة الحاج أحمد كنﱠر نائ ب آل الع زائم
السابق وشقيقة اﻷستاذ يسري وﷴ ومحمود كنﱠر ..باﻹسكندرية.
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طفَى ٱ ْل َه ا ِدي ٱ ْلبَ ِ
ير ُم َح ﱠم ٍد ت َ َو ﱠ
ش ِ
س
َار ُ
أَﻻ َ ي َ

و َل ٱ ﱠ ِ نَ ْرفَ

ُع أ َ ْم َرنَ

ا إِلَى ٱ ﱠ ِ فَﭑ ْ
ب
ب ٱل ﱠ
ش ْو ِ
وج ِ
شفَعْ ِﻻ ْنمِ َح ا ُم ِ

ش فِي ُع ٱ ْل ُم ْرت َ َج ٰى ِلجَمِ ي ِعنَ ا َ
ب
َوأ َ ْن تَ ٱل ﱠ
علَ ْي كَ َ
ص ﻼَةُ ٱ ﱠ ِ َوٱﻵ ِل َوٱل ﱠ
ص ْح ِ

* اﻷخ أك رم عبدالس ﻼم غري ب ش قيق الح اج س يد عبدالس ﻼم
واﻷستاذ ﷴ عبدالسﻼم ونسيب الحاج عب دالعال س ليمان ..بهري ة
رزنة -الزقازيق -شرقية.
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