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

دﻋوﺗﻨا



اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٥٦

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

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣﻌـبﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘﻨﺎ

واﳉﻬـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋـﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

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

إلى رجال اﻷمة اﻹسﻼمية في مشارق اﻷرض ومغاربها
إلى الغيورين عن أوطانهم
إلى كل من يريد نهضة بﻼده
هناك مصطلح متداول في أدبيات العلـوم السياسـية واﻻجتماعيـة نشـأ
أثناء الحرب اﻷهلية اﻹسبانية التي نشبت عـام ١٩٣٦م ،وهـو :الطـابور
الخامس.
أول من أطلق هذا التعبير هو الجنرال "إميليو موﻻ" أحد قادة القوات
الوطنية الزاحفة على مدريد ،وكانت تتكون من أربعة طوابير من الثوار؛
سا يعمل مـع الـوطنيين لجـيش الجنـرال
فقال حينها :إن هناك
طابورا خام ً
ً
"فرانكــو" ضــد الحكومــة الجمهوريــة التــي كانــت ذات ميــول ماركســية
يسارية من داخل مدريد ،ويقصد به مؤيدي فرانكو مـن الشـعب ،وبعـدها
ترسخ هذا المعنى في اﻻعتماد على الجواسيس فـي الحـرب البـاردة بـين
المعسكرين :اﻻشتراكي ،والرأسمالي.
مصطلح الطابور الخامس يصف مجموعة من الناس تعمل غالبًا على
محاولة محاصـرة المدينـة مـن الـداخل ،وتكـون :إمـا فـي صـالح جماعـة
العدو ،أو في صالح الدولة.
ـر ِيّةً ،وفــي بعــض
أنشــطة الطــابور الخــامس قــد تكــون
ﱠ
علني ـةً أو سـ ِ ّ
السـ ِ ّريﱠة بمحاولـة حشـد النـاس ً
علنـا لمسـاعدة
اﻷحيان تقوم هذه القـوات ِ ّ
س ِ ّريﱠة أن تنطوي علـى
هجوم خارجي ،ويمكن ﻷنشطة الطابور الخامس ال ِ ّ
أعمال تخريب وتضـليل وتجسـس يُ ِّ
نفـذها مؤيـدو القـوة الخارجيـة ضـمن
س ِ ّريﱠة.
خطوط الدفاع بكل ِ ّ
فــي اﻷدبيــات السياســية فــي المنطقــة العربيــة يطلــق علــى الطــابور
الخــامس :العناصــر المحليــة الداعمــة )كمــا يســميهم اﻷتــراك( ،والطــرف
وش ـذﱠاذ اﻵفــاق والجــراثيم ..وغيرهــا مــن
الثالــث ،والجــرذان والخرفــان ُ
المسميات التي أطلقها الزعماء العرب في خضم الربيع العربـي ..سـنأخذ
هذه المصلحات في البداية بمزيد من الفحص والدرس والتأصيل.



في أغسـطس ١٩٤٠م ،ذكـرت صـحيفة
تعبيــر الطــابور الخــامس هــو ترجمــة

نيويورك تايمز" :موجة الخوف اﻷولى التـي

مصطلح مأخوذ من اﻹسبانية القشتالية وهو:

ولّ ـدها نجــاح الطــابور الخــامس فــي البلــدان

columna

ُنســــب إلــــى
 Quintaي َ

اﻷقل حظا".

اللــواء إميليــو مــوﻻ ،الــذي كــان القائــد العــام

حـــدد أحـــد التقـــارير المشـــاركين فـــي

لجيش الشمال إبان الحرب اﻷهلية اﻹسبانية.

"الطـــابور الخـــامس" النـــازي علـــى أنهـــم

بحسب المؤرخ اﻹنجليزي هيو تومـاس،

"أنصار الحكومة اﻻستبدادية في كل مكان"،

أثناء مؤتمر صحفي مـع صـحافيين أجانـب،

مستشــــــه ًدا ببولنــــــدا ،وتشيكوســــــلوفاكيا،

يتكون
ُ
سئل اللواء :أي الطوابير اﻷربعة التي ّ

والنرويج ،وهولندا .

منها جيشه سـيفتح مدريـد؛ عندئـ ٍذ رد اللـواء

أثنــاء الغــزو النــازي للنــرويج ،رئــيس

ً
قـائﻼ :إن هـذه سـتكون مهمـة الطـابور
موﻻ

الحــــزب الفاشــــي النرويجــــي ،فيــــدكون

الخامس ،في إشـارة ضـمنية إلـى الجماعـات

كويزلينج ،أعلن تشكيل حكومة فاشية جديـدة

الفرانكية الموالية للملكيـة التـي كانـت تعمـل

تسيطر على النـرويج ،وعـين نفسـه كـرئيس

في الخفاء داخل مدريد.
ويؤكــد تومــاس أن هــذه الكلمــات "غيــر
المتحفّظة" كانت ذريعـة لسلسـلة طويلـة مـن
عمليات القتل في العاصمة.
وفي رواية أخرى ،أن اللـواء مـوﻻ قـال
خﻼل برنامج إذاعي في عام ١٩٣٦م" :لدينا

الــبعض بــاللوم فيــه علــى الضــعف الــداخلي

للــوزراء ،بحلــول نهايـــة اليــوم اﻷول مـــن

و"طابور خامس" مؤيد ﻷلمانيا.

القتــــال .وســــرعان مــــا أصــــبحت كلمــــة

سلسلة من الصور نشرت في عدد يونيو
١٩٤٠م مـــن مجلـــة  Lifeحـــذرت مـــن
"عﻼمات الطابور الخـامس النـازي فـي كـل

" "quislingمرادفًا لكلمـة "متعـاون" أو
"خائن".
في عام ١٩٤٥م ،قارنت وثيقـة صـادرة
عـــن وزارة الخارجيـــة اﻷمريكيـــة الجهـــود

مكان".

أربعــة طــوابير تتقــدم باتجــاه مدريــد ،أمــا

في خطاب ألقاه أمام مجلـس العمـوم فـي

الســــابقة ﻷلمانيــــا النازيــــة لحشــــد ودعــــم

الطابور الخامس فسوف يتحـرك فـي الوقـت

نفس الشهر ،طمأن ونستون تشرشل أعضاء

المتعــاطفين فــي الــدول اﻷجنبيــة بــالجهود

المناسب".

البرلمـان بـأن "البرلمـان منحنـا الصـﻼحيات

المتفوقة للحركة الشيوعية العالمية في نهايـة

ﻹخماد أنشطة العمود الخامس بيد قوية".

الحرب العالمية الثانية ،وتم إعزاء ذلك لخلق

ســـرعان مـــا شـــاع هـــذا التعبيـــر بـــين

طابور خامس.

الصــحافيين ،ونُقــل إلــى اللغــات اﻷوروبيــة

الكوريون الشماليون الـذين يعيشـون فـي

اﻷخــرى بمعنــى الطــابور الخــامس فــي كــل

لغة.

اليابــان ،وﻻ ســيما أولئــك المنتســبون إلــى

بحلــول أواخــر الثﻼثينيــات مــن القــرن

منظمة تشونغريون )التـي هـي نفسـها تابعـة

الماضي ،عندما أصبح التورط اﻷمريكي في

ً
أحيانـا
لحكومة كوريا الشمالية ( ينظر إلـيهم

الحرب في أوروبـا أكثـر احتماليـة ،اسـتخدم

على أنهم "طـابور خـامس" مـن قبـل بعـض

مصــطلح "الطــابور الخــامس" بشــكل شــائع

اليابانيين ،وكانوا ضـحايا ﻻعتـداءات لفظيـة

للتحــذير مــن الفتنــة المحتملــة وعــدم الــوﻻء

وجسدية.
ـرا مــا اســتخدم هــذا المصــطلح فــي
وكثيـ ً

داخل حدود الوﻻيات المتحدة.
تفــاقم الخــوف مــن الخيانــة مــع اﻻنهيــار

وسائل اﻹعﻼم الروسية خـﻼل عـام ٢٠١٤م

الســريع لفرنســا عــام ١٩٤٠م ،والــذي ألقــى

لوصــف اﻷحــداث الناتجــة عــن اضــطرابات



مؤيدي روسيا في أوكرانيا.

عن دين التوحيد ،فيسهل تفريقهم.

المحلية الداعمة".

ومن أجل أن يحدث هذا اﻻنقسام الـدينى
سمي بـالربيع العربـي،
خﻼل سنوات ما ُ
ظهرت العديـد مـن المسـميات لﻺشـارة لهـذا
الطابور الخامس ،كان أشهرها ما يلي:

فــى الــبﻼد ،يقومــون بإبعــاد الشــباب عــن

اعلموا يا رجال اﻷمة
أن أعـــداء الـــوطن ﻻ ينحصـــرون فـــي
أولئك الـذين أعلنـوا خيـانتهم وتمـردهم علـى

 -١الطرف الثالث :وهو المصطح الـذي

وطـــنهم وشـــعبهم ،وأصـــبحوا ممـــن ســـطر

اســتخدمته الحكومــات اﻻنتقاليــة فــي مصــر

التـــاريخ أســـماءهم فـــي صـــفحات العمـــﻼء

المخــربين ومشــعلي
وتــونس؛ للتعبيــر عــن
ِّ
الفوضى ومن قتلوا الثوار في الميادين.
 -٢الجـــرذان :وهـــو المصـــطلح الـــذي
أطلقـه الــزعيم الليبــي الشــهيد معمــر القــذافي
عمن حملوا السﻼح وبدأوا في تخريب ليبيا.
شذﱠاذ اﻵفاق :وهـو المصـطلح الـذي
ُ -٣
اســتخدمه الــرئيس الســوداني الســابق عمــر

والمرتزقة فحسب.
هناك مـن هـم أخطـر بكثيـر مـن هـؤﻻء
الــذين يجــاهرون بخيــانتهم ،إنهــم الطــابور
الخامس المتقنـع بقنـاع الـوﻻء الزائـف الـذي
يغررون به مـن يثقـون بهـم ويوكلـون إلـيهم
مهـــام وشـــؤون المـــواطنين ،هـــذا الطـــابور
أرضـا وقيـادة
اﻷخطر على الدول اﻹسﻼمية
ً
وشــع ًبا ،يمــارس أبشــع الجــرائم اﻹنســانية

البشــير لوصــف مــن تصــدوا لقــوات اﻷمــن

والوطنية ،فهو من أوصلنا إلى هذا المستوى

والجيش.

من اﻻحتقان والتطرف الذي ترجم إلى عنف

والمندســـــين :وهمـــــا
 -٤الجـــــراثيم
ِّ

في العقد الماضي ،وخلق حالـة مـن التمـرد،

المصـــطلحان اللـ ـذان اســـتخدمهما الـــرئيس

وبــرر التطــرف بكافــة أشــكاله ،فقــد أوجــد

السوري ب ﱠ
شار اﻷسد لوصف مخربي سوريا.

الطــابور الخــامس التمــرد وثقافــة العنصــرية

 -٥الخﻼيا النائمة :وهو المصطلح الذي
أطلقــه اﻹعــﻼم المصــري علــى مــن أعلنــوا
دعمهم لجماعة اﻹخوان اﻹرهابية بعد سقوط

ضا اﻹرهاب.
والكراهية ،وأوجد أي ً
كمــا أن هــذا الطــابور الخــامس أوجــد
التذمر من اﻻنتماء إلى الوطن.

نظام حسـني مبـارك ،حيـث كـانوا مسـتترين

إخواني

لعقود خلف وظائفهم وتجاراتهم ،ثـم اسـتغلوا

لقـــد أصـــبح الطـــابور الخـــامس اليـــوم

فرصة ظهور اﻹخوان وسقوط النظام لكشف

سرطا ًنا خبيثًا اجتاح كافة المرافق الحكومية،

وجههم الحقيقي.

واﻷنشطة المجتمعية ،والمدارس والجامعات

 -٦العناصــر المحليــة الداعمــة :وهــو
مصــطلح مغــاير فــي الدﻻلــة عــن الســابقين

الرموز الدينيـة اﻷساسـية ،وإشـغالهم بمئـات
بل بـآﻻف مـن الـدعاة غيـر المتخصصـين،

ليتفرق الجميع عند حدوث أزمة.
وترى هؤﻻء يقومـون بتدشـين ائتﻼفـات
وجماعــات وحركــات دينيــة بغــرض تفريــق
اﻷمــة لــيس إﻻ ،فتــرى ائتﻼفــات مثــل التــي
شاهدناها في العقد اﻷخير عبارة عن رجلـين
وأحيا ًنا رجل واحـد ،لكنـه يفسـح لـه المجـال
اﻹعﻼمي والتكنولوجيا لنشر أفكاره باعتباره
تيارا دينيا قائ ًما ،ثم يختلف الـرجﻼن فيدشـن
ً
ً
ائتﻼفـا؛ وهكــذا تتفتـت اﻷمـة فــي
كـل منهمـا
تبعيتها لرجال الدين.
أغلــب هــؤﻻء ليســوا برجــال ديــن وﻻ
علمــاء ،ولــم يتلقــوا العلــم :ﻻ ســماعي ،وﻻ
مدارسة ،وإنما تراهم من أقل النـاس مرتبـة،
وأقذرهم سلو ًكا ،وأوضعهم مهنة ومكانة بين
أقرانهم.

:
الضــــغط علــــى الحكومــــات لتعيــــين
شخصيات إعﻼمية فاسـدة يـتم تلميعهـا عمـ ًدا
وتســويقها مــن خــﻼل السوشــيال ميــديا ،ثــم
تشكيك الشباب فـى نزاهـة اﻹعـﻼم القـومى،

واﻷنديـــة الرياضـــية والتجمعـــات الثقافيـــة
والفنية.

بــل واســتنفارهم إلــى غيــره مــن الفضــائيات
المحرضة ،وإقناع الشباب بأن هـذه
العميلة و
ِّ

القنوات هى اﻹعﻼم المعتدل.
بحيــث يحــدث عــدم التصــديق مــن قبــل
الشباب فى إعﻼمهم وقت اﻷزمة ،والتشويش

عليهم من قبل هذه القنوات الهدامة.

لخروجه من الشـخص الـذي يعمـل الطـابور

هذا الطـابور يعمـل علـى تفريـغ الـوطن

الخامس لصالحه ،وكان مطلقـه هـو الـرئيس

من ثقله ،ويستهدف تدمير أعمـدة الـدول مـن

التركي رجب طيـب أردوغـان ،حيـث أعلـن

خﻼل عدة جوانب:

تجــذب أكبــر عــدد مــن القــراء إليهــا ،ويــأتي

عن دخول قواته التركية ﻻحـتﻼل اﻷراضـي

:

دورهــا فــي العمــل وفــق إســتراتيجية الحقنــة

كــذلك يقومــون بإنشــاء صــحف خاصــة

الســورية ليلــة التاســع مــن أكتــوبر ٢٠١٩م،

يتم ذلك مـن خـﻼل تشـكيك الشـباب فـى

تحـــت الجلـــد )وهـــي تعنـــي فـــي المفهـــوم

فأطلق علـى عمﻼئـه فـي سـوريا "العناصـر

القيادات الدينية فـى الـبﻼد مـن أجـل فصـلهم

اﻹعﻼمــي :الشــحن المســتمر بشــكل مــبطن؛



حتى يتشبع الشخص بما تم شحنه به ،فيسهل

المحلية ،ويحقرون من سـلع بلـدانهم لصـالح

بعد ذلك إدارة غضبته واستثماره مـن خـﻼل

السلع المستوردة.

من قام بشحنه(.

:
قــاموا منــذ فتــرة بتشــويه رمــوز الــبﻼد
ً
ورمـوزا
ومسخ تاريخهـا ،واعتبـارهم خونـة
للفســاد؛ وذلــك حتــى ﻻ يكــون هنــاك قــدوة
تاريخية لشباب اﻷمة.

:

كمــا ينشــرون ثقافــة اﻻســتقﻼل :وهــي

بل إن الطابور الخامس اﻻقتصادي يعهد

تعنـــي أن يســـتقل الفـــرد ويكـــون محـــور

إلــى شــراء المصــانع الناجحــة والتــي تعتبــر

المجتمع ،بـدﻻً مـن اﻷسـرة ،وبالتـالي يسـهل

عصب اﻻقتصاد الـوطني بغـرض تخريبهـا،

تفتيت المجتمع.

قطاعــا عامــا يســاعدون
وفــي حالــة كانــت
ً
أحدهم للوصول ﻹداراتهـا ومـن ثـم تخريبهـا
وتوقيف إنتاجها.

:

عـــن طريـــق اســـتدراج الشـــباب إلـــى
الشـــبكات اﻻجتماعيـــة ،ثـــم بـــث اﻷفكـــار

حقــوق المــرأة ،وعملــت اﻷخــرى علــى أن

المتحررة ،ومحاولة تضـخيم بعـض القضـايا

تثبت فى عقول بعض الشـباب أنهـم أحـرار،

التى ليس لها أهمية؛ من أجل إلهـاب حمـاس

ولــيس ﻷحــد ســلطة علــيهم حتــى ولــو كــان

الشــباب المتطلــع للتغييــر نتيجــة اﻷوضــاع

أبواهما.

:

بــدأوا ينشــرون أفكــار اﻹلحــاد والشــذوذ
والسيولة الجنسية وغيرها مـن اﻷفكـار التـي

يعملون على تشويه صورة رجال اﻷمن

تعـزل اﻹنســان عـن محيطــه وتجعلـه مجــرد

بشـــقيه :الـــداخلي )الشـــرطة( ،والخـــارجي

نبتــة شــيطانية ﻻ أرض زرعتهــا وﻻ س ـماء

)الجيش( ،من أجل كسر اﻷعمدة التي تحفـظ

أظلتهـا ،فينشـغل الشــباب بمحاربـة طــواحين

اســتقرار اﻷوطــان ،واقتصــادها ومواردهــا،

الهواء؛ ﻹثبات أفكار ضد الفطـرة والشـريعة

فيسهل انهيارها مـع إشـعال إطـارات سـيارة

والقانون ،ويفنون عمرهم فـي الـدفاع عنهـا،

واحدة على طريق رئيسي.

وﻻ يقدمون ﻷوطانهم أي شيء.

كما يقوم البعض مـنهم فـي الـدخول فـي

كمــا يركــزون علــى التــرويج للجــرائم

اﻷجهـــزة اﻷمنيـــة :إمـــا لكشـــف معلوماتهـــا

اﻷخﻼقية في وسائل اﻹعﻼم ،فحتـى سـنوات

س ِ ّر ﱠية أمام العدو ،أو ﻹثارة فتن داخلية مثل
ال ِ ّ
أزمة )الضباط الملتحين(.

:
يروجــون ﻷفكــار اقتصــادية ومشــاريع
ِّ
غير مجدية باعتبارها إنجازات كبـرى ،كـي
يجــذبون الحكومــات إليهــا ،ويــدفعونها إلــى

ويلجــأون لثقافــة اﻹلغــاء :وهــي تعنــي
تشويه صورة كل من يعارضـهم مـن خـﻼل
هجمة منظمة إلكترونية وعبر إعﻼم الطابور
الخــامس ،ﻹلغــاء وجــود هــذا الشــخص مــن

قامت منظمات عـدة بـاﻹعﻼء مـن قيمـة

اﻻقتصادية والسياسية واﻻجتماعية المتردية.

انعدام اﻷخﻼق اﻷسرية.

قليلة ماضية كانـت جـرائم الشـرف المتعلقـة
بالمحارم ﻻ تنشر في وسائل اﻹعـﻼم ،اليـوم
خبرا واثنين وثﻼثـة ،مـع
أضحينا نقرأ يوميا ً
العلــم أن التركيــز علــى هــذه النوعيــة مــن
يحرك النفوس الضـعيفة للقيـام بهـا،
اﻷخبار ِ ّ
وبالتالي يفسد المجتمع.

المجتمع النخبوي ،وبالتالي منـع أفكـاره مـن
اﻻنتشار ،وكذلك أفكار من يوافقه.
وينشرون ثقافـة التبعيـة :وهـي التسـليم
الكامــل بتبعيــة بلــدهم لدولــة غربيــة؛ ولــذلك
يحــق وصــف أبنــاء الطــابور الخــامس بــأنهم
أبناء اﻻسـتعمار غيـر الشـرعيين ،فيحتفلـون
بذكرى احتﻼل بلدانهم ،ويمجدون المستعمر،
وغيرها من اﻷفعال التي يأنفها الرجل الحر.
ترى الطابور الخامس ضـد العلـم وضـد
البحث العلمي ،يساعدون النـاس فـي التوجـه
إلى الخرافات والسحر والشعوذة ،ويحقـرون
من العلماء وﻻ يساعدون البحث العلمي ،بـل
يعمدون إلى العلماء :إما بالقتـل ،أو التهديـد،
أو بمنع اﻹمكانـات الﻼزمـة ﻷبحـاثهم؛ حتـى
تظل اﻷمة متأخرة.
في هذا المقـال عرضـنا مقدمـة لتعريـف
الطابور الخامس ومهام رجالـه ،وفـي العـدد
المقبل إن شاء ﷲ سنتناول بمزيد من التدقيق
نمــاذج مــن الفــرق والجماعــات واﻻئتﻼفــات
خامسـ ـا فـــي الـــوطن
ـابورا
ً
التـــي تمثـــل طــ ً
اﻹســﻼمي ،ودورهــا اﻹفســادي فــي تفتيــت

اﻻقتراض ،ومن ثم ﻻ يشعر الشعب بالرخاء

يتولى هذا الطـابور العديـد مـن شـركات

نتيجــة انشــغال حكومتــه بســد مــا عليهــا مــن

اﻹنتــــاج الســــينمائي والــــدرامي وقطــــاع

ديون ،فتظل الدول في حالة ضعف مستمر.

اﻹعﻼنــات ،ويهــدف لتقــديم صــورة مغــايرة

دومــا لﻼســـتيراد،
كمـــا تـــراهم ﱠ
ميــالين ً

لوضع المجتمع لدفع الشعب لتطبيقهـا ،مثـل:

ويرفضـــون اﻹنتـــاج ويحـــاربون المصـــانع

أفﻼم البلطجة ،وفيديوكليبات العري ،ودراما



اﻷمة وإضعافها لصالح أعدائها.
أسأل ﷲ أن يو ِ ّحد كلمتنـا ،وأن نتعـاون
جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.
وصلى ﷲ على سـيدنا وموﻻنـا رسـول
ﷲ وعلى آله وسلم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ



لمــا كــان الواصــل هــو مــن كمــل إيمانــه ،وتنــاول شــراب
اﻹحسان ،فكان مشاهدًا للحق ،أو متيقنًا أنه مشهود من ﷲ،
وﻻ يتحقــق بمقــام الوصــول إﻻ مــن تــرك مــا نهــى ﷲ عنــه
كثيرا من المباح خو ًفا من الوقوع فى الشبهات
ﺟملﺔ ،وترك
ً
والحرام ،مع المحافظﺔ على آداب السنﺔ ،أكثر من محافظتــه
على نفسه التى بين ﺟنبيه.
ومقام الواصــلين فــى الصــبر ،أن يصــبروا علــى الطاعــﺔ
بمراعــاة مــا بــه تكــون طاعــﺔ حق ـا ،وقــد بــين ﷲ روح هــذا
المعنــى فــى قولــه تعــالىَ  :ق ـ ْد أ َ ْفلَ ـ َح ا ْل ُم ْؤمِ نُ ـونَ  إلــى قولــه
تعالى :أ ُ ْولَئِكَ هُ ُم ا ْل َو ِارثُونَ ) المؤمنون.(١٠-١:

والصــبر علــى الطاعــﺔ هــو صــبر علــى ﺟميــع أنواعهــا،
سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الﺟــوارح؛ ﻷنــه
ﻻ يصبر على دوام تأديتها فى آنائها.
ولما كانت الطاعــﺔ ﻻ تكــون طاعــﺔ حقـا مقبولــﺔ إن كــان
الباعث عليها غير وﺟه ﷲ تعالى ،بــأن دعــا إليهــا نيــل أﺟــر
فى اﻵخرة ،وأولى فى الدنيا من رياء وشهوة وشهرة خفيﺔ،
أو لخديعﺔ عباد ﷲ ،من أمــراض النفــوس التــى تخفــى علــى
أهل الوصول ،فيﺟب أن يصفى أعماله باﻹخﻼص ،فــإن عــدم
مراعاته اﻹخﻼص فى الطاعات يﺟعلها معاصى ،فإن الطاعﺔ
إذا قصد بها غير وﺟه ﷲ -تعالى -توقع فــى الشــرك الظــاهر
أو الخفى ،فإن ﷲ -تعالى -تفضل علينا باﻹيﺟاد واﻹمــداد ،ﻻ
صا ،فكيــف يقبــل
لعلﺔ وحاﺟﺔ إلينا ،بل فضﻼً منه ،وكر ًما خال ً
منا عمﻼً عمل لغيره؟ ونحن الفقراء إليه ،وهــو الغنــى عنــا،
فإذا راعى اﻹخﻼص فى أعمال الطاعــات ،طولــب بــأن تكــون
ـاهرا ،فتكــون
الطاعات مطابقﺔ للعلم،
ظاهرا أو باطنًا ،أمــا ظـ ً
ً
مطابقــﺔ لمــا كــان عليــه رســول ﷲ  ومــا كــان عليــه
أصحابه -رضوان ﷲ عنهم أﺟمعين.-



ويﻼحظ فى ذلك العلم باط ًنا ،مـن شـهود

وبنســـيان حقيقتـــه يعـــرض

أن ﷲ  هــو الــذى وفقــه وأعانــه ،وهــداه

نفســـه لحتفـــه .حفظنـــى ﷲ

ويسر له فعل ما أمره ،بمعونـة منـه وقـدرة،

وإخوتى من سوء اﻷدب فى

وإرادة منه -سبحانه -فيشهد أن ﷲ أنعم عليه

كل منزلة من منازل القرب

بتلك النعم كلها ،ويـرى أن العمـل نعمـة مـن

والوصول.

ﷲ عظمى ،فيسأل ﷲ -تعالى -أن يعينه على
شكر هذه النعمة ،ويرى نفسـه أحقـر مـن أن
تكــون لــه قــوة أو حــول يقــوم بهمــا

بمــا

أوجــب ،فيســتغفر ﷲ مــن أن تخطــر تلــك

     

      
.



لما كان مقام التمكين ﻻ يبلغه إﻻ من قـام
بخالص العبودية ،مسارعًا إلى ترك ما نهـى

البﻼء ،يدعو إليه اليقين بحسن الجزاء عليـه،
ويســهل ثقــل الــبﻼء انتظــار الفــرج مــن ﷲ-
تعالى -لمشاهدة أنوار قوله تعالى :فَإِ ﱠن َمـ َع
ْالعُس ِْر يُس ًْرا* ِإ ﱠن َم َع ْالعُس ِْر يُس ًْرا) الشـرح:
.(٥

الخواطر على قلبه ،لما انـبلج لـه مـن أنـوار

ﷲ عنه جملة ،والعمل بما أمره ﷲ بـه علـى

ويســهل وقــع الــبﻼء علــى القلــوب ،بعــد

التوحيــد ،ثــم يســأل ﷲ -تعــالى -أن يتفضــل

الوجه الذى قررناه بعـد اسـتطاعته ،قـال ﷲ

سوابغ النعم ،وجزيـل المـنن ،وتـذكر اﻵﻻء،

عليـه بقبـول مــا َمـ ﱠن بـه عليــه ،وأن يـديم لــه

اسـتَ َ
ط ْعت ُ ْم) التغـابن:
تعالىَ  :فـاتﱠقُوا ﱠ َ َمـا ْ

وقــد ظــن قــوم أن الصــبر علــى الطاعــات

الشكر ،ويعينـه عليـه ،وبـذلك يكـون قـد نـال

 .(١٦وسبق لى أن الحكم أمران :حكم قضاء

والقربــات أكمــل مــن الصــبر علــى البليــات،

مقام الصبر فى نـزل الواصـلين ،ويكـون ﷲ

وقدر ،وحكـم أحكـام ومعـامﻼت ،ولمـا كـان

وﻻحظوا فى ذلك أن الصبر علـى الطاعـات

معه؛ ﻷنه صابر مع ﷲ تعالى.

المـــتمكن أعانـــه ﷲ فقـــام بحكـــم اﻷحكـــام

باختيــار العبــد ،وأن الصــبر علــى البليــات



والمعامﻼت ،وبقى عليه القيام بحكم القضـاء

باﻹكراه ،فنظروا إلى مشاهدهم ،وحكموا بها

يجب على الواصل أن يراعى اﻷدب فى

والقـدر؛ ﻷن مقامــه مقــام تمكــين عــن شــهود

علــى أهــل المقامــات العليــة ،والحقيقــة أن

مﻼحظة تلك المعانى ،واﻷدب فى هذا المقام

عين ،أو حق اليقين ،وأشار ﷲ -تعالى ،إلـى

الصبر على البﻼيا أشد وأصعب من الصـبر

دوام النظر إلى النفس بعـين التقصـير ،حتـى

أهل هذا المقام بقولهَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـواْ

على الطاعات؛ ﻷن الصـابر علـى الطاعـات

ﻻ تخــرج عــن اﻷدب ،فــإن العبــد عب ـ ٌد وإن

صا ِب ُرواْ َو َرا ِب ُ
طـو ْا) آل عمـران:
ا ْ
ص ِب ُرواْ َو َ

آنس بمعان مشهودة وملحوظة ،أما المشهودة

 .(٢٠٠اصــبروا بنفوســكم علــى طاعــة ﷲ-

لـه ،فﻸنــه عبــد وفقــه ﷲ لمــا يحبــه ،وأقامــه

تعالى -وصابروا بقلـوبكم علـى البلـوى فـى

مقامــا يرضــى بــه عنــه ،مــع نظــره ﻷهــل
ً

ﷲ  -تعـــالى -ورابطـــوا بإصـــراركم علـــى

المعاصــى والكفــر بــا  ،والملحوظــة نيــل

عﻼ ،والربﱠ ربﱞ وإن ﱠ
تنزل ،وسبحان العلـى
العظيم ،الغنى عـن طاعـات عبـاده ،الـذى ﻻ
تضـــره المعاصـــى وإن ج ﱠلـــت ،وﻻ تنفعـــه
الطاعات وإن عظمت ،ومحل الضـر والنفـع
هــو العبــد ،وبمراعــاة اﻵداب يــدوم نفعــه،

رضاء ﷲ يوم القيامـة ،وحسـن الثـواب منـه

الشوق إلى ﷲ تعالى.
والصــبر عنــد أهــل التمكــين صــبر فــى



 والفوز بجوار رسول ﷲ  فى مقعد

       
       

      
.

بين صبر على بﻼء المبلـى

حرام على أهل اﻵخرة ،واﻵخرة حرام علـى

لشــــهود كمالــــه وجمالــــه

أهـل الــدنيا ،والــدنيا واﻵخـرة حرامــان علــى

وجﻼلــه ،ولعلمــه بأخﻼقــه

أهل ﷲ().(٢
والرغبة إقبـال علـى الحـق بعـد وجـود،

سبحانه ،ومـن صـبر علـى
صدق ،وأما الصبر علـى الـبﻼء ،فـإن العبـد

ترك ما نهى عنه ،وعمل مـا أمـر بـه ،لينـال

فيه يسأل ﷲ العفو والعافية ،بين فادح اﻵﻻم،

الجزاء منه ،وبذلك كان الصـبر علـى الـبﻼء

والخوف من أن يكون ما هو فيه عاجل نقمة

مقام أهل التمكين.

وهى أعلـى مـن الرجـاء؛ ﻷن الرجـاء إقبـال
على الحق قبل الكشف ،حتى إذا خصه بعين
اليقــين ،أو بحقــه رغــب ،وهــى مــن صــفات

مــن ﷲ ،وبــين شــماتة اﻷعــداء مــن أهــل
الباطــل ،وحــزن أهــل اﻹيمــان ،وإخفــاء مــا
يدعو إليه ،فﻼ يصبر على تلك المعانى كلهـا
إﻻ مكاشف بأسرار المبلى  مشاهد لجﻼله
 ،مــتمكن مــن كمــال التوحيــد بالتوحيــد،
ولعلك تعلـم أن أعظـم النـاس بـﻼء اﻷنبيـاء،
صبرا على البﻼء اﻷنبيـاء ،ثـم
وأكمل الناس
ً
اﻷمثل فاﻷمثل ،وأن الصبر على الطاعـات،
والصبر على ترك المنهيات ،قد يتصف بهما

عيُـونُ ٱلـ ﱠرأْ ِس تَـ ْش َه ُد ل ِْل َم َبانِي
ُ
ت ٱ ْل َمعَانِي
ب شَا َه َد ِ
َو َع ْيـنُ ٱ ْلقَ ْل ِ
ب هَا ُموا
فَ َم ْن َ
ش ِهدُوا ِب َعي ِْن ٱ ْلقَ ْلـ ِ
ِب ُحـ ِّبي ُم ْسـ ِرعِينَ إِلَى ٱلتﱠدَانِي
لر ْأ ِس ُح ِجبُوا
َو َم ْن َ
ش ِهدُوا ِب َعي ِْن ٱ ﱠ
ان
ع ِن ٱﻷ َ ْن َو ِار َوٱل ِ ّ
َ
سـ ِ ّر ٱ ْل ُم َ
ص ِ
ش ِهدُوا َج َمالِي
َر ُموا ِبﭑ ْلقَ ْذفِ َم ْن َ
ان
ِل َي ْرتَدﱡوا َع ِن ٱ ْل َك ْشـفِ ٱ ْل ِع َيـ ِ
ص ْنتُ ٱ ْل ُمحِ بﱠ ِبحِ ص ِْن حِ ْفظِ ي
َف َح ﱠ
ان
َوأَ ْلقَيْتُ ٱ ْلعَـد ﱠُو إِلَـى ٱ ْل َهـ َو ِ
علَ ٰى َك ْي ِد ٱﻷ َ َعادِي
ص َب ُروا َ
َو َم ْن َ
ان
تَ َحلﱠـ ْوا ِبﭑلتﱠقَـ ﱡر ِ
ب َوٱ ْل ِجـ َنـ ِ
فَـ َرتّـِلْ ﴿ َما يُلَقﱠـاهَا﴾ ِب ِف ْكـ ٍر
تَـدُو ُم لَكَ ٱ ْل َبشَا ِﺋـ ُر ِبﭑلتﱠ َها ِنـي

المستدرج الذى يعمل العمل لغيـر ﷲ ،لينـال

وشــهواتهم ،وأقبلــوا علــى العبــادات ،وهــم
كفــار ،وكــم متــريض تــرك طيبــات المأكــل
والمشــرب والمــنكح والمســكن وأقبــل علــى



هى جذبة النفس بالكليـة عـن يقـين العلـم
إلــى الحــق مســارعة وإقبــاﻻً ،وينــتج عنهــا
أحوال :منها انزعـاج الـنفس إلـى المسـارعة
لمــا يكــون بــه الفــﻼح ،مجاهــدة بعمــل مــا ﻻ
ونفـورا ممـا يﻼﺋـم
يتحمله إﻻ أهـل العـزاﺋم،
ً
تعظيمـا ﻷمـر ﷲ،
مباحـا-
النفس -ولـو كـان
ً
ً
وسعيًا فى نيل مراضيه ،ومحابه -سـبحانه،-
ومنهــا حــال يقظــة القلــب لمشــاهدة ملكــوت
الســـماوات واﻷرض ،ومنهـــا حـــال نســـيان

شهرة ،أو ليكون له نفس ذات تأثير ،وكم من
صـــومعة بهـــا رجـــال تركـــوا حظـــوظهم

الرسل -عليهم الصﻼة والسﻼم.-

المعاصى؛ حتى ﻻ يخطر على قلب صـاحب
قال ﷲ تعالى :فَا ْستَ َج ْبنَا َلـهُ َو َو َهب َْنـا َلـهُ
صـ ـلَحْ نَا َلـ ـهُ زَ ْو َجـ ـهُ إِ ﱠن ُهـ ـ ْم َكـ ـانُوا
َيحْ َيـ ـى َوأ َ ْ
ت َو َيــ ْدعُو َننَا َرغ ًَبــا
ارعُونَ ِفــي ْالخ َْيــ َرا ِ
ي َ
ُســ ِ
َو َر َهبًا َوكَانُوا لَنَا خَا ِشعِينَ ) اﻷنبياء.(٩٠:

العبــادة ،لــيعلم الغيــب ،أو لتكــون لــه نفــس

وقــال ) :ســبق المفــردون وضــع

مؤثرة ذات أحوال شيطانية كالكهان ،وشـتان

الذكر عنهم أثقالهم() ،(١وقـال ) :الـدنيا



هذا الحال  -ليقظـة قلبـه  -أن أحـدًا يقـع فـى
رخصــة فض ـﻼً عــن صــغيرة ،ﻻ ﻻســتعظام
الصغاﺋر والرخص ،بل لعظمة المطلع عليـه



حين عملها.



وهى رغبة أهـل التلـوين مـن المتمكنـين

ِب ِه أُقَ ﱠربُ َحتﱠـ ٰى ت ُ ْرفَ َعـ ْن ُح ُج ِبـي
س َؤالُهُ َع ْيـ ُن تَـحْ قِيقِي ِب َمـ ْن ِز َلتِي
َ

فى حالهم ،وهى وميض بـرق التجلـى الـذى

ﷲ تعالى :أ ُ ْولَـﺋِكَ

يجعــل أهلــه تــرخص فــى أعيــنهم نفوســهم،

)اﻷنعــام .(٨٢ :فــﻼ يخــرجهم الشــوق عــن

احتقارا فى قلوبهم هممهم ،وتحتقر
وتتضاءل
ً

إنسانيتهم ،وﻻ تقهرهم الخشـية إلـى آدميـتهم.

لديهم نفاﺋسهم ،فيبـذلون كـل ذلـك رغبـة فـى

قال تعـالىَ  :و َكـذَلِكَ

َج َع ْل َنـا ُك ْم أ ُ ﱠمـةً َو َسـ ًطا

الفرار إلى الحق مما سـواه ،فتتحـد همـومهم

)البقـــرة .(١٤٣ :وفـــى هـــذا المقـــام تكـــون

وتكـــون همــا واحــدًا فـــى ﷲ ،وتفنـــى كـــل

الجمعية على الحقيقة ،بحفظ آداب الشـريعة.

مقاصدهم إﻻ المقصود اﻷول سبحانه ،وأهـل

قــال ﷲ تعــالى :أ ُ ْو َلـــﺋِكَ ﱠالــذِينَ َهــدَى ّ ُ

ب
مِ ْن ش ِ َّر َن ْفسِي َومِ ْن ه َْو ٍل َومِ ْن نُ َو ِ
صفًا
ُم َج ﱠمـﻼً ِب َمعَا ِنـي ٱ ْلعَـ ْب ِد ُمت ﱠ ِ

هــذا المقــام يحلــو لهــم المــﻼم ،وييســر لهــم

َف ِب ُهدَاهُ ُم ا ْقتَ ِد ْه) اﻷنعام(٩٠ :
ب
ِي فِي َر َ
غ ٍ
ب َوفِي َر َه ِ
قَ ْل ِبي َو َن ْفس َ
س ٱ ْلعَ ْب ِد فِي ٱ ﱠ
ب
لطلَ ِ
ٱ ْلقَ ْلبُ َي ْخش َٰى َو َن ْف ُ
ت فَ َمـا
س َنفُ ْس ِ
ي َيـا َن ْف ُ
َيقُو ُل قَ ْل ِبـ َ

ب
ِبحِ ْفظِ ِه فِي ُح ُ
ون ٱ ْلحِ ْفظِ َوٱ ْل َح ْس ِ
ص ِ
﴿و َمـا مِ ﱠنـا﴾ ِبحِ ْك َم ِت َها
إِذَا قَ َرأْتَ َ

المــرام ،وهــم أﺋمــة المﻼمتيــة؛ ﻷن أحــوالهم
الداعيــة لبــذل نفاﺋســهم وأنفســهم ،ورضــاهم
بالمهانــة واﻻبتــذال والــدناءة ،تجعــل النــاس
يظنون فيهم الجنون ،وليسوا بمجـانين ،ومـن

لَ ُه ُم اﻷ َ ْم ُن َوهُم ﱡم ْهتَ ُدونَ 

ت ِْلكَ ٱ ﱡ
لرعُونَاتُ َب ْع َد ٱ ْلع ِْلـ ِم ِبﭑلـ ﱠربّ ِ
هَـيﱠا أَنِي ِبـي ِإلَى َم ْوﻻَكِ فِي ُح َل ٍل

جهل شيﺋًا عاداه ،ومن ذاق عرف .وهنا أنبه

ضا ِب َمعَانِي ٱل ِ ّ
مِ نَ ٱ ِ ّ
ق َوٱ ْل ُحـبّ ِ
لر َ
ص ْد ِ
س َمالَـكِ َب ْع َد ٱ ْلع ِْل ِم َق ْد َ
ظ َه َرتْ
َيا َن ْف ُ

لﻸغيار ،محقـرة لزينـة الحيـاة الـدنيا ،منفـرة

س ِبي
ع ْن أ َ ْ
صلِي َو َ
عﻼَ َمةُ ٱ ْل َج ْه ِل َ
َ
ع ْن َن َ
ض ْي ُم َح ِقّ َقةً
س أ َ ْن ت َْر َ
قَ ْد آنَ َيـا َن ْف ُ
ب
ي ِ ِب َحا ِل ٱ ْلخ َْوفِ َوٱل ﱠر َهـ ِ
قَد َْر ٱ ْلعَ ِل ّ

إخـــوانى أن اﻷحـــوال ﻻ تكـــون إﻻ ماحقـــة

لقلب الواصـل عـن أن يطمـﺋن إﻻ بـذكر ﷲ،
ومن كان حاله ﻻ يحقر فى عينـه الـدنيا ومـا

علم اليقين فضﻼً عن أن يكون من أهل عـين

شـأْنُكَ َيـا قَـ ْل ِبي ُم َبا َي َنةٌ
شَأْنِي َو َ
ب
ُ
س ُكونُكَ ٱ ْلقُـ ْربُ ِبﭑ ِﻹجْ ـﻼَ ِل َوٱﻷ َ َد ِ
سكَـ ْنتَ فَقَ ْد أَد َْر ْكـتَ بُ ْغـ َيتَنَا
ِإذَا َ

اليقــين أو حقــه قــال ) :مــن عــرف ﷲ

ب
َضـي َس ْع ِيي إِلَى ٱ ْلقُ ْر ِ
َو َحا َلتِي تَ ْقت ِ

صغر فى عينيـه كـل شـىء() .(٣وأهـل مقـام

ِي فِي َحالِي َو َب ْينَكَ فِـي
َ
شتﱠانَ َب ْين َ
ب
عي ِْن ٱ ْل َيقِي ِن ِبـﻼَ َو ْهـ ٍم َوﻻَ َر ْيـ ِ
َ
ع ْن ُمشَا َهـ َدةٍ
ع ِْلمِ ي ِب َم ْن أَسْأَلَ ْنهُ َ

فيها ،فليس مـن أهـل اﻷحـوال وﻻ مـن أهـل

الرغبة كما قررت لـك ،هـم أبـدال رسـل ﷲ
صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم.



إشــراق أنــوار التجلـي فـي حــال التحلـي

ب
ان َوٱ ﱠ
لر َغ ِ
َ
ع ِن ٱ ْل َج َما ِل َع ِن ٱ ِﻹحْ َ
س ِ
ِي فِـي ٱﻵ َمـا ِل ِإ ﱠن ِب َهـا
فَﻼَ تَلُ ْمن َ
ب
َسعَا َدتِي َو ِب َها أ َ ْرقَ ٰى إِلَى ٱلـ ﱡرتَـ ِ

وشهود ذلك ،حيث كان المتمكن ولى ،وبذلك

س ْكـن َٰى ِإلَ ٰى أَ َح ٍد
َوﻻَ أَلُو ُمكَ فِي ٱل ﱡ
س ُكونُ إِلَ ْيـ ِه غَا َيـةُ ٱ ﱠ
ب
فَذَا ٱ ْل ﱡ
لطلَـ ِ

يقوى الهيام بارتشاف المدام ،وشهود الجمال

فَﭑ ْس ُك ْن ِإلَ ْي ِه َو َد ْعـنِي فِي ُمنَازَ َلتِي

ممزو ًجا بالجﻼل ،فيشهد الشوق مـع الخشـية
فيكاد الشوق يخـرجهم عـن التوسـط ،فتحـيط
بهم الخشية ،فتردهم إلى حصون اﻷمن .قال

س َب ِبي
فَلِي َمقَـا ٌم ِبـﻼَ َحـ ْولِي َوﻻَ َ
َوٱل ِذّ ْك ُر َبيﱠنَ َمـ ْرتَـ َبتِي َو َم ﱠيـزَ هَا
فَﭑ ْس ُكـ ْن إِلَـى ٱ ﱠ ِ ِبﭑلتﱠ ْسل ِِيم َيا قَ ْل ِبي
ي تَحْ قِي ِقـي ِب َم ْرتَـ َبتِي
ُد َ
عا ُء َر ِّبـ َ



س ِّيدِي ك َْر ِبي
ِبﭑ ِﻹ ْ
ار ِل َي ْم ُحو َ
ضـطِ َر ِ
ضعَ ٍة
َوإِ ﱠننِي ٱ ْلعَـ ْب ُد فِي فَ ْق ٍر َوفِي ِ
عادِي مِ ْنهُ ِبﭑل ﱡ
ب
ش ُه ِ
أَ ْر ُجوهُ َي ْرمِ ي ٱﻷ َ َ
َحت ﱠ ٰى أ َ ُكونَ ِب ِه فِي حِ ص ِْن مِ ْنـ َع ِت ِه

عذَ ْرتَنِي فِي ُ
س َب ِبي
َ
شﺋُو ِنـي فَـﭑ ﱠدك ِْر َ
س ﱡِر ٱلتﱠـن ﱡَز ِل َي ْبـدُو ِلـي فَأ َ ْش َه ُدهُ
ب
ﻷ َ ِ◌ ﱠنـ ِنـي لَ ْو ُحـهُ َونُ ْس َخـةُ ٱ ْل ُكتُـ ِ
َوأ َ ْنتَ َبيْتٌ ِل ِسـ ِ ّر ٱ ْل ِكب ِْر َيـاءِ ِبـ ِه
س ﱡِر ٱ ْل َم َجالِي ِلتُـ ْبدِي َم ْ
ب
ظ َه َر ٱ ﱠ
لر َه ِ
لرهَـبُوتُ مِ ْن أ َ َح ٍد
فِيكَ ٱ ْل َم َها َبةُ َوٱ ﱠ
َو ِلـي ٱ ْل َبـشَاﺋ ُِر َوٱ ﱡ
ب
ص ِ
لز ْلف َٰى ِبﻼَ َن َ
أ َ ْر ُجو ٱ ْل َج َما َل فَيُ ْس ِع ُدنِي َو َي ْمـ َن ُحنِي
َوأ َ ْنتَ ت َْخش َٰى مِ نَ ٱ ْل َع َ
ت َيا قَ ْل ِبي
ظ ُمو ِ
ين َلنَا
ص ِّل د َْو ًما َ
علَى ٱل ﱡن ِ
َو َ
ور ٱ ْل ُم ِب ِ
َخي ِْر ٱ ْل َخ َ
ب
ع َر ِ
ق مِ ْن عُجْ ٍم َومِ ْن َ
ﻼ ِﺋ ِ
صـ َحا َب ِتـ ِه َو ِعـ ْت َر ِتـ ِه
َوآ ِلـ ِه َو َ
ِب َها َنـفُ ُ
ب
ب َوٱ ﱡ
لرتَـ ِ
وز ِبأ َ ْعلَى ٱ ْلقُ ْر ِ
) (١سنن الترمذى باب فى العفو والعافية ٥٧٧/٥
ح ،٣٥٩٦وفى جامع اﻷحاديث لﻺمـام السـيوطى
 ٣٤٥/٤١ح ،٤٥١٢٨وفــــى مجمــــع الزواﺋــــد
للهيثمـــى بـــاب فضـــل ذكـــر ﷲ تعـــالى ٧٤/١٠
ح.١٦٧٥٩
) (٢جـــامع اﻷحاديـــث لﻺمـــام السـ ـيوطى ٦/١٣
ح ،١٢٤٢٤وكنز العمال للمتقـى الهنـدى ١٨٤/٣
ح ،٦٠٧١وفــى كشــف الخفــا للعجلــونى ٤١٠/١
ح.١٣١٤
) (٣ذكـــره البيهقـــى فـــى شـــعب اﻹيمـــان ٤٨/٥
ح ٥٧٣٤على لسان إبراهيم الخواص بلفظ) :مـن
عرف ﷲ ﻻ يخفى عليه شيء من دون ﷲ(.

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

أ ْع َج ْزتَنِي عن شكر ضلك سيدي

يقول اﻹمام أبو العزائم قُ ّدِس س ﱡِره:
أنـا أنـا مـن نطـﻔـﺔ مـن طــــيـن

قد صرتُ من نعماك كالمجنون
وشكرا سيدي
حـــــــمدًا لذاتك بل
ً

أ ْش ِه ْد عــــــيوني باطنَ المكنون

من نورك العالي لدى التعيين

حتـــــــــى أكون لك العُ َبيْد مج ﱠمﻼ

ب فوق عقلي حكمـــﺔ
ي العجائ ِ
آ ُ

بجمالــــــك العالي إليك سكوني

أو َجـ ْدتَنِي لعمـــــارة التكوين

ي محبﺔً هَبْ لي العطا
أ ْل ِ
ق علـــــــ ﱠ

أوصاف المعاني للنﱡ َهى
أظهرتَ
َ

حتــــى أكــــــون مـــؤ ِّي ًدا للدين

حتـــى تحيـــر عق ُل ك ِّل أمين
َجمعت أضدا َد الوجو ِد بأسرهــا

فـــــي هيك ٍل باد تراه عيوني
ماء ونار بل تــــراب والــهـــوا

جمعت بقدرة ذي الجﻼل متين

ﷲ تعالـى اﻹنسانَ ف َخ َلقَه
وقد ﱠ
شرف ُ
بيديـه فـي أحسـن تقـويم ،وخ َْل ُقـه باليـدين ميـزة
ميزه ﷲ بها ،إذ خلق الملك بيد واحدة والملكـوت

طبعي خبيث والنﻔــــوس غـويـﺔ
والروح نﻔـخـــﺔ ربنـــا للديـــــن
ﱡ
أعصي فتغﻔر لي ،أسيء تنيب بي
فضﻼً إلى اﻹحسان حصن أميـن
نﻔســـــي َ
ظلَ ْمتُ وأنتَ تعﻔو سيدى
بالﻔضل تنجيني من التلويـــــــــــن
وأفر منـــك إلـــى الهوى فتعيدني
بالﻔضل منك إلى الصﻔا التمكيني
ْأو َج ْدتَنِي أظهــــــرتَ قدرتَك التي
قد حي َﱠرتْ عقــلي لــــدى تعيـــيني

بيـد واحدة وخلـق اﻹنسـان باليـدين؛ قـال تعـالى:
ســـب َحانَ ﱠالـــذى ِب َيـــ ِد ِه َم ُ
شـــ ْىءٍ ﴾
لكـــوتُ ُكـــ ِّل َ
﴿ َف ُ
"يــس ،"٨٣:وقــال﴿ :ت ََبــاركَ ﱠالــذِي ِب َيــ ِد ِه ْال ُم ْلــكُ ﴾
"الملك ،"١:وقال تعالى ﻹبليس عند امتناعه عـن
﴿مــا َمن ََعــكَ أَن تَســ ُج َد ل َِمــا َخلَقــتُ
الســجود ﻵدمَ :
ي﴾ "ص.."٧٥:
ِب َي َد ﱠ
وقد كشف اﻹمام من أسرار القـرآن فـي معنـى
اليــد فقــال :لمــا كــان ال ُم ْل ـك والملكــوت مخلوقــان

أنا من؟ ظلو ٌم جــــــاه ٌل يا سيدي
ور معين
ـــــــ
ه
ـ
ط
د
ِ
أنتَ
الغﻔور أ رْ
ُ
َ
أنساك توليني جمــــــــاﻻً ظاهـ ًرا
وتﻔيض خير الﻔضل جـــود معين
في لحظﺔ وأقل تــــــــرفع مخطئ ًا

فجمع لﻺنسـان قـوة الشـهوة وقـوة العقـل ،وخلـق

للحــــــظوة الكبرى بنور مبين

العالم اﻷعلى بيد العقل ،وخلق العالم اﻷدنى الذي

في طرفﺔ وأقل أهـــــــــوي هال ًكا

باليــدين ،يــد خلــق بهــا الشــهوات ويــد خلــق بهــا
العقول ،وقد جمع اليدين فخلق بهمـا آدم وأبنـاءه،

هو دون اﻹنسان بيد الشهوة ،وكل العـالم اﻷعلـى

لــــوﻻ العنايﺔ بُؤْ تُ في سجين



عقل ،وكل العالم اﻷدنى شهوة.

واﻹنسان جمع ﷲ فيه الشهوة والعقل ،فإذا قهرتـه الشـهوة انحـط
إلى أسفل سافلين فكان أضل من اﻷنعام ،وإذا أمده ﷲ ومنحه المزيـد
من فضله رفعه إلى اﻷعلى فوق عالين وعليين؛ لما أودع فيه من قوة

ارا َوقَ ْد َخلَقَ ُك ْم أ َ ْ
ارا) نـوح (١٤ – ١٣ :يعلـم منـه اﻹشـارة
ط َو ً
ِ ﱠ ِ َوقَ ً
الـروح فـى الجنـين" .أسـرار
إلى هاتين الحياتين السابقتين علـى نفـخ ﱡ
القرآن جـ ٥ص."١١٦

الشهوة فجاهدها فوق جهاد الحديد والنار.
فيداه سبحانه مسبوطتان ،يمد أهل محبته بمـا يجعلهـم يسـارعون
به إلى محابه ومراضيه ،ويمد أهل البعد عنه بما يجعلهم يخلدون إلى
اﻷرض ويســتعينون بــنعم ﷲ علــى معاصــيه ،فيعطــيهم ﷲ العافيــة
فيقتلون بها ويسـرقون ،ويعطـيهم اللسـان فيسـبون بـه ويعصـون بـه،
ويعطيهم المال فينفقونه في مغاضبه تعالى.
وتلك الـنعم نفسـها مـع أحبـاب ﷲ يسـتعينون بهـا علـى مراضـيه
ومحابه ،قال صلى ﷲ عليه وآله وسلم في دعائه) :الل ُه ﱠم َما أعطيتَنـي
علَى ما تُحبﱡ َ ،و َما زويـتَ عنـي مِ ﱠمـا أُحـبﱡ
مِ ﱠما أحبﱡ اجْ عَ ْلهُ ُمعِي ًنا لِي َ
اجْ عَ ْلهُ فرا ًغا ِلقَ ْل ِبي فِي َما تُحِ بﱡ (.
سخر ﷲ لﻺنسان ما في السموات واﻷرض جميعًا منه ،وزاده ما
هو فوق السموات واﻷرض مل ًكا وملكوتًا فنفخ فيه مـن ُروحـه بـدليل
قوله تعـالىَ :
وحـي﴾ "الحجـر،"٢٩:
﴿فـإذَا َسـ ﱠويتُهُ َو َنفَخـتُ فِيـ ِه ِمـن ﱡر ِ
ومعنى النفخة أنه خلقه سبحانه على صورته بمعاني صـفاته سـبحانه
سميعًا بصي ًرا مريدًا؛ ﻷن ﷲ تنزه وتعالى ليس له شفتان وحلقوم ينفخ
منهما.
وقد جاء في تفسير" :أسرار القـرآن" لﻺمـام أبـي العـزائم أن ﷲ
الـروح ،وتسـمى الحيـاة
يبدأ خلق اﻹنسان بحيـاتين قبـل أن يـنفخ فيـه ﱡ
اﻷولى :الحيـاة الكامنـة ،وتسـمى الحيـاة الثانيـة :الحيـاة الناميـة ،وقـد
نسـانَ ِمـن ُسـ َﻼ َل ٍة ِ ّمـن ِطـ ٍين
اﻹ َ
بيﱠنهما ﷲ  بقولـهَ  :و َل َقـ ْد َخ َل ْق َنـا ْ ِ
)المؤمنون(١٢ :؛ هذه الحياة اﻷولى ،وقولـهُ  :ثـ ﱠم َجعَ ْل َنـاهُ نُ ْ
طفـَ ةً ِفـي
ِين ث ُ ﱠم َخلَ ْق َنا ال ﱡن ْ
ضـغَةَ
ضغَةً فَ َخلَ ْق َنـا ْال ُم ْ
ع َلقَةً فَ َخلَ ْقنَا ْالعَلَقَةَ ُم ْ
طفَةَ َ
قَ َر ٍ
ار ﱠمك ٍ
س ْونَا ْال ِع َ
ِع َ
ام لَحْ ًما) المؤمنون(١٤- ١٣ :؛ وهذه هي الحياة
ظا ًما فَ َك َ
ظ َ
الثانية.
والمتأمل في كﻼم الجليل يعلم منه بالدليل أن ﷲ بدأ خلق اﻹنسان
من الطين وهو يعلم بكيفية وجوده في الطين كما قال جل شأنه :ه َُو
ض) الــنجم(٣٢ :؛ تمهيـدًا واســتعدا ًدا
أَع َْلـ ُم ِب ُكـ ْم ِإ ْذ أ َ َ
نشـأ َ ُكم ِ ّمـنَ ْاﻷ َ ْر ِ
لقبول الحياة الثانية التي هي حيـاة النمـاء مـن النطفـة إلـى أن يكسـوه
الروح فيه.
لح ًما ،ثم تأتى بعد هاتين الحياتين :الحياة المتحركة بنفخ ﱡ
وعلم ﷲ باﻹنسان حين أنشأه من اﻷرض وكذلك وهـو فـي بطـن
أمه دليل على وجـوده؛ ﻷن ﷲ نفـى عـن علمـه غيـر الموجـود وهـو
الولد والشريك فقال  :قُلْ أَت ُ َن ِّبئُونَ ﱠ َ ِب َما َ
ت
السـ َم َاوا ِ
ﻻ َي ْع َل ُم فـِ ي ﱠ
ض) يونس(١٨ :؛ ﻷنه ﻻ وجود لولد له وﻻ شـريك
َوﻻَ فِي اﻷ َ ْر ِ

محتاجــا ،وأحاطــه ســبحانه بالمكونــات
كمــا فطــر ﷲ اﻹنســان
ً
والكنوز ،وجعل مفاتيحها العمل والفكر ،ﻻ لحاجة ﷲ لذلك العمل ،بل
ليظهــر لﻺنســان ســر اســتخﻼفه ويشــاهد معــاني تنــزﻻت اﻷســماء
والصفات ،ويترقى؛ حتى يتحقق بالعجز عـن إدراك كمـاﻻت الـذات،
والعمل كدح وذكر وفكر ،ففطرة اﻹنسان على اﻻضطرار والحاجـة؛
وسرها :فتح كنوز الخيرات والبركات له حسا ومعنى.
يقول اﻹمام أبو العزائم قُ ّدِس س ﱡِره:

ص ْغتَ حقيقتــي
على أحسن التقويم ُ
وأبــــ َد ْعت َني مــــثﻼً بســـر الحكمة
وجـــــــملت َني باﻵي أظ ِه ْر َخ ِفيﱠهـــا
ﻷشهــــد سر البدء في سور رتبتي
ص ْغتَنِي بيديـــك في
تفضــلتَ بد ًءا ُ
مقام حنــــــــان من عواطف رحمة
ْ
لروحي س ﱠِر بــــدئي ً
أوﻻ
فأظ ِهــــ ْر ُ
ﻷشه َد بالعينـــين حكمـــــــةَ نشأتي
بنعمتك اﻷولى لدى البـــدء سيــدي
ت علــــــــية
تفضﱠل بنعمى حب ذا ٍ
هورا ومشــه ًدا
تفضل وج ِ ّم ْلنِي ظـــ ً
به أتهنى في رياض الحظيـــــــــرة
سألتُك مضـــــطرا أ ِع ْدنِي مـــج ﱠم ًﻼ
وخير المعونــــــــة
بسابق ِة ال ُح ْسنَى
ِ
ظاهرا بل وباطــــنًا
وأ ْش ِه ْد عيوني
ً
جما َل ظهور اﻻصطفا لحقيقـــــتي
لك الحم ُد أ ْس ِع ْدنِي بحبك وارفعـــن
قدر العب ِد رتب العبـــــودة
بفضلِك َ
وسيلتي القرآ ُن والمصطـــفى الذي
والنور نور الشريـــعة
أتى بالهدى
ِ
تفضﱠل وأظ ِه ْرنِي ْ
ي ال ُه َدى
وأظ ِه ْر ِب َ
عبَ ْيدَكَ مِ ن عناء وشـــــدة
صن ُ
و َح ِ ّ
وم المـــسلمــيـن أع ﱠِزنا
أ ِذ ﱠل خصــــ َ
و َم ّك ِْن لنـا ربـــــي بآي ِ الشريـــــعة
ب محم ٍد
ص ِّل علـــــى طــــه الحبي ِ
و َ
صﻼة بهــــا نــحظى بفض ٍل ووسعة

سبحانه تعالى ،ومن تأمل قول ﷲ تبارك وتعالى  :ﱠما لَ ُك ْم َﻻ ت َْرجُونَ



ﻷمر يفوق الغضب في قيم اﻷخﻼق …
هذه الوقائع التي رويت عن معاوية تبـدي لنـا منـه صـفة ﻻ شـك
فيها ،وهي طـول اﻷنـاة وبـطء الغضـب ،وليسـت هـي بالصـفة التـي

فمن الحلم أن يأنف اﻹنسان من اﻻستسﻼم للغضـب؛ ﻷنـه يرتفـع
بكرامته أن تصيبها إساءة المسيء.

كثيـرا مـا يكـون بـطء الغضـب
ترادف الحلم كما يفهم ﻷول وهلة ،إذ
ً

ً
وعطفـا
إيثـارا للخيـر
ومن الحلم أن يصفح اﻹنسان عن اﻹساءة؛
ً

شيئًا "سلبيا" يدل على امتناع الغضب طبعًا أو قلـة اﻻسـتعداد لـه فـي

على المسيء كما يعطف اﻷب الرحيم على الولد الجاهـل بمـا يصـنع

الخلقة ،وﻻ تكون الفضيلة أب ًدا شيئًا سلبيا قوامه غياب أثر مـن اﻵثـار

في حق أبيه.

النفسية وكفى.
فليس معنى الشجاعة  -مثﻼً  -تجرد الطبع من الشعور بالخوف؛
ﻷن اﻹنسان الذي يقدم على الخطر وهو ﻻ يشـعر بـه ،ينـدفع انـدفاع
الجماد وﻻ فضل له في اندفاع ﻻ يكلفه الغلبة على خوف يساوره فـي
ضميره.

ومــن الحلــم أن يقمــع اﻹنســان غضــبه؛ ﻷنــه يملــك زمــام نفســه،
ويوازن بين العواقب فيختار أسلمها للناس عامة ،وإن يكن أسلمها لـه
في ذات شأنه وشئون ذويه.
إيثارا للنفع القومي ،وبـين الحلـم
وﻻ بد من التفرقة هنا بين الحلم
ً
إيثارا للسﻼمة وعمﻼً بطبيعة "اﻷنانية" وحب الذات.
ً

وليس معنى الكرم تجرد الطبع من الشعور بقيمـة المـال أو قيمـة

فليس من الحلم أن يضرب الضـعيف ،فـﻼ يـرد الضـربة بمثلهـا؛

المنحة المبذولة؛ ﻷن من يتصرف في شيء ﻻ قيمـة لـه عنـده ،كمـن

ﻷنه يعلم أنه سيتلقى أضعافها ممن هو أقدر منه وأقوى علـى إيذائـه،

يتصرف في التراب والهواء ،وما إليهما من مبذول العطاء.

وإنما يقـال عـن هـذا :إنـه جـبن أو رضـا مـن المعتـدى عليـه بـأهون

وليس معنى العفة تجرد الطبع من الشعور بالشهوات؛ ﻷن من ﻻ
يشتهي ﻻ يطلب وﻻ يقاوم اﻹغراء ،وﻻ تحسب له عفة.
وليس معنى الحلم تجرد الطبع من الشعور بالغضب؛ ﻷن التجرد
من هذا الشعور قد يأتي من بﻼدة في الطبع وركود في حركة النفس،
ومقابلة العوامل الطبيعية بما يناسبها من اﻻنفعال.

ال ﱠ
ش ﱠرين.
وﻻ يكــون الحلــم أب ـدًا عجـ ً
امتناع ـا
ـزا عــن مجــاراة الغضــب أو
ً
للشعور به؛ ﻷن الفضيلة ﻻ تقوم على عجز أو امتنـاع ،ولكنهـا تقـوم
على إرادة تملك اﻻختيار بين الخطتين …
وجملة القول في هذه الصفة :أن الحليم هـو الـذي يملـك الغضـب

إيثـارا
وإنما الحلم أن يغضب اﻹنسان وأن يحكم غضبه بإرادتـه؛
ً



وﻻ يملكه الغضب ،وكلما اشتد الغضب واشتدت القدرة عليـه؛ كـان
ذلك أبين عن الحلم وأدل عليه ،وكلما ارتفع السـبب الـذي مـن أجلـه
يتغلب الحليم على غضبه؛ كان ذلك أرفع لقدره ،وأرجح لوزنـه فـي
صا على منافع النـاس أحلـم
ميزان الفضيلة ،فمن يحسم الغضب حر ً
صا على منافعـه العاجلـة أو اﻵجلـة؛
وأكرم ممن يحسم الغضب حر ً
ومن يحسم الغضب؛ ﻷنه يشمل الناس بحبـه وعطفـه ،أحلـم وأكـرم
ممن يحسم الغضب؛ ﻷنـه يحـب نفسـه ويقـدم حبهـا علـى كـل حـب
لغيره.
ومن كﻼم حكماء العرب وبلغائهم نستشف) (١فطنتهم لحقيقة هذه
الفضيلة ،فهي فضيلة المريد المختار المالك لزمام اﻷمرين ،كما قال
ابن خليفة مولى قيس بن ثعلبة يمدح قو ًما من آل شيبان:
بخلة ،وإن شئت بخلتين ،وإن شئت بثﻼث …
قال :فما الخلة؟
قال :كان أقوى الناس على نفسه.
أو كما قال النابغة الجعدي:

ثم قال عن الخلتين :إنه كان موقى الشر ،ملقى الخير.
وعن الثﻼث :إنه كان ﻻ يجهل ،وﻻ يبغي ،وﻻ يبخل.
مشـهورا
وأستاذ اﻷحنف في الحلم قيس بن عاصم المنقري كـان
ً
باﻹقدام كشهرته بالحلم واﻹغضاء عن الذنب كبيره وصـغيره ،وبلـغ
من حلمه أنه صفح عن ابن أخيه الذي قتل ابنه ،وقد أوثقه من ود أن

ومن كﻼم اﻷحنف بن قيس  -أحد مشاهيرهم بالحلم" :رب غيظ
قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه".
وكـان مــن حلمــه أنــه يصــفح عـن المســيء ،وإن ظــن بــه الــذل
ويقول" :ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر الـنعم) ."(٤فلمـا قيـل
لــه :كيــف وأنــت أعــز العــرب؟ … قــال" :إن النــاس يــرون الحل ـم
ذﻻ"…

مؤنبـا" :بـئس مـا فعلـت،
يبطش به لساعته ،فما زاد على أن قال لـه
ً
نقصــت عــددك ،وخنــت عشــيرتك ،وأســقطت مروءتــك ،وأشــمت
عدوك ،وأسأت قومك … وأنت الذي كنا نرجو لعظائم اﻷمور" .ثـم
واسى زوجته أم القتيل وأجزل لها الدية من ماله ،وحسم بـذلك شـرا
مستطيرا في القبيلة ﻻ يجعله عنـده أخطـر مـن شـر الثكـل إﻻ الحلـم
ً
الراجح ،والقلب الكبير ،والنظر البعيد.

وهـــو القائـــل" :ﻻ تكـــونن علـــى اﻹســـاءة أقـــوى منـــك علـــى
اﻹحسان"…
وسألوه :ما الحلم؟ … فقال" :قول إن لم يكن فعل ،وصـمت إن
ضر قول"…
وروى صاحب العقد الفريد أن هشام بن عبـد الملـك سـأل خالـد
بن صفوان :بم بلغ فيكم اﻷحنـف مـا بلـغ؟ فقـال :إن شـئت أخبرتـك



لمـــن هـــم مثلـــك هـــو أعظـــم خيـــار
واختيار.

قال له وهو يغالب وجعه المزمن:
ـ كــل شــيء زائــف حولنــا ،لكــن لــيس
بوسـعنا مــن أجـل اتصــال أرزاقنـا ســوى أن
نُسمعه كﻼ ًما عن إيماننا بحقيقته الدامغة التي
ﻻ تقبل التجريح ،ونقف لـه منتبهـين ،ونقـول
بملء أفواهنا :أيها العظيم القادر المقتـدر ،ﻻ
يوجد حق وﻻ صواب في هذه الدنيا سوى ما
تفعله.
رد عليه ،وكان زميلـه ،وأقـل منـه ً
مـاﻻ
وولدًا ومنصبًا:
ـ لم يجبرك أحد على الكـﻼم ،والصـمت

ويهز رأسه لجسده حين يبوح له بضعفه
عن حمل نفسه الجسورة ،ويقول له:

في حديث اﻻثنين طريـق ،سـلكه

ـ أفهمك ،فطالما وقفت معي وأنا أصرخ

الســالك ،غيــر عــابئ بشــيء ســوى

في البرية ،وأعزف ً
لحنـا ﻻ يسـمعه غيـري،

أمرين :أﻻ يسقط حين ينظر إلـى وجهـه فـي

ً
حروفــا تائهـــة فـــي عـــالم مـــزدحم
وأنطـــق

المرآة ،وأن يقف يق ً
ظا على الحد الفاصل بين

بالكلمات الفارغة.

الصمت والكﻼم ،مستعيدًا طوال الوقت قـول

ويرد عليه:

شيخه:

جميعـا
ـ قلت لشيخي الطيب إننـا نعـرف
ً

ـ ﻻ يســمع الســلطان منــك مــا يبهجــه إن
كان ظال ًما ،واﻷجدى أن تواجهه ،فـإن كنـت
غير قادر على الجهـر أمامـه بمـا تـراه فيـه،
فاصمت؛ حتى ﻻ يسمع منك ما يغضبه ،وﻻ

أن "الظلم ظلمات يوم القيامة" ،لكن ماذا عن
اﻵن؟
منتبه ـا إليــه ،فيقــرأ
يــوقظ كــل مســامعه
ً
السؤال في عينيه ،فيجيبه قبل أن ينطق:

تعتقد أن صغير القول عندك هو كذلك عنده،

ـ ابتســم يومهــا فﺄشــرقت الشــمس فــي

فﺄنــت ﻻ تعــرف مــا يــدور فــي رأي الــذين

محياه ،وقال لي في ثقـة :ﻻ أعتقـد أن الظلـم

يجلسون متربعين على الكراسي الكبيـرة فـي

نورا فـي أي مـن أيـام النـاس
يمكن أن يكون ً

القصور الفخمة.

في الحياة الدنيا ،إنه يقبح وجوه الظالمين في



النفوس والعيون ،فﻼ يمكن لـذي اسـتقامة أن

والــذين يفعلونهــا بــإرادتهم يعطــون الطعــام

في تبتل:

ً
طيبــا يســتحق الســمع
ظالمــا
يــرى
جمــيﻼ ً
ً

هناك بين اﻷزرق واﻷخضر ،أرفع يدي

لغيرهم عن طيب خـاطر ،ثـم ينظـرون إليـه

والطاعة؛ حتى لو أجبـر علـى أن يتفـوه بمـا

محلقًا ،الزرقة سماء خجلى ،والخضار زرع

هــــازئين ،مــــوقنين أن الرحمــــة واﻹيثــــار

هو عكس ذلك.

يقاوم الشيخوخة ،لكن الموت آت يا صديق.

بوســعهما أن يوقظــا الطاقــة الجبــارة النائمــة

نظر إليه الثاني تائ ًها ،وقال:

بـين جـوانحهم ،فتمـدهم بﺄسـباب عـيش غيــر

ويــدركان أن ﷲ خلــق للبشــر أجمعــين مــن

ـ لننظــر أوﻻً هنــا بــين الســواد والرمــاد،

الــذي يمضــي فيــه غيــرهم طيلــة أعمــارهم

أسباب الهم والغم والحزن أكثـر مـن أسـباب

فتحت أقدامنا مـا خلقنـا منـه ،وحولنـا أولئـك

الفرح؛ ﻷنهم اختاروا هذا ،ظلموا أنفسهم في

الذين يدبون على المسرح الكبير.

يتــوه اﻻثنــان فــي الــذي يجــري لهمــا،

معتقدين أن هذا كل شيء.
ـ وهل إذا جعنا وصفت أرواحنـا ،تتغيـر
طبيعتنا؟

جهالة ،لكنه سبحانه قابل هذا برحمة واسـعة

ـ أي مسرح؟

منــه ،لينهــي أي عتــاب مــنهم علــى محنــة

ـ الدنيا ،مسرح العبث اﻷول.

ـ ماذا تعني؟

الخلق ،بـل وجـب أن يشـكروه علـى فرصـة

ـ ﻻ تشــغلنا ،وﻻ نقـــف أمـــام حطامهـــا،

ـ أي نسمو فوق اﻷخطاء والخطايا؟

الحياة ،ولذة التجربة في عنائها وشقائها قبـل

فنحن الجوعية الزاهدون.

ـ ﻻ أبــدًا ،بــﻼ أخطــاء نصــير آلهــة أو

ـ نجوع نحـن كـي تصـفو أرواحنـا ،فمـا

مﻼئكة أو جمادات .فمـا نرتكبـه مـن أخطـاء

كان عليهما فـي هـذه اللحظـة أن يتخـيﻼ

ذنب الذين يجوعون فتنحل أجسادهم ،وتحـل

وخطايا يدل علينا ،ودونه هو دليل على مـن

العدم ،الذي ﻻ يمكـن تخيلـه ،حيـث ﻻ حيـاة،

فــي نفوســهم كآبــة ،فيقنطــون ويقفــون تحــت

لسنا له ،ونحـن لكـل نقـص برهـان ورهـان.

وﻻ تجربة ،وﻻ فرصة ،وﻻ لذة ،وﻻ عذاب،

السماء رافعين أكف العتاب .الجوع اختيـار،

برهان على أن اﻹنسان مهمـا أوتـي نـاقص،

ليدركا أنه ﻻ يوجد ما هو أسمى مـن القـرب

أو هكــذا يجــب أن يكــون ،فال ـذين يجوعــون

ورهان على أن ﷲ حين خلقه على هيئته ،لم

أكثــر مــن ﷲ ،بعي ـدًا عــن دنيــا النــاس بكــل

بﺄيدي غيرهم يكادوا يقفون على حافة الكفر،

يكن يريد منه شـيئًا ،ﻻ اعتـراف وﻻ إضـافة

تنعمها.

أو تزيد ،إنما إقرار بالحقيقة.

أكاذيبها ،وهؤﻻء اﻷغلب فيها الـذين يظلـون

ـ لكن هنـاك مـن بيننـا مـن يظنـون أنهـم

طـــوال حيـــاتهم ،يعيشـــون ويموتـــون ،دون

فوق البشر دون أن يفكروا لحظة واحدة فـي

اكتشاف الحقيقة ،وهي أنهم ،رغم كل مـا تـم

صفاء الروح أو حتى تهذيبها.

منحهم من فرص وقـدرة ،عـابرون فـي هـذا

ـ أعرفهم ،إنهـم جهـﻼء مغـرورون ،لـو

الكون.

فكــروا لحظــة واحــدة فــي المــرض والمــوت

ـاظرا إلــى الســماء ،وهــو
حــدق أحــدهم نـ ً

وقبلهمـــا فـــي الجـــوع واﻻشـــتياق والحنـــين

مشمول بالكلمات التـي سـمعها ،وراح يقـول

والكيد ،لعرفوا ما ينقصهم ،وتواضعوا.





مشتقا من المنع ،والمنـع



علــى ﷲ محــال ،لزمــك
أن تمنع إطﻼق "حكي ًما"

تربــى اﻹمــام اﻷشــعري فــي كنــف زوج أمــه شــيخ المعتزلــة

عليــه تعــالى ،فلــم يجــد

وصــاحب التصــانيف أبــو علــي محمــد بــن عبــد الوهــاب الجبــائي

جوابــا ،وســأل
الجبــائي
ً

البصري ،مدة أربعين عا ًما ،كان على منهجـه فـي اﻻعتـزال ،وأول

اﻷشعري :ما تقول أنت؟

ما بلغنا من شكه وخروجه عن المعتزلة ،أنه ناظر أسـتاذه الجبـائي،

حكيم ـا ،وﻻ
قــال :أجيــز
ً

فقال له اﻷشعري" :ما قولك في ثﻼثة :مؤمن وكـافر وصـبي؟ فقـال

أجيز عاقﻼً؛ ﻷن طريقي

الجبـائي :المــؤمن مــن أهــل الــدرجات ،والكــافر مــن أهــل الهلكــات،
والصبي من أهل النجاة .فقال اﻷشعري :فإن أراد الصـبي أن يرقـى
إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائى :ﻻ ،يقـال لـه :إن المـؤمن
إنما نال هذه الدرجة بالطاعة ،وليس لك مثلها ،قـال اﻷشـعري :فـإن
قال :التقصير لـيس منـي ،فلـو أحييتنـي كنـت عملـت مـن الطاعـات
كعمل المؤمن ،قال الجبائي :يقول لـه ﷲ :كنـت أعلـم أنـك لـو بقيـت







لعصيت ولعوقبت ،فراعيت مصلحتك ،وأمتّك قبل أن تنتهي إلى سن

فـــي مأخـــذ أســـماء ﷲ
الســــماع الشــــرعي ،ﻻ
القياس اللغوي ،فأطلقـت
حكيمـــ ـا؛ ﻷن الشـــــرع
ً
أطلقــه ،ومنعــت عــاقﻼً؛
ﻷن الشــرع منعــه ،ولــو
أطلقــه الشــرع ﻷطلقتــه.

التكليف ...قال اﻷشعري :فلو قال الكافر :يـا رب علمـت حالـه كمـا

وهكــــذا ســــار الجــــدل

علمت حالي ،فهﻼ راعيت مصلحتي مثله؟ فـانقطع الجبـائي" .وهـذه

بينهما؛ حتى انفصل عنه

المناظرة مبنية على قول المعتزلة :إن ﷲ تعالى يجب عليـه مراعـاة

اﻷشــــــــعري وعــــــــن

اﻷصلح للعبد ،فناقشه اﻷشعري في هذا المبدأ.

اﻻعتـــــزال ،فـــــاعتكف

ورووا مناظرة أخرى له خﻼصتها أن رجﻼً سأل الجبـائي :هـل

اﻷشــعري فــي بيتــه ١٥

يجوز أن يسمى ﷲ عاقﻼً؟ فقال الجبـائي :ﻻ؛ ﻷن العقـل مشـتق مـن

يوم ـا يفكــر فــي كــل مــا
ً

العقــال ،والعقــال بمعنــى المــانع ،والمنــع فــي حــق ﷲ محــال .فقــال

تعلم عن المعتزلة .قالوا:

حكيمـا؛ ﻷن هـذا
اﻷشعري للجبائي :فعلى قياسك ﻻ يس ّمى ﷲ تعالى
ً

"ثــم خــرج إلــى الجــامع

اﻻسم مشتق من حكمـة اللجـام ،وهـي الحديـدة المانعـة للدابـة )التـي

وصـــعد المنبـــر وقـ ـال:

تكون في فم الفرس ﻹحكام جماحه( عـن الخـروج ،فـإذا كـان اللفـظ



معاشر الناس إنما تغيبـت عـنكم هـذه المـدة؛ ﻷنـي نظـرت ،فتكافـأت

لها ،بل يتبع الحـق متـى

عنــدي اﻷدلــة ولــم يتــرجح عنــدي شــيء علــى شــيء ،فاســتهديت ﷲ

ظهر له.

فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه ،وانخلعـت مـن جميـع مـا

 -٢دوام الفكــر دون

كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا ،وانخلع مـن ثـوب كـان عليـه

توقف ،وكثرة التأمل مع

ورمى به" ،ودفع الكتـب إلـى النـاس ،فمنهـا كتـاب) :اللمـع( وكتـاب

الخلــوة المؤقتــة؛ حتــى

أظهر فيه فساد رأي المعتزلـة سـماه كتـاب) :كشـف اﻷسـرار وهتـك

يتفــــرغ الـــــذهن مـــــن

اﻷستار( وغيرهما .فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقـه مـن أهـل

الشواغل.

السنة والجماعة أخـذوا بمـا فيهـا وانتحلـوه واعتقـدوا تقدمـه واتخـذوه

 -٣اﻻلتجاء إلـى ﷲ

إما ًما؛ حتى نسب مـذهبهم إليـه .أمـا المعتزلـة فـأعلنوا عليـه الحـرب

تعــــــالى واﻻعتــــــراف

وشنعوا عليه ولفقوا اﻷكاذيب واﻷباطيل وحقدوا عليه.

بالعجز بين يديه سبحانه

وتثبــت المصــادر أســبا ًبا عــدة لهــذا التحــول الفكــري فــي حيــاة

وتعالى ،ودوام الخضوع

اﻷشعري ،من أهمها تلك المسائل واﻹشكاليات التي صـادفته ،والتـي

له والتماس الهداية منه؛

لم يجد لها جوا ًبا عند شـيخه الجبـائي؛ اﻷمـر الـذي أوقعـه فـي حيـرة

ﻷنـه وحـده القـادر علـى

راض عنـه بـالمرة،
وتشكك في مذهب المعتزلة ،بصورة جعلته غير
ٍ

خلــق الهدايــة والتوفيــق

وبوجــه عــام يمكــن تحديــد دواعــي الموقــف المعــارض الــذي اتخــذه

لهــــــا ،مــــــع اﻷخــــــذ

اﻷشــعري مــن المعتزلــة ،والــذي أدى بــه إلــى التحــول  -كمــا يــذكر

باﻷســـــــباب ،ولكـــــــن

المستشرق هنري كوربان  -بأمرين أساسيين:

اﻻعتماد على ﷲ ولـيس
على تلك اﻷسباب.

 -١أن منح العقل أهميـة مطلقـة ﻻ يُفضـي إلـى دعـم الـدين ،كمـا
زعم المعتزلة ،بل علـى العكـس قـد يُفضـي إلـى نفـي الـدين ،أو إلـى

 -٤اعتمــاد الكتــاب

اسـتبدال العقـل باﻹيمـان ،وأي قيمــة لتشـريع سـماوي إذا كـان العقــل

والسنة أصﻼً وحي ًدا فـي

أسمى منه وأرفع؟!

الشــرعيات ،فمــا وافــق

 -٢يؤكد القرآن في كثير مـن آياتـه علـى اﻹيمـان بالغيـب كمبـدأ

الكتــــاب والســــنة فــــي

انهـار انهـارت معـه أركـان الـدين،
أساسي فـي التصـور الـديني ،إذا
َ

قضايا الشـرع قُبـل ومـا

والغيب هذا أمر يُجاوز حدود الفكر البشري ونطاق البراهين العقلية،

لــم يوافــق ُرد ،وﻻ يعــد

فاتخاذ العقل إذن كمقياس مطلق في أمور العقيدة يتنافى والحالة هـذه

انتقاصــا للعقــل؛ إذ
هــذا
ً

مع مبدأ اﻹيمان بالغيب.

العقــل مجالــه العقليــات،
أما في الشرعيات فعمله

ويمكن لنا من هذه الحادثة أن نستشف منهج اﻹمام اﻷشعري فـي

منحصــــر فــــي إثبــــات

البحث عن الحقيقة ،ويمكن أن نلخصه في اﻵتي:
 -١البحث عن الحقيقة ونبـذ التعصـب؛ حيـث لـم تمنعـه أربعـون

صــدقها أوﻻً ثــم فهمهــا

سنة قضاها في اﻻعتزال أن يرجع إلى الحق لما ظهر له ،وفـي هـذا

ثانيــا والعمــل
الصــحيح ً

درس لكل باحث عن الحقيقة أن ﻻ تأسره فكرة ما ولو طـال اعتقـاده

أخيرا.
بمقتضاها
ً






بقية :الفضائل الخاصة:
بقيــة :٢ :أبنــاء النبــى  ومواقــف
من حياتهم الطاهرة
 - ٢ال ــ ـ ة ر ــــة ب ــ ـ ال ـ ــى :
صاح ة اله ت

:

نشأتها وزواجها:
لقد ولدت السيدة رقية  قبـل الهجـرة
عام ـا ،ونشــأت فــى أحضــان أبيهــا
بعشــرين ً
رسول ﷲ  ،وأمها السيدة خديجـة بنـت
خويلـــد  ،وكانـــت رقيـــة  مﻼزمـــة
ﻷختهـا أم كلثــوم لتقــارب السـن بينهمــا ،ولــم
يفترقــا حتــى خطــب عبــد العــزى بــن عبــد
المطلب )أبو لهب( السيدة رقية ﻻبنـه عتبـة،
كمــا خطــب الســيدة أم كلثــوم ﻻبنــه اﻵخــر

عتيبة .فلما بعث رسـول ﷲ وأنـزل ﷲ :

 ،ثــم تزوجهــا عثمــان بــن عفــان بمكــة

تبت يدا أبى لهب ،قال أبو لهب ﻻبنـه عتبـة:

فكان زواجها سعي ًدا موفقًا متكافﺋًا.

رأسى من رأسـك حـرام إن لـم تطلـق ابنتـه.

أوﻻدها:

ففارقها ولم يكن قـد دخـل بهـا ،فكـان نـزول

ولدت رقية من عثمان ابنها عبد ﷲ وبـه

ب َوتـَ بﱠ َمـا
هذه اﻵيات :تَ ﱠبتْ َيـدَا أ َ ِبـي لَ َهـ ٍ

كان يكنى ،ولما بلغ ست سـنوات نقـره ديـك

َارا ذَاتَ
س َي ْ
صلَى ن ً
س َ
ب َ
أَ ْغنَى َع ْنهُ َمالُهُ َو َما َك َ

فى وجهه ،فطمر وجهه فمات ،وكانت رقيـة

ام َرأَتُهُ َح ﱠمالَةَ ْال َح َ
ب فِي ِجيـ ِدهَا َح ْبـ ٌل
لَ َه ٍ
ب َو ْ
ط ِ

قد أسقطت قبله سق ً
طا وقت هجرتها اﻷولـى،

ســ ٍد) المســد(٥ :؛ علــى رســول ﷲ
ِ ّمــن ﱠم َ

ولم تلد بعد ذلك.

المفكر الصوفي
المستشار
 

 وعيـــــــــــ ـ ًدا

هجرتها إلى الحبشة:

ورحمة ،وعيد ﻷبـى

هــاجرت رقيــة مــع زوجهــا عثمــان إلــى

لهـــــب وزوجتـــــه،

أرض الحبشة ،فكان عثمـان أول مـن هـاجر

ورحمـــة لرقيـــة وأم

إليها ،واستقر بهما المقام بالحبشـة ،وسـارت

كلثــوم ابنتــى رســول

بهما اﻷيام هادﺋة؛ حتى أشيع أن أهل مكة قـد

ﷲ ؛ إذ نجاهما

كفوا أيـديهم عـن تعـذيب المسـلمين والتنكيـل

ﷲ مــن العــيش فــى

بهم ،فعادت السيدة رقية مـع زوجهـا عثمـان

بيت الشرك والكفـر.

 وبعــض الصــحابة إلــى مكــة ،ولكــنهم

وأســلمت رقيــة 

فوجﺋوا بأن أهل مكـة مـازالوا علـى عنـادهم

حــين أســلمت أمهــا

يســومون المستضــعفين مــن المســلمين ســوء

الســـــيدة خديجـــــة،

العذاب ،فانتظروا قدوم الليل ،ثم دخلوا مكـة

وبايعــــــت النبــــــى

متفرقين.



هجرتها إلى المدينة:
عندما عادت السيدة رقية إلى مكة كانـت
أمها خديجة قـد لقيـت ربهـا ،فحزنـت عليهـا
أشــد الحــزن ،ثــم مــا لبثــت أن هــاجرت إلــى
المدينة بعد أن هاجر زوجها عثمان من قبل.
وفاتها:
تجهز المسلمون ﻷول معركة مـع الكفـر
فـــى بـــدر ،وتمنـــى عثمـــان أن يكـــون مـــع
المجاهـــدين ،ولكـــن زوجتـــه كانـــت تعـــالج
سكرات الموت بعد مرض شـديد – قيـل إنـه
الحصــبة – إثــر حزنهــا الشــديد علــى وفــاة
ولــدها ،ولــذلك أذن الرســول  لعثمــان
بالتخلف ليكون إلى جوارها يطببهـا ،ولكنهـا
ما لبثت أن لبت نداء ربها فى شهر رمضـان
من السنة الثانية للهجرة ،وكانت أولـى بنـات
النبى موتًا ،وفى ذلك يقـول ابـن عبـاس :لمـا

ماتت رقية بنت رسول ﷲ 

قال رسول

ﷲ" :الحقى بسلفنا عثمان بن مظعـون" ]ابـن
سعد[ فبكت النسـاء عليهـا ،فجعـل عمـر بـن

الخطاب يضربهن بسوطه ،فأخذ النبى 
بيده ،وقـال" :دعهـن يبكـين" ]ابـن سـعد[ ثـم
قال" :ابكين وإياكن ونعيق الشيطان ،فإنه مـا
يكن من القلب والعين فمن ﷲ الرحمـة ،ومـا
يكن مـن اليـد واللسـان فمـن الشـيطان" ]ابـن




عفـــان بـــذلك الشـــرف لقـــب ذى النـــورين؛
لزواجــــه مــــن ابنتــــى رســــول ﷲ ،



  





 


فكلتاهما نور بحق ،وظلت أم كلثوم فى بيت
عثمان زوجة له لمدة ست سنوات ﻻ يفارقها
طيف أختها رقية.
جهادها:
ولدت السـيدة أم كلثـوم قبـل بعثـة النبـى
 ،وشهدت ازدهار اﻹسـﻼم وانتصـاره
علــى الكفــر والشــرك ،وجاهــدت مــع بــاقى

ثانية النورين :

أســـرتها ،فشـــاركت أباهـــا وأمهـــا خديجـــة

زواجها بذى النورين:

جهادهما ،وعانت معهما وطأة الحصار الذى

جاء عثمان بن عفان  إلى بيت النبى

فرضه الكفار والمشركون على المسلمين فى

بعـد

شعب أبـى طالـب ،ثـم هـاجرت إلـى المدينـة

يشـكو

المنورة مع أختها فاطمة بعد أن أرسل النبـى

ليلتمس المواساة فى زوجتـه رقيـة 
وفاتها ،وجاء عمر بن الخطـاب 
للنبى 

أبا بكـر ،وعثمـان حـين عـرض

عليهمـا ابنتــه حفصـة ،بعــد أن مـات زوجهــا

خنيس بن حذافة السهمى 

فقال له النبـى

" :يتــزوج حفصــة مــن هــو خيــر م ـن
عثمان ،ويتـزوج عثمـان مـن هـى خيـر مـن
حفصة") .(١وقد صدقت بُشراه ،حيث تـزوج

هو 

من حفصة ،وتزوج عثمان مـن أم

كلثوم بنت النبى .
ودخلت أم عياش – خادمة النبى – إلـى

 إليهن زيد بن حارثة ليصحبهن.
وشــهدت فرحــة انتصــار المســلمين فــى
بدر ،وقد تشابهت ظـروف أم كلثـوم وأختهـا
رقية  حيث نشأتا سويا في بيـت النبـوة،
وخطبا لشقيقين هما عتبـة وعتيبـة مـن أبنـاء
أبـــى لهـــب وزوجتـــه أم جميـــل ،ولكـــن ﷲ
أنقذهما وأكرمهما ،فلم يبنيا بهما ،وحرم ولدا
أبى لهب من شرف زواجهما.
وفاتها:

سعد[ فتعدت فاطمة الزهراء على شفير القبر

الســيدة أم كلثــوم تــدعوها للقــاء النبــى ﻷخــذ

بجوار رسول ﷲ  ،وهى تبكى ورسول

رأيهــا فــى أمــر الــزواج مــن عثمــان؛ فلمــا

فى السنة التاسعة من الهجرة ،توفيـت أم

ﷲ  يمســح الــدمع عــن عينيهــا بطــرف

أطرقت صامتة حياء من النبى  ،عرف

كلثوم دون أن تنجـب؛ فـأرخى النبـى رأسـها

ثوبه وعيناه تدمعان ]ابن سعد[ .ودفنت 

أنها ترى ما يراه؛ فقال النبى  لعثمـان:

الشريف بجانب أختها رقيـة فـى قبـر واحـد،

بالبقيع ،رحمها ﷲ.

عشرا
"أزوجك أم كلثوم أخت رقية ،ولو كن
ً

عا إياها بدموعه.
مود ً

لــزوجتكهن" ]ابــن ســعد[ .فنــال عثمــان بــن

) (١طبقات ابن سعد.

 - ٣السيدة أم كلثوم بنت النبـى :



التجديد والتنـوير .فلكـل فريـﻖ مـن الفـريقين
وجهة منعزلة عن اﻵخر هذا ما أحدث الهوة
كم كانت وعـود الثقافـة كاذبـة ،بـل أشـد
كذ ًبا حينمـا اسـتطاعت عبـر أبـواق إعﻼميـة
زائفة طيلة عقود طويلة منصرمة بأنها كفيلة

السحيقة بين خلل قائم وتنوير ﻻ يتم.
وفشل المواجهة الثقافية مع أئمة وأقطاب
الراديكاليــة الديني ـة مفادهــا اســتخدام أســلحة

بإعادة العقل العربي إلى رشـاده المرغـوب،

أيديولوجيــة ماضــوية ﻻ تتــزامن مــع توقيــت
الحـــدث الـــراهن ،فضـــﻼً عـــن أن فكـــرة

التيـــارات الراديكاليـــة التـــي باتـــت تتعملـــﻖ

استحضـــار الماضـــي وقصصـــه والتمجيـــد

منفـــردة وســـط ثقافـــات تتـــدعي التجديـــد

المطلـــﻖ لرمـــوز التنـــوير والتجديــــد دون

والتنوير ،وهي في حقيقة الراهن ال ُمعـاش ﻻ
درع ـا وســي ًفا لمواجهــة الظﻼميــة فــي
تملــك
ً

التطرق لقضايا المواجهة نفسـها مـن فتـاوى
عجيبــة أو ظــواهر اجتماعيــة مريبــة كجهــاد

الرأي المتطرف ،وفتاوى التحريم ودعـوات

الحــب والنكــاح وغيرهمــا هــو ســبب وجيــه

تكفيـــر العامـــة والخاصـــة علـــى الســـواء،

لفشـل الثقافـة المسـتدام فـي معركـة التنــوير،

واﻹرشــــاد الــــديني المســــيس ،وسياســــات

وبالرغم مـن أن تجديـد الخطـاب الـديني هـو

أيض ـا الت ـي
الترهيــب والترغيــب والتهــذيب
ً

طمـــوح مشـــروع حقـــا ،إﻻ أن مســـتخدمي

تتبعها جماعات بدأت دينية الفكر ثـم تحولـت

المصطلح أنفسهم يعانون من قلـﻖ المواجهـة

بفعــل روافــد شــتى إلــى تيــارات سياســية

ضا.
والمزاجية في التناول والطرح أي ً

وكــم كانــت بمنــأى عــن استشــراف أفــﻼك

تمامـــا؛ حتـــى صـــارت
وانقضـــى أمرهـــا ً

والظاهرة التي ينبغي التركيز عليهـا فـي

جماعــات مســـلحة تســـتبيح بغيـــر اســـتحياء

صدد الكﻼم هي مزاجية التجديـد لـدى دعـاة

مقدرات شـعوب وأمـم ارتكنـت إلـى ثقافـات

العصـــر وبعضـــهم غيـــر متخصـــص مـــن

صوتية زائفة.

ضا؛
اﻷساس في التأهيل والتكوين والطرح أي ً

ويقين الثقافة الزائفة في مواجهة كل فكر

ممـــا يجعـــل مجمـــل أفكـــارهم بالضـــرورة

خـارج عـن سـياق العقــل هـو مـا أشـار إليــه

مغلوطة بل ومشبوهة ،ولقد رصدنا موجـات

المفكــر المصــري الراحــل الــدكتور زكــي

التجديــد بوجهيــه الســلبي واﻹيجــابي علــى

نجيــب محمــود فــي كتابــة المــاتع " رؤيــة

مرحلتين؛ اﻷولى عقب المد الديني السياسـي

إسﻼمية " حينما قـال :والتطـرف فـي الفكـر
وفي العقائد ،مـا هـو؟ هـو أن تختـار مسـك ًنا

الذي تزامن مـع الصـعود السياسـي الرسـمي

فكريا أو عقائديا لتقيم فيه راض ًيا عن نفسك،
ولكنــك ﻻ تريــد لغيــرك أن يختــار لنفســه مــا

لجماعــة اﻹخــوان فــي مصــر وتــونس علــى
وجه التحديد ،فكانـت المؤلفـات الدينيـة التـي
باتت تعيد إنتاج الماضـي بصـورة معاصـرة

يطيب له أن يسعد به مـن فكـر وعقيـدة ،بـل
ً
أحيان ـا ـ أن
إلزام ـا  -بالحديــد والنــار
تلزمــه
ً

السمع والطاعة بغير إعمال للعقل لنصـوص

ينخرط معك تحت سقف فكري واحد".

السلف ﻻسيما النصوص التي ﻻ تتوافـﻖ مـع

ولعل ما أشار إليه الدكتور زكـي نجيـب

لكنهــا لــم تخــرج عــن ثقافــة النقــل وسياســة

سياقها التاريخي الﻼحﻖ لكتابتها.

محمود وذكره هو مفاد العراك المستدام بـين

كــــذلك الفضــــائيات التــــي اجتاحــــت

دعــاة التجديــد مــن أبــراجهم العاجيــة دون

المجتمعــات العربيــة ببرامجهــا التــي تناولــت

انخـــراط أو مزاحمـــة مـــع العـــوام وبغيـــر

قضايا تجديدية مغايرة للعقـل الطبيعـي مثـل:

مواجهة مباشرة مـع أهـل الفكـر المتطـرف،

إرضــاع الكبيــر ،والــزواج مــن القاصــرات

والعزلــة اﻷيديولوجيــة التــي فرضــها علــى

الصغيرات ،وكافـة قضـايا النكـاح والطـﻼق

أنفســهم أنصــار ومريــدو التيــارات عقيمــة

والسفور والتبرج وكـأن اﻹسـﻼم مـن وجهـة



نظر هؤﻻء اقتصـر علـى قضـية المـرأة فـي
الحياة وشهدت هذه البرامج مساحات طويلـة
من المهاترات الثقافية التي إن دلت فإنها تدل
على سطحية الضيوف وضآلة الثقافة الدينيـة
وابتعــادهم عــن مقاصــد الشــريعة اﻹســﻼمية
السمحة.
أيضـا مزاجيـا،
أما الوجه اﻹيجابي فكان
ً
وهــو مــد دينــي صــاحب ثــورة الثﻼثــين مــن
يونيو فـي مصـر فـي نفـس توقيـت اﻹطاحـة
بجماعة اﻹخـوان فـي تـونس ،وهـي إطاحـة
تمت على استحياء بغيـر وجـ ٍه واضـح ،هـذا
الوجه تبارى من خﻼلـه الكثيـرون مـن غيـر
أيضــا فــي الظهــور إعﻼميــا
المتخصصــين
ً
بغــرض المنــاداة بتجديــد الخطــاب الــديني
وضــرورة تطــوير الفكــر الــديني لمناســبة
الواقع .ورغم أن توجه الدعوة كانت إيجابيـة
إﻻ أن أصــحابها فشــلوا فــي تمكــين أفكــارهم
التجديديــة؛ ﻷنهــم راحــوا يهــاجمون التــراث
الديني ويطعنون فـي الـرواة الثقـات للحـديث
النبوي ،وباتوا يحيكـون مـؤامرات كمـا كـان
يفعـــل أنصـــار اﻷفكـــار الراديكاليـــة ضـــد
مخالفينهم ،وبعـد سـنوات قليلـة مـرت ذهبـوا
ونسوا أمر التجديد ،وبالتـالي ارتـبط التجديـد
للخطاب الديني لديهم بحاﻻتهم المزاجية فقط
دون يقـــين التوجــــه والمقصــــد واﻻعتقــــاد
بضرورة التجديد.
وبـــين التـــوجهين الســـابقين اﻹيجـــابي
والســلبي نظريتــان تحكمــان فكــر كــل توجــه
منهما ،فتوجه الجماعات الراديكاليـة صـوب
التجديــد حكمتــه نظري ـة " الكمــون " ،وهــي
نظرية نقدية تشير إلى أن المجتمع يكمن فـي
النص ،وليس المقصود هنـا بـالنص القرآنـي
المحكم والمقدس غير القابـل للنقـد أو الحكـم
على صحته فالقرآن الكريم نص قاطع ملزم،
إنما المقصود بالنص هو ما كتبـه المتقـدمون
في الزمن أي من جاء في العصور السـالفة،
ورأى أصـــحاب هـــذه النظريـــة أنـــه علـــى
المجتمعات المعاصرة أن تلتزم بما جـاء فـي

نصــوص الســلف دون النظــر إلــى ســياقات
التاريخ والجغرافيا وطبيعة الحياة اﻻجتماعية
التــي ســطرت فيهــا نصــوص ذلــك الزمــان
البعيد.
أمــا النظريــة الثانيــة الحاكمــة للتوجــه
اﻹيجابي المزاجي ،فهـي نظريـة اﻻنعكـاس،
وهي نظرية مغـايرة لنظريـة الكمـون ،فهـي
تــرى أن الفكــر الــديني هــو انعكــاس لحركــة
المجتمــع وحراكــه التغييــري .وبــين نظريــة
الكمــون ونظريــة اﻻنعكــاس ،وهــذا مــا لــم
غيابـا واضـ ًحا
يرتبط بمزاجية التجديد نشـهد
ً
لحضور النص المحتمـل ،والمقصـود بـه أن
يستشــرف المجــددون واقــع الفكــر الــديني
المستقبلي وهو ضـمن الدراسـات المسـتقبلية
التي تحفل بهـا الدراسـات والبحـوث العلميـة
ضا في علومنا العربيـة
الغربية لكنها غائبة أي ً
وأبحاثنا العلمية الراكدة التي لم تغادر جنبات
المعامــل الباليــة فقيــرة اﻹمكانــات والــرؤى
ضا.
أي ً
ً
ووفقــا لنظريــة الــنص المحتمــل وهــو
الوجــه الثالــث لوجــوه التجديــد ،فــإن المفكــر
والمجدد حسب تخصصـه الشـرعي والـديني
واللغوي من شأنه أن يستشـرف واقـع الفكـر
في السنوات المقبلة ،ووضع تصـور مقتـرح



لحــراك المجتمــع وإدراك مقاصــد الشــريعة
اﻹسﻼمية لحركة المجتمـع وتغيـره وتطـوره
الطبيعي واﻻسـتثنائي ،هـذا اﻻستشـراف هـو
الــذي يضــمن ثمــة نجاحــات منهــا ضــمان
اســتقرار المجتمعــات العربيــة ديني ـا وفقهي ـا،
ومنهـــا ضـــمان عـــدم انـــزﻻق المجتمعـــات
العربية في مغبة الجدل والجدال العقـيم غيـر
المنتج.
ولكـــم تمنيـــت أن يكـــون رجـــل الـــدين
الحقيقي المتخصص متعص ًبا للـدين ،ورجـل
العلــم الحقيقــي ولــيس الموظــف اﻷكــاديمي
متعص ًبا لعلمـه ،أقصـد التعصـب الـذي ينـتج
فكرا ويعمل عقـﻼً ويبنـي مجـ ًدا وفـﻖ أسـس
ً
وركــائز ،رجــل ديــن يقــرأ تاريخــه الثقــافي
والديني بعقـل مسـتنير وبعدسـة ثالثـة تمنحـه
حﻖ تقرير الصواب والخطأ فيما يقـرؤه مـن
نصوص تاريخية ،وكيفية إيجـاد صـلة قويـة
بــين واقعــه وكيفيــة تطــور تلــك النصــوص،
ومدى صـﻼحيتها لمعالجـة راهـن قـد يكـون
أقرب للغيب مثله مثل المستقبل.
ورجــل علــم حقيقــي ،يكــافح مــن أجــل
اﻹنســـانية ﻻ مـــن أجـــل الترقـ ـي الـــوظيفي
والحصول على منصب رسمي زائـل ،وذاك
يدخل معمله وهو متسلح بثقافته العربيـة أوﻻً
والتي من أجلهـا سـيخرج مـن معملـه بمنـتج
يخــدم واقــع هــذه البيئــة ،و ُكبــرى مشــكﻼتنا
العلميـة أن علمـاء الكوكــب وأسـاتذة المجــرة
العربية يتبارون فـي نشـر أبحـاثهم المقتبسـة
في كبريات المجﻼت العلمية ذات التصـنيف
العلمــي الفــائﻖ ،دون أن تكــون لــديهم أدنــى
فكرة عن مدى نفع أبحاثهم في بيئاتنا العربية
التي هي في أمس الحاجة إلى علـم وعلمـاء.
لكن تبقى الفاجعة أن هـؤﻻء ﻻ يزالـوا رهـن
علــوم العصــور الوســطى ،وكــم أنــا صــادق
الدعوة فـي إلغـاء كـل احتفـاﻻت المؤسسـات
اﻷكاديمية والعلمية بالدول العربية هذا العـام
بعيد العلم ،فالحجـة معلومـة والعلـة حاضـرة
والسبب حاضر بقوة أن علماءنا جمي ًعا وهـم
صــوب مواجهــة جائح ـة كورونــا لــم يــنجح
أحد!.




أكــد الرســول  ﻓــﻲ أكثــر مــن أمــر،
وأكثر من وصية بضرورة العناية بـاﻷوﻻد،
ووجوب القيام بأمرهم ،واﻻهتمام بتربيتهم.
وإليكم طائفة من أوامره وتوجيهاته:
) -والرجل راع ﻓﻲ أهلـه ومسـئول عـن

الغليل ،ويشبع النفس والفكر ،إن شاء ﷲ.

تربيــــــــــة
اﻷوﻻد في
اﻹســـــﻼم

مصيبة اليتم:
من العوامل اﻷساسية ﻓﻲ انحراف الولد:
مصيبة اليتم التﻲ تعتـري الصـغار وهـم ﻓـﻲ
زهرة العمر ،ومقتبل الحياة .هذا اليتيم الـذي
مــات أبــوه وهــو صــغير ،إذا لــم يجــد اليــد
الحانية التﻲ تحنو إليه ،والقلب الـرحيم الـذي
يعطــف عليــه؛ وإذا لــم يجــد مــن اﻷوصــياء

رعيتــه ،والمــرأة راعيــة ﻓــﻲ بيــت زوجهــا

المعاملــة الحســنة التــﻲ ترﻓــق بـه ،والرعايــة

ومسئولة عـن رعيتهـا  (.....رواه البخـاري

الكاملــة التــﻲ ترﻓــع مــن مســتواه ،والمعونــة

ومسلم.

التامــة التــﻲ تســد جوعتــه ،ﻓــﻼ شــك أن هــذا

 )أ ِ ّدبوا أوﻻدكـم وأحسـنوا أدبهـم( رواهابن ماجه.
) -علمــــوا أوﻻدكــــم وأهلــــيكم الخيــــر

)( ٢٥

اليتيم سيدرج نحو اﻻنحـراف ،ويخطـو شـيئًا
ﻓشيئًا نحو اﻹجرام ،بل سيصبح ﻓﻲ المستقبل
أداة هــدم وتخريــب لكيــان اﻷمــة ،وتمزيــق

وأدبـــوهم( رواه عبـــد الـــرازق وســـعيد بـــن

لوحدتها ،وإشـاعة الفوضـى واﻻنحـﻼل بـين

منصور.

أبنائها.

) -مـــروا أوﻻدكـــم بامتثـــال اﻷوامـــر،

واﻹســﻼم بتشــريعه الخالــد ،وتوجيهاتــه

واجتناب النواهﻲ ،ﻓذلك وﻗاية لهم من النـار(

الرشيدة أمـر اﻷوصـياء وكـل مـن لـه صـلة

رواه ابن جرير.

ﻗرابة باليتيم أن يحسنوا معاملته ،وأن يقوموا

) -أ ِ ّدبــوا أوﻻدكــم علــى ثــﻼث خصــال:

على أمره وكفالته ،وأن يشرﻓوا علـى تأديبـه

حب نبيكم ،وحـب آل بيتـه ،وتـﻼوة القـرآن،

وتوجيهه؛ حتـى يتربـى علـى الخيـر ،وينشـأ

ﻓﺈن حملة القرآن ﻓـﻲ ظـل عـرش ﷲ يـوم ﻻ

علــى المكــارم الخلقيــة ،والفضــائل النفســية،

ظل إﻻ ظله( رواه الطبرانﻲ.

ويجــد ﻓــﻲ ظــل مــن يرعونــه كــل عطــف
ومحبة ،وكل حنو وإخﻼص.

وسنفصل القول عن مسؤوليات المـربين

وإليكم جملـة تعـاليم اﻹسـﻼم التـﻲ تـأمر

ﻓﻲ القسم الثانﻲ مـن مقـاﻻت "تربيـة اﻷوﻻد

برعاية اليتيم ،والعطف عليه:

ﻓﻲ اﻹسـﻼم" وسـيجد القـارئ كـل مـا يشـفﻲ



ع ِن ْال َيتـَ ا َم ٰى ۖ ُﻗـلْ
ﻗال تعالىَ  :و َي ْسأَلُونَكَ َ
ح لﱠ ُه ْم َخي ٌْر ۖ َوإِن ت ُخَا ِل ُ
طوهُ ْم َﻓـﺈِ ْخ َوانُ ُك ۚ ْم
إِص َْﻼ ٌ
)البقرة(٢٢٠ ،
وﻗــال ســبحانه :أ َ َرأ َ ْيــتَ ﱠالــذِي ي َُكــذِّبُ
يم) المـاعون:
ِين * ﻓَ ٰذَلِكَ ﱠالـذِي َيـ ُد ﱡ
ِبال ّد ِ
ع ْال َيتـِ َ
(٢-١
وﻗال عـز مـن ﻗائـل :إِ ﱠن ﱠالـذِينَ َيـأْكُلُونَ
ظ ْل ًما ِإ ﱠن َما َيأْ ُكلُونَ ﻓـِ ﻲ ب ُ
أ َ ْم َوا َل ْال َيتَا َم ٰى ُ
ُطـو ِن ِه ْم
يرا) النساء(١٠ ،
س َي ْ
س ِع ً
َن ً
صلَ ْونَ َ
ارا ۖ َو َ
وﻗال عليه الصﻼة والسﻼم) :مـن وضـع
يده على رأس يتيم رحمة ،كتـب ﷲ لـه بكـل
شعرة مرت على يده حسنة( رواه أحمد وابن
حبان.
يتيمـــا بـــين
وﻗـــال ) :مـــن ﻗـــبض ً
المسلمين إلى طعامه وشرابه؛ حتى يغنيه ﷲ
تعالى ،أوجب ﷲ تعـالى لـه الجنـة ﱠ
البتـة ،إﻻ
أن يعمل ذن ًبا ﻻ يغفر له( رواه الترمذي.
وﻗال ) :أنا وكاﻓـل اليتـيم ﻓـﻲ الجنـة
كهاتين ،وأشار بﺈصبعيه :السبابة والوسطى(
رواه الترمذي.
إلى غير ذلك من هـذه اﻷوامـر اﻹلهيـة،
والتوجيهــات النبويــة ،التــﻲ تفيــد أن رعايــة
اليتيم وكفالته ،واجبة على ذوي القرابات من
العصبات واﻷرحام  .......وﻓـﻲ حالـة الفقـر




يأخذوا بالعﻼج الناجع الذي وضـعه اﻹسـﻼم

ﷲ  ،ﻓﻲ أن يوﻓق أبناء اﻹسﻼم إلى ما ﻓيه

ﻓﻲ اﻹصﻼح والتربية ،ﻓﺈن اﻷوﻻد سينشئون

عزهم وسـعادتهم ،وأن يهـبهم اﻹيمـان الـذي

علـــى الفســـاد ،ويتربـــون علـــى اﻹجـــرام،

يجدون حﻼوته ﻓﻲ ﻗلوبهم ،وأن يلهمهم دائ ًما

ويعتادون كل موبقة ورذيلة ،بل يكونون أداة

الرشــد والســداد ،الــذي يلمــح ﻓــﻲ أﻗــوالهم

هــدم وتخريــب لكيــان المجتمــع ،واســتقرار

وأﻓعالهم ،وأن يجعـل مـنهم أمـة ﻗويـة متينـة

اﻷمة ،وأمن البشرية .ومن الصـعوبة بمكـان

تبنﻲ الحضارة ،وتنشر العلم ،وتبنـﻲ المجـد،

ردهم إلى الجـادة ،وتفهـيمهم الحـق ،والسـير

وترﻓع بسواعدها الفتيّة لواء العزة والنصـر،

بهــم نحــو معــالم الخيــر ،وطريــق الهــدى،

وتحــول اتجــاه التــاريخ ،وتعيــد لهــذه اﻷمــة

والصراط المستقيم.

مجــدها الــدائر ،وعزتهــا الســليبة ،وكيانهــا

ﻓما أجدر اﻵباء والمربين أن يمشوا على
ســنن اﻹســﻼم ،ومنهجــه القــويم ﻓــﻲ تربيــة
اﻷوﻻد ،ومعالجة انحراﻓهم ،وتقويم سلوكهم،
وإصﻼح نفوسهم ،وتثبيت عقيدتهم ،وتلقيـنهم
مبادئ الخير والفضيلة واﻷخﻼق؛ حتى يروا
أبنـــاءهم كالمﻼئكـــة ﻓـــﻲ طهـــر أرواحهـــم،
وصفاء نفوسهم ،ونقاء سـريرتهم ،وامتثـالهم
ﻷمــر ربهــم  ...بــل يكونــون ﻗــدوة صــالحة
لغيــرهم ﻓــﻲ ك ـل مكرمــة وﻓضــيلة ،وإنتــاج
وتضحية ،وخلق وعمل صالح.
وﻻ يسعنﻲ ﻓﻲ الختام إﻻ أن أتضرع إلى

العظيم.
يقول اﻹمام أبو العزائم :
ﻓﺈذا تطهر كــل ﻓـرد مسلم
ُجمعت ﻗلوب المسلمين بحكمة
وتألفت وبجمعها يبدو الـهدى
ويلوح نور الشرع يهدي للتﻲ
ويُعز ﻓرد المسلمين وجمعهم
ﱠ
معـزة
ويذل أهل الكفر بعد
وما ذلك علـى ﷲ بعزيـز ،إنـه باﻹجابـة
جــدير ،وخيــر مســئول ووكيــل ،وصــلى ﷲ
على سيدنا محمد وآله وسلم.

وعجــزهم المــادي ،وجــب علــى الدولــة أن
تتعهده وتشرف على تربيته واﻹنفـاق عليـه؛
ﻓيكـون ذلـك أبعــد لـه عــن التشـرد والضــياع
واﻹهمال.
تلكــم هــﻲ أهــم العوامــل اﻷساســية ﻓــﻲ
انحراف الولد ،وهﻲ عوامل ضارة وخطيرة
 كما علمت  ،-ﻓﺈن لم يتدارك المربون هـذهالعوامل ،وإن لم يستأصلوا أسـبابها ،وإن لـم

قال رسـول ﷲ ) :إنـي لسـت كهيئـتكم،
إنـــي أبيـــت لـــي ُم ْط ِعـــ ٌم يُطعمنـــي وســـاق
يسقيني(.
 -رواه البخاري في صحيحه -






تسعى الحكومة التركية إلى تحسين العﻼقات مع المنطقة العربية بعد فترة
طويلة من الجمود ،وتبدو أنقرة حريصة بشكل خاص على تحسين العﻼقات
مع القاهرة.
قال إبراهيم كالين ،المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
لوكالة بلومبرج" :يمكن فتح فصل جديد ،ويمكن فتح صفحة جديدة في
عﻼقتنا مع مصر ودول الخليج اﻷخرى للمساعدة في السﻼم واﻻستقرار
اﻹقليميين".
قد يكون من السابق ﻷوانه توقع تقارب تركي -مصري دافئ .فالواقع أكثر
تعقيدًا؛ ﻷن التوترات بين البلدين كانت تخفف دائ ًما من خﻼل مصالحهما
المادية.
نظرا لتنافسهما على النفوذ في ليبيا ،ودعم أنقرة لﻺسﻼميين ،واﻻختﻼفات التاريخية بين
ومع ذلك ،من المرجح أن تستمر درجة معينة من اﻻحتكاك ً
تركيا وشركاء مصر اﻵخرين في البحر المتوسط.
كما أن مصر بعد أن أبرمت صفقة حدودية بحرية مع اليونان ،قد تطلب من تركيا إصﻼح العﻼقات مع أثينا قبل أي اتفاقية تركية مصرية جديدة.
مسؤول مصري نفى في تصريحات لوسائل اﻹعﻼم المحلية أي استئناف للمحادثات رفيعة المستوى ،وأشار إلى أن البلدين لديهما بالفعل بعثات
دبلوماسية على مستوى القائم باﻷعمال.
وأضاف المسؤول -الذي لم يذكر اسمه -أن "تطوير العﻼقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة اﻷطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العﻼقات بين
الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومتطلبات اﻷمن القومي العربي".
النظام التركي يتناول قضية المصالحة مع مصر داخليا من منطلق براجماتي ،حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،أن تركيا قد
تتفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط ،اعتمادًا على العﻼقات الجديدة.
يسوق أن مصر احترمت حقوقه .حيث إن مصر احترمت الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط في اتفاق منطقتها اﻻقتصادية
النظام التركي ّ ِ
الخالصة مع اليونان ،وهي خطوة إيجابية.
مؤخرا أن إعﻼن مصر عن طرح مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط راعى المنطقة
كما ذكرت وسائل إعﻼم يونانية
ً
اﻻقتصادية الخالصة التي رسمتها تركيا؛ مما قد يكون عﻼمة على اتفاق محتمل بين أنقرة والقاهرة بشأن هذه القضية.
وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية :إنه على الرغم من أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى مصالحة فورية ،إﻻ أنها تشير إلى أن القاهرة تركت الباب
مفتو ًحا ﻷنقرة ﻹجراء محادثات مستقبلية.
يقول حسين باجي من معهد السياسة الخارجية ،وهو مركز أبحاث في أنقرة :إنه كان من الخطأ دعم اﻹخوان المسلمين ،لكن الحكومة التركية تدرك
اﻵن أن اﻹخوان المسلمين ليس لديهم أدنى فرصة للوصول إلى السلطة مرة أخرى؛ لذلك ﻻ يمكنها اﻻستمرار في هذه السياسة.
وأضاف باجي :لكن كيفية الخروج من هذه السياسة الخاطئة عل ًنا هي مشكلة أردوغان ،فﻼ يمكن لتركيا أن تقول رسميًا :إننا سوف نتخلى عن دعم
اﻹخوان المسلمين ،ربما ببطء ،سيخفف أردوغان من موقفه الرسمي المتمثل في مناهضة السيسي ،لكنه لن يصل في النهاية لمصافحة السيسي أيضًا.
وقال اﻷدميرال التركي المتقاعد جيم جوردنيز :إن مصر تعمل ضد تركيا فقط بسبب سياسة تركيا الخاطئة القائمة على العقيدة ،مثل دعم اﻹخوان
المسلمين ،وعندما تترك تركيا السياسة الدينية ،فإن العﻼقات التركية المصرية ستكون أفضل.
وبدأت تركيا أول خطواتها في إظهار حسن النية لمصر من خﻼل قيامها بإعطاء أوامر لقنوات اﻹخوان في إسطنبول بالتوقف عن مهاجمة مصر،
واﻻلتزام بميثاق الشرف اﻹعﻼمي ،وأعلن العديد منهم نيته مغادرة لتركيا إما إلى بريطانيا أو ماليزيا.



قال اﻷمـين العـام المسـاعد لجامعـة الـدول العربيـة ،السـفير حسـام زكـي :إن عـودة
سوريا لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية ،ستسـهم مـن دون شـك فـي تطبيـع العﻼقـة
أعلن اﻷميـر فيصـل بـن فرحـان آل سـعود ،وزيـر الخارجيـة

السورية العربية ،وبالتالي رفع المعاناة ولو تدريجيا عـن الشـعب السـوري ،مـن خـﻼل

السعودي ،أن بﻼده تطرح مبادرة سﻼم جديدة ﻹنهاء حرب اليمن.

التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه اﻷزمة المستحكمة.
وأضاف زكـي أنـه "قبـل الحـديث عـن عـودة سـوريا إلـى الجامعـة العربيـة ،ينبغـي
الرجوع إلى اﻷسباب التـي أدت إلـى تجميـد عضـويتها ،وبعـد ذلـك ربمـا تبنـى مقاربـة

وأوضح أن "المبادرة السعودية تشمل وقـف إطـﻼق النـار فـي
أنحاء البﻼد تحت إشراف اﻷمم المتحدة".

جديدة ﻹيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السـعودية سـيخفف حصـار مينـاء

وتابع" :التحرك الذي ينبغي أن يحـدث ،هـو تحـرك سياسـي مـنظم لـه شـق إجرائـي

الحديــدة وإيــرادات الضــرائب مــن المينــاء ســتذهب إلــى حســاب

رسمي".
وبشأن التوقيت المﻼئم لعـودة سـوريا ،أوضـح اﻷمـين العـام المسـاعد ،أنـه ﻻ تـزال

مصــرفي مشــترك بالبنــك المركــزي" ،كمــا "سيســمح بإعــادة فــتح

هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سـوريا لمقعـدها ،كمـا أن التوافـق العربـي الكامـل

مطــار صــنعاء لعــدد محـــدد مــن الوجهــات اﻹقليميــة والدوليـــة

حيال هذه المسألة ﻻ يزال غير متوفر ،بحسب تعبيره.
ً
"مثﻼ هناك دول عربية ترى أن أسباب تعليق العضوية ﻻ تزال قائمـة ،طالمـا
وقال:

المباشرة".
وأشــار الــوزير إلــى أن "المبــادرة الســعودية تتضــمن إعــادة

لم يحدث تقدم ملموس على المسار السياسي ،بينما تـرى دول أخـرى أن عـودة سـوريا
للمنظومــة العربيــة يمكــن أن يســهم فــي الــدفع بالحــل السياســي الــذي يشــهد صــعوبات

إطﻼق المحادثات السياسية ﻹنهاء أزمة الـيمن" ،مؤكـ ًدا أن "وقـف

واضحة".

إطﻼق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

وأشــار زكــي إلــى أنــه "بعــد  ١٠ســنوات مــن الصــراع ،ﻻ زلنــا نأمــل حــﻼ سياســيا
لﻸزمة ،خاصة بعد اتضـاح أنـه ﻻ مجـال لحـل عسـكري أو أي حلـول أخـرى بخـﻼف
التسوية والتوافق والتنازﻻت السياسية المتبادلة".

في أول رد من الجماعة علـى المبـادرة السـعودية ،قـال كبيـر
المفاوضــين الحــوثيين ،محمــد عبــد الســﻼم ،فــي حــديث لوكالــة

وكان وزراء الخارجيـة العـرب قـد قـرروا فـي اجتمـاع طـارئ عقـدوه فـي القـاهرة

"رويترز" :إن هـذه الخطـة "ﻻ تتضـمن شـيئ ًا جديـ ًدا" ،إن المملكـة

منتصف نوفمبر ٢٠١١م ،تعليق عضوية سوريا في الجامعة إلى حـين التـزام الحكومـة

"جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحـري علـى

بتنفيذ بنود المبادرة العربية )سكاي نيوز عربية(.

فورا") .روسيا اليوم(.
اليمن ً

أعلن مصدر أمني في مدينة بنغازي الليبيـة ،اغتيـال القائـد العسـكري محمـود الـورفلي ،بعـد اسـتهداف سـيارته
بإطﻼق النار عليها أثناء توجهه إلى منزله.
ويعد محمود الورفلي أحد القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيمي داعش و"أنصار الشريعة" اﻹرهابيين في ليبيـا،
وكان معروفًا بصﻼبته وصموده في مواجهة الميليشيات والجماعات اﻹرهابية.
ً
كمينـا لـه وأطلقـوا
وأكد المصدر أن الورفلي وأخيه أصيبا بجروح خطيـرة ،بعـد أن نصـب إرهـابيون مسـلحون
النيران على سيارته؛ مما أودى بحياته.
وأوضح أن الجهات المختصة انتقلت لموقع الحادث ،حيث تم نقل الـورفلي إلـى المستشـفى ﻹسـعافه ،لكنـه لفـظ
أنفاسه اﻷخيرة قبل تقديم اﻹسعافات اﻷولية له.
وفور وقوع الهجوم ،فرضت قوات اﻷمن طوقًا أمنيـا أمـام مستشـفى " "١٢٠٠التـي اسـتقبلت جثمـان الـورفلي،
وجاري التحقيق للوقوف على مﻼبسات الهجوم.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس ٢٠١٧م ،بتهم تتعلـق
بإعدامات ميدانية في مدينة بنغازي عام ٢٠١٦م )سكاي نيوز عربية(.



أشارت صحيفة "هآرتس" اﻹسرائيلية إلى حماسة حركة "حماس" لفوز بنيامين نتانيـاهو فـي اﻻنتخابـات المرتقبـة ،موضـحة أنـه بتـاريخ
تحـول إلـى شـريك براجمـاتي موثـوق بـه بالنسـبة
إسرائيل ،ثﻼثة رؤساء وزارة فقط أجروا محادثات علنية مع حمـاس ،إﻻ أن الوحيـد الـذي
ّ
إليها هو بنيامين نتنياهو ،مشيرة إلى أن قادة حماس فـي غـزة يـرون فـي نتنيـاهو العـدو العلنـي ،اﻷفضـل مـن بـين اﻷسـوأ واﻷقـل شـرا فـي
اﻻنتخابات اﻹسرائيلية.
وأضافت الصحيفة إلى أن غالبية قادة "حماس" قد أعربوا خﻼل اجتماع لمجلس الشورى للمنظمة عن تفضيلهم نتنياهو مقارنة بـاﻵخرين
وذلك في منتصف فبرايـر ٢٠١٩م ،مؤكـدة أن عﻼقـة "حمـاس" مـع إسـرائيل بـدأت منـذ مـارس ١٩٨٨م ،بعـد لقـاء جمـع وزيـر الخارجيـة
اﻹسرائيلي شيمون بيريز والدكتور محمود الزهار ،أحد أبرز مؤسسيها ،ومن ثم دعاه وزير الدفاع اﻹسرائيلي حينهـا إسـحق رابـين ﻻجتمـاع
إلى جانب شخصيات فلسطينية أخرى ،إذ اقترح الزهار على اﻹسرائيليين اﻻنسحاب من غزة ،وبعد ستة أشهر اﻻنسحاب من الضفة الغربيـة
والقدس الشرقية وتسليم سلطة اﻷراضي إلى طرف ثالث.
وربطت الصحيفة بين هذه اﻻجتماعات والتي كانت جـز ًءا مـن اﻻستشـارات المنتظمـة بـين المسـؤولين اﻹسـرائيليين والفلسـطينيين غيـر
المنضويين في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات ،وبين ص ّد الحكومـات اﻹسـرائيلية المتعاقبـة ،ﻻ سـيما اليمينيـة منهـا منظمـة
ومولتها ﻹضـعاف المنظمـات الفلسـطينية اليسـارية
التحرير ،قائلة :إنه منذ عام ١٩٧٨م ،شجّعت إسرائيل جزئيا مجموعات إسﻼمية في غزة ّ
والعلمانية.
وفي معرض تأكيدها على مصلحة "حماس" في فوز ناتنياهو ،أشارت الصحيفة إلى أن الحركة ترى فـي نتنيـاهو شخصـية براجماتيـة ﻻ
تتمتّع بتأثير أو وزن عسكري كبير على الرغم من ماضيه في الكوماندوس ،وذلك ﻷنه لم يكن من بين الجنراﻻت اﻹسرائيليين السابقين الذين
دخلوا معترك السياسة ،بالتالي تعتبره يسعى إلى تج ّنب الحرب والمواجهة والمشكﻼت ،في حين يعتبر نتنياهو أن سيطرة حماس على غزة ﻻ
يؤ ّهل السلطة الفلسطينية لتكون شريك سﻼم مع إسرائيل؛ ﻷنها ﻻ تمث ّل الفلسطينيين كافة" ،بالتالي تتﻼقى "حماس" ونتنياهو على إبقاء الوضع
الفلسطيني على حاله ،ما يضمن استمرار سيطرة الحركة على غزة واستخدام نتنياهو العداء العلني سياسيا
وأشارت إلى أنه خﻼل السنوات العشر التي ترأس بها نتنياهو الحكومة ،أقامت "حمـاس" وإسـرائيل معادلـة ردع مشـتركة ،بحيـث تمنـع
الحركة الفصائل المسلحة من الهجوم على إسرائيل لتفادي أي ر ّد من قوات الحرب اﻹسرائيلية .في المقابل ،يمكن لقادة "حمـاس" التنقـل مـن
دون الخوف من اﻻغتياﻻت ،واثقين بأن نتنياهو يعمل على تﻼفي أي تصعيد.

أعلنت دولة اﻹمارات تأسيس صندوق بقيمة  ١٠مليارات دوﻻر لدعم اﻻستثمارات في إسرائيل.
ويأتي ذلك بعد نقاش بين رئيس الوزراء اﻹسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،وولي عهد اﻹمارات ،محمد بن زايد ،خﻼل مكالمة هاتفية حول
سبل دعم اﻻقتصاد اﻹسرائيلي وتوثيق التعاون بين الجانبين.
وقالت وكالة اﻷنباء اﻹماراتية الرسمية :إن الصندوق سيركز على اﻻستثمارات اﻹستراتيجية ،وعلى رأسها قطاعات الطاقة والفضاء
والصحة والتقنية الزراعية.
وكان نتنياهو قد أجل زيارة لﻺمارات بعد توتر مع اﻷردن التي رفضت منح طائرته اﻹذن بعبور أجوائها.
وقال نتنياهو خﻼل مؤتمر صحفي" :لم يكن باﻹمكان القيام بزيارتي إلى اﻹمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحﻼتنا الجوية
وذلك بسبب الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل" .وأضاف "تسوية اﻻختﻼف مع اﻷردن استغرقت عدة ساعات ونحن نستطيع التحليق،
أنا أستطيع التحليق في سماء اﻷردن وحتى بعد تحقيق هذا التنسيق ،لم يكن باﻹمكان القيام بهذه الزيارة".
وأردف "لذلك تحدثت مع الشيخ محمد بن زايد ،واتفقنا على زيارة أخرى في القريب العاجل" )بي بي سي(.





وليﻛن ﻋقﻠك وزيرك الذي يـدﻋوك إلـﻰ الهـدى ،ويعصـمك

ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

من الردى .ألجم هواك ﻋن الفواحش ،وأطﻠقه في المﻛـارم،

 -ال ﱡنصح بين المﻸ تقريﻊ.

فإنك تبر بذلك ﺳﻠفك ،وتشيد شرفك.
وقال المعتمر بن ﺳـﻠيمان :ﻋﻠيـك بـدينك ففيـه معـادك،

خاطب ِﺳ ِ ّركَ .
 ﻻ تُن ِﻛحَ
 -من زاد أدبه ﻋﻠﻰ ﻋقﻠه ﻛـان ﻛـالراﻋي الضـعيف مـﻊ

وﻋﻠيك بمالك ففيه معاشك ،وﻋﻠيك بالعﻠم ففيه زينك.



الغنم الﻛثير.
ض ِّيقة العمﻰ اﻷصغر.
 ال ﱠدار ال ﱠ ال ﱠنمام جﺳر ال ﱠش ِ ّر.

قــال اﻹمــام المجــدد الﺳــيد محمــد ماض ـي أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
الصـ َيا ُمِ :ج َهـا ٌد ِب ْال ِج ْﺳـ ِمَ ،و ِﺳـ َيا َحةٌ ِب ْال َع ْقـ ِلَ ،و ُم َشـا َه َدة ٌ
ِّ -

 -ﻻ تَ ِشن وجهُ العفو بالتقريﻊ.



وح.
ِب ﱡ
الر ِ
ِي ت َْركٌ فِي ْال َحقِيقَ ِة.
 ال ِ ّص َيا ُم :ه َُو ا ْلف َِري َ
ضةُ الﱠتِي ه َ

قال أﻋرابي من بني ُم ﱠرة يعظ اب ًنا له وقد أفﺳد ماله فـي

ق ْالعَا َدةِ مِ نَ ﱠ
الطب ِْﻊ.
 ال ِ ّصب ٌْر َ
ص َيا ُمَ :
ﻋﻠَﻰ خ َْر ِ

الشراب :ﻻ الدهر يعظك ،وﻻ اﻷيام تنذرك ،والﺳاﻋات تعد
ﻋﻠيــك ،واﻷنفــاس تعــد منــك ،أحــب أمريــك إليــك أردهمــا
بالمضرة ﻋﻠيك.
وﻋن أبي بﻛر بن دريد قال :أخبرنـا ﻋبـد الـرحمن ﻋـن

ﺳــا ِن ﱠي ِة َب ْعــ َد التﱠ َجــ ﱡر ِد ِمــنَ
 ِّاﻹ ْن َ
الصــ َيا ُم :التﱠ َجــ ﱡر ُد ِمــنَ ِ
ص ْو ًما فَﻠَ ْن أُﻛ َِّﻠـ َم
ْال َح َي َوا ِن ﱠي ِة قَا َل تَ َعالَﻰِ  :إ ّنِي َنذَ ْرتُ ل ﱠ
ِﻠرحْ َم ِن َ
ْال َي ْو َم ِإنﺳِيا) مريم.(٢٦ :
ﺳا ِن ﱠي ِة ِل ِ
ﻼ ِتّ َحا ِد ِب ْال َمﻛ ََانـ ِة
ص َيا ُمُ :خ ُرو ٌ
 ال ِ ّج َ
اﻹ ْن َ
ﻋ ْن َم ْرتَ َب ِة ِ

ﻋمــه قــال :ﺳــمعت رجـﻼً يقــول :الحﺳــد مــاحﻖ لﻠحﺳــنات،
والزهو جالب لمقت ﷲ ومقت الصالحين ،والعُجب صارف
داع إلﻰ التخمط والجهل والبخل أذ ﱡم
ﻋن اﻻزدياد من العﻠمٍ ،
اﻷخﻼق وأجﻠبها لﺳوء اﻷحدوثة.
ﺳـفرا
وقال أيضًا :ﺳمعت رجﻼً يوصي آخـر وقـد أراد
ً
فقــال لــه :آثــر بعمﻠــك معــادك ،وﻻ تــدع لشـهوتك رشــادك.

ْال َمﻠَ ُﻛو ِت ﱠي ِة.
ﻋ ﱠمـا
ص َيا ُم :تَجْ ِري ٌد مِ ﱠمـا يُن ِ
 ال ِ ّﺳـا ِن ﱠيةََ ،وت َْخﻠِيـةٌ َ
اﻹ ْن َ
َاﺳـبُ ِ
صــ َو ِر
ِصــا ٌل ِب َعــالَ ِم الَﻼﱠ ُهــو ِ
يُن ِ
ت ِفــي ُ
َاﺳــبُ ْال َمﻠَﻛ ﱠِيــةََ ،واتّ َ
ﺳوتَِ ،وه َُو ْال َع َجبُ ْالعُ َجابُ .
ال ﱠنا ُ
ار
اضـةٌ ت ْ
 َِّصـفُو ِب َهـا الـ ﱠن ْف ُ
الصـ َيا ُمِ :ر َي َ
س؛ فَتَتَﻠَ ﱠقـ ٰﻰ أ َ ْﺳـ َر َ
ْالقُد ِْس.



 سماحة موﻻنا اﻹمام المجـدد حجـة اﻹسـﻼم
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى
سـ ﱠركُ ْم ,ونفعنـا ﷲ بكـم,
أبو العزائم  -قـدس ﷲ ِ
وجعلكم وليا مرشدًا لطﻼب العلم النـافع – يظـن
كثير من الناس أن الصوم مجرد أمر إلهى يجب
أن نتعبـد بــه ،ويراعـون فيــه اﻷحكـام الشــرعية
دون معرفة الحكمة من وراء هذا الـركن الهـام،
الح َكـم المتعـددة للصـوم
فنو ﱡد من سماحتكم بيان ِ
)الصــــحية  -اﻻجتماعيــــة  -الشــــرعية( عنــــد
أصــحاب المقامــات المختلفــة حتــى ننتفــع بهــذه
الفريضة.

فأجاب سماحته قائﻼً:

يا بنى :إن ﻟلصوم حكم خمس:


وتشــــمل حكمــــة صــــحية ،وحكمــــة
اجتماعية ،وحكمة شرعية.

 -١حكمة الصيام الصحية:
معلــوم أن اﻟمعــدة بيــت اﻟــداء ،واﻟحميــة
رأس اﻟـــدواء ،وأن أكثـــر اﻷمـــراض ســـببه
اﻟمعدة؛ وﻟـذﻟك فـإن اﻟطبيـب يـأمر اﻟمـريض
بتــرك اﻷكــل واﻟشــرب فــى كــل اﻷمــراض،
واﻟخــﻼق اﻟعظــيم أرحــم بخلقــه مــن أنفســهم،
ومن رحمته بهم أمرهم بترك اﻷكل واﻟشرب
نهارا فـى رمضـان؛ ﻟتقـوى
ومﻼمسة اﻟنساء
ً
اﻟمعدة وتصح اﻟجوارح ويتوفر اﻟـدم ،رحمـة
بهــم وعنايــة منــه ســبحانه ،وقَ ِب ـ َل مــنهم هــذا
اﻟعمل عبادة ﻟه سبحانه ووعدهم عليه باﻟنعيم
اﻟمقيم ،فسبحان من أمرنا بما هـو خيـر ﻟنـا -
وهو اﻟغنى عنا وعن أعماﻟنـا  -وأثابنـا عليـه
باﻟجنة ،وعبد يكرمـه مـوﻻه فيـأمره بمـا هـو
صــحة وعافيــة وخيــر ،ثــم يتفضــل فيعطيــه
اﻟجنة جزاء ﻟلعبد على ما هو نفع ﻟه ،واﻟعبـد
اﻟلئيم يظلم نفسه فيخاﻟف ربه فيقـع فـى بﻼيـا
اﻷمــراض فــى اﻟــدنيا وشــديد اﻟعــذاب يــوم
اﻟقيامة ،أسأﻟه سبحانه أن يعلمنا حكمة اﻟعبادة
ويعيننا عليها حتى نسعد فى اﻟدنيا واﻵخرة.
بينـــت حكمـــة اﻟصـــيام اﻟصـــحية ﻟـــيعلم
اﻟصــائم أنــه إنمــا يصــوم ﻟصــحته وعافيتــه؛
وﻷن كل عضو من أعضاء اﻟجسـم يسـتريح
عنــد اﻟنــوم إﻻ اﻟمعــدة واﻟقلــب ،فجعــل ﷲ
اﻟصــيام راحــة ﻟلقلــب وراحــة ﻟلمعــدة؛ ﻷن
اﻟصــائم ﻻ يحتــاج إﻟــى حركــة تجهــد اﻟمعــدة
ﻟلهضم ،وﻻ يتوﻟد دم غليظ مـن كثـرة اﻷكـل
يتعب اﻟقلب.

 -٢حكمة الصيام اﻻجتماعية:
معلــوم أن اﻹنســان ﻻ يمكنــه أن يقــوم
بنفســه بجميــع ﻟوازمهــا كاﻟحيوانــات اﻟتــى ﻻ
يحتاج فرد من أنواعها إﻟى مساعدة غيره فى
جميع ﻟوازمه ،فاﻹنسـان اﻟواحـد يحتـاج إﻟـى
كثيـــر مـــن اﻷنـــاس واﻟحيوانـــات واﻵﻻت
اﻟبخارية واﻟكهربائية فى نيل ما ﻻ بد ﻟه منـه
قال سبحانهَ  :وتَعَ َاونُواْ َعلَى ْاﻟ ِ ّبر َواﻟتﱠ ْق َوى
)اﻟمائدة ،(٢ :إذا تقرر ذﻟك:



فالصــيام :يكســب قلــب اﻷغنيــاء رحمــة
باﻟفقراء ،وقلب اﻟرؤساء عطفًا على اﻟعمـال،
وقلب اﻟملوك شفقة باﻟرعية؛ فيصبح اﻟمجتمع
كما قال سـبحانه وتعـاﻟىُ  :ر َح َمـاء َب ْيـ َن ُه ْم
)اﻟفــتح ،(٢٩ :وغنــى ﻟــم يــذق أﻟــم اﻟجــوع
واﻟعطش؛ كيـف يـرحم اﻟفقـراء؟ ورئـيس ﻟـم
عا ﻟســـلطان
يحـــس بفقـــد مشـــتهياته خضـــو ً
اﻟشريعة؛ كيف يحسن إﻟى من وﻻهم عمله؟!
وملك ﻻ يجاهـد نفسـه باﻟصـيام؛ كيـف يعـدل
فى رعيته ويمنح اﻷمة اﻟحرية واﻟمساواة.
فالصيام :هو اﻟعمل اﻟـذى يزكـى اﻟـنفس
ويهــذبها ،ويجعــل اﻹنســان يحــس بأنــه عبــد
مقهور ﻟقهار قـادر ،وعابـد ﻟمعبـود قـوى ،ﻻ
فــرق بــين اﻟغنــى واﻟفقيــر عنــده ،واﻟملــك
واﻟمملوك ﻟديه.
فــإذا نحــن تركنــا اﻟصــيام انقلبــت اﻟــنفس
نفسـا إبليسـية أو وحشـية،
اﻹنسانية فصارت ً
فأفسدت اﻟمجتمـع بقـدر مـا تطيقـه مـن تنفيـذ
أغراضــها ﻟنيــل شــهواتها .فاﻟمســلم تــارك
اﻟصيام شر علـى اﻷمـة ،شـر علـى اﻟـوطن،
شر على أسرته وعلى نفسه.
وأمــة تــرى مســل ًما يفطــر رمضــان وﻻ
تقوم فى وجهه مشنعة عليـه ﻟيرتـدع ،فتحـت
علــى نفســها أبــواب غضــب ﷲ تعــاﻟى؛ ﻷن
اﻟمفطــر فــى رمضــان دون عــذر شــرعى
أغضـب ربــه سـبحانه بمخاﻟفــة أمـره ،ونبيــه
 بترك اﻟتشبه به  -ورجل يغضب ربـه
كيف يرضـى واﻟديـه أو قومـه؟ وﻟعـل اﻟـذين
ب ﱡحوا حناجرهم بقوﻟهم) :يحيـا اﻟـوطن( وهـم
يحــــاربون اﻟشــــريعة ويعقــــون اﻟواﻟــــدين
ويقطعـــون اﻷرحـــام -ظهـــرت ﻟهـــم نتيجـــة
أعماﻟهم بتسليط اﻷعـداء علـيهم ،وﻟـو عملـوا
بأوامر دينهم وبوصايا نبيهم ﻟجمعهم سـبحانه
ﱠ
وأعـزهم وأذ ﱠل أعـداءهم ...قـال
على اﻟحـق،
صــ ُر إِﻻﱠ ِمــ ْن عِنــ ِد ﷲِ
ســبحانهَ  :و َمــا اﻟ ﱠن ْ
)اﻷنفال.(١٠ :
فالصــيام :عمــل يكســب اﻟصــائم رحمــة
وعـــزة واســـتجابة ﻟلـــدعاء ،وبـــذﻟك يســـعد
اﻟمجتمـــع ،وتتحـــد اﻟكلمـــة ،وتصـــبح اﻷمـــة
ً
رحيمـا
عطوفـا
كاﻷسرة ،يكون رئيسها واﻟ ًدا
ً
واثقًا ببنيه ،وتكون اﻷمة أبنـاء بـررة واثقـين
بواﻟدهم ،وتلك اﻟنتائج مقدماتها اﻟقيـام بأحكـام
اﻟشرع اﻟحنيف.

 -٣حكمة الصيام الشرعية:
عا أن اﻹنسـان هـو اﻟمخلـوق
معلوم شـر ً
اﻟوســط بــين عــاﻟم اﻷرواح اﻟمجــردة وعــاﻟم
اﻟحيوان ،وهو خليفة ربه فـى اﻷرض منحـه
ما به يسخر كل اﻷنواع اﻟتى تحيط بـه فهـى
مخلوقة ﻟه ،ﻻ فرق بين ما فى اﻟسموات مـن
اﻷفﻼك واﻷمﻼك واﻟجنة وغيرهـا ،ومـا فـى
اﻷرض مــن اﻟجمــادات واﻟنبــات واﻟمعــادن
واﻟحيوانــات ،ومــا فــى اﻷجــواء مــن اﻟهــواء
واﻷمطار واﻟسـحب ..فاﻹنسـان فـى اﻟحقيقـة
ونفس اﻷمر ﻟه كل شﻲء؛ ﻷنه سبحانه خلـق
اﻷشياء وهو غنى عنها ،ومن نظر بعقله فى
اﻟعاﻟم أعﻼه وأسفله يظهر ﻟـه أنـه خلـق ﻟنفـع
اﻹنسان ،وبقدر مـا يناﻟـه اﻹنسـان مـن اﻟعلـم
تكون ﻟه اﻟقدرة على تسخير جميع اﻟكائنـات،
فقد يبلـغ اﻹنسـان بعقلـه أن يقهـر كـل شـىء
ﻟينتفع به ،وقد يبلغ بتزكية نفسه مقا ًما تخدمه
علمـا
فيه اﻟمﻼئكة ،وﻟـو علـم اﻹنسـان نفسـه ً
مؤي ًدا بنور اﻟكشف ﻟتضاءﻟت فى عينه أكمـل
مراتب اﻟدنيا ،واضمحل فى نظـره كـل خيـر
وفر بهمة ﻟنيل كماﻟه اﻟروحـانى ﻟيفـوز
فيها ،ﱠ
بــاﻟخير اﻟحقيقــى فــى جــوار اﻷطهــار حيــث
اﻟبقاء فـى مسـرات اﻟحيـاة ،وصـفاء اﻟعيشـة،
آنسة روحه بمـا يجانسـها مـن عـاﻟم اﻟطهـر،
وعقله بما يشاكله من جمال اﻵيات ،وجسـمه
بما يطيب به من ملذات ومسرات ،مـن غيـر
شــوب أو عنــاء أو جهــاد ،وﻻ كــدر انقطــاع
وزوال.
الصيام :اقتضـته حكمـة إيجـاد اﻹنسـان
ممتعًا بكل اﻟحقائق ،ومعلوم أن شـكر اﻟنعمـة
متعين على كل منعم عليه ،ففرض ﷲ تعاﻟى
اﻟصــيام ﻟنشــكره ســبحانه علــى نعمتــه علينــا
بتسـخيره مـا فـى اﻟســموات ﻟنـا مـن اﻷفــﻼك
واﻷمـــﻼك واﻵيـــات واﻷســـرار ،وتســـخير
اﻟســحاب وتصــريف اﻟريــاح ،وﻟمــا كانــت
أرواحـا مجـردة
اﻟمﻼئكة اﻟتﻲ سخرها ﷲ ﻟنا
ً
ﻻ تأكل وﻻ تشرب وﻻ تﻼمس اﻟنساء ،تقـوم
ﻟنــا بمــا ﻻ غنــى ﻟنــا عنــه ،وكــذﻟك اﻷفــﻼك،
ﻟزمنــا أن نتقــرب إﻟــى ﷲ اﻟمــنعم اﻟمتفضــل
علينا بترك اﻷكل واﻟشرب عبادة ﻟه سبحانه،
فإننا نشكره على تسخير مﻼئكته وأفﻼكه ﻟنا.
وهى أول حكمة من حكم اﻟصيام.




أن اﻟصــائم يتحقــق أنــه عبــد مملــوك
بطبعه ،إذا أمره بترك ضرورياته؛ ﻷن اﻟعبد
ﻻ يتصرف  -وﻻ فى نفسه  -إﻻ بأمر سـيده،
وفى ذﻟك من اﻟسـعادة ﻟلعبـد اﻟتـى مـن أجلهـا
رضوان سيده عنـه ،وإسـباغ إحسـانه عليـه،
ممـا ﻻ يمكــن ﻟــﻸرواح أن تشـهده وهــى فــى
عاﻟم اﻷشباح.


أن اﻟصـــائم أشـــبه اﻟمﻼئكـــة ،فتكـــون
سا نورانيا
ﻟروحه ملكوتية تقتبس فيها نفسه قب ً
ملكوتي ـا تجمــل بــه اﻟعقــل واﻟحــس واﻟجســم،
ـوارا مــن اﻟحكمــة اﻟعليــة،
فــيلحظ اﻟصــائم أنـ ً
وأسرارا من اﻵيات اﻟمنبلجة فى نفسـه وفـى
ً
اﻵفاق ،فيميل بكليته إﻟى اﻟفضائل اﻟتى تجعله
ً
متخلقــا بأخﻼقــه ،متصــفًا
قريبــا مــن ربــه،
ً
بصــفاته مــن اﻟرحمــة واﻟعطــف واﻟحنــان،
عا إﻟى نيل
واﻹحسان واﻟعلم واﻟعرفان ،مسار ً
كماﻟه اﻟروحانﻲ؛ ﻟينفـع نفسـه وأهـل عصـره
بما يناﻟه من هذا اﻟخير.


أن اﻟصــائم يشــعر مــن نفســه أنــه تشــبه
بأفضل اﻟرسل عليه وعليهم اﻟصﻼة واﻟسﻼم،
فيكون ﻟه من اﻟفرح واﻟبهجة وعلو اﻟهمـة مـا
يجعله يكره اﻟمعاصـى ،ويتباعـد عـن ضـرر
اﻟخلق ،ويحسن إﻟـى مـن أسـاء إﻟيـه ،وبـذﻟك
ً
آنسـا بمعيـة اﻷخيـار
يعيش
عزيزا فى اﻟدنياً ،
يوم اﻟقيامة.


هــى أن اﻟصــائم بإمســاكه عــن ﻟــوازم
اﻟحيوانية ،يقل نومه وينشط ﻟعمارة اﻷوقـات
باﻟعبــادة وتحصــيل اﻟعلــم ،وتــﻼوة اﻟقــرآن،
وتزهد نفسه فى شـهوات اﻟحيوانـات ،ومـﻼذ
اﻟبشـرية ومقتضــيات اﻹبليسـية؛ حتــى يكـون
فى نومه مشاه ًدا ﻟما تقتبسه روحه من اﻟعـاﻟم
مراقبــا ربــه ،وبــذﻟك
اﻷعلــى ،وفــى يقظتــه
ً
تنكشــف ﻟــه غيــوب بمــا يــرد علــى قلبــه مــن
اﻟــروح ﻟصــفائها وراحتهــا مــن عنــاء تــدبير
مجانســا
اﻟجســم اﻟشــهوانﻲ ،فيكــون اﻟجســم
ً
ﻟلروح ،وفى هذا اﻟمقام يكون اﻹنسان أفضل
مـــن اﻟمﻼئكـــة؛ ﻷنـــه مجاهـــد ،واﻟمﻼئكـــة
مفطورون على اﻟخير ،وذﻟك فضل ﷲ يؤتيه
من يشاء وﷲ ذو اﻟفضل اﻟعظيم.


ابني مستقبل اﻷمة :إن ﷲ جعل أسباب حاجات العاقل وحيل عجزه في الدنيا التي جعلها دار تكليف
وعمل ،كما جعل اﻵﺧرة دار قرار وجزاء؛ فلزم لذلك أن يصرف اﻹنســان إلــى دنيــاه حظـا مــن عنايتــه؛
ﻷنه ﻻ غنى له عن التزود منها ﻵﺧرته ،وﻻ له ب ّد من س ّد الﺧلة فيها عند حاجته.
عزيزي مستقبل اﻷمة :ليس في هذا القول نقص لما ذكرناه قبل :من ترك فضولها وزجر النفس عن
الرغبة فيها؛ بل الراغب فيها ،ملوم وطالب فضولها مذموم ،والرغبة إنما تﺧتص بما جاوز قدر الحاجة،

والفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية .وقد قال ﷲ تعالى لنبيه  :
) الشرح ،(٨ ،٧ :قال أهل التأويل :فإذا فرغت من أمور الدنيا فانصب إلى عبــادة
*
ربك ،وليس هذا القول منه ترغيبًا لنبيه  فيها ،ولكن ندبه إلى أﺧذ البلغــة منهــا .وعلــى هــذا المعنــى
قال ) :ليس ﺧيركم من ترك الدنيا لﻶﺧرة ،وﻻ اﻵﺧرة للدنيا ،ولكن ﺧيركم من أﺧذ من هذه وهذه(.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردي ط – ١٦ .القاهرة



لما أراد النبي  أن يحج ،أتى بِ َر ْح ٍل َر ّ
ث وعليه قطيفة ﻻ تساوي أربعة دراهم.
فقال الصحابة:
يا رسول ﷲ ،نُ َﺟ ِ ّهز لك ما هو أفضل.
فقال النبي :
)ﻻ( ،ثم دعا:
سمعة(.
)اللهم حﺟة ﻻ رياء فيها وﻻ ُ
]أخرﺟه ابن ماﺟة )[(٢٩٩٣ ،٢٨٩٠

أكــــد بــــاحثون أمريكيــــون أن
إضافة مستخلصـات نبتـة إكليـل
الﺟبل إلى اللحوم يقلل من خطر
العوامل المسببة للسرطان التـي
يمكــن أن تتشــكل خــﻼل عمليــة الطــبخ ،حيــث تتكــون
اﻷمينــات الحلقيــة غيــر المتﺟانســة عنــد طهــو اللحــوم
واﻷسماك على درﺟة حرارة مرتفعة عند شي اللحـوم أو
قل ِّيها مثﻼً ،وأنه يمكن تصنيف المواد التي تنتج عـن هـذه
العملية ضمن فئة المواد المسرطنة.
وقــارن الباحثــان كانيثــابون بوانﺟوســومبات ،وســكوت
سميث بين  ٥مستخلصات من نبتة إكليل الﺟبل مع مزيج
يتألف من المياه واﻹيثانول من أﺟل معرفة قـدرتها علـى
تكــوين اﻷحمــاض فــي طبــق مــن لحــوم البقــر ،وتبــين
للباحثين أن إضافة مستخلصات إكليل الﺟبل إلـى اللحـوم
يمكــن أن تخفــض بنســبة كبيــرة عمليــة تشــكل المــواد
المسرطنة عند الطهو.



وأ ُ ّمته فقط؛ ﻷن الحوادث الكبـري )أيـّ ام ّ ( هـي
مصـــاديق لفاعليـــة ســـنن ّ فـــي المجتمعـــات



وهكـــذا نجـــد فـــي الســـنة النبويـــة الشـــريفة
تعظيمهــا لﻸيـــام التـــي حصــلت فيهـــا اﻷحـــداث
العظيمة ،ومن ذلك ما رواه مسلم فـي فضـل يـوم
الجمعــة عــن رســول ﷲ  قــال) :خيــر يــوم
طلعــت عليــه الشــمس يــوم الجمعــة فيــه ُخ ِل ـق آدم
وفيه أُدخل الجنّة(
فإذا كان المنشأ في تقديس اﻷيّام يعود للحدث
اﻹلهي المبارك الذي حصل فيها؛ فلمـاذا ﻻ يكـون
ً
مباركــا يســتحق
يومــا
ي ً ،
يــوم مولــد النبــ ّ
التقديس ويكون اﻻحتفال به من هذا القبيل؟
خاصة وقد ورد اﻷمر اﻹلهي بالتـذكير بأيـام
وسـى بِآيَات َِن ـا أ َ ْن
سـ ْلنَا ُم َ
﴿ولَ َق ـ ْد أَرْ َ
ﷲ ،قــال تعــالىَ :



أَ ْخـ ِر ْج قَ ْو َمـكَ ِمـنَ ال ﱡ
ت إِلَـى ﱡ
ور َوذَ ِ ّكـرْ ُه ْم
ظلُ َمـا ِ
النـ ِ
ور﴾
ﱠار َ
بِأَي ِﱠام ﱠ ِ إِنﱠ ِفـي ذَ ِلـكَ َﻵ َيـا ٍ
شـ ُك ٍ
صـب ٍ
ت ل ُِكـ ِّل َ
]إبراهيم.[٥ :
ومن المتيقّن) (١أنّ ك ّل اﻷيّام هـي ّأيـام ّ إﻻّ
أ ّن )أيّام ّ ( قـد أُطلقـت فـي اﻵيـة الكريمـة علـي
فأيـام
صة ،للدﻻلة علي عظمتها وأهميتهـاّ ،
أيّام خا ّ
ّ هي جميع اﻷيّام العظيمة في تاريخ اﻹنسـانية.



فك ّل يوم سطعت فيه اﻷوامر اﻹلهيّة وجعلت بقيـة
اﻷُمور تابعة لها ،هي من أيّام ّ ،
ومعني ذلك أنّ التذكير بأيّام ّ أمر مطلـوب
ومحبوب عند ّ  ،إذ ﻻ يختصّ يوم الدنيا بموسي



البشــرية ،لــذا يكــون التــذكير بهــا مــن مهمــات
الرسول  ،وجانبًا من تبليغه وتربيته ﻷ ُ ّمته.
ولــم يكــن التــذكير والــوعظ هنــا ّ
بأيــام ّ
العظيمة كيفما اتّفـق ،وإ ّنمـا التـذكير كـان مطلوبـً ا
بأيّام معروفة في حوادثها .ومعني اﻵية :عِظهم يا
رســول ّ بالترغيــب والترهيــب ،فالترغيــب أن
يذ ّكرهم بما أنعم ّ عليهم ،وعلي َمن كـان قـبلهم
م ّمن آمن بالرسل فيما سلف من أحداث يوم الـدنيا
المقرونة بـالحوادث العظيمـة مثـل مـا نـزل بعـاد
وثمــود وغيــرهم .وأن اﻷحــداث فــي حـ ّ
ـق موســي
منها محنة وبﻼء ،ومنها نعمة وانتصار .وقد ذكر
القرآن الكريم بـأنّ ّ
العلـة مـن وراء التـذكير بهـذه
سا وآيات لكل صـبار
اﻷحداث لغرض كونها درو ً
شــكور ..فهــي ذات نتــائج إيجابيــة وتربويــة فــي
طريــق إيجــاد أنــاس صــابرين وشــكورين ،فــبهم
تنجح اﻷ ُمة وتنتصر علي أعدائها وتفـوز بتطبيـق
الرسالة اﻹلهية بشكل صحيح.
مــرت
واﻷُمــة اﻹســﻼمية فــي تاريخهــا ،قــد ّ
بحــوادث ووقــائع كبــري ،كانــت محــﻼ للعبــرة
واﻻتّعــاظ ،فمنهــا ّأيــام نعمــة ،ومنهــا ّأي ـام محنــة
ي  فـــي حيـــاة
وبـــﻼء ،ويـــوم وﻻدة النبـــ ّ
اﻷيـام التـي أنعـم
المسلمين يُعد حدث ًا عظي ًما ومـن ّ
ّ بهـــا ﻻ علـــي المســـلمين فقـــط ،وإنّمـــا علـــي
اﻹنسانية جمعاء ،كباقي اﻷيّام التـي تكـون مـور ًدا
للتـــذكير ،فيـــأتي اﻻحتفـــال كممارســـة عباديـــة
ومصــداقًا لــذكر الــنعم التــي مــنﱠ ّ بهــا علينــا



وتطبيقًا لمضمون اﻵية الكريمة.
وقد أشار القرآن الكريم إلى كون يوم الوﻻدة
في حياة اﻷنبياء يو ًما مهما ومبار ًكا  -على عكس
ما يورد ابن تيمية وأتباعه الذين يقللون من شأنه،
ويعتبــرون انتصــارات المســلمين فــي غــزواتهم
أفضل منه  -فقد سلّم ّ على نبيّه يحيى في هـذا


عن العلم ،وإنما الهوى هو الذي حمل المعتـرض

علَ ْيـ ِه َيـ ْو َم ُو ِلـ َد َو َيـ ْو َم يَ ُمـوتُ
﴿و َس َﻼ ٌم َ
اليوم ،فقالَ :
َو َيــ ْو َم يُب َْعــ ُ
ث َحيــا﴾ ]مــريم ،[١٥ :ونبيّنــا أفضــل

وقـــال العﻼمـــة الحـــافظ شـــمس الـــدين بـــن

اﻷنبياء ،فﻼ ب ّد أن يكون يـوم وﻻدتـه أشـرف مـن

الجزري في )عرف التعريـف بالمولـد الشـريف(

التفت القاضي إلي ،وقال :ما تقول؟

يوم وﻻدة غيره من اﻷنبيـاء ،والتـذكير بـه يكـون

بعد ذكره قصة أبي لهب مع ثويبة) :فإذا كان هذا

قلت :ﻻ أجد ما أقول لـك سـيدي القاضـي إﻻ

أكبر حج ًما وعطا ًء من التذكير بوﻻدة غيره ،فإنّه

أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في

أن ابن تيمية استعمل كل الوسائل التي يحـرم بهـا

اليوم الذي أنعم ّ به علي البشرية بخاتم اﻷنبيـاء

النــار بفرح ـه ليلــة مولــد النبــي  فمــا حــال

علي اﻹطﻼق.

المسلم الموحد من أمته عليه السﻼم ،يسر ويفـرح

بــل قــد ورد فــي النصــوص مــا يبــين أهميــة

بمولــده ويبــذل مــا تصــل إليــه قدرتــه فــي محبتــه

وعظمـة اليـوم الـذي ولـد فيـه رســول ﷲ ،

؟ لعمري إنما يكون جزاؤه مـن ﷲ الكـريم

ففي الحـديث الـذي رواه مسـلم فـي صـحيحه فـي

أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم().(٣

على الدخول فيما ﻻ يتقنه).(٤

اﻷمــة مــن إحيــاء مثــل هــذه المناســبات العظيمــة
والفرح فيها بفضل ﷲ تعالى ،كمـا قـال تعـالى﴿ :
ض ِل ﷲ َو ِب َر ْح َم ِت ِه فَ ِبذَلِكَ فَ ْل َي ْف َر ُحـو ْا﴾ ]يـونس:
قُلْ ِبفَ ْ
 ،[٥٨فا تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة ،والنبـي

باب الصيام عن أبي قتادة اﻷنصـاري قـال :سـئل

وهــذه الرؤيــا – ســيدي القاضــي -كانــت فــي

﴿و َمــا
 أعظــم رحمــة ،كمــا قــال تعــالىَ :
س ـ ْلنَاكَ ِإﻻﱠ َرحْ َم ـ ًة ِل ْل َع ـا َلمِ ينَ ﴾ ]اﻷنبيــاء،[١٠٧ :
أَرْ َ

رســول ﷲ  عــن صــوم يــوم اﻻثنــين فقــال:

زمن كله صحابة ،فلم نسمع بأحد منهم قـال :إنهـا

ويؤيد هذا تفسير ابن عباس لﻶية ،فقـد قـال فيهـا:

ي فيــه( ،فهــذا
)ذلــك يــوم ولــدت في ـه ،وأنــزل عل ـ ّ

إجماعـا ســكوتيا
أضــغاث أحــﻼم ،بــل يعتبــر هــذا
ً

)فضل ﷲ العلم ،ورحمته محمد  ،(فـالفرح

الحــديث يــدل علــى أنــه  كــان يصــوم يــوم

على كل ما فيها ،ولم ينكرها أحد منهم بعد وفاته،

به 

اﻻثنين؛ ﻷنه ولد فيه ونبئ فيه.

وقــد تــداولها التــابعون بــالقبول واﻻستحســان ولــم

وعند كل فضل ،ولكنه يتأكد فـي كـل يـوم اثنـين،

نسمع بأحد منهم اعترض عليها إلى يومنا هذا.

وفي كل عام في شهر ربيـع اﻷول لقـوة المناسـبة

وقد روى المحدثون) (٢أن العبـاس عـم النبـي

مطلوب في كل وقـت وفـي كـل نعمـة،

 رأى أخـاه أبـا لهـب بعـد موتـه فـي النـوم،

وأما من قال :إن الرائي والمخبر هو العباس

فقال له :ما حالك؟ فقـال :فـي النـار إﻻ أنـه خفـف

فــي حــال الكفــر ،والكفــار ﻻ تســمع شــهادتهم وﻻ

وقــد عجبــت ﻻبــن تيميــة إذ يعتبــر اخــتﻼف

ي
عنــي كــل ليلــة اثنــين ،وأس ـقى مــن بــين إصــبع ّ
هاتين ما ًء بقدر هـذا  -وأشـار لرأسـي إصـبعيه -

تقبل أخبارهم ،فإن هذا قول مردود ،ذلك ﻷنـه لـم
يقل أحد :إن الرؤيا من باب الشهادة مطل ًقا ،وإنمـا

النـــاس فـــي يـــوم مولـــده مـــن مبـــررات عـــدم
اﻻحتفال)(٥

وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عنـد مـا ّ
بشـرتني بـوﻻدة

هــي بشــارة ﻻ غيــر فــﻼ يشــترط فيهــا ديــن وﻻ

يحتفلوا باليوم الذي يرونـه ،وقـد تﻼفـت اﻷمـة –

محمد  وبإرضاعها له.

إيمــان ،بــل ذكــر ﷲ تعــالى فــي القــرآن معجــزة

بحمد ﷲ  -هذا حـين جعلـت مـن كـل شـهر ربيـع

فإذا كان أبو لهـب الكـافر الـذي نـزل القـرآن

يوسف  عن رؤيا ملك مصر وهو وثنـي ﻻ
ً
يعــرف ً
مطلقـا ،ومــع ذلــك جعــل ﷲ
دينـا ســماويا

الموحـد مـن أمـة
محمد ؛ فمـا حـال المسـلم
ّ

تعــالى رؤيتــه المناميــة مــن دﻻئــل نبــوة يوســف

بذمـه جــوزي فــي النــار لفرحــه ليلــة مولــد ســيدنا
ّ
سيدنا محمد  ببشره بمولده وبـذل مـا تصـل

 وفضله وقرنها بقصـته ،ولـو كـان ذلـك ﻻ

إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنمـا يكـون جـزاؤه

يدل على شيء لما ذكرها ﷲ تعـالى؛ ﻷنهـا رؤيـا

من ﷲ الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم.

مشرك وثني ﻻ فائـدة فيهـا ﻻ فـي التأييـد وﻻ فـي

وقــد أنشــد الحــافظ شــمس الــدين محمــد بــن
ناصر الدين الدمشقي:

اﻹنكار.
باﻹضافة إلى هذا ،فإن هذا القـول يـدل علـى
عـــدم المعرفـــة بعلـــم الحـــديث إذا المقـــرر فـــي
المصـــطلح أن الصـــحابي أو غيـــره إذا تحمـــل
الحديث في حال كفره ثم روى ذلك بعـد إسـﻼمه،
أخذ ذلك عنه ،وعمل بـه ،وانظـر أمثلـة ذلـك فـي
كتب المصطلح لتعـرف بعـد صـاحب هـذا القـول



ومﻼحظة الوقت.

مع أن هذا ﻻ قيمـة لـه ،فلكـل قـوم أن

اﻷول عي ًدا لرسولها .


) (١اقتبســنا الكــﻼم الـــوارد هنــا مـــن مقــال بعنـــوان
]اﻻحتفال بمولد النبي  بدعة أم من صميم الــدين؟[
للشيخ حسين أنصاريان ،بتصرف.
) (٢رواه عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني فـــي )المصـــنف
 ،(٤٧٨/٧والحافظ البيهقي في )الدﻻئل(.
) (٣انظر :سبل الهدى والرشاد فــي ســيرة خيــر العبــاد
).(٣٦٦ /١
) (٤النجوم الزاهرة في جواز اﻻحتفال بمولد سيد الدنيا
واﻵخرة لفضيلة الشيخ أحمد عبد الباقي.٤٣ ،
) (٥يقــول ابــن تيميــة فــي :اقتضــاء الصــراط المســتقيم
لمخالفــة أصــحاب الجحــيم ) :(١٢٣ /٢مــع اخــتﻼف
الناس في مولده.
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ط ِريقَ تَائِهَةَ
َ
َ
ي ت َ ْق َط ُع ال ﱠ
ﱡ
َ
فه َ
ُمجْ َهدًة َك َما لم ت ْب ُد قط من ق ْبلُِ ،
ش ْيئ ًا فِيهَا قَ ِد ا ْن َح َ
النﱠ َ
أو َماتَ ،
ت جَامِ َدةَ العَ ْينَي ِْن ،كأنﱠ َ
ظ َرا ِ
ط َم ْ
ؤْ
ْنَ
ش ُرودًا.
سنَ َوحْ َ
ن
ي
ل
د
ر
ي
شتَهَا ،فﻼ ت َ ْز َدا ُد إﻻﱠ ُوجُو ًما و ُ
ُ ِ ْ
وُِ
ع ْنهَا،
ِف َ
اﻷم ِر إلﻰ َ
ويَ ْع َمدْنَ آخِ َر ْ
ش ْيءٍ َزع َْمنَ أنﱠهُ قد يُ َخفّ ُ
ف َم َ
ض ْينَ يتَذَاك َْرنَ ما كانَ في ك َْربَﻼ َءَ ،ك ْي يَ ْنكَأ ْنَ ج ُْر َحهَا فت َ ْبكِي..
َ
َ
ْ
ْ
َ
ح في قلبِهَا:
وأوغ َل الج ُْر ُ
ل ِكنﱠ ال ﱠد ْم َع كانَ قد ت َ َحج َﱠر في ُمقلت َ ْيهَاْ ،
عَمِ يقًا َ
غائ ًِرا ُممِ يت ًا.



أشـ ﱠد
السـف َِر َ
٤٣٢١وكا َن ِ
يـرة ُ ِمـنَ ﱠ
ت ال ﱠل َيـالِي اﻷخِ َ
ال َم َراحِ ِل كآ َبةً وا ْن ِق َباضًا.
از،
الر ْك ـبُ ﱠ
اري ْ
َجـ َاوزَ ﱠ
أر َ
ض الحِ َج ـ ِ
الس ـ ِ
واﻵبــاءِ ،
اﻷجــدَا ِد
ومــ ْوطِ نَ
ْ
َم ْر َتــ َع ِ ّ
َ
الصــ َباَ ،
ض ال ّنِي ِلَ ،حي ُ
ْث ﻻ أ ْهلَ ،وﻻ
ف علَى ْ
أر ِ
وأ ْش َر َ
َو َ
طنَ ...
َ
َ
الص ـحْ َراءِ ﱠ
اله ـ َوا ُء
وعل ـى
ﱠ
الش ـ ْرقِ ﱠي ِة َج ـث َم َ
ب
لمـ ْرأَى ﱠ
الر ْكـ ِ
َرا ِكدًا فَات ًِرا ثَقِيﻼً ،كأ ﱠن َما َج َم َد َ
ﱠاري.
ين الس ِ
ال َح ِز ِ
يض،
الوحْ َ
و َمﻸ ِ
شةُ ذلكَ الف َ
العـ ِر َ
َضـا َء َ
ت َ
ث ُـ ﱠم تغ ﱠَيـ َر ال َم ْشـ َهدَُ :بـزَ َ
ام
غ ِهـﻼ ُل َ
شـ ْع َبانُ َ
)عـ َ
٦١ه( في اللﱠحْ َ
السـ ِّي َدة ُ
ِيهـا ﱠ
ظـ ِة التـي َوطِ ئـَ تْ ف َ
ض ال ّنِيــ ِل ،فــإذَا ُج ُمــوعٌ ِمــنَ ﱠ
اس َقــ ِد
ْ
النــ ِ
أر َ
اروا هكَذا؛ حتﱠى ب َلغُوا
احْ تَ َ
ش َدتْ ﻻ ْس ِت ْق َبا ِل َها و َس ُ
ب َب ْل َب ـي ِْسَ ،
فق ـا َبلَ ْت ُه ْم ه َُن ـاكَ ُج ُمــوعٌ
قَ ْر َي ـةً قُ ـ ْر َ
أ ُ ْخ َرى آ ِت َيةٌ
ْ
ين.
ِي
د
ا
الو
ة
م
اص
ع
ن
اﻷمِ
ِ
مِ
ِ
َ
ِ
َ َ
ار
وذَك ََر ﱠ
ي فـي ِكت َِابـ ِه )أ ْخ َبـ ِ
السـ ِّي ُد العُ َب ْيـ ِد ِل ﱡ
ﱠ
ار
الز ْين ََبـــاتِ( ص ،١٢٢ – ١٢١وال ُم ْست ََشـــ ُ
ُ
ُ
ُ
سـ ْع ْد فـي
ل
د
ا
عـ
ذ
َا
ت
سـ
واﻷ
يع
س
ال
د
ُ
عب
ج
ِ
ْ
ﱠمِ
بُ
َ
َ
َر َ
ِ
شــا ِه ِير ْ
صــ َر(
ِكتَا ِب ِه َم ـا ) َم َ
أه ـ ِل ال َب ْي ـ ِ
ت فــي مِ ْ
ص:٢٣٦ – ٢٣٥
َ
َ
ع ـامِ ٍر
ت
ـ
بن
ة
ـ
ي
ق
ر
ـى
ـ
إل
وع
ِ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
بالس ـ َن ِد ال َم ْرفُ ـ ِ
ْ
ْ
َ
ب ِبنـتَ
ي ِ قالَتْ ُ :ك ْنتُ فِي َم ِن ا ْستق َب َل زَ ي َْنـ َ
ال ِف ْه ِر ّ
صـي َبةِ ،فت ََقـد َﱠم
ي ٍ ل ﱠما َقـ َد َمتْ مِ ْ
صـ َر بعـ َد ال ُم ِ
َ
ع ِل ّ
ي َو ِالــي
صــ ِ
إلي َْهــا َم ْســلَ َمةُ بــ ُن ُمخ ﱠَلــ ٍد اﻷ ْن َ
ار ﱡ
يـرةَ
ارثِ ،وأبـُ و َ
مِ ص َْر ،وعب ُد ﷲِ بـ ُن َ
عمِ َ
الحـ ِ
ي ،فعَ ﱠزاهَا َم ْسلَ َمةُ و َب َكـى ،ف َب َكـتْ و َب َكـى
ال ُمزَ ِن ﱡ
الـر ْح َمنُ
عـ َد ﱠ
اض ُرونَ  ،وقَالَتْ َ  :هذَا َما َو َ
ال َح ِ
سلُونَ ) يس.(٥٢ :
صدَقَ ال ُم ْر َ
َو َ
ي و َج ْمـ ٌع
ص ِ
وكانَ َم ْسلَ َمةُ بنُ ُم َخلﱠ ٍد اﻷ ْن َ
ار ﱡ
ـر ِم ـ ْن ْ
اس ـ ِت ْق َبا ِل
ص ـ َر فــي َ
ش ـ َرفِ ْ
أه ـ ِل مِ ْ
َك ِبيـ ٌ
َب ال ُكب َْرى  ،و ِع ْن َد َما َ
وطـأتْ
ال ﱠس ِّي َدةِ زَ ْين َ
َقـ َد َماهَا ﱠ
اس ـتَ ْق َبلُوهَا
ض ال ِكن ََانـةِْ ،
َان ْ
أر َ
الش ـ ِريفَت ِ
َجمِ يعًا ا ْس ِت ْق َباﻻً َحـافِﻼً َيلِيـ ُق ب َمقَامِ َهـا َ
الكـ ِر ِيم،
ِع ْن َد قَ ْر َي ٍة علَى َ
ﱠ
والشـ ِامَ ،
ق مِ ص َْر
ط ِري ِ
شـ ْرقِ ّ
يِ
ِينــ ِة َب ْل َبــي ِْس ب ُم َحافَ َ
ظــ ِة ﱠ
الشــ ْرقِ ﱠي ِة) ،(٥وقـــد
َمد َ
ُ
َ
َ
تْ
اســ ِم قَ ْر َيــ ِة
ف
ة
يــ
ر
ق
ال
ه
هــذ
فــ
ع ُِر
ِيمــا َب ْعــ ُد ِب ْ
ِ
ْ
َ
َ
بن ُ
ً
طولُونَ ،
د
م
ة
ن
َ
ب
ْ
ا
ة
س
ﱠا
ب
ع
لل
ة
ب
س
ن
ِ:
ة
س
ﱠا
ب
أحْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
ال َع َ
َ ِ
الس ـ ِّي َدةِ ﱠ
ص ـ َر،
وقــد َو َاف ـقَ د ُُخ ـو ُل ﱠ
الط ـاه َِرةِ مِ ْ
ب ُُزو َ
غ هِﻼ ِل َش ْه ِر َ
وسـتِّينَ
س َنةَ ْ
إحـدَى ِ
ش ْع َبانَ َ
ً
الســاد ِِس والع ْ
ِشــ ِرينَ ِمــ ْن
افــ
و
م
ال
،
ة
يــ
هِجْ ِر
ﱠ
ق ﱠ
ِ
َُ ِ
ش ْه ِر إب ِْري َل َس َنةَ ِ ٦٨١ميﻼ ِد ﱠيةً.
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
ّ
صـو ِل َها
و
م
و
يـ
إن
ُ:
ل
و
َقـ
ن
ة
ِقـ
د
ال
ي
ر
َحـ
ت
ول
ِ
َ ِّ
َ ْ َ ُ ُ
سـ َنةَ
 هـو ِ
آخـ ُر َيـ ْو ٍم ِمـ ْن َشـ ْه ِر َر َجـ ٍ
ب َ
وسـتِّينَ هِجْ ِر ﱠيـةً ،وكـانَ َيـ ْو َم الثﱠ َ
ﻼثـاءِ ،
إحْ دَى ِ
ُ
صــ ِريﱡونَ
اليــ ْو ُم الــذي َيحْ ت َِفــ ُل فِيــ ِه المِ ْ
وهــ َو َ
ب ال ُك ْبـ َرى  ،وهـو احْ ت َِفـا ٌل
بال ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
أحـ ٌد ِمـنَ
خ ﱞ
َار ُك ُه ْم فِيـ ِه َ
َاص بالمِ ص ِْر ِّيينَ ﻻ يُش ِ
ﱡ
ْس َيــ ْو َم َم ْو ِلــ ِدهَا )٥
الشــعُو ِ
ب اﻷ ُ ْخــ َرىَ ،لــي َ
جمادى اﻵخرة  ( ٥وﻻ ا ْن ِتقَا ِل َها ) ١٤رجـب
ون
 ،( ٦٢وإ ﱠن َمــا هـــو َيـ ـ ْو ُم ُقـ ـدُومِ َها ال َمي ُْمـ ـ ِ
ص َر.
لمِ ْ
ض ـى َ
شـقِي ِق َها
علـى ا ْست ِْشـ َها ِد َ
وكـانَ قــد َم َ
سي ِْن ِ ستﱠةُ ْ
أشـ ُه ٍر
اﻹ َم ِام أبي َع ْب ِد ﷲِ ال ُح َ

ال

ث ال س ي
اﻷم العام وال
ة
لﻼت اد العال ى لل ق ال
ع ال ل الع مى ال

ى

ومـ ْن َمعَ َهـا فـي
ِي َ
وأيﱠا ٌم ،وقد أ ْنزَ لَ َها َ
الوالِي ه َ
ْ
َ
َار ِه بال َح ْم َراءِ القُص َْوى ت َْر ِوي ًحا ل َها ،إذ كَانَتْ
د ِ
المـ َؤ ِ ّر ُخ
ض ْعفًا مِ ْن أثَ ِر ما َم ﱠر ِب َها ،قا َل ُ
تَ ْش ُكو َ
اب ُن ُ
سـالَ ِة ﱠ
الز ْي َن ِبيـﱠ ةِ:
ي فـي ِ ّ
الر َ
طولُونَ ال ِ ّد َم ْشـ ِق ﱡ
ً
إ ﱠن َها  كانَتْ ت َ ْشتَكِي ا ْنحِ َرافا ،أي :ا ْنحِ نَا ًء
ﱠ
ﱠار ُم َعـ ﱠززَ ة ً
وو َجعًا
بـالظ ْه ِر ،فنَزَ َلـتْ بت ِْلـكَ الـد ِ
َ
إجـــﻼ ِل
ضـــ َع ْ
ِيهـــا َم ْو ِ
ُمك ﱠَر َمـــةً ،و َبق َِيـــتْ ف َ
ِير ِه ْمَ ،حي ُ
ْث كَانُوا َي ِفدُونَ إلـى
المِ ْ
ص ِر ِّيينَ وت َ ْقد ِ
َم ْن ِزل َِهـا َ
ع َوات َِهـا،
الكـ ِر ِيم ُم ْلتَمِ ِسـينَ َب َر َكت َِهـا و َد َ
ِيع.
ب ال ّدِينِي ﱠ
واﻷ َد ِ
الرف ِ
َ
يمـ ِة ِمـ ْن ْ
أهـ ِل
َر
ك
ال
ة
لـ
م
ا
ع
م
ال
ه
هذ
ب
ب
س
وب
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ِ
َ
َ
َ
يمـا
مِ ْ
الر ُ
َعـا لَ ُهـ ْم آ ُل ﱠ
عظِ ً
ُعـا ًء َ
سـو ِل د َ
صـ َر ،د َ
َ
َ
ي فــي ِكت َِابــ ِه )تُحْ َفــ ِة
و
َا
خ
الســ
ه
ر
كــ
ذ
ًا،
د
َالــ
ﱠ
خ ِ
ُ
َ
ِ ﱡ
ب وبُ ْغ َيـ ـ ِة ﱡ
ب( ص ،٧٢ط،٢٠
الطـ ـﻼﱠ ِ
اﻷحْ َبـ ـا ِ
١٤٠٦ه ١٩٨٦ -م ،مكتبة الكليات اﻷزهرية
– القاهرة ،يقُولُونَ :
ُ
ُ
ﷲ
م
ك
ر
ص
ن
َ
َا
ن
و
م
ت
ر
ص
ن
َ
)يا أ ْه َل مِ ص َْر َ ْ ُ
ََ ُ ُ
ﷲ
وآو ْيت ُ ُمونَا َآوا ُك ُم ُ
َ
ﷲ
وأ ﱠم ْنت ُ ُمونَا أ ﱠم َن ُك ُم ُ
وأ َع ْنت ُ ُمونَا أ َعا َن ُك ُم ﷲُ
ومـنْ
َ
صـي َب ٍة ف َر ًجـاِ ،
و َجعَ َل لَ ُك ْم مِ ْن ُك ِّل ُم ِ
ق َم ْخ َر ًجا(.
ُك ِّل ِ
ضي ٍ


السـ ِّي َدة ُ ﱠ
ﱠار َأقـ ﱠل
و َب ِق َي ِ
ت ﱠ
الطـاه َِرة ُ بت ِْلـكَ الـد ِ
ﱠ
َ
ُ
َ
عا ِب ـ َدة ً ُمت َ َبتّ َِل ـةً،
ﻻ
إ
ر
ـ
ت
م
ـ
فل
،
ل
ـ
ِي
ل
ق
ب
ِم ـ ْن َع ـ ٍام
َ
ٍ
ْ َ
ً
ً
ً
ّ
ْ
َ
امــة ،تَال َِيــة ﻵي ِ الــ ِذك ِر
ُمتَ َه ِ ّجــ َدة ً َ
صــ ﱠوا َمة ق ﱠو َ
ً
ﱠ
َاجينَ وال ُم ْع َو ِزينَ ؛ حتـى
ِيمَ ،را ِع َية لل ُمحْ ت ِ
ال َحك ِ
اج ِز ،وق ِد ا ْنتَقَ َلـتْ َ ع ِشـ ﱠيةَ
لُ ِقّ َبتْ بأ ُ ِّم العَ َو ِ
سـ َنةَ
عش ََر من َ
ش ْه ِر َر َجـ ٍ
َي ْو ِم اﻷ َح ِد ﱠ
الرا ِب َع َ
ب َ
س
ق َ ٢٧م ِ
ار َ
ْاث َنتَي ِْن و ِستِّينَ من ال ِهجْ َرةِ ال ُم َوافِ ِ
ض
لهـ ـا ْ
اﻷر ُ
َ
سـ ـ َنةَ  ٦٨٢مِ يﻼد ﱠِيـ ـةً ،ف ُم ِّهـ ـ َدتْ َ
ﱠ
َار
الط ـاه َِرة ُ َم ْر َق ـدًا لَ ِّي ًن ـا فــي َم ْخ ـ َد ِع َها ِم ـ ْن د ِ
َم ْسـلَ َمةََ ،ح ْيـ ُ
ث ْ
ارتْ ْ
ِيهـا َر ﱠب َه ـا
اختَـ َ
أن ت َْل َقـى ف َ
َ
ار
يــر،
يم ل َي ُكــونَ َم ْ
وصــ َ
َ
ضــ َجعَ َها اﻷخِ َ
الكــ ِر َ
َمقَا ُم َها َح ْيـ ُ
ار ًكـا َي ِفـ ُد إلَ ْيـ ِه
ث ُدف َِنـتْ َمـزَ ً
ارا ُم َب َ
ب)،(٦
ب
وصـــ ْو ٍ
ال ُم ْســـ ِل ُمونَ ِمـــ ْن ُكـــ ِّل َحـــ َد ٍ
َ



صــا ِل َح
يت َ َب ﱠر ُكــونَ ِبــهِ ،و َي ْســأَلُونَ َرب ُﱠهــ ْم فِيــ ِه َ
ع َواتِ ،أي :فـــي هـ ـذَا ال َم َقـ ـ ِام ﱠ
الطـــاه ِِر
الـ ـ ﱠد َ
ُ
ْ
لْ
بَ ،بـ أط ِلـقَ
ال َم ْع ُروفِ ب َم ْسـ ِج ِد ﱠ
السـ ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
فﺒ
ْ
اركُ علَ ـى َ
اس ـ ُم َها ال ُم َب ـ َ
ي ِ ُك ِلّ ـهِ ،فعُ ـ ِر َ
الح ـ ّ
َب(.
ي ِ ال ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ْين َ
) َح ّ
اضـي
اﻹمـا ُم ال ُم َجـ ِ ّد ُد ﱠ
السـ ِّي ُد ُم َح ﱠمـ ُد َم ِ
قا َل َ
ض ِت َها:
ارةِ َر ْو َ
أبُو العَزَ ائ ِِم ِع ْن َد ِز َي َ
ت ٱ ْل َبتُو ِل أَت ْ
َت ِبنَا
ب ِب ْنــــــ ِ
إِلَ ٰى زَ ْي َن ٍ
ْ
ض ِل كَانَ ُم َرا َدا
اع َو َن ْيــــــ ُل ٱلفَ ْ
َد َو ٍ
ت ٱ ْل َبتُو ِل فَأ َ ْش َرقَ ْ
ت
عــلَ ٰى ِب ْن ِ
َو َر ْدنَا َ
ْ
صا َدا
َل َنـــــا َ
ق ت َْم َن ُح ٱلقُ ﱠ
شـــ ْم ُ
س َح ّ ٍ
ض ِل َر ِّبنَا
ُم ِن ْحنَا ٱلﱠذِي ن َْر ُجوهُ ِم ْن فَ ْ
قَـبُوﻻً َو َخـ ْي ًرا َدا ِئـــــ ًما إِ ْمــــــ َدا َدا
ت ٱ ْل َبتُـــو ِل ت َِح ﱠيــــةٌ
ب ِب ْن ِ
علَ ٰى زَ ْي َن ٍ
َ
ً
َننَا ُل ِب ِها ٱ ﱡ
عطـــا َو ِو َدا َدا
لز ْلفَــــ ٰى َ
ْ
إخ َوانِي وأحْ َبا ِبي في ِ
سـو ِلهَِ :ر ْغـ َم
ور ُ
ﷲ َ
ﱠ
صو ِل ال ﱠس ِّي َدةِ الطاه َِرةِ
الوضُوحِ في ُو ُ
ُك ِّل هذا ُ
ْ
ﱠ
ْ
ص ـ َر و َدفن َِه ـا ِب َه ـا ،إﻻ ﱠ
أن اﻷق ـ َوا َل ق ـ ِد
إلــى مِ ْ
ت ْ
ْ
ان َوفَات َِه ـا
اختَلَ َف ـ ِ
اختِﻼفً ـا َع ِج ًيب ـا َح ـ ْو َل َم َك ـ ِ
ْ
ُ
ْ
ض تِلـكَ اﻷقـ َوالَ ،ثـ ﱠم
ف أ ْستَ ْع ِر ُ
و َد ْف ِن َها ،و َ
س ْو َ
س ِلّ ُ
علَ ْي َها ،ك ُم َح َاولَ ٍة ل َم ْع ِر َفـ ِة َ
القـ ْو ِل
ط الض ْﱠو َء َ
أُ َ
يح:
الصﱠحِ ِ
َ
ِينــ ِة
اﻷولُ :أ ﱠن َهــا تُو ّف َي ـتْ فــي ال َمد َ
الق ـ ْو ُل ﱠ
ال ُمن ﱠَو َرةِ ،و ُد ِفنَتْ ُهنَاكَ .
القَ ْو ُل ﱠ
ضـ َواحِ ي
الثـانِي :أ ﱠن َهـا ُدف َِنـتْ فـي َ
َمدِي َن ِة ِد َم ْشقَ في ال ﱠ
ش ِام.
َ
الق ـ ْو ُل الث ﱠ ِال ـ ُ
ث :أ ﱠن َه ـا َه ـا َج َرتْ إلــى ِب ـﻼ ِد
َ
َتْ
ُ
س َن ٍة َواحِ َدةٍ ،ث ُ ﱠم
ي
ل
ا
و
ح
ن
ه
ش
ا
ع
و
َاكَ
مِ ص َْرَ ،
ََ ْ َ
ت ُ َو ِفّ َيتْ و ُدفِنَتْ في َمدِي َن ِة القَاه َِرةِ.
علــى ْ
الضــ ْو َء َ
أن أ ُ َســ ِلّ َ
وقَ ْبــ َل ْ
اﻷقــ َوا ِل
ط ﱠ
الثﱠﻼثَةَِ ،أو ﱡد ْ
ض َح ما َيلِي:
أن أ ُ َو ِ ّ
أوﻻً :ﱠ
اريخِ ﱠيــــ ِة –
أن أ ْك َثــــ َر ال ُك ُتــــ ِ
ﱠ
ب التﱠ ِ
ٌ
ْ
ْ
ُ
ﻼم ُم َعاد َِيـ ٍة ﻵ ِل
ق
بأ
ة
ب
و
ت
ك
م
–
ِيا
ل
ا
ح
ٍ
َ َ
ال َم ْو ُجو َدةِ َ
ســـو ِل ﷲِ  ،و ُك ﱡل َنـــا َي ْع َلـــ ُم أ ﱠن أ ْك َثـــ َر
َر ُ
ب وال ُم َؤلﱠفَـاتَ التــي
ار َبـ ِ
ومـا ِ
ت ال ُكت ُـ ِ
ت َح َ
ال ُح ُك َ
ك ََانـتْ تت ََحـد ُ
عـ ْن ْ
ت  ،عــن
أهـ ِل ال َب ْيـ ِ
ﱠث َ
ُ
ْ
َ
واﻹبـا َدةِ ،ث ـ ﱠم
ق ،واﻹتـﻼفِ ،
قْ :
َ
اﻹح ـ َرا ِ
ط ِريـ ِ
َ
َ
ُ
س َماحِ بط ْبع َِهـا أو
عد َِم ال ﱠ
ق َ
ُم َح َ
ار َبت َها عن ط ِري ِ
ض الــ ـ ِبﻼ ِد
ن َْشــ ـ ِرهَا أو ُد ُخول َِهــ ـا فــ ـي َب ْعــ ـ ِ
اﻹسْﻼمِ ﱠيةِ!!.
ثَانِيًا :كانَ ِمـ ْن َعـا َدةِ ْ
ار
أهـ ِل ال َب ْيـ ِ
ت ت َْكـ َر ُ
أ ْس َماءِ أب َْنـاءِ و َب َنـا ِت َجـ ِ ّد ِه ْم َر ُسـو ِل ﷲِ 
الواحِ دِ ،فن َِج ُد َمثَﻼً:
و َم ْن َب ْع َدهُ في أ ْبنَاءِ ال َب ْي ِ
ت َ
ب بـزَ ي ِْن
ْ
اﻷصـغ َِر ال ُم َل ﱠقـ ِ
علِيا اﻷ ْك َب َر أخَا َ
َ
يٍ
ع ِل ّ
العَ ِابــدِينَ  ،ون َِجــ ُد ال َح َســنَ ال ُمثَ ﱠنــى وال ُمثَ ﱠلــثَ
الســ ْب َ
َ
وهكــذَا ن َِجــ ُد مــثَﻼً :زَ ْيــدًا
ط،
ســنَ ِ ّ
وال َح َ
ب
و َع ْو ًنا ،اﻷ ْ
صغ ََر واﻷ ْك َب َر ،ون َِج ُد َمثَﻼً :زَ ي َْنـ َ
طى ،وفَاطِ َمـ ـةَ
والو ْسـ ـ َ
ﱡ
الصـ ـ ْغ َرى وال ُك ْبـ ـ َرى ُ
والو ْس َ
ُ
ْ
طى.
ى
ْر
ب
ك
وال
ى
ر
غ
ص
ُ
َ
ال ﱡ َ
َ
ْم
س
اﻻ
و
و
ذ
الواحِ ُد يُت ََوفﱠ ْونَ ويُ ْدفَنُونَ
وكانَ
ُ
ِ َ
في أ َماكِنَ ُمتَف ِ َّرقَ ٍة مـن ِبـﻼ ِد ال ُم ْسـلِمِ ينَ ِ ،حـينَ
ﱠاســ ﱠيةُ ْأوﻻ ُد
َ
شــتﱠتَ ْت ُه ْم الد ْﱠو َلــةُ اﻷ ُ َم ِو ﱠيــةُ ُثــ ﱠم ال َعب ِ

ير الذي
ُ
ْس ال َك ِب ُ
ص َل اللﱠب ُ
ع ُمو َم ِت ِه ْم ،ومِ ْن هُنَا َح َ
الم ـ َؤ ِ ّرخِ ينَ فــي تَحْ دِيــ ِد
َو َق ـ َع فِي ـ ِه َكث ٌ
ِيــر ِم ـنَ ُ
شا ِه ِد أ ْه ِل ال َب ْيتِ ،ولـو أ ﱠن ُهـ ْم ﻻ َح ُ
ظـوا ذَ ِلـكَ ،
َم َ
احـ ِد
الواحِ ِد فـي ال َب ْيـ ِ
الو ِ
أ ْعنِي تَ ْك َر َ
ت َ
ار اﻻس ِْم َ
ﻻ ْن َح ﱠل اﻹ ْشكَا ُل الذي ﻻ نَزَ ا ُل ُنعَانِيهِ ،و َي ْختَفِي
صـ ـو ُم ْ
ت ُم َشـ ـ ِ ّككِينَ فـــي
أهــ ِل ال َب ْيــ ِ
خ َْل َفــهُ ُخ ُ
ُو ُجو ِد ِه ْم.
لقــد َكـانَ َ
اﻷولُ :أ ﱠن َهـا تُوفّ َِيـتْ فــي
القـ ْو ُل ﱠ
ال َمدِي َن ِة ال ُمن ﱠَو َرةِ و ُد ِفنَتْ ُهنَاكَ .
و َدلِي ُل ذَلَكَ القَ ْو ِل :أ ﱠنهُ ثَ َبتَ – ت َِاريخِ يـا –
ﱠ
صلَتْ إلى ال َمدِي َن ِة و َدخ ََلـتْ
أن ال ﱠ
س ِّي َدة َ زَ ْين َ
َب َو َ
إل ْي َها ،ولم َي ْثبُتْ ُخ ُرو ُج َها مِ ْن َها.
السـ ِّي ُد ُمحْ ِسـنُ اﻷ َ ِمـ ْ
ي
ولقد دَافَ َع ﱠ
ين َ
العـامِ ِل ﱡ
ان ِ ّ
الشـي َعةِ( ١٤٠/٧
ْيـ
ع
أ
ة
ع
سو
ِ
في ِكتَا ِب ِه ) َم ْو ُ
َ
َ
ِ
بقوله:
ِينـ ـ ِة
) َي ِجـ ـبُ أ ْن َي ُكـ ـونَ قَب ُْر َهـ ـا فـــي ال َمد َ
ال ُمن ﱠَو َرةِ ،فإ ﱠنهُ لَ ْم َي ْثبـُ تْ أ ﱠن َهـا – بعـ َد ُر ُجوع َِهـا
ي ﱠ
لل َمدِي َن ِة – خ ََر َجتْ مِ ْن َهاْ ،
حتـى
وإن كـانَ  :أ ْ
َ
ﱡ
ِيع
ق
ب
بـال
ا
هـ
ْر
ب
ق
ل
حـ
َ
لو كانَ  ،ت َِاري ُخ َوفَات َِهـا و َم َ
ِ
َ ِ
َمجْ ُهولَي ِْن ،وكـ ْم ِمـ ْن ْ
ت ْأمثَال َِهـا َمـ ْن
أهـ ِل ال َب ْيـ ِ
ُ
َ
ُ
وصـا
ص
خ
ِ،
ه
اتـ
ف
و
خ
ي
ار
َ ِ
ُ ً
ُج ِه َل َم َحـ ﱡل قَ ْبـ ِر ِه وتـَ ِ
سا َء(.
ال ِّن َ
ُ
َ
َ
للر ِ ّد على هذا الق ْو ِلَ ،نقولُ:
ﱠ
القــاطِعِ ﱠ
أوﻻً :ثَ َبــتَ بالــ ﱠدلِي ِل َ
أن ُخــ ُرو َج
ﱠ
ال ﱠس ِّي َدةِ ﱠ
شـا َي ِة
ِينـ ِة كـانَ َب ْعـ َد ِو َ
الطاه َِرةِ مِ نَ ال َمد َ
سعِي ٍد ل َها ِع ْن َد َي ِزيدَ ،وثَ َبتَ ت َِاريخِ يـا
َ
بن َ
ع ْم ِرو ِ
بعـ ٍام،
أ ﱠن َها تُو ِفّ َيتْ بع َد ُخ ُر ِ
وج َهـا ِمـنَ ال َمدِينـَ ِة َ
ْضــا ﱠ
اســتَ َم ﱡروا فــي
أن َب ِنــي أ ُ َم ﱠيــةَ ْ
وثَ َبــتَ أي ً
لهـا
ار َب ِة أ ْه ِل ال َب ْي ِ
ُم َح َ
ت زَ َم ًنـا ،فك َْيـ َ
ف َيت ََسـ ﱠنى َ
العَ ْو َدة ُ َم ﱠرة ً أ ُ ْخـ َرى إلـى ال َمدِينـَ ةِ؟ وهـل كـان
ع ْو َدت ُ َهـا؟ وﻻ ِسـ ِّي َما
ضى َي ِزي َد وابنَ ِز َيا ٍد َ
س َي ْر َ
َ
اس َ
ار َح ـدِي ِث َها ﱠ
ﱠ
ظ ـ ﱠل َم ْو ُج ـو ًدا زَ َم ًن ـا
للن ـ ِ
أن آثَ ـ َ
َ
ط ِويﻼً!!.
ثَانِيًا :لَ ْم يتَ َحد ْ
ت
ﱠث أ َح ٌد مِ ْن أ ِئ ﱠم ِة أ ْه ِل ال َب ْيـ ِ
س ِّي َدةِ ﱠ
ب
 عن ُو ُجو ِد قَب ٍْر لل ﱠ
الطاه َِرةِ زَ ي َْنـ َ
ً
ام
ـ
اﻹمـ
ة
ـ
َاصـ
خ
و
ِ،
ِينـ ـة
ال ُك ْبـ ـ َرى  بال َمد َ
ﱠ
َ َ
صـ ـادِقَ
ـ
واﻹمـ
ِر
ق
الســجﱠا َد
ﱠ
ام ال ﱠ
ام َ
البــا َ
َ
َ َ
واﻹمــ َ
 ،ولم يُشَا َه ْد أ َح ٌد مِ نَ اﻷ ِئ ﱠم ِة ﱠ
الطـاه ِِرينَ
ت َبنِي هَاش ٍِم عن َد قَب ِْرهَا ،ولـم
صيﱠا ِ
ْأو مِ ْن ش َْخ ِ
يت ََحـ ـد ْ
ْ
ٌ
ار ِة قَب ِْر َهـ ـا
ـ
يـ
ز
ـن
ـ
عـ
م
ه
ن
ـ
مـ
د
ـ
احـ
ﱠث َو ِ
ِ ُْ
ِ َ َ
بال َمدِي َنةِ!!.
م َع اﻻ ْن ِت َبا ِه إلى ال ﱠ
ص ﱠي ِة ال َم ْر ُموقَ ِة التـي
ش ْخ ِ
ُ
َب ال ُكب َْرى في أس َْر ِت َها ،وعن َد
كَانَتْ لل ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ْين َ
اس َجمِ يعًا.
ال ﱠن ِ
ﱠ
َ
ً
ً
ب
ثا ِلثا :الث ِابـتُ ف ِْعـﻼ ُو ُجـو ُد ﱠ
السـ ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
السـ ِّي َدةِ فَاطِ َمـةَ
الو ْس َ
طى ِب ْن ِ
ي ٍ ِمـنَ ﱠ
ت اﻹ َم ِام َ
ُ
ع ِل ّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
وم بال َمدِي َن ِة و َدفن َِهـا
الز ْه َراءِ  ،وال ُم َك ﱠناةِ ﺒ أ ِّم كلث ٍ
ْﻼم
يخ اﻹس ِ
ِب َها ،وقد ْأو َر َد ذلكَ الذﱠ َه ِب ﱡ
ي في ت َِار ِ
صا َب ِة ج.٧
ج ،٢وابنُ َح َج ٍر في اﻹ َ
َرابِعًا :هُنَاكَ ْأقـ َوا ٌل ت َُقـولُ :إ ﱠن َهـا خ ََر َجـتْ
مِ نَ ال َمدِي َن ِة إلـى ﱠ
صـ َر ،وهـي
الشـ ِام أو إلـى مِ ْ
ت َْم َنـ ُع ِمـ ْن ُم َوافَ َقت َِنـا َ
القـ ْو ِل اﻷ ﱠو ِل؛ ﱠ
علـى َ
ﻷنـهُ
احـ ٍد مِ ْن ُه َمـا
ض َبقـ ْولَي ِْن َ
آخـ َري ِْن ،ل ُِكـ ِّل َو ِ
ار ٌ
ُمعَ َ

وثَا ِئقُهُ وأ ِدلﱠتُهُ.
ْ
السـ ِّي َدة ُ زَ ي َْنـبُ ال ُك ْبـ َرى
ت
ن
َ
َا
ك
إن
س ا:
ِ ﱠ
َخامِ ً
َ
ِينــ ِة ال ُم َنــ ﱠو َرةِ ،وكــانَ ال َم ْرق ـ ُد
ُدف َِن ـتْ فــي ال َمد َ
ْ
ضاحِ َي ِة ِد َمشقَ
ال َم ْو ُجو ُد في قَ ْر َي ِة ﱠ
الرا ِو َي ِة في َ
َ
ﱠ
ﱠعـى ذ ِلـكَ
س ِ
ب – َك َما اد َ
قَ ْب َر ْام َرأةٍ َمجْ ُهولَ ِة الن َ
س ِّي ُد ُمحْ ِسـ ُن
س ِّي ُد ُمحْ ِس ُن اﻷمِ ي ْن – فل َِم ُدفِنَ ال ﱠ
ال ﱠ
اﻷم ـ ْ
بع ـ َد َوفَ ِاتـ ِه ع ِْنـ َد َم ـ ْد َخ ِل َم َق ـ ِام ا ﱠ
ِ
لس ـ ِّي َدةِ
ين ْ
ضاحِ َي ِة ِد َم ْش َق؟!.
َب ب َ
زَ ْين َ
ص ﱠي ٍة مِ ْنهُ؟! ،أ ْم ﱠ
أن ْأوﻻ َدهُ
بو ِ
هل كانَ ذَلِكَ َ
ظ ِر ﱠيـةَ
وهـ ْم َي ْعلَ ُمـونَ َن َ
ْ
َاروا ذلـكَ ال َم َكـانَ ُ ،
اخت ُ
َوا ِل ِد ِه ْم َح ْو َل ذَلِكَ ال َمقَ ِام؟!.
ي :ﱠ
س ِّي َدة َ
أن ال ﱠ
أ ﱠما ُخﻼ َ
صةُ القَ ْو ِل الثﱠا ِني ف ِه َ
َب ال ُكب َْرى َ سافَ َرتْ م َع زَ ْو ِج َها إلى
زَ ْين َ
ال ﱠ
ِينـ ِة
ع ِة التي َو َق َعتْ في ال َمد َ
س َب ِ
ب ال َم َجا َ
ش ِام ب َ
ِ
بن َج ْع َفـ ٍر زَ ْو ِج َهـا
ﷲ
د
ب
ْ
ع
ل
ك
وقد
،
ة
ر
َو
ن
ِ
َانَ
ِ
ﱠ
ال ُم َ
َ
ِ
ْ
ضـ ـ ْي َعةٌ )ب ُْسـ ـتَا ٌن أو
قَ
ـ
شـ
م
د
ي
و
ـ
ضـ
ِ
احِ
َ
َ
فـــي َ َ
السـ ِّي َدة ُ زَ ي َْنـبُ إلـى ه َُنـاكَ ،
سافَ َر ِ
ت ﱠ
َم ْز َر َعةٌ( ف َ
ض ـتْ و َماتَـتْ
ﱠ
ر
م
–
ة
د
ـ
بم
–
ا
ه
ل
و
ٍ
ِ
و َب ْع ـ َد ُو ُ
َِ َ
ُ
صـ َ
و ُد ِفنَتْ ُهنَاكَ .
بك ِ
جـــا َء ذَ ِلــكَ فـــي ك َِتــا ِ
َامــ ِل ال َب َهـ ـا ِئ ّ
يِ
ُ
ْ
ي ﱠ
ســي ِْن
ح
ال
خــ
أ
وم
أن أ ُ ﱠم ُك ْل ُثــ ٍ
تَ ُ َ
ُ :٣٠٢/٢ر ِو َ
ْ
 تُو ِفّ َيتْ ب ِد َمشقَ .
وقا َل ابنُ َب ﱡ
َ
طو َ
َ
طةَ في ِرحْ ل ِتـ ِه ال َم ْع ُروفـةِ:
ْ
َ
ْ
أيَ :بل َدةِ ِد َمشقَ – على
ي ِ ال َبلَدِْ – ،
وبقَ ْر َي ٍة قِ ْب ِل ّ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
بـن
وم ِبن ِ
سخٍ) (٧مِ ْن َهاَ :مش َه ُد أ ِ ّم كلث ٍ
ت َ
فَ ْر َ
يِ ِ
ع ِلـ ّ
أبي َ
ب مِ ْن فَاطِ َمةَ .
طا ِل ٍ
للر ِ ّد علَى هذا القَ ْو ِلَ ،نقُولُ:
ﱠ
ً
أوﻻً :ﱠ
اعـة َوقَ َعـتْ
ﱠ
اري َخ لَ ْم َي ْذ ُك ْر َم َج َ
إن التﱠ ِ
س َن ٍة
يِ َ
في ال َمدِي َن ِة ال ُمن ﱠَو َرةِ بع َد ك َْر َبﻼ َء!! في أ ّ
اضـ ﱡ
ط َر
عةُ؟ و َك ْم دَا َمتْ حتﱠى ْ
كَانَتْ ت ِْلكَ ال َم َجا َ
ســ ـو ِل ﷲِ  إلــــى ال ِه ْجــ ـ َرةِ إلــــى
آ ُل َر ُ
ال ﱠ
ش ِام؟!!.
أرادُوا تَجْ دِي َد ِب َنـاءِ َحـ َر ِم
ثَانِيًا :أ ﱠنهُ حِ ي َن َما َ
ب ال َم ْو ُجـو ِد فـي نَاحِ َيـ ِة ِد َم ْشـقَ –
ال ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
ً
َ
َ
ض
اﻷر
وا
ر
فـ
ح
و
–
ة
ن
َ
سـ
ن
ِي
ع
ب
ْ
سـ
ي
ل
ا
و
ح
ل
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
قَ ْب َ َ ْ
ص ـلُوا إلــى القَ ْب ـ ِر
و
ة
د
ـ
ْم
ع
واﻷ
س
ـ
س
َ
ِ
ِ
ل ِب َن ـاءِ اﻷ ُ ُ
ِ
َ َ
َ
ﱠ
صــ ْخ َرة َ ُر َخــ ٍام،
ه
يــ
ْ
ل
ع
ُوا
د
جــ
وو
،
ِ
الشــ ِريفِ َ َ
َ
َم ْكتُوبٌ علَ ْي َها:
لصـ ْغ َرى ال ُمك ﱠَنـاةِ ﺒ )أ ُ ِ ّم
با ﱡ
]هذا قَ ْبـ ُر زَ ي َْنـ َ
ب ،أ ُ ﱡم َها فَاطِ َمةُ
َ
ل
ا
ط
أبي
بن
وم( ا ْب َن ِ
ِ ٍ
ُك ْلث ُ ٍ
ت َ
يِ ِ
ع ِل ّ
َ
ُ
تُ
ُ
سـ ـ ِّي ِد
ـ
ْنـ
َ
ب
ا
ل
ا
ـ
العـ
ـ
ِسـ
ن
ة
د
ي
ـ
سـ
ل
و
ال َب ُتـ ـ
ينَ
ّ
َ ِ َ َ اءِ َ مِ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ٌ
علَ ْيـ ِه
ﷲ
ى
ل
ص
ي
ب
ن
ال
م
ت
َا
خ
د
م
ح
م
،
ل
س
ال ُم ْر َ ِينَ ُ َ ﱠ
ُ َ
ُ ِ ِّينَ َ
سلﱠ َم[.
و َ
ْ
َ
ورة َ هـذ ِه
ض ال ﱠ
ي ُ
وقد َ
ع َر َ
صـ َ
س ِّي ُد القز ِوي ِن ﱡ
ُون ِنقَاطٍ في ِكتَا ِب ِه
ال ﱠ
َﻼم علَ ْي َها ِبد ِ
ص ْخ َرةِ ،والك َ
)(٨
ﱠ
)زَ ي َْنــبُ ال ُك ْبــ َرى ِمــنَ ال َم ْهــ ِد إلــى الل ْحــدِ(
ص.٦٠٤
رابعـا :لــم َيـ ْذ ُك ْر ُمـ َؤ ِ ّر ٌخ ﱠ
ع ْبـ َد ﷲِ بــنَ
ً
أن َ
ار َج ِد َم ْشـقَ ،
ومـزَ ِار َ
ع َخـ ِ
َج ْعف ٍَر كانَ لهُ قُ ًرى َ
بأم ِرهَا ،وإ ﱠن َما كانَ َي ِفـ ُد
وم ْ
حتﱠى َيأْتِي إل ْي َها و َيقُ َ
ْ
ُ
َ
علـى ُمعَا ِو َيـةَ في ُِجيـ ُ
ـزهُ ،فـﻼ َيطـو ُل ْأمـ ُر تِلـكَ
ف َع ْنـهُ
ال َج َوائ ِِز في َي ِد ِه؛ حتﱠى يُ ْن ِفقَ َها ِب َما ُ
عـ ِر َ
مِ نَ ال ُجو ِد ال ُم ْف ِرطِ .



فمِ ْن أيْنَ َجا َءتْ هـذ ِه ُ
والمـزَ ِارعُ؟
القـ َرى َ
ب الت ِﱠ
ُ
اريخِ؟.
ت
ي ِ ِكتَا ٍ
ب ذُك َِرتْ مِ ْن ُك ِ
وفي أ ّ
ُ
تْ
كمــا
ومــزَ ِ
ارعُ – َ
وإذَا ك ََانــ لــهُ قــ ًرى َ
ض – فمـا الـذي َيـ ْدعُوهُ
ص ﱠو َر ْتهُ َمخِ َيلـةُ الـ َب ْع ِ
َ
ُ
ب الك ْبـ َرى َم َعـهُ؟
ان بزَ ْو َج ِت ِه ال ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
لﻺ ْت َي ِ
َص ـ ﱠو ِر ْ
ب فــي د ُُخ ـو ِل
أن ت َْر َ
َ
غـ َ
وه ـلْ ِم ـنَ ال ُمت َ
ً
َ
ال ﱠ
ش ِام و ُرؤْ َيت َِهـا َمـ ﱠرة ً ثَان َِيـة وقـد َجـ َرى علي َْهـا
بال ﱠ
ش ِام ما َج َرى؟!.
ْ
ان ِب َهـا َم َع ـهُ ُه ـ َو
وإن كــانَ ال ـ ﱠداعِي لﻺ ْت َيـ ِ
فكــانَ يُ ْمك ُِنــهُ ْ
ازَ ،
أن َيحْ ِمــ َل
ال َم َج َ
اعــةُ بالحِ َجــ ِ
از،
َغﻼﱠ ِ
ار ِع ِه – ال َم ْوهُو َم ِة – إلى الحِ َج ِ
ت َمزَ ِ
أو َي ِبيعَ َها بال ﱠ
از مـا
ش ِام و َيأْتِي بثَ َم ِن َها إلى الحِ َج ِ
َيقُوت ُ َها ِبهِ؛ ﱠ
ار أ ْه ِل ِه
ارهَا وإحْ َ
ﻷن َنفَقَةَ إحْ َ
ض ِ
ض ِ
إلى ال ﱠ
ش ِام أ ْكثَ ُر مِ ْن َنفَقَ ِة قُو ِت َها ،وغ َْيـ ُر َم ْقبـُ و ٍل
ش ـ ْرعًا ْ
ض ـ َرهَا َو ْح ـ َدهَا إلــى
ع ْق ـﻼً وﻻ َ
أن يُحْ ِ
َ
ْ
ﱠ
از ِج َياعًا!!.
ج
ه
ل
ا
ي
ع
ِي
ق
ا
ب
ر
ت
ي
و
ام
ش
ال
كَ
بالحِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ب
خـ
َ
يـد
ز
ي
ا
ذ
إ
:
ا
س
خ
كـانَ
امِ
ً
اف ِمـ ْن تَأْلِيـ ِ
َ
ِ
َ
ْ
لﻸخ ِذ بالثﱠأ ْ ِر مِ ْنـهُ
اس
ال ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ْينَبُ ال ُكب َْرى ال ﱠن َ
ْ
فه ـلْ
،
ة
ر
و
ـ
ن
َ
م
ال
ة
ـ
ِين
َ
د
م
بال
ي
ـ
وه
ه
ـ
ان
ْو
ع
أ
ن
ـ
وم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ﱠ َ
َ َ
َ
َ
يُ ْع َق ـ ُل ْ
أن َي ْت ُرك ََه ـا تَ ـأْتِي إلــى ِد َم ْش ـقَ لتُ َح ـ ِ ّركَ
وصـ ـا ﱠأنـ ـهُ َر ﱠد
ص ً
َارهِ؟ ُخ ُ
َثــ ْو َرة ً فـــي ع ُْقــ ِر د ِ
سو ِل  إلى ال َمدِي َن ِة بع َد ْ
أن
ُم ْر َ
الر ُ
غ ًما آ َل ﱠ
ْ
ﱠ
ب ُو ُجـو ِد ِه ْم
أ ْ
بسـ َب ِ
َار ِه َ
ص َب َح ُم َهددًا في عُقـ ِر د ِ
بال ﱠ
كم ـا َبي ﱠﱠن ـا لَ ُك ـ ْم ذلــكَ فــي موســوعتنا
ش ـ ِامَ ،
)سيرة أهل البيت( الجزء السادس!!.
اســ ِة ال ُمتَأ ّن َِيــ ِة
َ
ساد ً
ِســا :مــن ِخــﻼ ِل ال ّد َِر َ
أن ْ
ﻷ ْق َوا ِل ال ُم َؤ ِ ّرخِ ينَ  ،ن َِجـ ُد ﱠ
ِﻼف َب ْيـ َن ُه ْم
اﻻخـت َ
الصــ ْغ َرى
يتَ َم ﱠثــ ُل فــي َم ْر َقــ ِد ﱠ
ب ﱡ
الســ ِّي َدةِ زَ ي َْنــ َ
الو ْس َ
ُ
ي
وال ﱠ
س ِّي َدةِ زَ ْين َ
َب ُ
طى ،حيث ذَك ََر العُ َب ْيـ ِد ِل ﱡ
الو ْسـ َ
ال ﱠنسﱠا َبةُ ﱠ
طى ُدفِنـَ تْ فـي
أن ال ﱠ
س ِّي َدة َ زَ ْين َ
َب ُ
قَ ْر َيــ ِة َرا ِو َيــةَ ب ِد َم ْشــقَ ) ،(٩ﱠ
وأيــ َدهُ فــي ذلـــكَ
ي ِ فـي
َ
ي فـي
اراتِ ،وابـ ُن َ
اﻹشـ َ
الجـ ْو ِز ّ
ال َه َر ِو ﱡ
شدﱠا ٍد
ضا الع ﱡِز ب ُن َ
ارا ِ
ت ال ﱠشامِ ﱠيةِ ،وأ ﱠي َدهُ أ ْي ً
ال َمزَ َ
ي فـــي
ـرةِ،
ﻼ
ـ
اﻷعـ
فـــي
ْ
ﱠ
ق الخَطِ يــ َ
والصـ ـيﱠا ِد ﱡ
ِ
ض ِة ال َب ِه ﱠيةِ .ﱠ
الصـ ْغ َرى
َب
وأن ال ﱠ
ﱡ
ﱠ
س ِّي َدة َ زَ ْين َ
الر ْو َ
وأيـ َد ذَ ِلـكَ ابـ ُن ِعن ََبـةَ
ُد ِفنَتْ بال َمدِي َن ِة ال ُمن ﱠَو َرةِ ،ﱠ
في تُحْ فَ ِة ﱠ
ب.
الطا ِل ِ
َ
أم ـاك ِِن
ه
ـ
َاب
ت
ك
ـي
ـ
ف
ي
ن
ا
ور
ـ
الح
ر
ـ
ك
ِ
ِ
ِ
ُ
ب ْين ََم ـا ذَ َ
ِ َ
َ ﱡ
ِّ
ارفِ ،
عـ
م
ال
ه
َابـ
ت
ك
فـي
ي
ل
وص
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ
الز َي َ
اراتِ ،وال ُ ِ ﱡ
َ
ْ
ﱠ
ستْ مِ ْن
ي
ْ
ل
وهي
–
ى
ر
غ
ص
ال
َب
ن
ي
ْ
زَ
َ
ة
د
ي
س
ال
ّ
ﱠ
َ
ﱡ
َ
َ
أن ِ
َ
س ِّي َد ِة فَاطِ َمـةَ ﱠ
الز ْهـ َراءِ – فـي َم ْر َقـ ِدهَا
أ ْبنَاءِ ال ﱠ
ﱠ
ير بقَ ْر َيـ ِة َرا ِو َيـةَ ب ِد َم ْشـقَ  ،وهــذا الــرأي
الشـ ِه ِ
نؤيده.
المــ َؤ ِ ّرخِ ينَ
وبــذلكَ َنــ َرى ِ
ﻼف بــينَ ُ
الخــ َ
ب
وال ُم َح ِ ّدثِينَ إ ﱠن َما هو فـي ُو ُجـو ِد ﱠ
السـ ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
الو ْسـ َ
طى ،هـل هـي
ال ﱡ
ص ْغ َرى وال ﱠس ِّي َدةِ زَ ْين َ
َب ُ
في ِد َم ْشقَ ِأم ال َمدِي َنةِ؟.
ﱠ
سـا َب ِة
لكن ُج ﱠل ال ُم َؤ ِ ّرخِ ينَ وال ُم َحـ ِ ّدثِينَ وال ﱠن ﱠ
َب ال ُكب َْرى
اتﱠ َفقُوا علَى ُو ُجو ِد َم ْرقَ ِد ال ﱠس ِّي َدةِ زَ ْين َ
ت
في مِ ص َْر؛ مِ ﱠما ﻻ َي َدعُ أد َْنـى َشـ ٍّك فـي ثُبـُ و ِ
سةِ ..وهـذا
ُو ُجو ِدهَا  في مِ ص َْر ال َمحْ ُرو َ
ث.
س ِة القَ ْو ِل الثﱠا ِل ِ
َي ْدعُونَا إلى د َِرا َ
كانَ القَ ْو ُل الث ﱠ ِالـ ُ
ثُ :هـ َو ﱠ
أن َم ْر َقـ َد ﱠ
السـ ِّي َدةِ

َب  في مِ ص َْر.
زَ ْين َ
َ
ُ
ُ
أحـ َد
–
ل
ا
زَ
يـ
وﻻ
–
ل
و
القـ
هذا
ك
وقد
َانَ
َ
ْ
َ
َان ال َم ْرقَ ِد ال ﱠ
ش ِريفِ  ،ولهُ أدِلﱠتُهُ
اﻻحْ ِت َماﻻ ِ
ت ل َمك ِ
ْ
واﻷفــ َرا ُد َ
القــا ِئلُونَ ِبــهِ ،لَ ِكــ ْن بعــ َد ا ْكت َ
ِشــافِ
ْ
ﱠ
يِ،
َار ِكتـَ ا ِ
ب )أخ َبـ ِ
وا ْن ِتش ِ
ار الز ْين ََبـاتِ( للعُ َب ْيـ َد ِل ّ
ﱠ
ْ
َ
ار هــذا َ
ت الثﻼثـ ِة
القـ ْو ُل أقـ َوى اﻻحْ ت َِمـاﻻ ِ
صـ َ
َ
ب ال ُك ْبـ َرى ؛
ان َم ْر َق ـ ِد ﱠ
الس ـ ِّي َدةِ زَ ي َْنـ َ
ل َم َك ـ ِ
ي ِ علَ ْي َها هـذا َ
القـ ْولُ ،وإلَ ْيـكَ
لقُ ﱠوةِ اﻷ ُ ُ
س ِس ال َم ْب ِن ّ
يح لهذَا الكَﻼ ِم:
َب ْع ُ
ض الت ﱠ ْو ِ
ض ِ
ي ْ
ت
َصـ ِري َحا ٍ
ارا وت ْ
أخ َبـ ً
 لقد ذَك ََر العُ َب ْي ِد ِل ﱡب
ِيــرة ً و ُم ِه ﱠمــةً َحــ ْو َل ِرحْ َلــ ِة ﱠ
الســ ِّي َدةِ زَ ي َْنــ َ
َكث َ
ار
 إلى مِ ْ
صـ َر ،وذلـكَ فـي ِكت َِابـ ِه )أ ْخ َبـ ِ
ﱠ
الز ْي َن َباتِ(.
ْ
ي هــذا الك َِتــابُ – طِ َيلــةَ هــذ ِه
قــ
ب
لكــن
ِ
َ
َ
ان ،وفـي
ون – في زَ َوا َيا ال ُخ ُمو ِل وال ِّن ْس َي ِ
القُ ُر ِ
ب ال َم ْخ ُ
طو َ
ط ِة
أر ِوقَ ِة ال َم ْكتَ َبا ِ
ْ
ت في ُرفُوفِ ال ُكت ُ ِ
التــي يُ َ
ظ ِّل ـ ُل علَي َْه ـا ُ
ار ال َج ْه ـ ِل واﻹ ْه َم ـا ِل؛
غ َب ـ ُ
حتﱠى ُ
ِينـ ِة ُقـ ٍ ّم وهـي
ام ١٤٠١ه فـي َمد َ
ط ِب َع َ
ع َ
ّ
ّ
إيرانَ .
في
ة
ي
م
اﻹ
ة
ع
ِي
ش
لل
ي
ن
ِي
د
ال
ال َم ْرك َُز
ﱠ
ِ
امِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ﱡ
ْ
ي؟ .
ل
د
ي
ْ
ب
ع
ال
ُو
ه
ن
ف َم
ِ
ِ
َ َُ ﱡ
ْ
ار ﱠ
َ
الز ْي َن َباتِ(؟.
ب
)أخ
ت
ك
هو
وما
ِ ابُ
َ ِ
ي ،هـو ال َعﻼﱠ َمـةُ ال َجلِيـلُ،
ال َج َوابُ  :العُ َب ْي ِد ِل ﱡ
يف ﱠ
الطاه ُِر ،ال ُم َح ّد ُ
ال ﱠ
سـا َبةُ،
َسـ ُر ،ال ﱠن ﱠ
ِث ال ُمف ِ ّ
ش ِر ُ
ُ
ينُ
ي
الثِّقَـة ِ
اﻷمـ ُ ،أبـو ال ُح َسـي ِْنَ :يحْ َيـى العُ َب ْيـ ِد ِل ﱡ
بـن
ي ،ابـنُ ال َح َ
سـ ِن ِ
ي اﻷع َْر ِجـ ﱡ
ي ،العَقِي ِق ﱡ
ال َم َد ِن ﱡ
ع َب ْي ـ ِد ﷲِ
ـن
ْ
ـن ُ
اﻷع ـ َرجِ ،ابـ ِ
َج ْع َف ـ ٍر ال ُح ﱠج ـ ِة ابـ ِ
السـجﱠا ِد زَ ْيـ ِن
ال ُح َسـي ِْن
اﻹمـ ِام ﱠ
ْ
ـن َ
اﻷصـغ َِر ،ابـ ِ
سي ِْن .
العَا ِبدِينَ َ
بن ال ُح َ
يِ ِ
ع ِل ّ
ِينــ ِة
ســ َنةَ ٢١٤ه فــي ال َمد َ
ي َ
ُو ِلــ َد العُ َب ْيــ ِد ِل ﱡ
سـ ـ َنةَ ٢٧٧ه فـــي َم ﱠكـ ـةَ
ال ُم َنـ ـ ﱠو َرةُِ ،
ِي َ
وتـ ـوفّ َ
ت َ
الق ـ ْر ِن
وسـادَا ِ
ال ُمك ﱠَر َمـةِ ،وهــو ِمـ ْن ُ
علَ َمـاءِ َ
يِ.
الثﱠا ِل ِ
ث ال ِهجْ ِر ّ
ويُ ْعتَ َب ُر ِكت َابُهُ ْ
ار ﱠ
أهـ ِ ّم
الز ْين ََبـاتِ( مـن َ
)أخ َب ُ
َ
ق القَ ِو ﱠيـةِ،
ئ
ا
ث
الو
،
ل
والر َجا
نَ
ِ
ومِ
اج ِم ِ ّ
ُكت ُ ِ
ب التﱠ َر ِ
ِ
َ ِ
الشـأْ ِن ،وقـ ِد ْ
صاد ِِر في هـذا ﱠ
اشـتَ َم َل
وأ ْقد َِم ال َم َ
علَى فَ َوا ِئ َد لَ ْم ت ُو َج ْد في َغي ِْرهِ.
وقد ُو ِجـ َدتْ َم ْخ ُ
ط َ
ب فـي
وطـةُ هـذا ال ِكتـَ ا ِ
ّ
سـ َنةَ
الحـا ّجِ ُم َح ﱠمـ ْد
ط
بخـ
َ
ه
٦٧٦
ِ
َمدِي َن ِة َح َلـ َ
ب َ
َ
ﱠ
ﱠ
ي
و
بــ
ن
ال
م
ر
للحــ
ر
و
ا
جــ
م
ال
ي
ف
ئ
ا
الطــ
اجي
ِ
ِ
ِب ْل َتــ ِ
ِّ ُ َ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ِّ
ُ
ْ
ْ
ال ﱠ
ٌ
َ
خ
ر
ؤ
مـ
ل
أصـ
عـن
ل
و
ق
ن
م
ت
ك
وال
،
ش ِر
ْ
ابُ
ِ
يفِ
َ
ٍ ُ َ ﱠ ٍ
يخ َســ َنةَ ٤٨٣ه ،و ِب َخــ ِ ّ
َ
الســ ِّي ِد ُم َح ﱠمــ ْد
ار
ط ﱠ
بتــ ِ ِ
ص ِل.
اﻷ
ي
س
ا
الو
ي
ن
ي
ْ
س
ح
ْ
ال ُ َ ِ ّ ِ َ ِطِ ّ ِ
ض
وقـــد ذَك َْر َنـ ـا فـــي هـــذا المقـــال َب ْعـ ـ َ
ال ُم ْقتَ َ
ين ،وهــي
ط َف ـا ِ
ت مــن هــذا الكِتَ ـا ِ
ب الثﱠ ِم ـ ِ
ْ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ي ِ الثا ِلثِ.
تُ َ
ش ِ ّك ُل اﻷدِلة على ق ﱠوةِ ﱠ
الرأ ّ
ص ـاد ُِر الت ِﱠاريخِ ﱠي ـةُ التــي تُؤ َِّي ـ ُد َ
الق ـ ْو َل
ال َم َ
الثﱠال َ
ِث:
اريخِ ﱠيةُ اﻷ ُ ْخ َرى التـي
صاد ُِر الت ﱠ ِ
وإلَ ْي ُك ُم ال َم َ
ت ُ َؤ ِّي ُد القَ ْو َل الثﱠا ِلثَ  ،مِ ْن َها:
ْ
ب :ك َ
ب ُقــ َري ٍْش
ا
ســ
ن
أ
ِتــ
ابُ
ب اﻷ ْن َ
َ ِ
ك ُُتــ ُ
ســا ِ
ﱡ
ِ
يِ ،و َم ْجـ ـ ِد
ل ُم ْ
صـ ـعَ ِ
ـن َع ْبـ ـ ِد ﷲ الز َب ْيـ ـ ِر ّ
ب بــ ِ
بـن
سا ِ
اﻷ ْن َ
ﻻبن ُجزَ ّ
يِ ،وال َج ْم َهـ َرةِ ﻻ ِ
ب ِ
ي ِ الك َْل ِب ّ
للســ ْب َ
طي ِْن ِمــنَ
ِيمــا ِ ّ
ســا ِ
َح ـ ْز ٍم ،و َب ْحــ ِر اﻷ ْن َ
بف َ
ش ِريفِ ْ
ب لل ﱠ
يِ ،والـد َﱡر ِر ال َب ِه ﱠيـ ِة
اﻷ ْعقَا ِ
اﻷز َرقَا ِن ّ

س ـ ْي ِن ﱠي ِة ﱠ
للش ـ ِريفِ
س ـا ِ
س ـ ِن ﱠي ِة وال ُح َ
ب ال َح َ
فــي اﻷ ْن َ
ب آ ِل
يِ ،والـ ﱠ
َس ـ ِ
ـر ْو ِ
الفُ َ
ار فــي ن َ
ض ال ُم ْعتَ ـ ِ
ض ـ ْي ِل ّ
ﱠ
َضــى ﱡ
يِ،
ار ﱠ
للســ ِّي ِد ُم ْرت َ
َج ْع َفــ ٍر الط ﱠيــ ِ
الز َب ْيـ ـ ِد ّ
الســﻼلَ ِة ﱠ
اجــ ِة ﱠ
الز ْي َن ِب ﱠيــ ِة
الز ْر َن ِب ﱠيــ ِة فــي ﱡ
والعَ َج َ
ع ْم َدةِ ﱠ
ب
ي
س
ال
ﱡ
يِ ،و ُ
ُوطِ
لل َحافِظِ
َسـ ِ
الط ِالـ ِ
ب فـي ن َ
ّ
ْ
َ
َ
ب
ر
أ
المـ
ض
حـ
م
و
،
ة
َبـ
ن
ع
ﻻبن
ب
ل
ا
ط
أبي
آ ِل
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ َ َ ِ
ِ َ
َ
ْ
َ
ب آ ِل
َاقـ
ن
م
فـي
ل
ُو
ؤ
س
ال
ب
ل
ط
م
و
ِ،
د
ْر
ب
ﻻبن
َ ِ ِ
ِ ﱡ ِ
ِ المِ َ
َ
بــن أبــي َ
يِ،
ال ﱠر ُ
ســو ِل ل ُم َح ﱠمــ ِد ِ
ط ْل َحــةَ القُ َر ِشــ ّ
و َ
ْ
يِ،
ت
ط َب َقـا ِ
اﻷش ـ َرافِ ﻷبــي عبـ ِد ﷲِ القُ َر ِش ـ ّ
ـن
والفُ ُ
صـو ِل ال ُم ِه ﱠمـ ِة فــي فَ َ
ضـا ِئ ِل اﻷئ ﱠِمـ ِة ﻻبـ ِ
س ـالَ ِة
ﱠ
ـن قُتَي َْبـةَ ،ﱠ
والر َ
ﱠاغ ،وال َم َعـ ِ
ارفِ ﻻبـ ِ
الصـب ِ
ﱠ
ّ
ي
و
َا
خ
السـ
ر
َيـ
ْ
خ
ال
أبـي
ِين
د
الـ
س
م
لشـ
َ
ة
ي
ب
ن
َ
الز ْي
ﱠ
ﱠ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِّ
ِ
يِ.
ْر
ص
المِ ِ ّ
ُ
َ
يخ اﻷ ُ َم ِم
َار
ت
ت
ك
:
م
م
ﻷ
وا
يخ
ار
ﱠو
ت
ال
ُكت ُُب َ ِ ِ
َ ِ ِ ابُ ِ ِ
وال ُملُوكِ ﱠ
ﱠ
يِ،
ْ
اﻹسـ ِ
يِ ،وتـَ ِ
للط َب ِر ّ
ﻼم للـذ َه ِب ّ
اريخِ
يخ
ﻻبن اﻷث ِ
وال َكامِ ِل ِ
يخ العَ ْي ِن ّ
يِ ،وت َِار ِ
ِير ،وت َِار ِ
َ
يَِ ،
بــن
ار
وتــ
،
ي
ار
ُخــ
َ
ب
ال
يخ
ار
وتــ
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
يخ ا ِ
اليــافِ ِع ّ
ِ
ِ
ّ
َ
ـَ
ـَ
ـن
ـ
اب
يخ
ار
ـ
وت
،
ـ
ِك
ل
ـن
ـ
اب
يخ
ار
ـ
وت
،
ِر
ك
ا
ـ
س
ع
انَ
خِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
يخ
ار
ـ
وتــ
،
ر
ـ
ســ
ي
م
ـن
ـ
ابــ
يخ
ار
ـ
وتــ
،
ق
ا
ـ
مــ
ق
ّ
ِ
َ
ُ
ٍ
ُد َ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وتـَ
ابـن
يخ
ار
،
ي
د
و
ع
س
م
ال
يخ
َار
ت
و
،
ي
ِ
ْ
ال َم ْق ِر ِ
ِ ِ َ ُ ِّ
يز ّ ِ
ِ ِ ِ
ُ
ْ
ّ
يخ
َار
ت
و
،
ي
ي
س
ال
يخ
َار
ت
و
،
ي
ق
ش
م
د
ال
ِ ِ ِ ّ ُوطِ ّ ِ
طولُونَ ِ َ ِ ّ ِ
ِ ِ
ْ
ابن تَغ ِري َب ْردِي ،وتـَ ِ
ابن َس ْعدٍ ،وت َِاريخِ ِ
ِ
اريخِ
ﱠ
َ
يِ،
ـن الع َِم ـادِ،
ار
ـ
وت
،
ي
و
َا
خ
ـ
الس
ﱠ
ِ
ّ
ِ
يخ ابـ ِ
ِ
والش ـامِ ّ
ِ
يَِ ،
َ
يِ،
يخ
ْ
وتــ ِ
وتــ ِ
اريخِ القَ ْلقَ َشــ ْن ِد ّ
اﻷصــ َب َها ِن ّ
ار ِ
َ
َ
َ
َ
يخ
ار
ـ
وتـ
،
ي
ن
ﻼ
ق
ـ
سـ
ع
ال
ر
ـ
جـ
ح
ـن
ـ
ابـ
يخ
ار
ـ
وتـ
ْ
ِ
ٍ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِّ
ِ
ِ
يِ.
ال َح َل ِب ّ
َ
ﱠ
تـَ
اجي
ي
د
الـ
اح
ب
صـ
ك
ِ:
ت
ا
ار
ز
م
ال
ُب
ت
ْ
مِ
ابُ
ِ
َ ِ َ ِ
ُك ُ َ َ
ْ
ﱡ
ﻻبـن عُث َمـانَ ،
ﻻبن ال ﱠناسِخ ِ،و ُم ْر ِشـ ِد الـز ﱠو ِار
ِ
ِ
ُ
صــ ِر ﱠي ِة ْ
يِ ،وتحْ َفــ ِة
ارا ِ
ت المِ ْ
والمــزَ َ
لﻸز َهــ ِر ّ
َ
ﻻبـن
ب ﱠ
ب لل ﱠ
ﱠارةِ
يِ ،والك ََوا ِك ِ
اﻷحْ َبا ِ
السـي ِ
سخَا ِو ّ
ِ
أم ـاك ِِن ِ ّ
ﱠ
ت
َ
الز ﱠيـاتِ،
ارا ِ
ارا ِ
الز َي ـ َ
واﻹش ـ َ
ت إلــى َ
وابن ُ
َ
طولُونَ ).(١٠
،
ي
ز
و
ج
ال
وابن
،
ي
و
ل
ه
ْ
َ
ِ ِّ
لل َ ِ ّ ِ
ِ
ِ

ب ِّ
الش ـيعَ ِة حِ ْر َم ـانَ
أرا َد َب ْع ـ ُ
ض ُكتﱠـا ِ
وقــد َ
ش ـ َرفِ ُو ُجـو ِد َم ْر َق ـ ِد
وس ـ ِة ِم ـ ْن َ
مِ ْ
صـ َر ال َمحْ ُر َ
صــ َر،
ْنــ
َ
ي
زَ
ة
د
ي
الســ
ّ
ب ال ُك ْبــ َرى  فــي مِ ْ
َ
ِ
َ
ﱠ ِ
ُ
ﱠ
ْ
َ
ﱠ
ف
و
ر
ـ
عــ
م
ال
ي
ـ
َبــ
ن
ي
ْ
الز
د
ه
ـ
شــ
م
ال
إن
وا:
ل
ا
وقـــ
ََ
ِ ﱠ َ ْ ُ َ
َ
ْ
َ
ت َيحْ َيــى
ب ِبنــ ِ
بالقــاه َِرةِ ،هــو ﱠ
للســ ِّي َدةِ زَ ي َْنــ َ
ج.
ال ُمتَ ﱠو ِ
الصــ َحةِ،
امــا مــن ِ ّ
ار تَ َم ً
وهــذا َكــﻼ ٌم َ
عــ ٍ
ج َدفِي َنةُ قَ َر َافـ ِة
فال ﱠ
س ِّي َدة ُ زَ ْينَبُ ِب ْنتُ َيحْ َيى ال ُمت ﱠَو ِ
ﱠ
ض.
ف
ال
ابن
يح
ر
ض
ار
و
ج
ب
ي
ع
ف
ا
ش
ال
ام
ِ
ِ
َار ِ
اﻹ َم ِ
ِ
ِّ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
عــ
ب
ار
كــ
ن
إ
ى
إلــ
َا
ن
ف
أضــ
ا
ذ
وإ
ض عُلَ َمــاءِ
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العـزَ ائ ِِم ف َن ْعت َِقـ ُد َيق ً
بو ُجـو ِد
ِينـا ُ
أ ﱠما نَحْ نُ آ َل َ
الســ ِّي َدةِ ﱠ
صــ َر ،فــي َح ِّي َهــا
ﱠ
الطــاه َِرةِ  بمِ ْ
ﱠ
َ
ال َم ْع ُروفِ ب َمدِي َن ِة القاه َِرةِ؛ ﻷن إ َما َمنَا ال ُم َجـ ِ ّد َد
ار َهـا
ال ﱠ
س ِّي َد ُم َح ﱠم َد َم ِ
العـزَ ائ ِِم  ،زَ َ
اضي أ َبا َ
ض ِت َها ال ﱠ
ش ِريفَةِ،
َكث ً
بر ْو َ
ِيرا وأ ﱠك َد علَى ُو ُجو ِدهَا َ
اجيـ ِد التـي
ْ
ضـ ِت َها العَدِيـ َد ِمـنَ ال َم َو ِ
بر ْو َ
وأملَى َ
ُ
ْ
ت ُ َؤ ِ ّك ُد ذلكَ  ،ومِ ن َها قَ ْولهُ:
ض ِل ٰ َيا ْب َنةَ ﱠ
اء
ب ا ْلفَ ْ
الز ْه َر ِ
زَ ْي َنــــــ َ
َ
ص َد ُر اﻵﻻَ ِء
ت ﻻَ َ
أ ْن ِ
شـــكﱠ َمــــــ ْ
ضا َء ْ
ق قَ ْد أ َ ْش َرقَ ْ
ت
ش َْم ُ
ت َوأ َ َ
س َح ّ ٍ
ْ
َاء
صـــفَا َوال َهن ِ
فِي َس َما ِم ْ
ص َر ِبال ﱠ
اﻹلَ ٰـهُ فَ َكــــان ْ
َت
صـا َ
د ﱠُرةٌ َ
غـــــ َها ِ
َك ْنزَ َمـــ ْن َي ْرت َِجي َج ِزي َل ا ْلعَ َ
اء
ط ِ
صـــا َغ َها ﻷَ ْه ِل التﱠ َجـــــ ِلّي
َك ْع َبةٌ َ
ْ
اء
ص ِطفَـــ ِ
ﻺ ْ
َم ْو ِر ُد العَ ِار ِفيــــــنَ ِل ِ
أَ ﱠم ِك اﻵ ِلهُ ا ْل َم ُ
شــــو ُق ُمـــــــ ِريدًا
اء
اﻹ ْن ِت َمــــــ ِ
َح ﱠق َن َ
س ِبي إِلَ ْيــــ ِك َو ِ
ٰ َيا ْب َنةَ ا ْل َو ِار ِ
ي ِ َو ِب ْنتَ
ث ا ْلعَـــــــــ ِل ّ
ْ
اط َمـــ ٍة الك َِريـ َم ِة ﱠ
اء
الز ْهــــــــ َر ِ
فَ ِ
ِن ْس َب ِتــــي ٰ َيا ْب َنةَ ا ْل َبتُــــو ِل َش ِفي ِعي
وح ِســـــ ﱡر َوفَا ِئي
سا ِبي ِب ﱡ
َوا ْن ِت َ
الر ِ
اصــدًا ُو ﱠد َر ِّبــــــي
أ َ ﱠم ِك ا ْلف َْرعُ قَ ِ
اء
آن َواﻷ َ ْن َبـــ ِ
ِســــــ ﱠر آي ِ ا ْلقُــــ َر ِ
ِلي إِلَ ْي ُك ْم أ َ َمـــــــ ٌل َوأ َ ْنتُ ْم ِكـــ َرا ٌم
اﻹ ْجـ ِتﻼَ ِء
ع ِبال ﱠ
أ َ ْس ِعدُوا ا ْلف َْر َ
صفَا ِ
ض ِل أ َ ﱠم َبـــــــا َب ِك فَ ْرعٌ
َب ا ْلفَ ْ
زَ ْين َ
َاء
صف ِ
ضا َوال ﱠ
ع ِب ِ ّ
اج ِهي ا ْلف َْر َ
َو ِ
الر َ
وحي ت ََر ٰى َمكَا َنةَ َم ْعــنَى
عيْنُ ُر ِ
َ
ُ
َاك ن ﱠَو َر ْ
ت أ َ ْر َجا ِئـــــــي
ن
ور َم ْعن ِ
ِ
نسأل ﷲ تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة
الجمال الربانى ،الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى
الرضوان اﻷكبر.
وصــلى ﷲ وســلم وبــارك علــى ســيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.
) (١ال رب اﻷح .
) (٢ق ال ل فة.
) (٣ع اء لﻬا ع فق تﻬ .
) (٤ي ـ ـ ـ ـ  :س ـ ـ ـ ـ ال م ـ ـ ـ ـ  ٧٢٢/٥ح،٣٩٢٥
وس اب ماجة  ٥٤٢/٤ح ،٣١٠٨وم اﻹمــام
أح  ٣٠٥/٤ح.١٨٧٣٧
) (٥وهـ ــي اﻵن تا عـ ــة ل ــ أب ــ ح ـ ــاد م اف ـ ــة
ال ة.
) (٦أ  :م ج ع ال ﻬات.
). ٤.٥ (٧
) (٨ون ـ ـ ن فـ ـ م ــع هـ ـ ا الـ ـ أ أن دف ــة دم ـ ـ
هي ز ال غ اب ة اﻹمام علــي ،ل ـ أمﻬــا أم
ول .
ال ي ة ،ــا ذ ـ ابـ
) (٩ون نق ل أنﻬا دف
ع اك في تارخ دم  ،٣٠٩/٢وابـ ع ـ ال ـ
فــي اﻻسـ عاب أنﻬــا دف ـ ــال ع فــي زمـ اﻹمــام
.
ال
) (١٠ي اجـ ــع :ت ـ ـ ال ـ ـ ﻹث ـ ــات وج ـ ـ د م ق ـ ـ
د .أسامة زق وق ،ص.٧١
ال ة ز

الدكتور



يتحققان فى الجيش والشرطة.
أوﻻً :تضـــــافرت نصـــــوص شـــــرعية
محكمة ،وقواعد فقهية راسخة ،وإجماع أﺋمة
العلم الذين يعتد بعلمهم ،على شرف الجنديـة
للدفاع عن اﻷرض والعرض والمـال وأنـاط
معـا ،فﺄمـا
بهم واجبات من الربـاط والجهـاد ً
"الربــاط" معنــاه المعاصــر مﻼزمــة الحــدود
صـ ِب ُرواْ
لحمايتها وصيانتها ،قال ﷲ  :ا ْ
صا ِب ُرواْ َو َرا ِب ُ
طواْ) آل عمران.(٢٠٠ :
َو َ
وأطبق أﺋمة العلـم علـى المـراد بالربـاط
فــﻲ اﻵيــة القرآنيــة المحكمــة :المﻼزمــة فــﻲ
ســبيل ﷲ – تبــارك وتعــالى  ،-وأنــه أصــل
الجهاد وفرعه) ،(١وقال سيدنا محمـد رسـول
ﷲ :
)رباط يوم فى سبيل ﷲ خيـر مـن الـدنيا
ومــا عليهــا ،(٢)(....وأفضــل الربــاط :أشــد
الثغــور خوفً ـا؛ ﻷن مقامــه بــه أنفــع ،وأهلــه
أحوج).(٣
ومما يلحق بالرباط :الحراسة ،وكﻼهمـا

اعـدِينَ أَ ْجـ ًرا
َ وفَ ﱠ
علَى ْالقَ ِ
ض َل ّ ُ ْال ُم َجا ِهدِينَ َ

وأمـــا "الجهـــاد" ومفهومـــه فيمـــا نحـــن

عظِ ي ًما) النساء ،(٩٥ :إِ ﱠن ّ َ ا ْشت ََرى مِ نَ
َ

بصــدده :مجاهــدة العــدو والظــاهر بالقتــال

ْال ُمؤْ مِ نِينَ

أَنفُ َس ُه ْم َوأَ ْمـ َوالَ ُهم ِبـﺄ َ ﱠن لَ ُهـ ُم ال َج ﱠنـةَ

والــدفاع للــذود عــن الــبﻼد والعبــاد ،وفضــله

)التوبة َ  ،(١١١وﻻَ تَحْ َس َب ﱠن الﱠذِينَ قُ ِتلُواْ ِفـﻲ

عظيم ،وحاصله :بـذل اﻹنسـان نفسـه ابتغـاء

سـ ـ ِبي ِل ّ ِ أ َ ْم َو ًاتـ ـا َبـ ـلْ أَحْ َيـ ـاء عِنـ ـ َد َر ِّب ِهـ ـ ْم
َ

وتقربـا بـذلك إليـه،
مرضاة ﷲ – سبحانه –
ً

ي ُْرزَ قُونَ ) آل عمران.(١٦٩ :

ويتحقــق فــﻲ الجهــاد المشــروع ،أمــا جــراﺋم
"البغﻲ"" ،الحرابة"" ،الصيال" فليست جها ًدا
وﻻ ربا ً
طا ،بل هﻲ جراﺋم مخلة باﻷمن العـام
والدماء واﻷعراض واﻷموال ولها عقوباتهـا
الدنيويــة المفضــلة فــﻲ "التشــريع الجنــاﺋﻲ
اﻹســﻼمﻲ" بصــفة عامــة ،وأبــواب :الحــدود
والجنايات علـى النفـوس ،والـدفاع الشـرعﻲ
الخاص والجيش والجندية جهاد مشروع فـﻲ
الدين الحق ،قال أﺋمة العلم :الذين يقـاتلون –
اﻷعداء ،قد بذلوا مهج أنفسهم.
والنصوص الشرعية فى فضـل الجنديـة
)القوات المسلحة( كثيرة منها:
مــــن القـــرآن الكــــريم :قـــول ﷲ :



من السنة النبويـة :قـول الرسـول :
)مثــل المجاهــد فـﻲ ســبيل ﷲ كمثــل الصــاﺋم
ﱠ
وتوكـل ﷲ للمجاهــد فـﻲ ســبيله ،بــﺄن
القـاﺋم،
يتوفاه أن يدخله الجنة ،أو يرجعه سـال ًما مـع
أجر أو غنيمة() ،(٤وروي أن رجﻼً جاء إلى
النب ـﻲ  فقــال :دلن ـﻲ علــى عمــل يعــدل
الجهــاد ؟ قــال) :ﻻ أجــده( ،ثــم قــال) :هــل
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسـجدك
فتقوم وﻻ تفتر ،وتصـوم وﻻ تفطـر؟( ،قـال:
ومن يستطيع ذلك؟).(٥
ثانيــا :الجــيش المصــري قامــة وقيمــة
ً
ومكانة فﻲ التاريخ وفى اﻹسﻼم.
فﺄمــا فــﻲ التــاريخ :فهــو أقــدم جــيش فــﻲ

التاريخ اﻹنسانﻲ ،فقد ظهر فﻲ مصـر كنانـة

وعن عمر بن الخطاب  قال :سمعت

خبـــر عمـــر  :قـــرر أهـــل الجـــرح

ﷲ  فﻲ أرضه ،حوالى عـام  ٣٢٠٠قبـل

رسـول ﷲ  يقــول) :إذا فــتح ﷲ علــيكم

والتعديل عدالـة ابـن لهيعـة – الـذى ضـعف

الميﻼد عقب توحيد الملك الفرعونﻲ نعرمر،

مصر فاتخذوا فيها جنـ ًدا ً
كثيفـا؛ فـذلك الجنـد

الخبر من البعض بسببه :وقرروا أن روايتـه

ونبغ قادة عظـام فـﻲ الجنديـة المصـرية فـﻲ

خير أجناد اﻷرض( ،فقال أبو بكر  :ولم

تبلــغ درجــة الحســن :مجمــع الزواﺋــد ،٩٧/٦

التــاريخ القــديم أشــهرهم "تحــتمس الثالــث"،

يــا رســول ﷲ؟ قــال) :ﻷنهــم وأزواجهـم ف ـﻲ

تحفــة اﻷريــب للعبــدلﻲ ص  ،٩النهايــة فــﻲ

واﻷدوار البطوليــة التــﻲ تعــد مﻼحــم فخــار

رباط إلى يوم القيامة().(٨

الفتن والمﻼحم .٣٧٤/٢

للجيش المصري تفوق الحصـر ،فمـن ذلـك:

تقوي )خبـر
باﻹضافة إلى شواهد أخرى ّ ِ

تحريره لمدينـة القـدس مـن أيـدى الصـليبيين

خير أجناد اﻷرض( :مثل ما رواه أبـو يعلـى

الغــربيين ،وإيقافــه لزحــف المغــول ،وفــى
التاريخ المعاصر القريب طـور محمـد علـﻲ
باشا الجيش المصـري وتـولى بعـض أبنـاءه
مهــام القيــادة فيــه ،وحــديثًا اضــطلع الجــيش
المصري بالقضية الفلسـطينية بحـروب ضـد
الصــهاينة بــد ًءا مــن عــام ١٩٥٢م بالضــباط
اﻷحــرار ،ﻹجــﻼء البريطــانيين عــن مصــر،
وساند ثورات وطنية لﻺصﻼح الـوطنﻲ فـﻲ
أحداث  ٢٥من يناير سنة ٢٠١١م ،و ٣٠من
يونيو ٢٠١٣م.
وأما فـﻲ اﻹسـﻼم :فقـد أثنـى رسـول ﷲ
ســيدنا محمــد  علــى الجــيش المصــري

خبر مستدرك الحاكم بسـنده عـن عمـرو
ابن الحمق  :قال الذهبﻲ فﻲ تعليقه علـى
المستدرك :صحيح ،وقرر الثقـاة دفـع جهالـة
أحد الرواة – عميرة بن عبد ﷲ المغافري –
حيث تم توثيقه وتعديله :اﻹكمال ﻻبن ماكوﻻ
 ،٢٧٦/٦الثقـــاة للعجلـــى  ،٣٧٨/١التـــاريخ
الكبيــــر  ،٤٨/١الثقــــاة  ،٢٩٢/٧التهــــذيب
 ،١٩٧/٨التقريـــب ﻻبـــن حجـــر – ٥٧٣/١
وقوى هذا الحديث ما جاء فـﻲ مسـند البـزار
ﱠ

فﻲ مسند  ٥١/٣٥برقم  ،١٤٧٣وابـن حبـان
فﻲ صحيحه  ٦٩/١٥رقم  ،٦٦٧٧وابن عبـد
الحكم فﻲ فتوح مصر ص  ،٥٣ما روى عن
سيدنا رسول ﷲ ) :إنكم ستقدمون على
خيـرا،
قوم جعـد رءوسـهم ،فاستوصـوا بهـم
ً
فــإنهم قــوة لكــم ،وبــﻼغ إلــى عــدوكم ،بــإذن
ﷲ(أ.هـ.
عن أم سـلمة  قالـت :إن رسـول ﷲ
 أوصى عنـد وفاتـه فقـال) :ﷲ ﷲ فـﻲ
قبط مصر ،فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون

.٢٨٧/٦
خبــر ســعد بــن أبــى وقــاص  فــﻲ
صحيح مسلم.

وأخبر منذ ما يزيد على ألف وأربعماﺋة عـام
على صـﻼبته وكفاءتـه؛ فمـن ذلـك :مـا رواه
عمرو بن الحمق  عن سـيدنا رسـول ﷲ



) :ستكون فتنة أسلم الناس فيها – وفى
رواية :لخير الناس فيها الجنـد الغربـﻲ( قـال
الراوي :فلذلك قدمت مصر).(٦
وقريب منه ما رواه سعد بن أبى وقاص
 قــال :قــال رســول ﷲ ) :ﻻ يــزال
أهل الغرب ظاهرين على الحق؛ حتـى تقـوم
الساعة().(٧



لكم عدة وأعوا ًنا فﻲ سبيل ﷲ(.
) (١تفســير القرطبــﻲ  ،٣٢٣/٤المغنــى ،٣٥٤/٨
فتح القدير .٢٧٨/٤
) (٢أخرجه البخاري ،فتح الباري .٨٥/٦
) (٣مطالــــب أولــــى النهــــى  ،٥٠٩/٢المغنــــى
.٣٥٥/٨
) (٤أخرجه البخاري ،فتح الباري .٦/٦
) (٥فتح الباري .٤/٦
) (٦مســتدرك الحــاكم  ،٤٩٥/٤المعجــم اﻷوســط
للطبرانﻲ  ،٣١٥/٨الفتن ﻻبن نعيم  ،٥٤/١أخبار
المدينة  ١٩٠/٢وما بعدها.
) (٧صحيح مسلم  ١٥٢٥/٣رقم .١٩٢٥
) (٨الدارقطنﻲ فﻲ المؤتلف والمختلف ،١٠٠٣/٢
وابن عساكر فـﻲ التـاريخ  ،١٦٢/٤٦ابـن زوﻻق
فﻲ فضاﺋل مصر ص  ،٨٣المقريـزي فـﻲ إمتـاع
اﻷسماع .١٨٥/١٤






أسكنهما ﷲ الجنة وهو يعلـم أنهـا ليسـت
دار بقاء لهمـا اﻵن ،ليُشـهدهما  مـا فيهـا
مــن النعــيم والبهجــة والهنــاءة ودوام العافيــة
والصــــفاء ،فــــإذا أهبطهمــــا إلــــى اﻷرض
وشوقا ذريتهما إليها.
تذكراها ،فح ﱠنا إليها
ﱠ

 -٣الحكمــة مــن إســكانهما الجنــة ثــم

وق ـ ﱠدر ســبحانه المعصــية عليهمــا ليعلمــا

إخراجهم ـا :ثــم يتســاءل اﻹمــام أبــو العــزائم

أنهما أهبطا من دار النعيم والمسرة والبهجـة

قائﻼً] :ما الحكمة في إسـكانهما الجنـة؟ وفـى

بمعصــية واحــدة ،فيخــافون أن يحرمــوا مــن

معصــيتهما وإهباطهمــا إلــى اﻷرض؟ ومــا

معــاص
الرجــوع إليهــا إذا هــم وقعــوا فــي
ٍ

السّر في إزﻻل الشيطان إياهما عن الجنة؟

أخرى في الدنيا.
وكيف يطمع رجل أن يدخل الجنـة التـي
أخرج ﷲ منهـا آدم بمعصـية واحـدة بعـد أن
عصى ﷲ تعالى في اﻷرض؟
وحكمة وسوسة إبليس ﻵدم أن إبليس مـا
وســـوس ﻵدم :إﻻ بعـــد أن تحركـــت الـــنفس
اﻷمارة بالسوء في وقت كان يجب عليهـا أن
تسكن.
أمرهــا ﷲ تعـــالى بالســـكون إليـــه عنـــد
إســباغه ســبحانه الــنعم المتواليــة فــي الجنــة
فتحركت -حفظنـا ﷲ مـن شـرورها -متمنيـة
في الجنة فاتصل بها مجانسها إبلـيس وقـوى
عندها هذا اﻷمل ،فاشتد طلبها له ،فأقسم ﻵدم



وزوجتــه :إن أكــﻼ مــن هــذه الشــجرة ينــاﻻ

إلى معصـية قالـت :اعصـمني ،وإن حركـت

البقاء ،فكانت الحكمة أن يظهر ﻵدم وزوجته

إلــى نعمــة قالــت :أوزعنــي ،وإن قــال لهــا

عــداوة تلــك الــنفس التــي يتصــل بهــا إبلــيس

اصبري على البﻼء قالت :ص ِّبرني.

فيزلهما عما هما فيه ،سواء أكـان فـي الجنـة

وطلب من العبد أنه ﻻ يساكن قلبـه أدنـى

أو في غيرها ،والعصـمة بـا والعنايـة منـه

وسوســة لهــا دون الرجــوع عنهــا إلــى ربــه،

ونيل الخير في الدنيا واﻵخرة به سبحانه[).(١

وجعل طبعهـا فـي اﻷمـر سـاك ًنا وفـى النهـي

 -٤اﻷكل مـن الشـجرة :يبـين اﻹمـام أن

ً
متحركــا وأمــره بــأن يســكن عــن المتحــرك

معصية آدم بأكله من الشجرة لها سببان هما:

ويتحرك عن السـاكن بـﻼ حـول وﻻ قـوة إﻻ

إبلـــــيس ،والـــــنفس اﻷمـــــارة بالســـــوء،

با  ،أي ﻻ حول له عن معصيته وﻻ قوة له

فيقول]:معلوم أن النفس اﻷمـارة بالسـوء مـن

علــى طاعتــه إﻻ بمعونتــه ،ثــم أمــر بــدخول

النار فهي مجانسة ﻹبليس ،وهي محـل نظـر

الجنة واﻷكل منهـا رغـ ًدا حيـث شـاء ونـص

إبليس وسمعه ،وأن الروح التي هي اللطيفـة
الربانية الجـوهرة النورانيـة تجـانس ملكـوت
ﷲ اﻷعلى وهي محل نظر ﷲ تعالى ،وهـي
المأمورة بالحركة ،أما النفس اﻷمارة بالسوء
فإنهــا مــأمورة بالســكون ،فــإذا تحركــت أقــل
حركـة بلمــة أو بهمــة أو بخـاطر اتصــل بهــا
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صـدور
النــاس ،فأوقعهــا فــي مخالفــة ربهــا فــإن لــم
يعصــمها  أو يتــوب عليهــا هلكــت .وأمــا
الروح فحركتهـا المسـارعة إلـى مغفـرة مـن
ربها واﻻعتصـام بحبـل ﷲ ،والتعـاون علـى
البــر والتقــوى ،والتفكــر فــي آﻻء ﷲ وآياتــه
الجليـة والتشـبه بالمﻼئكــة المقـربين ،وشــتان
بــين حركــة الــروح وحركــة الحــس وحركــة
النفس اﻷمارة بالسـوء ،وقـد أعلـم ﷲ آدم أن
نفسه اﻷمارة بالسوء أعدى عدو له.
وحكمة خلق النفس اﻷمـارة بالسـوء :أن
يكون اﻹنسان في لهيب نـار المجاهـدة ،لهـذا
العدو اللدود ،ليفـوز بمحـاب ﷲ ومراضـيه،
وأن ﷲ تعالى خلقها مفطـورة علـى خـواطر
وهمم تضاد ما فطـرت عليـه الـنفس الملكيـة
الفاضلة ،ولتلك النفس اﻷمارة بالسـوء جنـود
وأعوان ،ومن أعظم جنودها :الحس ،فالجسم

وغيرهمــا ،وللــنفس الفاضــلة الملكيــة عنايــة
بســابقة الحســنى .أمــر ﷲ العبــد بقهــر تلــك
قهرا يجعله يستخدمها فيما بـه
النفس اﻷمارة ً
نيل القرب من ﷲ تعالى فينميها وﻻ يهملهـا؛
ليغضب بهـا

علـى أعدائـه ،وينـتقم بهـا

من أعدائـه ويـدفع بهـا اﻷشـرار ،كمـا يقهـر
الوحــــوش الكاســــرة فيســــخرها اﻹنســــان
ﻷغراضـه .فــا تعـالى أمــر الـنفس اﻷمــارة
بالسوء أن تلتجﺊ إليه وتفتقر ،بمعنـى أنـه إن
أبدى عليها طاعة قالت :أع ِّني ،وإن حركـت


    
   
   






  





عليه النهى عن اﻷكل من الشجرة ،فلما دخل
الجنة ورأى ما رأى قالت له النفس اﻷمـارة:
لو خلدنا ،وإنما لنا أجل مضروب إلـى غايـ ٍة
معلومة ،فأتـاه إبلـيس مـن قبـل مسـاكنة قلبـه
بوسوسة نفسه في ذلك ،فقال :هل أدلﱡك علـى
شجرة الخلد التي تتمناها في هذه الدار ،وهي
سبب البقاء والخلود وقالَ  :ما َن َها ُك َما َر ﱡب ُك َما
ع ْن َه ِذ ِه ال ﱠ
ش َج َرةِ إِﻻﱠ أَن تَ ُكونَا َملَ َكي ِْن أ َ ْو تَ ُكونَا
َ
ـرورا
ِم ـنَ ْالخ َِال ـدِينَ  فكانــت دﻻلتــه هــذه غـ ً
وألحق ﷲ به وسوسة العدو لسابق علمه فيه،
وبلــوغ تقــديره وحكمــه العــادل عليــه؛ قولــه
غ ـدًا َح ْيـ ُ
ث ِش ـ ْئتُ َما.
تعــالىَ  :و ُك ـﻼَ مِ ْن َه ـا َر َ
أباح له سبحانه بقوله :ا ْسـ ُك ْن التمتـع فـي
الجنة بالجلوس والقيام والتنقل فيها ،وأباح له
ســبحانه مــا فيهــا مــن اﻷغذيــة واﻷشــربة
والفاكهة .وقوله َ و ُكـ َ
ﻼ لـيس المـراد منـه
اﻷمــر بــل المــراد منــه اﻹباحــة بــدليل قولــه:
َ حي ُ
ْث ِش ْئت ُ َما والرغد :هو العـيش الواسـع
الهنيء ،ولكنه سبحانه حظـر عليهمـا شـجرة
ع ﱠينها لهما تعيي ًنا ﻻ يحتاج للشك[).(٢





 -١يعتﻣد ﻣﺎ تــوفر لديــه فــي الﻣﺳــألة



ﻣن أقوالهم  ،وﺑعد النظر في القــرآن



الكريم والﺳنة النﺑوية الﻣطهرة.

ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻖ ندرك أن اﻹﻣﺎم أﺑــو العــزائم

 -٢إذا اجتﻣع لديه في الﻣﺳألة قــوﻻن

 قــد أخــذ ﺑقــول الصــحﺎﺑة والتــﺎﺑعين

أو أكثـــر اجتهـــد فـــي الجﻣـــع ﺑينهﻣـــﺎ إن

ﻣصـــدرا للعقيـــدة ﺑعـــد
 ،واعتﻣـــده
ً

أﻣكن ،وإﻻ ذهب إلى الترجيح.

القــرآن والﺳــنة ،شــأنه فــى ذلــك شــأن
جﻣهــور العلﻣــﺎء ،ونﺳــتطيع أن نتعــرف
علــى ﻣنهجــه فــي ذلــك ﻣــن خــﻼل ﺑيــﺎن
طريقته في العرض ،وﻣنهجه في اﻹفــﺎدة
ﻣن أقوال الصحﺎﺑة والتﺎﺑعين .وهــو فيﻣــﺎ
يأتي إجﻣﺎﻻً ،ثم تفصيﻼً:

وتفصيل ذلــك فيﻣــﺎ يــأتي إن شــﺎء ﷲ
تعﺎلى:


تتﻣثل طريقته في ذلك فيﻣﺎ يلي:
 -١يعزو أحيﺎنًﺎ القول إلــى قﺎئلــه ﻣــن
الصحﺎﺑة أو التﺎﺑعين ،وإلى ﻣصدره الذي
ورد فيه ،أو إلى قﺎئله فقط دون ﻣصدره:

 -١يعزو أحيﺎنًﺎ القول إلى قﺎئله.
 -٢ﻻ يعزو غﺎلﺑًﺎ أقوالهم إلى قﺎئليهﺎ.



 فﻣن شواهد عزوه القول إلى قﺎئلــه:ﻣﺎ ذكره فــي تفﺳــير قــول ﷲ تعــﺎلى :أَ ْم

ﻣجﻣع ـﺎ .ويﻣكــن تصــنيف
قــط ﺳــﺎر ًدا أو
ً

ُخ ِلقُوا ِﻣـ ْن غ َْيـ ِر َشـ ْيءٍ أَ ْم ُهـ ُم ْال َخـﺎ ِلقُونَ 

إفﺎدته هنﺎ في شقين رئيﺳين:

)الطور .(٣٥ :يعنى ﷲ أي :كيف يكــون

أولهمــا :أنه يعتﻣد ﻣﺎ تــوفر لديــه ﻣــن

خلﻖ ﻣن غير خﺎلﻖ؟ ففي وجودهم ثﺑــوت

أقــوال الصــحﺎﺑة أو التــﺎﺑعين  ﺑعــد

خﺎلﻖ فهم دﻻلة عليه أنه خلقهــم ،وروينــﺎ

النظر فى القــرآن الكــريم والﺳــنة النﺑويــة

يٍ
ذلك عن اﺑن عﺑﺎس وعــن زيــد ﺑــن علـ ّ

الﻣطهرة.

 قﺎﻻ :أي :ﻣن غير رب ،كيف يكون

ثانيهمــا :إذا اجتﻣــع لــدى اﻹﻣــﺎم 
قوﻻن فأكثر فإنه يجتهد فــى الجﻣــع ﺑينهــﺎ

خلﻖ ﻣن غير خﺎلﻖ؟).(١
غﺎلﺑـﺎ أقــوال
 -٢ﻻ يعزو اﻹﻣــﺎم 
ً
الصحﺎﺑة أو التﺎﺑعين إلى قﺎئليهــﺎ وﻻ إلــى
ﻣصﺎدرهﺎ التي وردت فيهﺎ؛ فﻣن شــواهد
ذلــك ﻣــﺎ ذكـــره فــي تفﺳـــيره قـــول ﷲ
تعﺎلىَ  :و ِإ ْذ أَ َخذَ ﱠ ُ ﻣِ يث َـﺎقَ ﱠالـذِينَ أُوت ُـوا
ﺎس َوﻻَ ت َ ْكت ُ ُﻣ َ
ونـهُ فَن ََﺑـذُوهُ
َﺎب لَتُﺑَيِّنُنﱠهُ لِلنﱠ ِ
ْال ِكت َ
َو َرا َء ُ
اش ـت ََر ْوا ِﺑ ـ ِه ث َ َﻣ ًن ـﺎ قَ ِل ـيﻼً
ور ِه ْم َو ْ
ظ ُه ـ ِ
س َﻣﺎ َي ْشت َُرونَ ) آل عﻣران.(١٨٧ :
فَ ِﺑئْ َ

يقــول " :قولــه تعــﺎلى :لَت ُ َﺑ ِيّنُ ﱠنـهُ
أى :لتﺑينن نﺑوة ﻣحﻣد  ،وصفته أنــه
خﺎتم الرﺳل".
فهذا التفﺳير الذى ذكره اﻹﻣــﺎم لقولــه
تعﺎلى :لَت ُ َﺑيِّنُ ﱠنـهُ دون عــزو إلــى القﺎئــل
والﻣصدر هــو قــول عﺑــد ﷲ ﺑــن عﺑــﺎس،
والﺳــدي ،وﺳــعيد ﺑــن جﺑيــر رضــى ﷲ
تعﺎلى عنهم ،وأخرجه اﻹﻣﺎم الطﺑري في
تفﺳيره).(٢

إن أﻣكن ،وإﻻ ذهب إلى التــرجيح ،وهــذا

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

ﻣﺎ ﺳوف نوضحه فى الﻣﺑحث القﺎدم عنــد
الحــديث عــن اﻻجتهــﺎد عنــد اﻹﻣــﺎم ،وﷲ



أفــﺎد اﻹﻣــﺎم أﺑــو العــزائم  إفــﺎدة
عظيﻣــة ﻣــن أقــوال الصــحﺎﺑة والتــﺎﺑعين
رضى ﷲ تعﺎلى عنهم في العقيدة ،وكــﺎن
يتعﺎﻣــل ﻣــع هــذا التــراث العظــيم ﺑفكــر
ثﺎقب ،وعقلية علﻣية ﻣتﻣرﺳــة ،ولــم يكــن

الﻣﺳتعﺎن.

ﺑعد أن عشنﺎ ﻣع اﻹﻣــﺎم أﺑــى العــزائم
فــي رحــﺎب أقــوال الصــحﺎﺑة والتــﺎﺑعين
رضوان ﷲ تعﺎلى عليهم ،نﺳتطيع القــول
ﺑأنه قد أفﺎد ﻣن أقوالهم في العقيدة إلى حد
كﺑيــر ،وجعلهــﺎ لﻼﺳــتئنﺎس ﺑهــﺎ ،والﺳــير



   
  


   



 
   






ـدرا للعقيــدة
على ضوئهﺎ ،واعتﻣــدهﺎ ﻣصـ ً
ﺑعد القرآن والﺳنة ،شــأنه فــي ذلــك شــأن
جﻣهــور العلﻣــﺎء ،وأنــه كــﺎن يتعﺎﻣــل ﻣــع
أقــوالهم ﺑعقليــة واعيــة وﻣنطــﻖ ﻣﺳــتنير؛
ﻣﻣﺎ يؤكد ﻣنهجه في إتﺑﺎع الﺳلف الصﺎلح
 رضوان ﷲ عليهم .-) (١اﻹﺳــﻼم ديــن ﷲ وفطرتــه التــي فطــر النــﺎس
عليهﺎ لﻺﻣﺎم أﺑى العزائم ص.٦٤
) (٢أخرجه اﻹﻣﺎم الطﺑري فـي تفﺳـيره,١٣٤/٤ :
.١٣٥





سبحانه ما أعظمه!!

ِبــــ ْالعُ ْرفِ

وســبب إيمــاني :مــا أراه مــن طﻼقــة

)اﻷعراف.(١٩٩ :

قدرة الﺧالﻖ ..في كـل يـوم يكتشـف العﻠـم

وســبب إيمــاني :أنــه جعــل حمــايتي ف ـي

جديدًا من المﺧﻠوقـات ،وهـم أمـم أمﺛالنـا..
ض َوﻻَ َ
طــائ ٍِر
َ و َمــا ِمــن د ﱠَابــ ٍة ِفــي اﻷ َ ْر ِ

اﻻلتــزام بالعمــل الصــالﺢ .وأن أقابــل ال ﱠ
ش ـ ﱠر
ي
بـــالﺧير ،قـــال تعـــالى :اد َْفــ ْع ِبــالﱠتِي ِهــ َ

ير ِب َج َنا َح ْي ِه إِﻻﱠ أ ُ َم ٌم أَ ْم َﺛـالُ ُكم) اﻷنعـام:
َيطِ ُ
 ،(٣٨والـــذي ﻻ نعرفـــه كﺛيـــر ..كﺛيـــر..
كﺛير ..سبحانهَ  :و َي ْﺧﻠُﻖُ َمـا َﻻ تَ ْعﻠَ ُمـونَ 
)النحل.(٨ :



وســـبب إيمـــاني :أن اﻹلـــه العظـــيم
كرم ..الﺧﻠيفة الـذي
كرمني فأنا الﺧﻠيفة ال ُم ﱠ
ﱠ
يقــوم بتنفيــذ مــنهج ﷲ ف ـي اﻷرض ،قــال
ض َﺧﻠ َِيفـةً
تعالىِ  :إ ِّني َجا ِع ٌل ِفـي اﻷ َ ْر ِ
المكرم لقوله تعالى :لَقَ ْد
)البقرة ،(٣٠ :و
ﱠ
ك ﱠَر ْمنَا َبنِي آد ََم َو َح َم ْﻠنَاهُ ْم فِي ْال َبـ ِ ّر َو ْال َب ْحـ ِر
َو َرزَ ْق َنـاهُ ْم ِمـنَ ﱠ
عﻠَـى
الط ِّي َبـا ِ
ت َوفَ ﱠ
ضـ ْﻠنَاهُ ْم َ
ضــ ً
يﻼ) اﻹســراء:
ِيــر ِم ﱠمــ ْن َﺧﻠَ ْق َنــا تَ ْف ِ
َكﺛ ٍ
.(٧٠
حيث سﺧر لي ما في السـماوات ومـا



لﻺجابة عن هذا السؤال فقد أجريـت
حــديﺛًا مــع فضــيﻠة الــدكتور محمــد داود
اﻷســتاذ بجامعــة قنــاة الســويس والمفكــر
اﻹسﻼمي الكبير ،جاء فيه:
إن سبب إيماني :هو إجﻼلي لﻠﺧـالﻖ
العظيم ،فأنا أرى في عظمة كل مﺧﻠـوق
دليﻼً عﻠى عظمة الﺧالﻖ.
وســبب إيمــاني :هــو حب ـي لصــفات

ي نعمـه ظـاهرة
في اﻷرض ...وأسبغ عﻠـ ﱠ
وباطنة.
وســـبب إيمـــاني :أن حيـــاتي بيـــده،
وموتى بيده ...يُحْ ِيي َويُمِ يتُ َو ُهـ َو َع َﻠـى
ِير) الحديد.(٢ :
ُك ِّل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
وسبب إيماني :أن سعادتي فـي اتبـاع
صـا ِل ًحا ِمـ ْن ذَ َكـ ٍر أ َ ْو
هديــهَ  ..مـ ْن َ
ع ِمـ َل َ
ط ِّي َبــةً
أ ُ ْن َﺛــى َو ُهــ َو ُمــؤْ مِ ٌن فَﻠَنُحْ ِي َي ﱠنــهُ َح َيــاةً َ
سـ ـ ِن َمـ ـا َكـ ـانُوا
َو َلن َْجـ ـ ِز َي ﱠن ُه ْم أ َ ْجـ ـ َرهُ ْم ِبأَحْ َ
َي ْع َمﻠُونَ ) النحل.(٩٧ :

وسبب إيماني :أنـه يـأمرني بالعـدل وأن
ﻻ أتﺧﻠــى عنــه؛ حتــى مــع الﺧصــوم ..قــال
ع َﻠـى أ َ ﱠﻻ
تعــالىَ  :و َﻻ َي ْجـ ِر َم ﱠن ُك ْم َ
شـنَآنُ َقـ ْو ٍم َ
تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا هُ َو أ َ ْقـ َربُ لِﻠتﱠ ْقـ َوى) المائـدة:
. (٨
وسبب إيماني :هذه الﻠغة الﺧالـدة الﺧفيـة
بينى وبين الﺧالﻖ ..اﻹلـه الحـﻖ ..حـين أقـع
فـى مكـروه أو ضـيﻖ ..ألجـأ إليـه ،أستشـعر
العظمة من حبيبـي اﻷعظـم ..أ َ ﱠمـن ي ُِجيـبُ
ض َ
سـو َء َو َيجْ عَﻠُ ُكـ ْم
ْال ُم ْ
ِف ال ﱡ
عاهُ َو َي ْكش ُ
ط ﱠر إِذَا َد َ
ض أَ ِإلَهٌ ﱠم َع ﱠ ِ قَﻠِيﻼً ﱠما تَ َذ ﱠك ُرونَ 
ُﺧﻠَفَاء ْاﻷ َ ْر ِ
)النمل.(٦٢ :
ي مرة مـن كﺛـرة نعيمـه
حتى صرﺧت ِف ﱠ
وتفضﻠه مع تقصيري ..فقﻠت:
يا رب ...أنا أنا وأنت أنت!!.
أنا المقصر ...وأنت الكريم...
أنا المذنب ...وأنت الغفور...
أنا العبد الضعيف ...وأنت الرب القـوى
الحكيم...
أنــا أنــا ...وأنــت أنــت ..ســبحانك ...مــا
أعظمك!!!.
أما سؤالك :كيف تؤمن مﺛﻠى؟!

وســبب إيمــاني :أنــه يﺧاطــب عقﻠــي
بأســﻠوب مقنــع :أ َ َفــ َﻼ َي ْعق ُِﻠــونَ ) يــس:
)النسـاء:

رحمتـــه ..ســـتره ..سـ ـتحبه لعظـــيم إنعامـــه

اﻹله ،فهـو رحمـن رحـيم ،وهـو ودود..
العظيم يتودد إلى عباده الضعفاء ..يتودد

.(١٩٠

إلـــيهم بـــالعفو ..بـــالمغفرة ..بالرحمـــة..

وسبب إيماني :أنـه يـأمرني بالتسـامﺢ
والرحمــة مــع اﻵﺧــرُ  :ﺧـ ِذ ْال َع ْفـ َو َوأْ ُمـ ْر

بمضاعفة الﺛواب ..بالتوفيﻖ..

س ُن) المؤمنونَ  ،(٩٦ :وقُ ُ
اس
ولـوا ل ﱠِﻠنـ ِ
أَحْ َ
ُح ْس ًنا) البقرة.(٨٣ :

الجواب :تذكر نعـم ﷲ عﻠيـك ..فضـﻠه..

 ..(٦٨أَفَ َﻼ َيتَ َدب ُﱠرونَ ْال ُقـ ْرآنَ 
ب) آل عمـــران:
ِ  ،(٨٢ﻷ ُ ِ
ولـ ـي ْاﻷ َ ْل َبـ ـا ِ

وهذه الصفة تأسرني جدا جـدا؛ إن اﻹلـه

ض َعــــ ِن ْال َجــــا ِهﻠِينَ 
َوأ َ ْعــــ ِر ْ



ولصفات الكمال التي اتﱡصف بها.
تــذكر أنــه الــذى ﺧﻠقــك مــن عــدم ،قــال
ان ِحـي ٌن ِمـنَ
تعــالىَ  :هـلْ أَتَـى َ
اﻹ ْن َ
ع َﻠـى ْ ِ
سـ ِ
ورا) اﻹنسان.(١ :
ال ﱠد ْه ِر لَ ْم َي ُك ْن َ
ش ْيئًا َم ْذ ُك ً


أهل البيت ﻻ يتخلﱠقون بأخﻼقهم ،وﻻ يقدمون ثمن المحبة.

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

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٢ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

وحذﱠر سمﺎحته من تذكر اﻷشيﺎء السيﺋة ونسيﺎن اﻷشيﺎء الحسنة؛
حتى ﻻ يصيبنﺎ اليأس والقنوط من رحمة ﷲ ،فنقرأ القرآن وﻻ نعمل
به ،وبﺎلتﺎلي نتمنى الجنـة وﻻ نعمـل لهـﺎ ،ونسـ ِ ّمي اﻷخـﻼق الحسـنة
بأسمﺎء قبيحة ،واﻷخﻼق القبيحة بأسمﺎء حسنة.
وق ﱠدم سمﺎحته العﻼج متمثﻼً فـي مـنهج التصـوف ،لكنـه أكـد أن
التصوف يمر بمرحلة ضعف شديد اﻵن ،وطﺎلب سـمﺎحته مـن كـل

فــى يــوم الجمعــة  ٦

١٤٤٢ه ،الموافــق ٢٠٢١/٣/١٩م

أقيمت ليلة أهل البيت الواحدة والخمسـون بعـد المﺎﺋـة بقﺎعـة اﻹمـﺎم
المجدد السيـد محمد مﺎضى أبى العـزاﺋم ،حيـث حضـرهﺎ عـدد مـن
أبنﺎء الطريقة العزمية من مختلف المحﺎفظﺎت.
وقــد افتتحهــﺎ ســمﺎحة الســيد عــﻼء أبــو العــزاﺋم شــيخ الطريقــة
العزميــة بكشــف ســبب تخلــف اﻷمــة اﻹســﻼمية ،وهــو :بعــدهﺎ عــن
جوهر اﻹسﻼم الذي جﺎء به رسول ﷲ وط ﱠبقه أهل البيت .
ونبﱠه أن البعض يسيء ﻷهل البيت ويقول :اﻹمﺎم الحسين أخطـأ
وانتحر ،ويرفضون لقب السيﺎدة لهم ،وينكرون وجودهم في مصر،
وتوجد قنوات فضﺎﺋية لمحﺎربة أهل البيت ،والبعض مـﺎ زال يقـول:
قلوبنﺎ مع أهل البيت وسيوفنﺎ عليهم .ولﻸسف الشديد بعـض أحبـﺎب

صﺎ أبنـﺎء الطريقـة العزميـة – دفـع ) (١جنيـه كـل
صوفي – خصو ً
نظرا للظروف اﻻستثنﺎﺋية التي
شهر للمسﺎهمة في النشﺎط الصوفي؛ ً
تمر بهﺎ البﻼد.
وقد واصل الشريف عبد الحليم العزمـي الحسـيني حديثـه حـول
سيرة أهل البيت  ،بﺎلحديث عن المحور الروحـي واﻷخﻼقـي
من محﺎور اﻻنفتﺎح العﺎم والشﺎمل مـن اﻹمـﺎم جعفـر الصـﺎدق علـى
طواﺋف اﻷمة.
صل الحديث عن الخصﺎﺋص التسعة للمدرسة العلمية لﻺمﺎم
ثم ف ﱠ
الصﺎدق  ،وتوقف الحديث عند دور اﻹمـﺎم الصـﺎدق فـي بنـﺎء
الجمﺎعة الصﺎلحة.
وقﺎمت الفرقة العزمية بإنشـﺎد القصـﺎﺋد العزميـة بقيـﺎدة اﻷسـتﺎذ
أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳــﺔ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤــﲔ ،ﺑﻴــﺪ
ﺃﻥ ﻋﻈﻤـــﺔ ﺍﳌﻮﻟـــﻮﺩ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﺗﻜـــﻮﻥ ﺑﺎﺟﺘﻤـــﺎﻉ
ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﳍﻤﺎ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻟــﻮﺩ ..ﻭﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﳌﻘــﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻــﻞ ﺍﳊــﺪﻳﺚ
ﻓﻨﻘﻮﻝ:
تَقُولُوا َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة ِإ ﱠنا ُك ﱠنا َعـ ْن َهـذَا َغـافِلِينَ 
)اﻷعراف (١٧٢ :فاستخراج ذرية اﻵدميـين
جميع ـا مــن ظهــور آبــائهم بعــد أن مســح ﷲ
ً
على ظهر آدم  ليقول  لهم" :ألست
بــربكم" قــد تــم دفعــة واحــدة فــى حــين أنــه

إن ﷲ 

قادر على أن يفعل مـا يشـاء

بأكثر من كيفية ،وهـذا الـذى حـدث ويحـدث
وسيحدث خﻼل عشرات اﻷلوف من السـنين

أو أكثر قد فعله ﷲ 

من قبـل فـى لحظـة

واحدة والدليل قوله تعـالىَ  :و ِإ ْذ أ َ َخـذَ َر ﱡبـكَ

اﻹنسان وبخاصـة المـؤمنين هـى أن ﷲ 
خلقه  من أنفسهم ،أى جعله آدميـا ولـم
يجعلــه جني ـا أو مﻼئكي ـا؛ قــال تعــالى :لَ َق ـ ْد
ع ِزيـ ٌ
علَ ْيـ ِه َمـا
َجـا َء ُك ْم َر ُ
ـز َ
سـو ٌل ِ ّمـ ْن أَنفُ ِسـ ُك ْم َ
وف
َع ِنـــتﱡ ْم َحـــ ِر ٌ
ع َلـــ ْي ُكم ِبـــ ْال ُمؤْ مِ نِينَ َر ُء ٌ
يص َ
ﱠر ِح ـي ٌم) التوبــة (١٢٨ :وقــال تعــالى ممتن ـا
على المؤمنين بأنه سبحانه جعـل رسـول ﷲ



من أنفسهم وليس من غيـرهم قـال ﷲ

المـؤْ مِ نِينَ ِإ ْذ َب َعـثَ
ع َلـى ُ
تعالى :لَقَ ْد َم ﱠن ﱠ ُ َ
ع َل ـ ْي ِه ْم آ َي ِات ـ ِه
ِف ـي ِه ْم َر ُ
س ـوﻻً ِ ّم ـ ْن أَنفُ ِس ـ ِه ْم َي ْتلُ ـو َ
َاب َو ْالحِ ْك َمةَ َوإِن َكانُوا
َويُزَ ّكِي ِه ْم َويُعَ ِلّ ُم ُه ُم ال ِكت َ

ســبحانه أتمــه ويتمــه وســيتمه عبــر اﻵﻻف

ين) آل عم ـران:
ِم ـن قَ ْب ـ ُل لَ ِف ـي َ
ض ـﻼ ٍل ﱡم ِب ـ ٍ

المؤلفة من السنين حسب سنة ﷲ تعـالى فـى

 (١٦٤فقوله تعالىَ  :ر ُسـوﻻً ِ ّمـ ْن أَنفُ ِسـ ِه ْم

ً
أجياﻻ متتابعة كمـا هـو معلـوم؛
خلق اﻷنفس
بشرا ينتشرون.
فصاروا ً
السـنة
ورسول ﷲ  مخلـوق بـنفس ﱡ
التى خلق بها ﷲ تعالى ويخلق بنى آدم ،ومن
ثــم  -ﻷنــه  رحمــة ﷲ تعــالى للعــالمين

مِ ن َبنِي آد ََم مِ ن ُ
ور ِه ْم ذُ ِ ّر ﱠيـت َ ُه ْم َوأ َ ْشـ َه َدهُ ْم
ظ ُهـ ِ

وسيد العـالمين وحبيـب رب العـالمين  -فـإن

شـ ِه ْدنَا أَن
علَى أَنفُ ِس ِه ْم ألَسْتُ ِب َر ِّب ُك ْم قَالُوا َبلَى َ
َ

من أعظم نعـم ﷲ تعـالى الكبـرى علـى بنـى



لــيس بمعنــى )رســوﻻً مــنهم( كمــا قــد يظــن
الـبعض؛ ﻷن قولـه مـن أنفسـهم أى أن نفسـه
من أنفسهم ،أى أنه آدمى مثلهم ،قـال تعـالى:
ي أ َ ﱠن َما ِإلَ ُه ُك ْم
قُلْ ِإ ﱠن َما أَنَا َبش ٌَر ِ ّم ْثلُ ُك ْم يُو َحى ِإلَ ﱠ
إِلَهٌ َواحِ ٌد فَ َمن َكـانَ َي ْر ُجـو ل َِقـا َء َر ِّبـ ِه فَ ْل َي ْع َمـلْ

صا ِل ًحا َوﻻَ ي ُْشـ ِركْ ِبع َِبـا َدةِ َر ِّبـ ِه أَ َحـ ًدا
َ
ع َمﻼً َ
)الكهف (١١٠ :فنعمة ﷲ  على اﻵدميين

المؤمنين هـى أنـه  جعـل رسـوله 
للعالمين منهم وفيهم لقوله تعالىَ  :وا ْعلَ ُمـوا

اﻹنــس والجــن ،وقــد فضــل ﷲ اﻹنــس علــى

وعبد المطلـب بـن هاشـم وأبـوه عبـد ﷲ بـن

الجن بخلق آدم بيديه وفى أحسن تقويم ،ومن

عبد المطلـب كلهـم آبـاء لـه  خيـر مـن

ِيـر ِ ّمـنَ
أ َ ﱠن فِي ُك ْم َر ُ
سو َل ﱠ ِ لَ ْو يُطِ يعُ ُك ْم ِفـي َكث ٍ

ي ِ إنسيا ولم يجعلـه فـى
ثم جعل ﷲ تعالى النب ّ

غيرهم من اﻵباء ،وهذا حـق بـدﻻئل أخـرى

يم ـانَ
اﻷ َ ْم ـ ِر َل َع ِن ـتﱡ ْم َولَ ِك ـ ﱠن ﱠ َ َح ﱠب ـ َ
ب إِلَ ـ ْي ُك ُم ِ
اﻹ َ

فريــق الجــن ،أخــرج أحمــد والترمــذى عــن

نقلي ـة ذكــرت مــن قبــل ،وإن كــان المقصــود

سـوقَ
َوزَ ﱠي َنهُ فِي قُلُو ِب ُك ْم َوك ﱠَر َه ِإلَ ْي ُك ُم ال ُك ْف َر َو ْالفُ ُ

المطلب بن أبى وداعة أن النبى 

قـال:

بالبيت :البيت الخاص الذى ولـد فيـه ،

ضـﻼً ِ ّمـنَ
الرا ِشدُونَ * فَ ْ
َو ْال ِع ْ
ص َيانَ أ ُ ْو َلئِكَ هُ ُم ﱠ

)أنا محمد بن عبـد ﷲ بـن عبـد المطلـب ،إن

فيكــون المعنــى أنــه  خيــر الصــحابة

علِي ٌم َحكِي ٌم * َو ِإن َ
َان مِ نَ
ﱠ ِ َو ِن ْع َمةً َو ﱠ ُ َ
طا ِئفَت ِ

ﷲ تعالى خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ،ثم

والناس كلهم بيتًا ،أى أنـه  خيـرهم ًأبـا

صـ ِل ُحوا َب ْي َن ُه َمـا َفـإِن َب َغـتْ
ال ُمؤْ مِ نِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ

جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيـرهم فرقـة ،ثـم

وخيرهم أما ،والذى يرجح عندى هـذا القـول

ِإحْ دَاهُ َما َعلَى اﻷ ُ ْخ َرى فَقَا ِتلُوا الَتِي تَ ْبغِي َحتﱠى

جعلهم قبائـل فجعلنـى فـى خيـرهم قبيلـة ،ثـم

اﻷخير هو قول ﷲ  لنبيه فـى أول بعثـه:

ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َمـا
تَفِي َء إِلَى أَ ْم ِر ﱠ ِ فَإِن فَا َءتْ فَأ َ ْ

بيوتـا فجعلنـى فـى خيـرهم ً
ً
بيتـا ،فأنـا
جعلهم

يرتَكَ اﻷ َ ْقــ َر ِبينَ ) الشـــعراء:
َ وأَنــذ ِْر َ
ع ِشــ َ

ِب ْال َعــ ْد ِل َوأ َ ْق ِســ ُ
طوا ِإ ﱠن ﱠ َ ي ُِحــبﱡ ال ُم ْق ِســطِ ينَ

سا(
خيركم بيتًا وخيركم نف ً

بﷲ
)الحجــرات (٩ – ٧ :فبــه َ ح ﱠبــ َ

ﷲ  اصـــطفى الفرقـــة اﻷفضـــل وهـــي

هاشــم عشــيرة وليســت مجــرد بيــت واحــد،

إلينا اﻹيمان فضﻼً ونعمـة َمـ ﱠن ﷲ بـه علينـا،

اﻹنسية وجعله فيها ،ولما تشعبت هذه الفرقة

فالبيت هنا بمعنى اﻷسـرة أو هـو كنايـة عـن

وهذا ﻻ يكـون وﻻ يسـتقيم فهمـه إﻻ إذا تبـين

إلـى قبائــل اصــطفى لـه خيــر القبائــل فجعلــه

اﻷسرة التى هى أبيه وأمه .

لم يكـن ليصـطفيه  مـن

فضـلة علـى
فيها ،ولما تشعبت هذه القبيلة ال ُم ﱠ

فقوله ) :فجعلنى فى خيـرهم ً
بيتـا(

ولرسـوله ،بـل كـان

قبائــل البشــرية كلهــا إلــى بيــوت جعلــه ﷲ

يصطفى له  ،واﻻصطفاء اختيار اﻷخير

سبحانه وتعالى فى خير هذه البيوت بيتًا ،فإن

يفيد بأن والديه  قد اصطفاهما ﷲ 
من جميـع آبـاء وأمهـات العـالمين لـه 

واﻷفضل ،أخرج الترمذى فى كتاب المناقب

كــان المقصــود بالبيــت هنــا بالنســبة للنبــ ّ
يِ

باعتبارهما أكمـل أب وأكمـل أم ،فهمـا سـيدا

وكذا الحاكم عن ربيعة بن الحارث  أنـه

 بنى هاشم فَ َجدﱠاه هاشم بن عبد منـاف

آباء وأمهات العالمين ،كما ثبت لنـا هـذا مـن

لنا أن ﷲ 

بين أقران لـه ،حاشـا



)(٢

وهـذا معنـاه أن

قال) :إن ﷲ تعالى خلق خلقه فجعلهم

فريقين ،فجعلنى فى خير الفريقين ،ثم جعلهم
قبائل فجعلنى فى خير قبيلة ،ثم جعلهم ً
بيوتـا
فجعلنى فـى خيـرهم ً
بيتـا ،فأنـا خيـركم قبيلـة
وخيركم ً
بيتـا() (١فقولـه 

)فجعلنـى فـى

قبل.



١

) ( أخرجه الترمـذى فـى سـننه ،كتـاب المناقـب،




خير الفريقين( يدل دﻻلة واضحة محكمة أن
ﷲ تعالى لم يجده فى فريق فاصـطفاه مـنهم؛

 (٢١٤فأنذر 

أقرباءه الهاشميين ،فبنى

بــاب فضــل النبــى  بــرقم ) (٣٦٠٧وقــال:
أيضـا عـن كنـز
حديث حسن ،كما أخرجه الحاكم
ً
العمـــال مجلـــد ) (١١ص  (٤١٥حـــديث رقـــم
).(٣١٩٥٠



ولكنــه ســبحانه اصــطفى لــه مــن الفــريقين

) (٢أخرجه الترمـذى فـى سـننه ،كتـاب المناقـب،
باب فضل النبى  رقم ) (٣٦٠٨وقال :حديث
حسن عن كنز العمال مجلـد  ١١ص ٤١٥حـديث

خيــرهم ،فجعلــه  فيــه ،فهــو مصــطفى

رقــم ) (٣١٩٥٠وقــال :رواه أحمــد عــن المطلــب

"له" وليس مصطفى "من" ،و الفريقـان همـا

ابن أبى وداعة.



الوﻻء والبراء مـن القضـايا التـي أسـيء
فهمهــا قــدي ًما وحــديثًا ،والــدارس لحركــات

 -١ﻋبد الرزاق ﻋفيفي:

اﻹسﻼم السياسي فـي العصـر الحـديث ،يجـد

يقــول " :الــوﻻء والبــراء ...أصــل مــن

أن هـذه القضـية احتلـت الجانـب اﻷكبـر مــن

أصول اﻹسﻼم").(١

خصوصـا " الحركـات
اهتمام هذه الحركات
ً

 -٢صالح الفوزان:

السلفية " ،بل بنيت عليهـا مسـائل كثيـرة فـي

يقول " :من أصول العقيدة اﻹسﻼمية أنه

منتهى الخطورة ،ولذلك ﻻ بد من بحـث هـذه

يجب علـى كـل مسـلم يـدين بهـذه العقيـدة أن

القضية وتفكيكها.

يــوالى أهلهــا ويعــادى أعــداءها فيحــب أهــل

 -هـــل الـــوﻻء والبـــراء

التوحيد واﻹخـﻼص ويـواليهم ويـبغض أهـل

أصــل مــن أصــول اﻹســﻼم

اﻹشراك ويعـاديهم ....وقـد جهـل كثيـر مـن

ومسألة إيمان وكفر؟!

الناس هذا اﻷصل العظيم؛ حتـى لقـد سـمعت

 هل هي مسألة عقيدة؟! -وهل الوﻻء والبراء يكـون للمبـادئ أم

بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة
عربية يقول عن النصارى :إنهم إخواننا ويـا
لها من كلمة خطيرة  ...........ومن مظاهر

لﻸشخاص؟!
 -وهل نعادى ونبغض ونكره الشـرك أم

مواﻻة الكفار :التشبه بهم في الملبس والكﻼم
وغيرهما ،اﻹقامة في بﻼدهم وعـدم اﻻنتقـال

أشخاص المشركين؟!
 -وهل السفر للبلدان ذات اﻷغلبية غيـر

منها إلـى بلـد المسـلمين ،السـفر إلـى بﻼدهـم

المســـلمة لغـــرض التنـــزه يعتبـــر مـــواﻻة

لغرض التنزه ومتعة الـنفس ،اﻻسـتعانة بهـم

للمشركين؟!

والثقــة بهــم وتــوليتهم المناصــب التــي فيهــا

 -وهل التأريخ بالتاريخ الميﻼدي ومـدح

أســـــرار المســـــلمين واتخـــــاذهم بطانـــــة

تقـــدم الحضـــارة الغربيـــة يعتبـــر مـــواﻻة

ومستشــارين ،التــأريخ بتــاريخهم كالتــاريخ

للمشركين؟!

المــــيﻼدي ،مشــــاركتهم فــــي أعيــــادهم أو

وإن كان مصـطلح الـوﻻء والبـراء :مـن

مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو

البدع المستحدثة ،فكيف تحولت هـذه البدعـة

حضــور إقامتهــا ،مــدحهم واﻹشــادة بمــا ه ـم

إلى عقيدة يؤمن بها من يدعون أنهـم يتبعـون

عليــه مــن المدنيــة والحضــارة واﻹعجــاب

السنة ويحاربون البدعة؟!

بأخﻼقهم ومهاراتهم دون نظر إلـى عقائـدهم
الباطلة ودينهم الفاسد ،التسمي بأسمائهم").(٢

الــوﻻء :هــو المحبــة والنصــرة واﻻتبــاع
والتحالف والتعاون.
البراء :هو التباعد والتخلص والتنصل.



 -٣محمد سعيد القحطانى:
يقــول " :لــن تتحقــق كلمــة التوحيــد فــي
اﻷرض إﻻ بتحقيـــق الـــوﻻء لمـــن يســـتحق

والبــراء ممــن يســتحق ...إنهــا قضــية إيمــان

ت ُ ْش ـ ِر ُكونَ ) هــود ،(٥٤ :إِ ﱠن ِن ـي َب ـ َرا ٌء ِم ﱠم ـا

وكفر").(٣

تَ ْعبُدُونَ ) الزخرف.(٢٦ :
ثانيًا :الحديث :قـول النبـي ) :إنـي

 -١ﻋبد ﷲ بن بيه:

أبرأ إليـك ممـا صـنﻊ خالـد( ،ولـم يتبـرأ مـن

ي لــه معــان كثيــرة منهــا
يقــول) :الــول ﱡ

خالد!!!

المحــب والصــديق والنصــير ويطلــق علــى

 -٣الوﻻء والبراء ﻻ ينـافي التعـاون مـﻊ

واحد وعشرين معنى ....وهو لفظ مشـترك،
وليس حقيقة ﻻ لغوية وﻻ شرعية وﻻ عرفية
يتعين حمل الكﻼم عليها.

اﻵخر على الخير:
ونتبـــرأ مـــن فـــﻼن وهـــذا القـــول بدعـــة
فاحذروه().(٥)"(٤

 حلــف الفضــول :اشــتراك النبــي في حلف الفضول قبل نـزول الرسـالة حيـث

 -٢د .سعد الدين هﻼلي:

قال ) :لقد شهدت مﻊ عمومتي حلفًا في

ويحارب البدعة بد ًءا مـن المصـطلحات إلـى

يق ـول) :قاعــدة "الــوﻻء والبــراء" يجــب

دار عبد ﷲ بن جدعان ،ما أحـب أن لـي بـه

المضامين فهو ينكر المجاز؛ ﻷنه ما نطق به

توجيههـا إلــى معنــى موضــوعي ولــيس إلــى

حمــر الــنعم ،ولــو دعيــت بــه فــي اﻹســﻼم

ـرارا مـــن البدعـــة ،ثـــم ي ُْحـ ـد ُ
ِث
اﻷولـــون فــ ً

اﻷشــخاص ،فالمســلم يــوالى معــاني اﻹســﻼم

ﻷجبت( حيث كان حلفًا لنصرة المظلوم.

مصــطل ًحا حــذر منــه الســلف ويتكلــف لــه

ولو كانت من غير مسلم كاﻹعانة على فعـل

 -وثيقة المدينة :بين النبي  ويهود

ويحيطه بسياج مـن اﻷفعـال والمظـاهر بـدﻻً

الخير ،والمسلم يبرأ من الظلم ولـو كـان مـن

المدينة بعد الهجرة مباشرة وجـاء بهـا) :وأن

من إجراء اﻵيات القرآنية واﻷحاديث النبوية

مسلم ،فالجمﻊ والتفرق يدور مﻊ موضوعات

بيــنهم النصــر للمظلــوم ،وأن بيــنهم النصــر

على مجاريها ،وفهمها في سياقها؛ لتتضـامن

اﻹسﻼم وجو ًدا وعد ًما وليس مـﻊ مـن يحمـل

على من هاجم المدينة ،وأن يهود بني عـوف

مﻊ اﻵيات اﻷخرى التي تحث على التضامن

صفة المسلم ،فالمسلم ليس له حق دائم وإنمـا

أمة "سياسية" مﻊ المسلمين(.

مــﻊ بقيــة البشــرية كلهــا فــي أوجــه الخيــر،

حقه في النصرة ساعة تحليه بصفة اﻹسﻼم،

 -٤معاملــة المــواطنين غيــر المســلمين

والتعاون معها في مواجهـة الشـر؛ كمـا يـدل

ويــزول حــق النصــرة هــذا ســاعة ارتكابــه

بالبر والقسط والتعاون واﻹخاء ،ليس شـر ًكا

عليه:

للصــفة الكفريــة أو الظلميــة ،وكــذلك غيــر

وﻻ يضاد العقيدة السليمة.

وإنـي ﻷعجـب ممـن يناضـل عـن السـنة

 -حديث حلـف الفضـول وحـديث فـديك:

المسلم تكون معه وتفارقه بهذا المعنى().(٦

)يا فديك :أقم الصﻼة ،وآت الزكـاة ،واهجـر
الســـوء ،واســـكن مـــن أرض قومـــك حيـــث
شئت(.
 وتدل عليه وثيقة المدينة التي أخرجهـاابن إسحاق في سيرته.
وأنكر أحمـد بـن حنبـل إمـام أهـل السـنة
رحمه ﷲ تعالى الوﻻء والبراء قـائﻼً – كمـا
رواه عنــه اﻷصــطخري  :-والوﻻيــة بدعــة
والبراءة بدعة وهم الذين يقولون نتولى فﻼ ًنا

 -١الوﻻء والبراء ليس عقيدة بل "بدعة"
اســـتحدثها الخـــوارج قـــدي ًما ،وأخـــذ بهـــا
المتطرفون حديثًا.
 -٢الوﻻء والبراء يكـون لﻸفعـال ولـيس
لﻸشخاص.
صـ ْوكَ فَقُـلْ ِإ ِّنـي
أوﻻً :القـرآنَ  :فـإِ ْن َ
ع َ
َبــ ِري ٌء ِ ّم ﱠمــا تَ ْع َم ُلــونَ ) الشـــعراء،(٢١٦ :
ِ إ ِّن ـي أ ُ ْش ـ ِه ُد ﱠ َ َو ْ
اش ـ َهدُوا أ َ ِّن ـي َب ـ ِري ٌء ِ ّم ﱠم ـا



ﷲ  أقـرب إلينــا مــن حبـل الوريــد ،وهــو
سبحانه ﻻ تخفى عليه خافية ،يعلـم خائنـة اﻷعـين
وما تخفى الصدور ،هذا هـو يقـين المـؤمن الـذى
يتعامل به مـع ربـه  ،ولـذلك يكـون فـى حالـة
دائمة من المراقبة لموﻻه؛ ﻷن صفاء القلب بـدوام

اﻷس اذ
س ـح م

مراقبــة الــرب ،وإنمــا تكــون المراقب ـة عــن وجــد

د ق ـ يل

صادق ،إذا كنت بعد العلم بجماﻻت الرب عاشقًا،
وينـتج عـن هـذه المراقبــة اﻹخـﻼص الـذى محلــه
القلـــب ،إذ لـــوﻻ اﻹخـــﻼص مـــا حيِ َيـ ـت أجســـام
اﻷعمال ،وﻻ تنورت ظلمات اﻷفعال.
فــالخﻼص متوقــف علــى معونــة ﷲ تعــالى
للمريــــد بــــاﻹخﻼص ،إنمــــا يفــــوز بالوصــــول
المخلص ،ولـيس لـك مـن عملـك إﻻ مـا أخلصـت

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

النية فيه ،وقليله للعامل يُغنيه ،ومن أخلص له فى
الخدمــة أورثــه طرائــف الحكمــة ،وأيــده بأســباب
العصــمة ،معــراج اﻷعمــال :اﻹخــﻼص ،وكمــال
اﻹخــﻼص الفنــاء عنــه مــع التحقيــق بــه ،واﻷمــر
يحتاج إلى مجاهدة للنفس لتتعود علـى اﻹخـﻼص
فى العمل ،بعد معرفتهـا بحقـائق اﻹخـﻼص ،فـﻼ
يــتمكن عبــد مــن العبــاد أن يتحلــى بحلــة الصــدق
واﻹخﻼص ،وحسن القصد قبـل أن يجاهـد نفسـه؛
ﻷن المرء يسأل عن ثﻼثـة دواويـن :لـم؟ وكيـف؟
ولمــن؟ فلــم؟ :الحكــم الشــرعى ،وكيــف؟ :الســنة،
ولمن؟ :مقام اﻹخﻼص.
وفــى كتابــه القــيم" :مصــطلحات الصــوفية"
يعرف اﻹمام أبو العزائم قدس ﷲ سره اﻹخﻼص
بأنه :هـو علـم انفـراد الحـق سـبحانه وتعـالى فـى
جميع شئون العالم ،وتدبيرها بحسب ما تعلقت بـه
كل صفة من صفاته ،واسم مـن أسـمائه الحسـنى،
مع التنزيـه عـن شـوائب الشـكوك والظنـون ،مـن
كــل مــا يكــون ومــا هــو كــائن ممــا يتحمــل فهمــه
العقــل ،ومــا ﻻ يتحمــل فهمــه ،مــع اليقــين الثابــت
بوحدانيته ً
ذاتـا وصـفات ًا وأسـما ًء ،فـﻼ ينسـب إلـى
غيــره عم ـﻼً ،وﻻ يعتقــد علــة ،بــل يعتقــد انفــراده
وكمال تصرفه المطلق فﻲ جميـع العـالم ،مشـاه ًدا



ظهور أن كل مـا يـراه آيـة مـن آياتـه ،دالـة علـى

تجليات اﻷسماء والصفات حـال العمـل ،وإشـراق

ولﻺمــام أبــى العــزائم هنــا توجيــه وإرشــاد،

أحديــة ذاتــه ،وهــو إفــراد ﷲ تعــالى باﻷلوهــة،

أنــوار المواجهــة بتمييــز الحضــرتين بعــد العمــل،

حيث يقول فـى الحكمـة) :ﻻ تفـرح بالعمـل إﻻ إذا

والعبــادة واﻻســتعانة بــه؛ حتــى ﻻ يــرى معبــو ًدا

ليكون اﻹخـﻼص خلـوص العمـل مـن اﻹخـﻼص

تحققت باﻹخﻼص فيه ،وﻻ تفـرح بـاﻹخﻼص إﻻ

إلهـا سـواه ،فـﻲ القيـام بكـل مـا أوجبـه
سواه ،وﻻ ً

فيه ،بالفرار من رؤية اﻹخﻼص فى حال التحقـق

إذا تحققت بإصابة الحق فيه ،وﻻ تفرح باﻹصـابة

علينـــا ،واﻹخـــﻼص نهايـــة الســـالكين وبدايـــة

به.

إﻻ إذا فرحـــت بتوفيـــق ﷲ لـــك فيـــه ،وﻻ تفـــرح

الواصلين.

• اﻹخﻼص عند أهل َ
الفـ ْرق اﻷخيـر :يعـرف
به العبد عبوديته ،ويحفـظ حقـوق الـرب ،وعنـدما

بــالتوفيق إﻻ إذا فرحــت بــا الــذى أقامــك مقــام
عامل لذاته ،حتى صرت من عمال ﷲ(.

يكــون المتحقــق بهــذا النمــوذج إنســانًا كــامﻼً ف ـﻲ

 -٣نسيان طلب الثواب واﻷجر فـى اﻵخـرة:

محل اﻹخﻼص :اﻹخﻼص عمـل مـن أعمـال

صــورته ومعنــاه ،ولــوﻻ اﻹخــﻼص مــا حييــت

فـــالمخلص يعمـــل  ،ويعبـــد مـــوﻻه ﻻســـتحقاقه

القلـــوب ،فـــﻼ يكـــون إﻻ بعـــد التحقـــق بمشـــاهد

أجســام اﻷعمــال ،وﻻ تنــورت ظلمــات اﻷفعــال،

العبادة والعمل لذاته ،وقد علـم أن مـن النـاس مـن

التوحيـــد ،إذن فـــاﻹخﻼص محلـــه القلـــب ،الـــذى

وهـذا بـاب وصـل مــن تمسـك بمبدئـه ،وفـاز مــن

طمعـا
يعبد ﷲ خوفًا من نـاره ،ومـنهم مـن يعبـده
ً

تنبعث منه اﻹرادة فالهمة فالعزيمة فالعمل.

شــرب منــه رحيقــه ،فــأحيى بــاﻹخﻼص هياكــل

نـارا
فى جنته ،ويسأل نفسه :وهل إذا لم يخلق ﷲ ً

اﻷعمال ،فذقه شرابًا صافيًا ،وتمسك بعشـاق ذات

وﻻ جنة أﻻ يكون مستحقا للعبـادة لذاتـه؟ ومعلـوم

الحق تعشق.

أن من طلب اﻷجـر عـادى صـاحب العمـل ،وقـد
أشـــار الحبيـــب  إلـــى ذلـــك عنـــدما مـــدح

* اﻹخﻼص فﻲ العمل :أﻻ يطلب جـزاء وﻻ

الصحابﻲ صهيب الرومﻲ 

شكورا من أحد من خلـق ﷲ ،فمـن ﻻ يطيـع ربـه
ً
إﻻ خوفًا من النار ،أو رغبة فـﻲ اﻷكـل والشـرب
والجماع فﻲ الجنة ،فهو عبد سوء.
* اﻹخــﻼص فــﻲ الــدعاء :أﻻ يكــون للعبــد

اﻹخﻼص سر بين ﷲ وبـين العبـد ،ﻻ يعلمـه
َملَك فيكتبه ،وﻻ يطلع عليه شـيطان فيفسـده ،ولـه
عﻼمات ثﻼث:

بقوله) :نعم العبد

صهيب لو لم يخف ﷲ لم يعصه(.
وكان اﻹمام الحسـن البصـري يقـول :صـﻼة
ﻲ مـن دخـول الجنـة ،قيـل :ولـم
ركعتين أحـب إلـ ﱠ

تدبير وحول وقوة ،فﻲ دفع ما يدعو لكشفه؛ حتـى

 -١استواء المـدح والـذم عنـده مـن الخلـق:

ذلك؟ قال :ﻷن فﻲ صﻼة الركعتين مرضاة ربـى،

يتحقــق بــالعجز عــن دفعــه بحولــه وقوتــه ،ومالــه

ﻷن المــراد بالطاعــة إرضــاء الحــق ﻻ مرضــاة

وفــى دخــولﻲ الجنــة مرضــاة نفســى .وعلــى هــذا

وأهله والناس أجمعين.

الخلق ،قال ) :من ابتغـى رضـا ﷲ بسـخط

الحــال كــان الصــحابة والتــابعون ،حيــث يقــول

الناس ،كفاه ﷲ مئونة النـاس ،ومـن ابتغـى رضـا

إخﻼص ـا ،وإﻻ
قــائلهم :المخلــص ﻻ يشــهد لنفســه
ً

الناس بسـخط ﷲ ،وكِلـه ﷲ إلـى النـاس( ،ويقـول

احتاج إخﻼصه إلى إخﻼص.

واﻹخـــﻼص لـــه منـــازل تختلـــف بـــاختﻼف

اﻹمام فﻲ الحكمة :أحسن إلى مـن أحسـن مكافـأة،

المراتب ،فكل مرتبة لها إخﻼص يناسبها ،وعلـى

وأحســن إلــى مــن أســاء تفض ـﻼً ،وهكــذا اســتوى

العبد أن يتحقـق بمنـازل اﻹخـﻼص؛ حتـى يجملـه

المدح والذم عند المخلص؛ ﻷنه يعامـل الحـق فـﻲ

ﷲ بالجماﻻت التﻲ تناسب مرتبته:

الخلق ,وﻻ يعامل الخلـق فـﻲ الحـق ،وشـتان بـين

• اﻹخﻼص عند السالكين :تجريد العمل مـن
رؤيته ،ثم يتخلص من طلب الجزاء علـى العمـل،
ثم يتخلى عن الرضا بعمله.

المعاملتين.
 -٢نسيان رؤية اﻷعمال :فالمخلص ﻻ يرى
لنفسه عمﻼً أو لغير ﷲ؛ ﻷنه عبد رفع عـن نفسـه

• اﻹخﻼص عند الواصـلين :التحقـق بـالعجز

حجاب الـنفس وحجـاب الخلـق ،فهـو ﻻ يعمـل إﻻ

عن القيام بما يجب ،مع بـذل قصـارى الجهـد فـى

؛ حتى لو كان فﻲ أعلى مقامـات الطاعـة؛ ﻷنـه

العمل الصالح ،والخوف من رؤية العمـل ،خشـية

ﻻ يرى لنفسه عمﻼً وﻻ طاعة ،وإنمـا يفـرح بـا

الوقوع فى الشرك الخفى ،ثم شهود المنـة مـن ﷲ

الذى هداه ،ووفقـه وأقامـه عـامﻼً مـن عمـال ﷲ،

علــى العب ـد العامــل ،والتحقــق بــأن العمــل بنــور

قــائﻼً مــا قالــه نبــﻲ ﷲ الصــالح شــعيب :
َ و َما ت َْوفِيقِﻲ إِﻻﱠ بِا ﱠ ِ َعلَ ْي ِه ت ََو ﱠك ْلـتُ َوإِلَ ْيـ ِه أُنِيـبُ 

التوفيق والعناية ،والهداية اﻹلهية.
• اﻹخــﻼص عنــد المتمكنــين :شــهود معــانى

)هود.(٨٨ :



ويقول اﻹمام أبو العزائم قـدس ﷲ سـره عـن
أحوال هؤﻻء المخلصين:
عبيد أخلصوا

دينـــا
وقاموا صادقين بحسن نية

فلم تشغلهمو دنيا وأخـرى
عن اﻹخﻼص للذات العلية
رأوا موﻻهمو أح ًدا تعالى
وأنفسهم به صارت غنيـة
عليه توكلوا وإليـه فـروا
فواجههم بأنوار سميـــة
فوضوها
وكل أمورهم قد ﱠ
وأنفسهم به صارت رضية



بحكمه وعلمه بقوله تعالىَ  :قـا َل ِإ ِّنـي أَع َْلـ ُم
َما ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ ) البقرة.(٣٠ :
في كتابه" :الطهور المـدار" بـين اﻹمـام
قهـرا
المج ّدِد أن ﷲ تعالى قهر العالم اﻷعلى
ً



هو عين اﻹحسان إليـه لـيحفظ ﷲ لـه مكانتـه

قهرا ثان ًيا بأن جعل آدم أسـتاذًا
ثم قهرهم ً
لهم ومرش ًدا ،ليزيدهم عل ًما ،وليلزمهم اﻷدب
مع صفاء جوهرهم للجناب المقدس.

التي بها يدوم قربـه مـن ﷲ ،وتـدوم سـﻼمته
مــن البعــد والقطيعــة واللعــن ،فــالقهر فــي
الحقيقة إحسان؛ ﻷن القهار اسـم مـن أسـمائه



الحسنى.
قال تعالىَ  :و ِإ ْذ قَا َل َربﱡكَ ل ِْل َم َ
ﻼ ِئ َك ِة ِإ ِّنـي
ض َخل َ
ِيفــةً" البقــرة،"٣٠:
َج ِ
اعــ ٌل ِفــي اﻷ َ ْر ِ
وقالت المﻼئكة الذين هم من أصفى الجواهر
لوقــوفهم عنــد معــرفتهم التــي نالوهــا بقــدر
مكانتهم من مراتب الوجود ﻻ بقدر اﻹطﻼق
ِيهـا
ِيهـا َمـن يُ ْف ِسـ ُد ف َ
الرباني :قَالُواْ أَت َجْ عَ ُل ف َ
ِس
سـ ِّب ُح ِب َح ْمـدِكَ َونُ َقـ ّد ُ
َو َي ْس ِفكُ ال ِ ّد َماء َون َْحـنُ نُ َ

لَكَ 

)البقرة ،(٣٠ :فكانـت تلـك نزعـة مـن

نزوع النفس الملكية التي علمـت مـن نفسـها
بتلك الخصوصية بالنسبة لمجانستها للطهارة
والصفاء من كدورات المادة ولوازمها.
فأثبتت جهلها أمام ربها بعد بيان الحكمة
س ـ ْب َحانَكَ ﻻَ ع ِْل ـ َم َل َن ـا ِإﻻﱠ َم ـا
بقولهــاَ  :ق ـالُواْ ُ
َعلﱠ ْمتَنَا ِإ ﱠنكَ أَنتَ ْال َعلِي ُم ْال َحكِي ُم" البقرة،"٣٢:
وقامت الحجة

تعالى أنه إنما ينفذ ما قدﱠره

واﻹنســـان خلقـــه ﷲ ليعمـــر بـــه ملكـ ـه
وملكوتـــه ،وجعـــل لـــه ملـــك اﻷرض مقــرا
لﻺقامــة ومســتقرا لــه بعــد موتــه ،ثــم ينشــئه
النشــأة الثانيــة ،فيمنحــه الملــك الكبيــر ،لــذلك
ابتﻼه ﷲ تعالى بأن سخر له ما في السموات
جميعـ ـا منـــه ،وصـــرفه
ومـ ـا فـــي اﻷرض
ً
تصــريف الربوبيــة فــي الملــك ،فكــل مــا فــي
الملك والملكوت مسخر له بإذنه تعـالى ،فـإن
ذكر ﷲ وأطاعه من غير أن يعصيه وشـكره
فلــم يكفــره ووحــده فلــم يجحــده تفضــل عليــه
رأيـتَ َثـ ﱠم
بالملك الكبيـر؛ قـال تعـالىَ  :وإذَا ْ
يـرا) اﻹنسـان،(٢٠ :
َرأَيْتَ نَعي ًما و ُم َل ًكـا َك ِب ً
وهـذا الملـك الكبيـر هــو لﻺنسـان الـذي اتبــع
رسول ﷲ  حﻖ اﻻتباع.
لتلك المعاني المتقدمـة احتاجـت اﻷرض
ﻷن يكون فيها خليفة؛ ﻷن السـماء ومـا فيهـا
ﻻ تحتـاج إلـى خليفــة ،والخليفـة فــي اﻷرض
ومـن فـي السـماء؛
هو سيد َمـن فـي اﻷرض َ
ﻷن مﻼئكــة الســماء أجســام نورانيــة ﻻ تقــع
منهم الخطايا ،فهم ﻻ يحتاجون إلى خليفة.

ولما كـان خليفـة ربنـا فـي اﻷرض سـيد
العـالمين ،وكــان المﻼئكــة قبــل ذلــك حــاربوا
الجــن الــذين كــانوا عمــار اﻷرض ﻹفســادهم



فيها ،وقد علموا من لفظة َ خلِيفَة أنه ﻻبـد

للحمد فنسبحك حامـدين لـك علـى مـا أوليـت

وازع ـا بــين هــذا النــوع المختلــف
أن يكــون
ً

مـــن وافـــر آﻻئـــك وعمـــيم نعمائـــك ،فأنـــت

المتباين الكثيـر الخطايـا والمعاصـي ،أرادوا

المحمود ﻻ سواك.

أن تنكشف لهم الحكمة في جعل الخليفـة فـي
اﻷرض بين بني جنسه من أبنائه.

فسألوا ربهم 

كان ومما يكون ومما هو كائن ،فهو عام.
وفــي تفســير ابــن عجيبــة أنــه لمــا ألقــي
الخليــل  فــي النــار ضــجت المﻼئكــة

وقد أوجب ﷲ تعالى على عبـاده حمـده؛
فعجز الخلﻖ أجمعون عـن أن يحمـدوه حمـدًا

مستفهمين استفهام مـن

يليــﻖ بــه ،فحمـد نفســه بصــيغة رضــيها مــن

يريــد كشــف الحقيقــة ومزيــد العلــم فقــالوا:

خلقه ،فقال :الحمد

رب العالمين ،فقام كـل

ِيهـا َو َي ْسـ ِفكُ
ِيهـا َمـن يُ ْف ِسـ ُد ف َ
َ قـالُواْ أَت َجْ َعـ ُل ف َ

عبد من عبيد ﷲ بما أوجبه عليه سبحانه مـن

ال ـ ِ ّد َما َء كمــا أفســد الجــن الــذين حاربنــاهم

حمــــده بمجــــرد قولــــهْ  :ال َح ْمــــ ُد ِ ﱠ ِ َربّ ِ

وسفكوا الدماء البريئة.

ْال َعالَمِ ينَ ) الفاتحة.(٢ :

ُ
ُحـرق بالنـار(،
وقالوا) :يا ربّ َهـذَا
خليلـك ي َ
)إن اسـتغاثَ ِب ُكـم فـأغِيثُوه( ،فلمـا
فقال لهـمِ :
ّ
الحـﻖ تعـالى) :أَلـم ُأقـل
رفع ه ﱠمتَه عنهم قال
ل ُكم :إِ ّنِي أ َ ْعلَ ُم َما ﻻَ ت َ ْعلَ ُمونَ (.
ويقــول اﻹم ـام المج ـ ّدِد أبــو العــزائم فــي
سياق تفسـيره لتلـك اﻵيـة الكريمـة :ثـم أعلـم

سفكُ هو :الصب ،وهذا كما نـراه فـي
وال ﱠ

س َلــكَ ( أي :نعظمــك ونمجــدك
)ونُ َقــ ِ ّد ُ
َ

سبحانه المﻼئكة بإشارة خفية ِ إ ّنِي أَع َْلـ ُم َمـا

زماننا ممـا ﻻ يجهلـه أحـد ،وقـد حصـل بـين

ونطهر ذكرك عما ﻻ يليﻖ بك مما نسبك إليه

ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ  من كمال ذاتـي وجمـال وجـﻼل

هابيــل وقابيــل وبــين الجبــابرة الطغــاة مــن

الملحدون ،وقيل :المعنـى :نطهـر أنفسـنا لـك

أسمائي وصفاتي ,ومـا تعلـﻖ بـه علمـي مـن

الملوك الظلمـة ،وكمـا حصـل اﻵن مـن دول

ابتغاء مرضاتك.

مقتضيات تلك الحضـرات العليـة مـن اﻷزل

اﻻستعباد شر جبابرة الخلـﻖ الـذين آتـاهم ﷲ

مــا خصصــته إرادتــي مــن حضــرة علمــي

معرفة في اختـراع اﻵﻻت الجهنميـة ،كـدول

جــاء فــي القرطبــي أن علمــاء التأويــل

أوربا وأمريكا ،أراح ﷲ منهم البﻼد والعباد.

اختلفــوا فــي المــراد بقولــه تعــالىَ  :مــا ﻻَ

وما قال المﻼئكة ما قـالوا لـه إﻻ لكشـف

تَ ْعلَ ُمونَ :

فأبرزتــه قــدرتي ،أقــول هــذا ﻷن ﷲ أخبرنــا
صــونَ ﱠ َ َمــا
عــن المﻼئكــة بقولــه :ﻻ َي ْع ُ
أ َ َم َرهُ ْم َو َي ْف َعلُونَ َما يُؤْ َم ُرونَ ) التحريم.(٦ :

الحكمــة وعلــم مــراد ﷲ تعــالى مــن هــذا،

فقال ابن عباس :كان إبليس  -لعنـه ﷲ -

فأجابهم سبحانه إجابة َمن علم نواياهم واطلع

قــد أعجــب ودخلــه الكبــر لمــا جعلــه خــازن

علــى خفايــاهم أنهــم يســألون ربهــم بقــدر مــا

الســماء وشــرفه فاعتقــد أن ذلــك لمزيــة لــه؛

ويبين اﻹمام المج ّدِد أن في غضون قوله

علموا ،وهو سـبحانه أعلـم بهـم ،فقـال جلـت

فاســتخف الكفــر والمعصــية فــي جانــب آدم

اعـ ٌل
تعالىَ  :و ِإ ْذ قَا َل َر ﱡبـكَ ل ِْل َمﻼَئ َِكـ ِة ِإ ِّنـي َج ِ

قدرتهِ  :إ ِّني أ َ ْعلَ ُم َما ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ .

سـ ـ ِّب ُح
 ،وقالـــت المﻼئكـــةَ  :ون َْحـ ـنُ نُ َ

أســـرارا عاليـــة،
ض َخل َِيفـــةً...
ً
ِفـــي اﻷ َ ْر ِ

قـولِهمَ  :ون َْحـنُ
وكان هذا الجـواب َب ْعـد ْ

ِس لَـكَ  وهــي ﻻ تعلــم أن فــي
ِب َح ْمـدِكَ َونُ َقـ ّد ُ

وإشارات سامية:

ِس َلـ ـكَ  ،والتســـبيح
سـ ـ ِّب ُح ِب َح ْمـ ـدِكَ َونُ َقـ ـ ّد ُ
نُ َ

نفس إبليس خﻼف ذلك ،فقال ﷲ تعالى لهـم:

والتقـــديس هـــو صـــﻼة المﻼئكـــة ،ونســـبح

ِ إ ّنِي أَ ْعلَ ُم َما ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ .

بحمــدك :نبعــدك عــن النقــائص ،فــإن معنــى

وقال قتادة :لما قالت المﻼئكـة :أتَجْ َعـ ُل

َس َب َحَ :بعُدَ ،يقال سبح في الماء أو في الهواء:

ِيه ـا وقــد علــم ﷲ أن فــيمن يســتخلف فــي
ف َ

أي:

اﻷرض أنبياء وفضﻼء وأهل طاعة قال لهم:

َبعُد ،والحمد :الثناء ،فقولهمِ  :ب َح ْمدِكَ 
نسبحك حال كوننا متلبسين بحمدك.

إِ ّنِي أ َ ْعلَ ُم َما ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ .

فهم يقولون نحن ننزهـك عـن النقـائص،

ويعقـــب القرطبـــي بقولـــه :ويحتمـــل أن

ونعتقــد أنــك المتصــف بالصــفات الموجبــة

يكون المعنى :إنـي أعلـم مـا ﻻ تعلمـون ممـا



منها تعليم المسـلمين الشـورى؛ ﻷن رب
العزة يشاور المﻼئكة في جعل الخليفة؛ وهو
الغني سبحانه عن كل شيء.
أيضـا مـع طلبـة العلـم إذا
ويعلمنا اﻷدب
ً
استفهموا بطريﻖ التعلـيم ﻻ الجـدل؛ فنتلطـف
ي العظــيم
بهــم ونجيــبهم بالحقــائﻖ ،فــإن العل ـ ّ
أجاب عبيده المﻼئكة بألطف إجابة.

ﲨﺎﻝ ﲪﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺭﻫﲔ ﺍﶈﺒﺴﲔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ:

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﺟﻠﻴﻞ
* أيمكن حقﺎ أن تكون صحيحة تلك النظرة أو
النظرية؟ يتسﺎءل جمﺎل حمدان ويرد من زاويـة
اﻷمر الواقع ،الواقع التﺎريخي أعني ،لـيس شـك
أخيرا ً
وفقـﺎ للـدكتور جمـﺎل حمـدان فـي
تبقى
ً

بطبيعـــة الحـــﺎل أن موقعنـــﺎ الجغرافـــي وقنﺎتنـــﺎ

مجﺎل تنفيذه لﻼنتقﺎدات اﻹسـتراتيجية الموجهـة

ـررا لتــوطن
اﻹســتراتيجية قــد اتخــذت بﺎلفعــل مبـ ً

لمصر من قبل المستشرقين وأنصـﺎف المثقفـين

اﻻستعمﺎر وإزمﺎنه ،وليس من الصدفة أن تكون

انتشﺎرا ولكنهﺎ ليست
العرب  -تبقى نظرية أكثر
ً

مصر  -بﺎستثنﺎء عدن  -أول وحدة في المشـرق

أكثر صـحة  ..تلـك نظريـة أن الموقـع قـد جنـى

العربي تخضع لﻼستعمﺎر اﻷوروبي ،بـل ﻻ شـك

على مصر ،بمنطـق أن "مـن يقـف فـي مفتـرق

أن القنﺎة سهلت علـى اﻻسـتعمﺎر مهمتـه خـﺎرج

الطرق تدهمه السـيﺎرات" ،ولعـل هـذه النظريـة

ً
طريقـﺎ
مصر  -كمﺎ في الهند مثﻼً  -حيـث قـدمت

أشــد التصــﺎقًﺎ بﺎلعصــر الحــديث خﺎصــة وبعصــر قنــﺎة الســويس

ـرا فعــﺎﻻ ً ﻻســتخدام القــوة وكبــت المقﺎومــة ،بمثــل مــﺎ أن هــذا
مبﺎشـ ً

بﺎﻷخص ،والواقع أنهﺎ من صنع وترويج اﻻسـتعمﺎر الغربـي ،فمنـذ

التوطيد الـذي قدمتـه القنـﺎة لجهـﺎز اﻻسـتعمﺎر اتخـذ بـدوره ذريعـة

وقت مبكر واﻻستعمﺎر يروج لفلسفة غربية مؤداهﺎ أن بلـ ًدا بموقـع

لمزيــد مــن التمســك بمصــر .وﻻ جــدال كــذلك أن خطــورة موقعنــﺎ

مصر ﻻ يمكن أن يكون مل ًكﺎ خﺎصﺎ لنفسه ،وأنه منذ شـقت قنﺎتـه ﻻ

وأهميته أخرتﺎ من استقﻼلنﺎ وقدرتنﺎ على التحرر نسبيﺎ ،برغم عظم

يمكن إﻻ أن ينتمي إلى "العﺎلم المختصر" على العموم والشيوع.

المقﺎومة الوطنيـة فـي قلعـة النضـﺎل القـومي ،ويتضـح هـذا إذا مـﺎ

هذا مـثﻼً رينـﺎن – المستشـرق والمتعصـب الغربـي المعـروف -

قورنــت مصــر بﺎلــدول العربيــة المجــﺎورة ،إﻻ أن هــذا الموقــع فــي

يقول عن مصر" :إن بـﻼ ًدا لهـﺎ مثـل هـذه اﻷهميـة لبـﺎقي العـﺎلم ﻻ

تقديرنﺎ كﺎن نقطة قوة لنﺎ ،ولكنﺎ لم نستغلهﺎ ،ومـن ثـم تحولـت إلـى

يمكن أن تكون مستقلة تمﺎ ًمﺎ من الوجهة السيﺎسية" ،وبﺎلمثل يقول

"نقطة ضعف" وهذا ذنبنﺎ وليس ذنب الموقع.

هﺎنوتو الذي زعم أن مصر ﻻ غنى لهﺎ عن اﻷجﺎنـب ،وأن مركزهـﺎ

* تلك حيثيﺎت دفﺎع )جمﺎل حمدان( عن مصر  ..وهـي ﻻ تحتـﺎج

الجغرافي يفرض عليهﺎ قبول سيطرة الدولة التي تهيمن على البحر

إلى مذكرات دفـﺎع ،أو حتـى حكـم قضـﺎء؛ ﻷنهـﺎ تكفـي فـي ذاتهـﺎ..

المتوسط ،ومثلمﺎ ذهب كول "لقد كﺎن قدر مصر المحتوم أن تكـون

وكﺎنــت مــن حيــث ﻻ يــدرى حمــدان ســببًﺎ واض ـ ًحﺎ لثــورة الشــعب

أرضهﺎ على درجة قصوى من اﻷهمية للشعوب اﻷخرى" ،وإذا كﺎن

المصرى بعد عشرين عﺎ ًمﺎ على استشهﺎد جمﺎل حمـدان علـى حكـم

كﺎتب حديث آخر مثل آندريه سيجفريد يـردد نفـس الفكـرة ،فيكفينـﺎ

المســتبد حســنى مبــﺎرك المفــرط لــيس فــى الموقــع فحســب بــل فــى

هنﺎ تعليق جوبليه ،حيث يصفهﺎ بأنهـﺎ نظريـة بﺎليـة ،علـى أنهـﺎ لـم

الموضع أي ً
معـﺎ ،لقـد جـﺎءت
ضﺎ إذ سـعى ﻻحـتﻼل واخـتﻼل اﻻثنـين ً

تكن دائ ًمﺎ كذلك؛ حتى بيننﺎ نحن أنفسنﺎ ،فمن قبل رفض محمد علي

ثورة ينﺎير ٢٠١١م؛ لتؤكد على صدق جمﺎل حمدان فى تبنيه فكرة

فكرة شق قنﺎة خشية أن تتحول إلى "بسفور ثﺎنية" كمﺎ قﺎل ،وكمـﺎ
خشي نخﺎو قبله بأكثر من  ٢٥٠٠سنة! ،ومن بعد كﺎنت تلك الفكرة
الشﺎئعة بيننﺎ حتى اليوم من أن الموقع  -الذي كﺎن ينبغي أن يكـون
رأسمﺎل عسكري لمصر كمﺎ قد صﺎر لهﺎ رأس مـﺎل تجـﺎري  -جـﺎء
نقمة ﻻ نعمة ،وعوانًﺎ عليهﺎ ﻻ عونًﺎ لهﺎ.

المقﺎومة والثورة لـدى الشـعب المصـرى ضـد المسـتبدين والغـزاة
والتـى كﺎنــت المــدارس الغربيــة وجـز ًءا مهمـﺎ مــن النخبــة العربيــة
تتبنﺎهﺎ لتشويه الشخصية المصرية ،فجﺎء جمﺎل حمدان ليفنـد ذلـك
وينتصر لهﺎ ويمهد للثورة )ثورة ينﺎير( بكلمﺎته الرائعة تلك !!.



بمشــكلة أخــرى ،مثلمــﺎ تفعــل فــي مشــكلة
تصــرخ كلمــﺎت )جمــﺎل حمــدان( منــذ
الستينيﺎت وحتى الثمﺎنينيﺎت )موعد صدور
شخصية مصر( بنداء واحد ،ينم عن عشق
ً
قوي حميم لمصر ،أر ً
وتﺎريخـﺎ
ضﺎ وشـعبًﺎ،
وحﺎضرا ،إنه نـداء يحـذر مـن تحلـل اﻷمـة
ً
وتحولهﺎ إلى شـيء غيـر ذي قيمـة ،ﻻ هـو
دولة ،وﻻ هو أمة ،إنه نداء ينبه أن )اﻷمة
فـــي خطـــر( ،وأن علينـــﺎ أن نتـــدارك ذلـــك
وسري ًعﺎ ،وأن التدارك يبدأ بﺎقتصﺎد الـوطن
الذي تحول إلـى أداة لخنـق اﻷمـة ،وتحـول
بأزمتنﺎ السيﺎسية على تنوعهﺎ وتنﺎميهﺎ إلى
أداة لتعطيل النهضة وإيقـﺎف قطﺎرهـﺎ ،وأن
سبيل مواجهة اﻻنهيﺎر هو مقﺎومـة الحـﺎكم
الظﺎلم الذي جعـل مـن مصـر ً
إرثـﺎ يتوارثـه
وينهبه ،تمﺎ ًمﺎ كمﺎ كﺎن يفعل حسنى مبـﺎرك
وابنه جمﺎل؛ فكﺎنت ثورة ينﺎير ٢٠١١م.
ومــع جمــﺎل حمــدان ،نحــﺎول أن نبحــث
عن جوهر اﻷزمة المصرية قبل استشـهﺎده
عــﺎم ١٩٩٣م مــن واقــع كتﺎبﺎتــه وأبحﺎثــه
المهمة ،وبخﺎصة كتﺎبـه )شخصـية مصـر(
وهى  -ويﺎ للمفﺎرقة  -أزمة ﻻ تـزال قﺎئمـة
حتى اليوم!!.
بداية يرى الدكتور جمﺎل حمدان أنه قد
عﺎ أن مصر تجتـﺎز
بﺎت من المسلﱠم به إجمﺎ ً
في الفتـرة اﻷخيـرة )زمـن حسـنى مبـﺎرك(
أزمـــة اقتصـــﺎدية طﺎحنـــة خﺎنقـــة كعنـــق
الزجﺎجة ،تكﺎد أغراضهﺎ تتمثل وتتغلغل في
كـــل نـــواحي وجوانـــب الحيـــﺎة الوطنيـــة
واليوميــة ،وﻻ يكــﺎد يبــدو لهــﺎ فــي اﻷفــق
القريــب نهﺎيــة أو حــل ،والواقــع أن مصــر
برمتهﺎ قد أصـبحت "مشـكلة مـن مشـﺎكل"
أي مشكلة عظمى واحدة تتألف مـن حزمـة
كثيفـــة ضـــخمة مـــن المشـــﺎكل النوعيـــة
والمنوعة ،بل لقـد وصـل اﻷمـر فـي تقـدير
الــبعض إلــى حــد أنهــﺎ بﺎتــت تحــل مشــكلة

السكﺎن بمشكلة اﻹسكﺎن.
بل لقد أصبحت مصر تختص  -حتى في
تعبيراتنﺎ  -وشعﺎراتنﺎ الشﺎئعة نحن أنفسنﺎ -
بحفنــة ﻻ بــأس بهــﺎ مــن "اﻻنفجــﺎرات":
اﻻنفجــﺎر الســكﺎني ،اﻻنفجــﺎر اﻻســتهﻼكي،
اﻻنفجـــﺎر اﻻســـتيرادي ،انفجـــﺎر اﻷســـعﺎر،
انفجﺎر التضـخم ،انفجـﺎر المجـﺎري  ..الـخ،
أصبحت مصر يعني "بلـد اﻻنفجـﺎرات" قـل
منـــذ الســـد العـــﺎلي ،بعـــد أن كﺎنـــت بلـــد
الفيضﺎنﺎت قبله ،وهكذا في المحصلة غـدت
مصـــر أو بـــدت ،للغرابـــة والدهشـــة ،بـــل
للحسـرة والحيـرة "دولـة مشـكلة بــين دول

النخـﺎع ،واﻷزمـة اﻻقتصـﺎدية ليسـت مجـرد

المنطقـة وربمـﺎ العـﺎلم" ،وعلـى اﻷقـل فـإن

أزمة على السطح ،وﻻ أمل لشـعبنﺎ الصـﺎمد

الشﺎئع أنهﺎ إحدى الحﺎﻻت القليلـة مـن دول
ً
وتأزمـﺎ بـدل
تخلفـﺎ
العﺎلم الثﺎلث التي تزداد
ً

إﻻ في حل جذري يتمثـل فـي إلغـﺎء سيﺎسـة
اﻻنفتـــﺎح والعـــودة إلـــى سيﺎســـة التنميـــة

التقدم والتطور.

المخططة المسـتقلة )لنتأمـل هـذه النصـيحة

قليــل مــن العجــب ،بــل ﻻ عجــب علــى

الغﺎليــة للشــهيد د .جمـــﺎل حمــدان ومـــدى

مؤخرا عمـﺎ
اﻹطﻼق ،أن قد تسﺎءل البعض
ً
إذا كﺎنت "المسألة المصرية" قـد عـﺎدت أو

صـــدقهﺎ ومـــدى احتيﺎجنـــﺎ لهـــﺎ فـــي ســـنة
٢٠١٣م بعــــد اقتــــراب مصــــر مــــن حــــد

توشك أن تعـود مـن جديـد ولكـن فـي شـكل

اﻹفﻼس(.

جديد ،شكل اقتصـﺎدي بـدل السيﺎسـي ،فلقـد

ولعــل أســوأ خصــﺎئص هــذه اﻷزمــة –

كﺎنــت مشــكلة مصــر فــي المﺎضــي  -أثنــﺎء

وفقًﺎ لحمدان  -أنهﺎ تبدو ككومة معقـدة مـن

القــرن التﺎســع عشــر  -هــي مشــكلة ميــﺎه

الخيوط المتشﺎبكة ،تتـداخل ككـل فـي نسـيج

أسﺎســﺎ ،وكﺎنـــت الميـــﺎه جـــوهر مشـــكلتهﺎ
ً

الحيﺎة اﻻقتصﺎدية برمتهﺎ ،بينمﺎ يتشﺎبك هذا

السيﺎســية ،أمــﺎ اﻵن فيكــﺎد يبــدو  -ألــيس

النســيج بــدوره وبطبعــه مــع صــميم الحيــﺎة

كذلك؟  -أن مشكلة مصـر هـي الغـذاء أكثـر
من المـﺎء؛ حتـى بﺎتـت مشـكلتهﺎ السيﺎسـية
هي اﻻقتصﺎد ،واﻻقتصﺎد هو الشكل الجديـد
للمسألة المصرية.
أيــﺎ مــﺎ كــﺎن اﻷمــر – والقــول لجمــﺎل
حمدان  -فﻼ يمكن وﻻ ينبغي ﻷحد أن يهون
مــن هــذه اﻷزمــة أو يســتهين بهــﺎ ،فم ـﺎ لــم

جميعـﺎ بكـل تضـﺎعيفهﺎ وتﻼفيفهـﺎ؛
البشرية
ً
ممﺎ ينعكس مبﺎشرة على أدق دقﺎئق الحيـﺎة
اليوميــة للمــواطن العــﺎدي ،اﻷزمــة بصــيغة
أخرى ،تشكل حلقة مفرغة ﻻ تبدو لهﺎ بداية
وﻻ نهﺎيـــــة ،اﻷعـــــراض فيهـــــﺎ تخـــــتلط
بـــﺎﻷمراض ،واﻷســــبﺎب النﺎتجـــة والعلــــة

تعﺎلج في أمد معقول فإن نتﺎئجهﺎ على نظﺎم

بﺎلمعلول ،علـى أننـﺎ نسـتطيع أن نحﺎصـرهﺎ

المجتمــــع المصــــري وعلــــى الشخصــــية

ونحصـــرهﺎ فـــي خمـــس مشـــﺎكل محـــددة:

المصـرية ذاتهـﺎ يمكــن أن تكـون مــدمرة أو

اﻻنفجــﺎر اﻻســتهﻼكي ،التضــخم والـــدخل،

مشــوهة علــى أقــل تقــدير ،ذلــك أن الهيكــل
العظمــي لﻼقتصــﺎد المصــري ُخــ ِ ّرب حتــى

أزمــــة المرافــــق والخــــدمﺎت ،اﻻســــتدانة



والقروض اﻷجنبية ،مشكلة الغﻼء.






* اﻷخ الفاضــل معــالي اللــواء رأفــت ألهــم
النجار بدسوق واﻷخ الفاضــل اﻷســتاذ فتحــي

* اﻷخ الفاضل والمحب الصادق الحاج رضا
عبد الفتاح شبانة والد كل من :أســامة وأحمــد
وعبد الفتاح وإبراهيم محمــد شــبانة ..بســنباط
– غربية.
* اﻷخ الفاضل والمحب الصادق الحاج مختار ســيد جمعــة والــد

الزهيري بأبو حمص بزفاف كريمة اﻷول د.

الدكتور أسامة مختار جمعة ..بمركز ناصر – بني سويف.

رنا رأفت النجــار إلــى نجــل الثــاني د .محمــد

* اﻷخ الفاضل الدكتور ســامي عبــاس محمــد

فتحي الزهيري ..بدمنهور  -بحيرة.
* اﻷخ الفاضــل والمحــب الصــادق اﻷســتاذ مصــطفى فتحــي غــانم

الفقي الموجه اﻷول للحاســب اﻵلــي بــاﻹدارة
التعليميـــة بقطـــور ..بســـمﻼ مركـــز قطـــور
محافظة الغربية.

بالمولودة مرام حفيدة اﻷخ الفاضل جمال زهرة ..بكفر كﻼ الباب –

* اﻷخ الفاضل والمحب الفاني الحــاج عليــوة

غربية.

موســى الــذي أعطــي فشــكر ،وابتلــي فصــبر
والــــد اﻷســــتاذ عــــﻼء عليــــوة موســــى..

* الدكتور محمد إسماعيل أحمد عبد ربه مــدير أوقــاف ســيدي ســالم
بحلول شهر رمضان المبارك.

باﻷسكندرية.
* المرحوم محمد فتحي أباظة شقيق اﻷســتاذ فهمــي أباظــة نائــب

* اﻷخ الفاضل تامر اﻷقور بــالمولودة حفصــة حفيــدة الحــاج محمــد الطريقـــة العزميـــة بـــأبو كبيـــر ،ود .ربـــان /فـــاروق أباظـــة
باﻷســـكندرية ،واللـــواء أ .ح .طبيـــب فـــايز أباظـــة بالقـــاهرة،

عطية اﻷقور ..بسجين الكوم  -غربية.
والمستشار فؤاد أباظة بالزقازيق ،واﻷســتاذ فــوزي أباظــة مــدير

ضرائب شرق الزقازيق.

* اﻷخ الفاضــل اﻷســتاذ صــﻼح ســيد أحمــد
هاشم شقيق اﻷخ الفاضل ممــدوح ســيد أحمــد
هاشــم ،ووالــد إســﻼم صــﻼح ســيد أحمــد..
بﺈسحاقة – كفر الشيخ.
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يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة جميـع أبنـاء الطريقـة
العزمية ومحبى آل بيت سـيدنا رسـول ﷲ  لحضـور
الحفل الكبير بمناسـبة مولـد سـبط الرسـول اﻹمـام الحسـن
 وغــزوة بــدر الكبــرى يــوم اﻷربعــاء  ١٦رمضــان
١٤٤٢ه الموافـــق  ٢٨أبريـــل ٢٠٢١م ..بمقـــر الطريقـــة
العزمية بالقاهرة.



