* اﻻفتتاحية :نماذج القدوة الحسنة ) :(٦عبدالحليم محمود ..رجل الدين الصالح صاحب المواقف التاريخية..

بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عﻼء الدين مﺎﺿﻲ أبﻲ العزائم

العارف
ﺳﻨﺔ ١٤٠٧ﻫ ١٩٨٧ -م

* الجهاد وأحكامه ..لﻺمﺎم المجدد السيد محمد مﺎﺿﻲ أبﻲ العزائم

٤
٨

* اﻹنسان خليفة ﷲ في اﻷرض )..(٨
بقلم نﺎئب عﺎم الطريقة العزمية السيد أحمد عﻼء الدين مﺎﺿﻲ أبﻲ العزائم

١٢

* معاوية في الميزان ) ..(٣٢المفكر اﻹسﻼمﻲ الكبير المرحوم عبﺎس محمود العقﺎد

١٤

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

١٦

* اﻷﺷعري واﻷﺷعرية ) ..(١٩د .محمد اﻹدريسﻲ الحسنﻲ

١٨

* نصرة النبي المختار في أهل بيته اﻷطهار ) ..(٣٨المستشﺎر رجب عبد السميع وأ .عﺎدل سعد

٢٠

* ردا على الكاهن المﺷلوح زكريا بطرس :عابرون في كﻼم عابر ) .. (٢أ.د .بليغ حمدي إسمﺎعيل ٢٢



* أهم اﻷسباب الوقائية في تقليل الحوادث ) .. (٣د .جمﺎل أمين

٢٤

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

٢٦

* بين سطور اﻷخبار  ..أ .محمد عبد الحليم

٢٨

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

٢٩

* حكم الدين :حكمة اﻹسراء لرسول ﷲ  وللمسلمين ..اﻹمﺎم محمد مﺎﺿﻲ أبو العزائم

٣٠

* مستقبل اﻷمة  ..اﻷستﺎذة الشيمﺎء عبد الحليم

٣٢

* ﺷيخ اﻹسﻼم في قفص اﻻتهام ) .. (٢٩أ .د .نور الدين أبو لحية

* صواريخ مضادة ..هكذا يسقط أبناؤكم في مستنقع التطبيع مع الصهاينة!!














اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٣٤

الشريف عبد الحليم العزمﻲ الحسينﻲ

٣٦

* قضايا فكرية :اﻹسﻼم وجزاءات أخروية ..أ.د .أحمد محمود كريمة

٤٠

* كﺷف النور عن الذين ﻻ خوف عليهم وﻻ هم يحزنون ) .. (١٢فﺿيلة الشيخ علﻲ الجميل

٤٢

* مصادر اﻹمام أبي العزائم في كتب العقيدة ) .. (١٠د .سﺎمﻲ عوض العسﺎلة

٤٤

* صانعوا المعركة الوهمية بين ابن تيمية والصوفية ) ..(٢/٢محمد الشندويلﻲ

٤٦

* من أنﺷطة المركز العام للطريقة العزمية خﻼل ﺷهر جماد ثان ١٤٤٣هـ

٤٧

* اﻷسس العقيدية للعلم والحضارة بين اﻹسﻼم والجاهلية ) .. (٤أ .د .فﺎروق الدسوقﻲ

٤٨

* أباطيل اﻹسﻼم السياسي )اﻷسس الفكرية لﻺرهاب( ] .. [٣٣د .محمد حسينﻲ الحلفﺎوي

٥٠

* ﺷرح جوامع الكلم لﻺمام أبي العزائم ) الحكمة  ..(١٣٠أ.سميح قنديل

٥٢

* سر إهباط آدم وحواء إلى اﻷرض ) ..(٣الشيخ قنديل عبد الهﺎدي

٥٤

* من سيحكم في كابول؟ ..اﻷربعة الكبار في طالبان العائدة ..د .رفعت سيد أحمد

٥٦

* المجتمع العزمى

٥٨

ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

إﻋادة ا د الﺬي ﻓﻘدﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن الﺬي لﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑعﻮدة اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ ﻫـﻲ الﻀالﺔ الﱵ نﻨشدﻫا وا د الﺬي ﻓﻘدﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن ونﺴعﻰ لﺘﺠدﻳدﻩ.

دﻋﻮﺗﻨا

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

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

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

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣ ﺼ ـ ﺮ  ١٠٠ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
ﻻرا ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ  ٥٠دو ً

بعد أن كشفتُ العناصر الخطرة التي تنخر في جسد الوطن في مقاﻻت
)احذروا الطابور الخامس الذي ينخـر جسـدنا( ،وبعـد أن أرسـلتُ رسـائل
حكامـا ومحكـومين فـي مقـاﻻت )رسـائل شـيخ
توعوية لﻸمـة اﻹسـﻼمية
ً
صا لفئـات
الطريقة العزمية( ،رسائل بعضها كان عاما وبعضها كان مخص ً
وأفراد بعينهم ،عرضت فيها المشاكل واﻷزمات واﻷمـراض التـي أصـابت
اﻷمة ،ثم أوضحت العﻼجات المناسبة لكل مرض وكل فئة ،وكان العنصر
المشترك بين أكثر العﻼجات هو ضرورة وضع قدوة صالحة أمام الجميـع
ليقتدوا بها.
عرضت فـي المقـاﻻت السـابقة :الفريـق سـعد الـدين الشـاذلي )القائـ د
العســكري الــواعي( ،والﻼعــب محمــد صــﻼح )اﻹنســان المحــب لوطنــه(،
مشرفة )العالم الفذ( ،وطلعت حـرب باشـا )اﻻقتصـادي
والدكتور مصطفى
ﱠ
الوطني( ،وأنور السادات )الـرئيس العبقـري( ،وفـي هـذا المقـال نتحـدث
عن فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود )رجل الدين الصالح(.

لقــد كــان العــالم اﻷزهــري ووزيــر اﻷوقــاف وشــئون اﻷزهــر ،وشــيخ
اﻷزهر اﻷسبق ،فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود ،معرو ًفا بشـدة التقـوى
والورع؛ حتى أطلق عليه البعض لقب "إمام المتقين" ،حيـث كـان زاهـ ًدا
في الدنيا وغيو ًرا على أمور اﻹسﻼم والمسلمين.
ﱠ
ي،
أزهري جليل،
ي
وعﻼمـةٌ محقـ ٌ
ق كبيـر ،فقيـهٌ ،أصـول ٌ
هو عال ٌم ربان ٌ
ٌ
ُمح ِد ٌ
فيلسوف ،نظار ،مفك ٌر ،جـام ٌع بـ ين
ي،
ّث ،مسندٌ،
ٌ
لغوي ،متكل ٌم ،صوف ٌ
ٌ
علوم الشريعة وأسرار الحقيقة.
عندما نقدم قدوة لرجال الدين في عصرنا من غيـر أئمـة أهـل البيـت،
فإنه بﻼ شك سيكون مـن أولهـم؛ لفضـائله السـابقة ،وﻻنتهـاء نسـبه إلـى
اﻹمام الحسين .
عرف بمواقفه الوطنية والغيورة على الدين ،وترك عﻼمة فارقـة فـي
تاريخ أمتنا ،فرحمة ﷲ عليه في الدارين.



ولد فضيلة الشيخ عبـد الحلـيم محمـود فـي ٢
جمـــادى اﻷولـــى ١٣٢٨هـ ـــ الموافـــق  ١٢مـــايو
١٩١٠م ،بعزبــة أبــو أحمــد قريــة الســﻼم مركــز
بلبيس بمحافظة الشرقية.
نشــأ فــي أســرة كريمــة مشــهورة بالصــﻼح
والتقــوى ،تنتســب لﻺمــام الحســين عليــه الســﻼم،
وكــان أبــوه ممــن تعلــم بـ اﻷزهر لكنــه لــم يكمــل
دراسته فيه.
حفظ القرآن الكريم ثـم التحـ ق بـاﻷزهر سـنة
١٩٢٣م.
حصـــل علـــى العالميـــة ســـنة  ١٣٥١هـ ـــ /
١٩٣٢م ،ثم سافر إلى فرنسا على نفقتـه الخاصـة
ﻹســـتكمال تعليمـــه العـــالي حيـــث حصـــل علـــى
الـــدكتوراه فـــي التصـــوف اﻹســـﻼمي ،وكـــان
موضــوعها أســتاذ الســائرين "الحــارث بــن أســد
المحاسبي" سنة  ١٣٥٩هـ ١٩٤٠ /م.
مدرسـا لعلـم الـنفس بكليـة
بعد عودتـه عمـل
ً
اللغــة العربيــة بكليــات اﻷزهــر ،ثــم عمي ـ ًدا لكليــة
وعضـوا
أصول الدين سـنة  ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤ /م
ً
ثم أمينًا عا ًما لمجمع البحوث اﻹسﻼمية فنهض به
وأعاد تنظيمه ،فعين وكـيﻼً لﻸزهـر سـنة ١٣٩٠
فوزيرا لﻸوقاف وشئون اﻷزهر.
هـ ١٩٧٠ /م
ً

بــدت بــوادر اﻹصــﻼح واضــحة فــي ســلوك
الشيخ عبد الحليم محمود بعـد توليـه أمانـة مجمـع
البحوث اﻹسﻼمية الذي حـل محـل جماعـة كبـار
العلمــاء ،فبــدأ بتكــوين الجهــاز الفنــي واﻹداري
للمجمع من خيار رجال اﻷزهر ،وتجهيزه بمكتبة
علميــة ضـــخمة اســتغل فـــي تكوينهــا صـــداقاته
وصــﻼته بكبــار المــؤلفين والبــاحثين وأصــحاب
المروءات.
عمل الشيخ على توفير الكفايات العلمية التي
تتﻼءم ورسـالة المجمـع العالميـة ،وفـي عهـده تـم
عقـد مــؤتمر مجمــع البحــوث اﻹســﻼمية ،وتــوالى
انعقاده بانتظـام ،كمـا أقنـع المسـئولين بتخصـيص
قطعة أرض فسيحة بمدينـة نصـر لتضـم المجمـع
وأجهزتــه العلميــة واﻹداريــة ،ثــم عنــي بمكتبــة
اﻷزهــر الكبــرى ،ونجــح فــي تخصــيص قطعــة
أرض مجاورة لﻸزهر لتقام عليها.
أثناء توليه لـوزارة اﻷوقـاف عنـي بالمسـاجد
كبيـرا
عناية كبيرة ،فأنشأ عد ًدا منها ،وضم عـد ًدا
ً
مـن المســاجد اﻷهليــة ،وجـدد المســاجد التاريخيــة
الكبرى مثل جامع عمـرو بـن العـاص ثـانى أقـدم
المســاجد فــي إفريقيــا بعــد مســجد ســادات قــريش
بمدينة بلبـيس محافظـة الشـرقية ،وأوكـل الخطبـة
فيه إلى الشيخ محمـد الغزالـي فـدبت فيـه الـروح،
وعادت إليـه الحيـاة بعـد أن اغتالتـه يـد اﻹهمـال،
ً
فصـوﻻ للتقويـة ينتفـع بهـا
وأنشأ بمساجد الوزارة
طﻼب الشهادتين اﻹعدادية والثانوية جـذبت آﻻ ًفـا
من الطﻼب إلى المساجد وربطتهم بشـعائر ديـنهم
الحنيف.
ً
أوقافـا ضـخمة تـدر مﻼيـين
رأى أن للوزارة
الجنيهــات أخــذها اﻹصــﻼح الزراعــي ﻹدارتهــا
لحســـاب الـــوزارة ،فلـــم تعـــد تـــدر إﻻ القليـــل،

فاستردها من "اﻹصﻼح الزراعـي" ،وأنشـأ هيئـة
كبــرى ﻹدارة هــذه اﻷوقــاف لتــدر خيراتهـ ا مــن
ً
أوقافــا عــدت عليهــا يــد
جديــد ،وعلــم أن هنــاك
الغصـــب أو النســـيان ،فعمـــل علـــى اســـترداد
المغتصب ،وإصﻼح الخرب.

صــدر قــرار تعيــين الــدكتور عبــد الحلــيم
محمود شي ًخا لﻸزهر فـي  ٢٢صـفر ١٣٩٣هـ ـ /
 ٢٧مارس ١٩٧٣م ،وذلك بعـد مـرور أكثـر مـن
 ١٠ســنوات علــى صــدور قــانون اﻷزهــر ســنة
١٣٨١ه ١٩٦١ /م الذي توسع في التعليم المـدني
ومعاهــده العليــا ،وألغــى جماعــة كبــار العلمــاء،
وقلص سلطات شيخ اﻷزهر ،وغ ّل يـده فـي إدارة
شـــئونه ،وأعطاهـــا لـــوزير اﻷوقـــاف وشـــئون
عجـل بصـدام عنيـف
اﻷزهر ،وهـو اﻷمـر الـذي ّ

بــين الشــيخ محمــود شــلتوت شــيخ اﻷزهــر الــذي
صــدر القــانون فــي عهــده وبــين تلميــذه الــدكتور
محمــد البهــي الــذي كــان يتــولى منصــب وزارة
اﻷوقــاف ،وفشــلت محــاوﻻت الشــيخ الجليــل فــي
استرداد سلطاته ،وإصﻼح اﻷوضاع المقلوبة.
وما كاد الشـيخ عبـد الحلـيم محمـود يمـارس
أعبــاء منصــبه ويحــاول أن يــنهض بــدوره علــى
خير وجه؛ حتى بوغت بصـدور قـرار جديـد مـن
رئـــيس الجمهوريـــة فـــي  ١٧جمـــادى اﻵخـــرة
١٣٩٤هـــ  ٧ -يوليــو ١٩٧٤م يكــاد يجــرد شــيخ
اﻷزهر مما تبقـى لـه مـن اختصاصـات ويمنحهـا
لوزير اﻷوقاف واﻷزهر ،وما كان من الشـيخ إﻻ
أن قدم اسـتقالته لـرئيس الجمهوريـة علـى الفـور،
معتبرا أن هـذا القـرار يغـض مـن قـدر المنصـب
ً
الجليــل ويعوقــه عــن أداء رســالته الروحيــة فــي
مصر والعالم العربي واﻹسﻼمي.
روجــع اﻹمــام فــي أمــر اســتقالته ،وتــدخل
الحكماء ﻹثنائه عن قراره ،لكن الشيخ أصر على
استقالته ،وامتنع عن الذهاب إلى مكتبـه ،ورفـض
صــرف راتبــه ،وطلــب تســوية معاشــه ،وأحــدثت
هذه اﻻستقالة دويا هائﻼً في مصـر وسـ ائر أنحـاء
العالم اﻹسﻼمي.
إزاء هــذا الموقــف الملتهــب اضــطر أنــور
السادات إلـى معـاودة النظـر فـي قـراره ودراسـة
قرارا أعاد فيـه اﻷمـر
المشكلة من جديد ،وأصدر
ً
إلى نصـابه ،جـاء فيـه :شـيخ اﻷزهـر هـو اﻹمـام
اﻷكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشـئون
الدينية والمشتغلين بـالقرآن وعلـوم اﻹسـﻼم ،ولـه
الرياسة والتوجيه فـي كـل مـا يتصـل بالدراسـات
اﻹسﻼمية والعربية في اﻷزهر.
تضمن القرار أن يعامل شيخ اﻷزهر معاملة
الــوزير مــن حيــث المرتــب والمعــاش ،ويكــون
ترتيبه في اﻷسبقية قبل الوزراء مباشرة ،وانتهـت
اﻷزمة وعاد الشيخ إلى منصبه ليواصل جهاده.
قرارا جمهوريـا صـدر بعـد
جدير بالذكر أن
ً
وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ اﻷزهر بمنصب
رئيس الوزراء.

كـــان الشـــيخ عبـــد الحلـــيم يـــدرك خطـــورة
منصبه ،وأنـه مسـؤول عـن القضـايا التـي تتعلـق
بالمسلمين ،وأنـه ﻻ ينتظـر مـن أحـد توجيهـا إلـى
النظــر فــي بعــض القضــايا وغــض النظــر عــن
بعضها ،فكان لﻸزهر في عهـده رأي ومقـال فـي
كــل قضــية وموضــوع يتعلــق بــأمر المســلمين،
فتصدى لقانون اﻷحوال الشخصـية الـذي حاولـت
الدكتورة عائشة راتب إصداره دون الرجوع إلـى
اﻷزهــر ،وحرصــت علــى إقــراره مــن مجلــس
الشعب على وجه السرعة ،وكان هذا القـانون قـد
تضمن قيو ًدا على حقوق الـزوج علـى خـﻼف مـا
قررته الشريعة اﻹسﻼمية.
لما علـم اﻹمـام اﻷكبـر بهـذا القـانون أصـدر
ً
بيان ـا قوي ـا حــذر فيــه مــن الخــروج علــى تعــاليم
اﻹسﻼم ،وأرسله إلى جميع المسـؤولين وأعضـاء
مجلس الشعب وإلى الصحف ،ولم ينتظر صـ دور



القانون بل وقف في وجهـه قبـل أن يـرى النـور،
لكــن بيــان الشــيخ تــآمرت عليــه قــوى الظــﻼم
فصدرت التعليمات إلـى الصـحف باﻻمتنـاع عـن
نشره ،واجتمعت الحكومة للنظر فـي بيـان الشـيخ
عبد الحليم محمود ،ولـم تجـد مفـرا مـن اﻹعـﻼن
عن أنه ليس هناك تفكير على اﻹطﻼق في تعـديل
قانون اﻷحوال الشخصية ،وبذلك نجح اﻹمـام فـي
قتل القانون في مهده.

اقتــرح البابــا شــنودة بطريــرك اﻷقبــاط فــي
مصر تأليف كتب دينية مشـتركة ليدرسـها الطلبـة
جميعــا فــي المــدارس،
المســلمون والمســيحيون
ً
مبررا ذلك بتعميق الوحدة الوطنية بـين عنصـري
ً
اﻷمة ،وتقوية الروابط بينهما.
ً
قبوﻻ بين كبار المسـئولين،
لقي هذا اﻻقتراح
وزار الــدكتور مصــطفى حلمــي وزيــر التربيــة
والتعليم آنذاك اﻹمام اﻷكبر ليستطلع رأيه في هذا
اﻻقتراح ،لكن الشيخ واجه الوزير بغضبة شـديدة
قائﻼ له :من آذنك بهذا ،ومن الذي طلبه منـك ،إن
مثل هـذه الفكـرة إذا طلبـت فإنمـا توجـه إلينـا مـن
كبار المسئولين مباشرة ،ويوم يطلب منا مثل هذه
الكتب فلن يكون ردي عليها سوى اﻻستقالة.
ما كان مـن الـوزير إﻻ أن استرضـى الشـيخ
اعتذارا له قائﻼً له :إننـي مـا جئـت
الغاضب وقدم
ً
إﻻ ﻷستطلع رأي فضيلتكم وأعـرف حكـم الـدين،
ويـــوم أن تقـــدم اســـتقالتك لهـــذا الســـبب فســـأقدم
استقالتي بعدك مباشرة.

مــن مواقــف الشــيخ الشــجاعة مــا أبــداه تجــاه
المحكمة العسكرية التي تصدت للحكم فـي قضـية
جماعـــة التكفيـــر والهجـــرة المصـــرية ،وكانـــت
المحكمــة قــد اســتعانت بعــدد مــن علمــاء اﻷزهــر
ﻹبــداء الــرأي فــي فكــر هــذه الجماعــة ،غيـ ر أن
المحكمة لم تسـترح لـرأيهم ،وكـررت ذلـك أكثـر
مـن مـرة ،وكانــت فـي عجلـة مــن أمرهـا؛ اﻷمــر
أحكامـا دون اسـتئناس بـرأي
الذي جعلهـا تصـدر
ً
اﻷزهر.
لــم تكتــف هــذه المحكمــة بــذلك بــل تضــمن
حكمها هجو ًما على اﻷزهر وعلمائه ،وقالت :إنـه
كــان علــى المســئولين عــن الــدعوة الدينيــة أن
يتعهدوا اﻷفكار بالبحث والتدبر بـدﻻً مـن إهمالهـا
وعدم اﻻعتناء بمجرد بحثها.
ولمزت المحكمة علماء اﻷزهر بقولها" :ووا
أسفًا على إسﻼم ينزوي فيه رجال الـدين فـي كـل
ركـــن هـــاربين متهـــربين مـــن أداء رســـالتهم أو
اﻹفصــاح عــن رأيهــم أو إبــداء حكــم الــدين فيمــا
يعرض علـيهم مـن أمـور ،فـﻼ هـم أدوا رسـالتهم
وأعلنوا كلمة الحق ،وﻻ هـم تركـوا أمـاكنهم لمـن
يقدر على أداء الرسالة".
كانــت كلمــات المحكمــة قاســية ،وهــو مــا
أغضــب اﻹمــام اﻷكبــر لهــذا الهجــوم العنيــف،
فأصدر بيانًا امتنعت معظم الصحف اليوميـة عـن
نشره ،ولم تنشره سوى صحيفة اﻷحرار.
فــي هــذا البيــان اتهــم د.عبــد الحلــيم محمــود
المحكمــة بالتعجــل وعــدم التثبــت ،وأنهــا لــم تكــن

مؤهلــة للحكــم علــى هــذا الفكــر ،وأنهــا تجهــل
الموضوع الذي تصدرت لمعالجتـه ،وكـان يجـب
عليهــا أن تضــم قضــاة شــرعيين يقفــون موقفهــا
ويشــاركونها المســئولية ويتمكنــون مــن اﻻطــﻼع
على جميع ظـروف القضـية ونواحيهـا فيتمكنـون
من إصدار الحكم الصحيح.
اتهـم اﻹمـام المحكمـة بأنهــا لـم تمكـن علمــاء
اﻷزهــر مــن اﻻطــﻼع علــى آراء هــذا التنظــيم أو
اﻻستماع إلى شرح من أصحابه ،واﻻطﻼع علـى
كافــة الظــروف التــي أدت بهــم إلــى هــذا الفكــر،
واكتفــت بــأن عرضــت علــيهم المحضــر الــذي
سجلته النيابة من أقوال ومناقشات ،وهذا ﻻ يرقى
مصدرا كافيا يقوم عليـه بحـث العلمـاء،
أن يكون
ً
سا متكامﻼً تصدر عليه أحكام.
أو أسا ً

تــولى الشــيخ عبــد الحلــيم محمــود مشــيخة
اﻷزهر في وقت اشتدت فيه الحاجة ﻹقامة قاعـدة
عريضة من المعاهـد الدينيـة التـي تقلـص عـددها
وعجــزت عــن إمــداد جامعــة اﻷزهــر بكلياتهــا
العشرين بأعداد كافيـة مـن الطـﻼب ،وهـو اﻷمـر
الذي جعل جامعـة اﻷزهـر تسـتقبل أعـدا ًدا كبيـرة
مــن حملــة الثانويــة العامــة بالمــدارس ،وهــم ﻻ
يتزودون بثقافة دينية وعربيـة تـؤهلهم أن يكونـوا
حماة اﻹسﻼم.
أدرك الشــيخ خطــورة هــذا الموقــف فجــاب
القرى والمدن يدعو الناس للتبرع ﻹنشاء المعاهـد
الدينية ،فلبى الناس دعوته وأقبلوا عليه متبرعين،
ولــم تكــن ميزانيــة اﻷزهــر تســمح بتحقيــق آمــال
الشــيخ فــي التوســع فــي التعلــيم اﻷزهــري ،فكفــاه
لصﻼته العميقـة بالحكـام
الناس مئونة ذلك ،وكان ِ
وذوي النفــوذ والتــأثير وثقــة النــاس فيــه أثــر فــي
تحقيق ما يصبو إليـه ،فـزادت المعاهـد فـي عهـده
على نحو لم يعرفه اﻷزهر من قبل.

مـن أهـم دعـوات الشـيخ دعوتـه إلـى تطبيـق
الشريعة اﻹسﻼمية ،وهي من ميادين الجهاد التـي
ومحاضـرا
خاضها في صبر وجلد داعيا وخطيبـً ا
ً
ومخاطبًا المسئولين في البﻼد ،فكتب إلى كل مـن
سيد مرعي رئيس مجلس الشعب ،وممـدوح سـالم
رئــيس مجلــس الــوزراء يطالبهمــا باﻹســراع فــي
تطبيق الشريعة اﻹسﻼمية ،ويقـول لهمـا" :لقـد آن
اﻷوان ﻹرواء اﻷشواق الظامئـة فـي القلـوب إلـى
وضــع شــريعة ﷲ بيننــا فــي موضــعها الصــحيح
يسرا وبخوفنا أمنًا."...
ليبدلنا ﷲ بعسرنا ً
لـــم يكتـــف اﻹمـــام اﻷكبـــر بإلقـــاء الخطـــب
والمحاضرات وإذاعة اﻷحاديث ،بـل سـلك سـبيل
فكــون لجنــة بمجمــع البحــوث
الجهــاد العلمــي،
ﱠ
اﻹسﻼمية لتقنـين الشـريعة اﻹسـﻼمية فـي صـيغة
مواد قانونية تسهل استخراج اﻷحكام الفقهية على
غــرار القــوانين الوضــعية ،فأتمــت اللجنــة تقنــين
القانون المدني كله فـي كـل مـذهب مـن المـذاهب
اﻷربعة.

كان الشيخ عبد الحلـيم محمـود يستشـعر أنـه



إمام المسلمين في كل أنحاء العـالم ،وأنـه مسـئول
عن قضاياهم ،وكان هـؤﻻء ينظـرون إليـه نظـرة
تقــدير وإعجــاب ،فهــم يعتبرونــه رمــز اﻹســﻼم
وزعيم المسلمين الروحي ،ولهذا كان يخفـق قلـب
اﻹمام لكـل مشـكلة تحـدث فـي العـالم اﻹسـﻼمي،
ويتجاوب مع كل أزمة تل ّم ببلد إسﻼمي.
فقــد أصــدر ً
بيانــا بشــأن اﻷحــداث الداميــة
والحـــرب اﻷهليـــة فـــي لبنـــان ،دعـــا اﻷطـــراف
المتنازعة من المسلمين والمسيحيين إلـى التوقـف
عن إراقة الدماء وتخريـب معـالم الحيـاة ،وأهـاب
بزعمــاء العــرب والمســلمين إلــى المســارعة فــي
معاونة لبنان على الخروج من أزمته ،وفاء بحـق
وقيامـا
اﻹسﻼم وحق اﻷخوة الوطنيـة واﻹنسـانية،
ً
ببعض تبعات الزعامة والقيادة التي هي أمانـة ﷲ
في أعناقهم.
لم يكتف الشـيخ بـذلك بـل أرسـل برقيـة إلـى
اﻷمين العام لجامعة الدول العربيـة يناشـده العمـل
بحسـم وعــزم علــى وقــف النزيــف الــدموي الــذي
أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.
وعنــدما قامــت أزمــة عنيفــة بــين المغــرب
والجزائـر بشــأن مشـكلة الصــحراء الغربيـة التــي
كانت إسـبانيا تحتلهـا ،وأدى الخـﻼف بينهمـا إلـى
مناوشات حربية كادت تتحول إلى حرب عنيفة.
فلما علم الشيخ بأخبار هذه التحركات سـارع
إلــى إرســال برقيــة إلــى كــل مــن ملــك المغــرب
ورئيس الجزائر ،دعاهما إلى التغلب على نـوازع
الخــﻼف وعوامــل الشــقاق والفرقــة ،وأن يبــادرا
بتسوية مشكﻼتهما وموضـوعات الخـﻼف بينهمـا
بالتفــاهم اﻷخــوي واﻷســلوب الحكــيم ،وناشــدهما
باســم اﻹســﻼم أن يلقيــا الســﻼح وأن يحتكمــا إلــى
كتاب ﷲ.
كما أرسل في الوقت نفسه برقية إلى الرئيس
الســادات يرجــوه التــدخل للصــلح بــين القطــرين
الشــقيقين ،جــاء فيهــا" :تتعلــق بزعــامتكم قلــوب
المسلمين من العرب والمسـلمين الـذين ينتظـرون
مساعيكم الحميدة في إصـﻼح ذات البـين بمناسـبة
الصــدام المســلح المؤســف بــين البلــدين الشــقيقين
الجزائر والمغرب".
رد السادات على برقية شيخ اﻷزهـر ببرقيـة
يخبــره فيــه بمســاعيه للصــلح بــين الطــرفين جــاء
فيها" :تلقيت بالتقدير برقيتكم بشأن المساعي لحل
اﻷزمة بين الجزائر والمغرب ،وأود أن أؤكد لكـم
أن مصر تقوم بواجبها القومي مـن أجـل مصـالح
العرب والمسلمين ،وما زال السـيد محمـد حسـني
مبارك نائب الـرئيس يقـوم بمهمتـه المكلـف بهـا،
أرجــو ﷲ عــز وجــل أن يكلــل جهــوده بالنجــاح
والتوفيق."...
في الوقت نفسـه أرسـل برقيـة إلـى خالـد بـن
عبد العزيز عاهل المملكة السعودية آنذاك يـدعوه
للتــدخل إلــى حقــن الــدماء بــين الشــقيقين وفــض
النزاع بينهما ،وقد أحـدثت هـذه البرقيـات أصـداء
ً
عامﻼ في هدوء الحالة بين الدولتين
قوية ،وكانت
الشقيقتين.

ً
مؤلفــا فــي التصــوف
للشــيخ أكثــر مــن ٦٠
والفلســفة ،بعضــها بالفرنســية ،مــن أشــهر كتبــه:

"أوروبـــا واﻹســـﻼم" ،و"التوحيـــد الخـــالص "أو
"اﻹســـﻼم والعقـــل" ،و"أســـرار العبـــادات فـــي
اﻹســـﻼم" ،و"التفكيـــر الفلســـفي فـــي اﻹســـﻼم"،
و"القـرآن والنبـي" ،و"المدرسـة الشـاذلية الحديثـة
وإمامها أبو الحسن الشاذلي".
في عام ١٩٧٨م شعر الشيخ بآﻻم شديدة بعد
عودتــه مــن اﻷراضــي المقدســة فــأجرى عمليــة
جراحية لقي ﷲ بعـدها فـي صـبيحة يـوم الثﻼثـاء
الموافــق ) ١٥ذو القعــدة ١٣٩٧ه  ١٧ /أكتــوبر
ونموذجـا لمـا يجـب
١٩٧٨م( تار ًكا ذكرى طيبـة
ً
أن يكون عليه شيخ اﻷزهر.

ً
متعلق ـا
لقــد كــان الشــيخ عبــد الحلــيم محمــود
برسول ﷲ  وأهل بيته ،ويروى أنه ذات يـوم
دخــل لزيــارة ســيدنا اﻹمــام الحســين قبــل التوجــه
لمشــيخة اﻷزهــر كعادتــه ،وقبــل أن يــدخل المقــام
علــى عادتــه فــوجئ المرافــق للشــيخ عبــد الحلــيم
محمــود أنـ ه يخلــع عمامتــه وينكفــئ علــى العتبــة
يقبلها ،فلما سألوه عن ذلـك ،قـال) :وﷲ مـا قبلـت
العتبة؛ حتى رأيت رسول ﷲ  واقفًا عليها(.
ومن عﻼمات صﻼحه ،أن ﷲ عندما أراد أن
يبشر قادة مصـر بالنصـر علـى اليهـود  -بعـد أن
بشر أولياءها قبلهم بسنوات  -كـان ذلـك علـى يـد
الشيخ عبد الحليم محمود.
استيقظ الشـيخ عبـد الحلـيم محمـود ذات يـوم
مستبشرا قبل حرب أكتوبر المجيد حيث
من النوم
ً
رأى رسول ﷲ  فـي المنـام ،يصـطحبه معـه
ومعــه علمــاء المســلمين وضــباط وجنــود القــوات
المسلحة وعبر بهم قناة السويس.
عقب استيقاظ الشيخ عبد الحلـيم محمـود مـن
نومه ذهب على الفور إلى الرئيس الراحل محمـد
أنور السادات وأخبره بما رآه في المنام؛ ليستبشر
خيرا باقتراب النصر والعبور.
الرئيس السادات ً
وكتب الدكتور إبراهيم عوض فـى كتـاب لـه
بعنـــوان »عبـــد الحلـــيم محمـــود ..صـــوفي مـــن
زماننا« ً
قائﻼ :إن شيخ اﻷزهر قبل حرب أكتـوبر
جاءه النبي فـي المنـام ،وهـو يعبـر قنـاة السـويس
ومعه علماء المسلمين والقوات المسلحة فاستبشـر
عبــد الحلــيم محمــود وأيقــن بــأن النصــرقادم ﻻ
محالة.
لــذلك اقتــرح الشــيخ علــى الســادات أن يتخــذ
قرار الحرب ،وفى ذات الوقـت ألقـى الشـيخ عبـد
الحلــيم محمــود خطبــة مــن فــوق منبــر اﻷزهــر
الشريف قـال فيهـا" :إن حربنـا مـع إسـرائيل هـي
حــرب فــي ســبيل ﷲ ،وأن الــذين يموتــون فيهــا
شهداء ولهم الجنة ،ومن تخلف عنها منافق".
وكــان يــذهب بنفســه ليــزور المقــاتلين علــى
الجبهــة ويتــدرب علــى حمــل الســﻼح بجــوارهم،
ليشد من أزرهم ويبشرهم بنصر ﷲ على اليهود.
في الحقيقة إن هذه المكانة التـي وصـل إليهـا
الشيخ عبد الحليم محمود كان سببها معرفته ﻹمام
عصره ،وأدبه الجم في ذكـره ،فعنـدما ُ
طلـب منـه
أن يكتب مقدمة لكتاب أسرار القـرآن قـال :أنـ ا ﻻ
أســتطيع أن أقــدم لتفســير أســرار القــرآن لﻺمــام
المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــ ي العــزائم ،
وأتحدث عن علمه فى تفسير القرآن؛ ﻷنـه تفسـير

جامع وشـامل ،وﻻ يسـتطيع أن يقـدم لهـذا العمـل
سوى اﻹمام أبى العزائم  نفسه ،فقـد كتـب 
مقدمه للتفسير وﻻ يصلح أن يقدمه بعد ذلك أحـد،
وأرجـو أﻻ تطلبــوا منـ ي وﻻ مــن غيـري أن يقــدم
اﻹمام أبا العزائم .
نسأل ﷲ أن يرحمه ويسـكنه مـع الصـالحين
في الدار اﻵخرة ،فقد كان مخلصًا لوطنه ودينـه،
موقرا ﻹمام زمانه.
ً

نختم هذه السلسلة المباركة من )نماذج القدوة
لسـت شخصـيات
الحسنة( ،والتـي عرضـتُ فيهـا
ِّ
قــدوة فــي تخصصــات دنيويــة ودينيــة مختلفــة،
حريصـا أن يكونـوا شخصـيات قريبـة مـن
وكنت
ً
النــاس فــي معاصــرتهم وفــي شــكلهم وطبــاعهم
وظروف حياتهم؛ حتى يسهل اﻻقتداء بهم.
أستطيع أن أقول :إن هناك عدة روابط تجمع
هذه الشخصيات معًا ،وهي:
 -١شـــعورهم الـــوطني المخلـــص لمصـــر،
والعمل من أجل رفعة شأنها.
 -٢تـــربيتهم القويمـــة ،وارتبـــاطهم بالتـــدين
الوسطي ،بعيدًا عن التشدد والتسيب.
 -٣ارتبــاطهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
بإمام زمانهم.
فطلعت حرب باشا كان من المتـرددين علـى
اﻹمام المجدد السـيد محمـد ماضـي أبـي العـزائم،
ـوقرا لﻺمــام
وكــان الشــيخ عبــد الحلــيم محمــود مـ ً
عارفًا بحقه ومكانته.
ثم إن الـدكتور مصـطفى مشـرفة كـان والـده
مــن تﻼمــذة الشــيخين محمــد عبــده وجمــال الــدين
اﻷفغاني ،وكﻼهما ممن عاصر اﻹمام والتقـ ى بـه
ومدحــه ،وقــد قــال فيــه اﻷول) :لقــد تعلمــت منــه
اﻷخﻼق المحمدية( ..والمتصل بالمتصل متصل.
وأمـــا الفريـــق ســـعد الـــدين الشـــاذلي فكـــان
صاحب شهادة حق ،اعترف فيهـا بـدور الطريقـة
العزمية الكبير في حرب فلسطين ،دون أن يضـع
أي مواءمــات سياســية لتصــريحه ســواء لجماعــة
اﻹخوان أو لغيرهم.
وأمـا الـرئيس أنـور السـادات فكانـت عﻼقتـه
القويــة بمســاجد أهــل البيــت والصــوفية ســببًا فــي
صفاء روحه وتثقيف عقله وطمأنـة قلبـه ،ويكفيـه
هو والﻼعب محمد صﻼح نظرة خلفاء اﻹمام في
وقتهما بالصﻼح لهما.
إن مــن نعــم ﷲ علــى هــذه اﻷمــة؛ حتــى وإن
بعدت عن أهل بيت نبيها ،أﻻ يتركها في العـراء،
بل يُوجد اﻷسباب ليلتقـي رئـيس أو ملـك أو عـالم
دينــي أو خبيــر اقتصــادي بإمــام الزمــان أو إمــام
الوقت ،ويكون في هذه الزيارة نظرة صـﻼح مـن
يومـا
الولي للشخص المسـؤول ،أو الـذي سـيكون ً
مســـؤوﻻً ،فيســـير مـــدد وارث رســـول ﷲ لهـــذا
الشخص ،حف ً
ظا لﻸمة من الضياع.
لقـ د نصــت اﻷحاديــث النبويــة علــى أن مــن
تخلف عن أهل البيت يهلـك ،ومـا كـان ﷲ ليهلـك
شــعوبًا كاملــة مــن أمــة اﻹســﻼم ،فيُوجــد لهــم مــا
ذكرت؛ حتى يسير حفظ اﻷئمة إلـى القـادة ومـنهم
إلى عموم الشعب.
وإذا أردت أن أقرب لـك المسـألة ،فيكفـي أن



تعرف أن أئمة المذاهب الفقهية السنية اﻷربعة قـد
تلقــوا مباشــرة أو بشــكل غيــر مباشــر ،مــن إمــام
زمـــانهم اﻹمـــام جعفـــر الصـــادق ،وقـــد صـــحح
لﻺمــامين أبــ ي حنيفــة ومالــك أفكارهمــا ،وكــان
الشافعي تلميذ مالك ،وابـن حنبـل تلميـ ذ الشـافعي،
فحفظ ﷲ اﻷمـة بتوجيـه أبـي حنيفـة ومالـك للقـاء
الصادق ،وذلك حتى ﻻ يكون مﻼيين أو مليـارات
من المسلمين يدينون بمذاهب فقهية ليست مستمدة
من أهل البيت فيهلكوا.
لكــن فــي هــذا المــوطن علينــا أن نفــرق بــين
صيغتي الحديث) :من ركبهـا نجـا( ،و)مـن تعلـق
بهــا فــاز( ،فــاﻷول تلقــى عــن آل البيــت مباشــرة،
والثاني تلقى عمن تلقوا عن أهل البيت ،وهذا مـن
رحمة ﷲ بعباده.
لكن هناك فرق كبير بين الراكـب والمتعلـق،
فالراكب قد ثبتـت قـدماه علـى السـفينة ،والمتعلـق
يتعلــق بحبــل أو خشــبة ،وهــو فــائز طالمــا ظــل
متعلقًا ،فإن انقطع حبله أو انكسـرت خشـبته هلـك
مع من هلكوا ،ولذلك فإن العاقـل مـن يبحـث عـن
إمام وقتـه فيركـب معـه؛ ﻷن هـذا أكثـر أمنـً ا مـن
التعلق بأحد المتصلين بالقائم.
من أجـل ذلـك نجـد أن مـن اﻷئمـة مـن يلبـي
دعوة الحاكم أو الثائر للزيارة إن كان فيـه بعـض
خير ،أو كان في هـذا اللقـاء دفـع لباطـل أو إقامـة
حــق لﻸمــة ،كمــا فعــل بعــض أئمــة أهــل البيــت،
وكذلك كان اﻹمام أبو العـزائم علـى عﻼقـة قويـة
بسعد باشا زغلول ،وكان السيد أحمد ماضـي أبـو
العزائم زميﻼً دراسـيا وصـديقًا شخصـيا للـرئيس
محمد نجيب ،الذي كان كثيـر التـرداد عليـه بمقـر
المشيخة العزمية قبل ثورة يوليـه وبعـدها ،وكـان
ـرا ً
بالغ ـا فــي توجيــه ثــورتي
لهــاتين العﻼقتــين أثـ ً
١٩١٩م و١٩٥٢م ،حف ً
ظا لحقوق اﻷمة.
وقد لبى السيد عز الدين ماضـي أبـو العـزائم
دعوة الرئيس حسـني مبـارك لتكـريم اسـم اﻹمـام
المجدد أبي العـزائم فـي احتفاليـة ليلـة القـدر عـام
١٤١١ه ،لكن أحيانًا ﻻ يلبي اﻷئمة الدعوة؛ ﻷنهم
يرون أن هذا الحاكم ﻻ يستحق أن يمنح نظـرتهم،
كمــا فعــل اﻹمــام أبــو العــزائم مــع الملــك فــؤاد،
وفعلتُ مع رئيس اﻹخوان محمد مرسي.
وإن كــان القائــد عنيـدًا  -مثــل بعــض الحكــام
الــذين حــاربوا أئمــة أهــل البيــت فــي العصــرين
اﻷمـــوي والعباســـي  -يتعامـــل ﷲ فـــي تقـــويمهم
أيضـا؛ حتـى يسـتقيم
بالرؤى واﻻبـتﻼءات ،وهـذا
ً
أمر اﻷمة.
ختا ًما :علينا أن نلتمس القدوات الصالحة في
اﻷمة ،ونقدمها لشبابنا لﻼقتداء بهم ،وعلى رأسهم
اﻹمــام القــائم فــي وقتــه ،وﻻ ضــرر مــن تقــديم
شخصية مشهورة في الترفيه كقدوة ،إذا كـان لهـا
شعبية كبيـرة وخلقهـا حسـنًا وسـلوكياتها مقبولـة،
كما فعلت مع الﻼعب محمد صﻼح ،الـذي قدمتـه
كإنسان مخلص يخدم بﻼده ،ولـيس كﻼعـب كـرة
قدم.
نســـأل ﷲ أن يوجـــه شـــبابنا إلـــى الطريـــق
القـــويم ،وأن يقتـــدوا بالقـــدوة الصـــالحة؛ حتـــى
يصبح كل منهم قـدوة ﻷبنائـه وأحفـاده ،فينصـلح
حال اﻷمة ،وتنهض نهضتها المنشودة.
وصــلى ﷲ علــى ســيدنا وموﻻنــا رســول ﷲ
وعلى آله وسلم.

بــــين جنبيــــك ،وجنودهــــا :جوارحهــــا المنفــــذة
ﻷغراضــــها ،وقائــــد تلــــك الجنــــود )اللســــان(،
الجهـاد :هــو بـذل مــا فــى الوسـع فــى ســبيل ﷲ
وجواسيســــه )العينــــان واﻷذنــــان( ،وأنصــــاره
ﱠ
تعالى ،وهو مقولة على معنيين :اﻷولى إعﻼء كلمة
المنفــذون )اليـــدان والــذك َُر والـــرجﻼن( ،وقوتـــه
ﷲ تعــالى ،والثانيــة الربــاط لحفــظ أمــور المســلمين
المطالبة )البطن(.
ودفع العدو عند هجومه على جماعة المسلمين ،قال
وتلك اﻷعـداء فـى الحقيقـة ونفـس اﻷمـر هـى
ار ٍة
تعالى ﴿ :يَا أَيﱡهَا الﱠذِينَ آ َ َمنُوا َه ْل أ َ ُدلﱡ ُكـ ْم َ
التى تولد اﻷعداء الخارجية ،ومـن أهمـل محاربـة
ع َلـى ت َِجـ َ
س ـو ِل ِه
ُنج ـيكُم ِ ّم ـ ْن َ
تلــك اﻷعــداء ،عــاش عــدوا لنفســه ،فكيــف يكــون
يم * ت ُؤْ مِ نُ ـونَ ِب ـا ﱠ ِ َو َر ُ
ب أَ ِل ـ ٍ
ع ـذَا ٍ
ت ِ
س ُك ْم ذَ ِل ُك ْم َخي ٌْر
س ِبي ِل ﱠ ِ ِبأ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَنفُ ِ
صــديقًا لغيــره؟! أو يكــون لــه صــديق؟! إن هــذه
َوتُجَا ِهدُونَ فِي َ
ُ
لﱠ ُكـ ْم إِن كُنـت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمـونَ * يَ ْغ ِفـ ْر لَ ُكـ ْم ذ ُنـوبَ ُك ْم َو ُيـ ْدخِ ْل ُك ْم
اﻷعداء بعينها هى التى جعلت اﻹنسان يفتح علـى
طيِّبـَ ةً
سا ِكنَ َ
َجنﱠا ٍ
نفسه أبواب الشرور كلها؛ ﻷنه بإطاعة نفسه
َار َو َم َ
ت تَجْ ِري مِ ن تَحْ تِهَا اﻷ َ ْنه ُ
عـد ٍْن ذَ ِلـكَ ا ْل َفـ ْو ُز ا ْل َع ِظـي ُم﴾ )الصـف:
ت َ
فِي َجنﱠا ِ
حميمـا ويسـارع
يتخذ العدو صديقًا والبغيض
اﻹمام ا دد
ً
.(١٢-١٠
إليه ويأمنه ويستسـلم لـه ،ويعـادى النصـحاء
اﺋﻢ
ﺰ
اﻟﻌ
أﺑﻮ
ماﺿﻰ
ﳏﻤد
اﻟﺴﻴد
وبعبارة أخرى :هو استفراغ ما فى الوسع
واﻷمناء اﻷ َ ِودﱠاء؛ حتى يمتزج بأعدائه اﻷلداء
لمحو مـا ﻻ يرضـاه ﷲ ورسـوله ،وﻻ يرضـاه
ويتحـــد بهـــم ،ويفـــارق أحبابـــه النصـــحاء
الر ﱠبانيون الراسخون فى العلم.
ويعاديهم فﻼ يلبـث إﻻ وقـد أضـاع مجـده وشـرفه ودينـه ودنيـاه.
العلماء ﱠ
ولديها ينكشف الستار عن الحقيقة فﻼ يجد له ملجأ يلتجئ إليـه -
بعد ﷲ تعالى  -إﻻ اﻻستغاثة بمن عاداهم واﻻتحـاد بمـن عصـاهم
العدو مأخوذ من عدا ،أى :تجاوز فـى ظلمـه الحـد ،وكـل مـن
من أقاربه ،واﻻلتجاء إلى مـن ظـن بهـم السـوء ،فيسـارعون فـى
ظلم غيره بسلب حقه أو أوقعه فى مضرة أو أعانه علـى ارتكـاب
نصــرته ويبــادرون إلــى دفــع الظلــم عنــه؛ ﻷنهــم يــرون أن خيــره
ما يغضب ﷲ تعالى أو سلط عليه قويا ظال ًما ،أو دعاه إلى عقوق
خيرهم ،وسعادته سعادتهم ،كل ذلك بسبب العدو المـﻼزم وإهمـال
أو قطيعـة أوفعــل منكــر فهـو عــدوه ،ويجــب أن يحاربـه بقــدر مــا
محاربته.
ارتكبه من المظالم .والحكماء يتحفظون من اﻷعـداء قبـل تمكـنهم
سا عزيزة ،وأضاع مجدًا تليدًا ،وفرق
وكم أذل العدو الداخل نف ً
مـن قصــودهم ،وهــذا الــتحفظ يكـون بطــول اليقظــة ودوام الفكــرة
ً
مجتمعًا فاضﻼ ،وقطع أرحا ًما موصولة .كل ذلك؛ ﻷنه أطاع نفسه
ورعاية العبرة ،ومن أهمل حتى مكن منه عدوه أوقع نفسه تحـت
وهواه ،وأحب اﻷثرة بالمال والفوز بالمﻼذ والشهوات ،فكره مـن
مخالب السبع ،ومتى علم اﻹنسان عدوه وحبيبه احتاط من عـدوه
ينصحه وعادى من يشاركه ،ممن له حق عليه ،وصادق أعداءه.
بأقوى السﻼح ،واحترس من حبيبه.
والفرد الواحد فى الحقيقة ونفس اﻷمر هو مملكـة عظيمـة ،وكـل
وأهل الحكمة يخفون عن الحبيب ما يخفون عن العدو ،تحرزً ا
مجتمع يمثل بالفرد الواحد ،فإذا أطاع الفـرد نفسـه وهـواه احتقـر
من الحبيب أن يكون وقت ًا مـا عـدوا ،أو أن يبـيح بمـا علمـه لغيـر
بعد التعظيم ،وامتهن بـه بعـد اﻹكـرام ،وأضـرب لـك مـثﻼً :لـو أن
سى أَن يَكٌونَ
أهله ،قال رسول ﷲ ) :أَحْ بِ ْب َحبِيبَكَ َه ْونًا َما َ
ع َ
رجﻼً عظي ًما فى قومه ،مهابًا فى عشيرته ،موثوقًا به فى قرابتـه،
أطاع ح ﱠ
سى أَن ي َُكـونَ َح ِبيبـَ كَ
ض َبغِيضَك َه ْونًا َما َ
َبغِيضَكَ يَو ًما َماَ ،وا ْبغُ ْ
ع َ
ظه فارتكب نقيصة من لذة فانية ،أو شهوة دنيئة ،لم تـبح
ي َْو ًما َما( ).(٣
هب عليه عاصف فأطفأه،
له شرعًا وﻻ عقﻼً ،يكون كسراج منير ﱠ
فبكم أضاع هذا المجد؟.
الجواب :بدنيئة يستنكف أدنى الناس أن يرتكبهـا بمـال قليـل.
ولو تبصر المسكين لسارع إلى قطع العضو الذى أضاع منـه هـذا
اﻹنسان إذا أضاع مجده كان فقد الحياة أجدر به .ظهر
المجد ،فإن ِ
فالعدو المﻼزم :هو أعـدى عـدوك الـذى يجـب أن ت ُعـد لـه مـا
اﻹنســان إﻻ إذا أطــاع
لــك أن اﻷعــداء الخــارجين لــم يتمكنــوا مــن ِ
استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبـه بـه ،وهـو نفسـك التـى
نفسه وهواه ،وخالف موﻻه جل جﻼله.



العائﻼت يكون شرف اﻷمة
أو ذلهــا ،ومتــى كثــر أهــل

الحــق قهــروا أهــل الباطــل،
وهــى ســنة العمــران؛ حتــى
       
مـــع رســـول ﷲ  قـــال
       
ي َح ْسـبُكَ
تعالىَ ﴿:يا أ َ ﱡي َها ال ﱠن ِب ﱡ
.
ّ ُ َو َمـــــ ِن ات ﱠ َب َعـــــكَ ِمـــــنَ
ْال ُمــؤْ مِ نِينَ ﴾ )اﻷنفــال،(٦٤ :
وكــل مجاهــد معــه الحــق منصــور وإن كثــر والنظر إلى الفتيات ،ويحب مـن يعينـه علـى
الفساد والضﻼل ،غيـر ملتفـت إلـى عـدو مـا
عدد عد ِوه وعُدده.
َ
ً
بعد الغد ،فﻼ يحفظ دي ًنا وﻻ شرفا ،وﻻ يدخر
مــاﻻً وﻻ ً
تحف ـا ،ويسترســل فــى هــذا؛ حتــى
أما العدو الخارج فهو الذى يتجاوز الحد يصبح يقلب كفيه ،فاقدًا ما لديه ،ويرى ملكـه
مظــاهرا علنيــا أو العظيم فـى يـد عـدوه ،أو مجـده اﻷثيـل عنـد
فــى الظلــم ،ويكــون إمــا
ً
أخصــامه ،ويــرى مــن يعتمــد علــيهم أنشــبوا
مداه ًنا سياسيا:
 - ١العــدو المظــاهر العلنــى :وهــو وإن أظفــارهم فــى كبــده ،وداســوه بنعــالهم .وهــذا
ٍّ
لحـظ يفنـى
كان أنكى فـى العـداوة إﻻ أنـه يـوقظ الهمـة ،جزاء من يجهل عـدوه فيصـادقه
وينبه إلى التحفظ ،فيعلم اﻹنسان مـا لـم يكـن وشهوة توبـق فـى العـذاب ،فينخـدع بحـﻼوة
لفظـــه ،ويفـــرح بأضـــاليل وعـــده ،ويعـــادى
يعلم من أبواب الحيل والمدافعة واﻻستعداد.
وكذلك متى تنبهت العائلة أو اﻷمة للعدو أصدق أصدقائه طمعًا فى نيل ما أطمعه فيـه
الخارج اتحدت بكليتها إلـى دفعـه عنهـا بكـل العــدو ،فيخســر كــل شـ يء؛ حتــى أصــدقاءه،
أنواع القوة ،وعادت مـن شـذ منهـا وابتـدأت والموت خير لهذا من الحياة.
قال الشاعر:
بنصيحته أو محاربتـه إن أبـى؛ حتـى تتفـرغ
للعدو الخارج.
رغام َب ً
ازا لص ِيده
ومن يجعل ال ِ ّ
ض ِ
 - ٢العـــدو المـــداهن السياســـى :وهـــو
العدو المحتال المخادع ،أى :أنـه العـدو حقـا
ضــرغَا ُم فيمن تصيﱠدا
تصيﱠده ال ِ ّ
الذى يفسـد الحيـاة الشـريفة والعيشـة الهنيـة،
وقال آخر:
بتعاطى المخدرات أو بمسارعته إلـى تيسـير
غـرض ي ْس َعـى ليُـــد ِْر َكهُ
الحظــوظ واﻷهــواء الفانيــة ،أو يبســط بســاط ك ﱡل له
ٌ
اﻵمــال وإظهــار إرادة الخيــر والســعادة .أو
وال ُح ﱡر َيجْ َع ُل إدراكَ العُﻼ غ ََرضًا
بإظهار أنه يريد تنفيذ مـا يح ـب ه اﻹنسـان مـن
أذية عدو ،أو نيل مشتهاته من مال أو سـيادة
أو جاه؛ حتى يتمكن منه فيأكل لحمه ويمتص
دمه ،ثم ينقلـب عليـه  -كمـا تنقلـب اﻷفعـى -
منكرا عليـه مـا
بالقوة القاهرة ظل ًما وطغيا ًنا،
ً
ﱠ
يدعيــه لنفســه ،مثبت ًـا كــل ذلــك لــه مــع المِ نـ ِة
عليــه؛ ﻷنــه أصــلح وأحســن وكــان الواجــب
شكره ،فيتنبـه مـن رقـدة غـروره وشـهواته،
بصــيرا بعــد العمــى ،معتقــدًا الحقيقــة بعــد
ً
علَ ْي ُك ُم ْال ِقتَا ُل َوه َُو ُك ْرهٌ
ِب َ
قال تعالىُ ﴿ :كت َ
الجهالـــة .قـــد انكشـــفت لـــه حقيقـــة أعدائـــه
شـ ْيئًا َو ُهـ َو خ َْيـ ٌر لﱠ ُكـ ْم
سى أَن تَ ْك َر ُهـواْ َ
وأحبابه ،فيفر من أعدائه بعد العيان ،وإن لـم لﱠ ُك ْم َو َ
ع َ
َ
ﱠ
ْ
سى أن تُحِ بﱡوا َش ْيئًا َوه َُو ش ﱞَر ل ُك ْم َو ّ ُ َي ْعلَ ُم
َو َع َ
يكن قد انتفع قبـل بالبيـان .ويعلـم أن عداوتـه
َوأَنت ُ ْم ﻻَ تَ ْعلَ ُمو َن﴾ )البقرة.(٢١٦ :
ﻷحبابه كانـت بسـبب الخسـران ،وأن تمكـين
سبب نـزول هـذه اﻵيـة أن ﷲ تعـالى لـم
أعدائه منـه بسـبب طاعتـه لنفسـه وشـهواته،
ومتى استيقظ اﻹنسان لمحاربة نفسـه وحظـه يــأذن لرســوله وﻷصــحابه بقتــال أحــد مــ ن
تمكـــن منهـــا ،فملكهـــا بطـــول مجاهـــدتها المشركين مدة اﻹقامة فى مكة؛ حتى أيﱠده ﷲ
تعالى باﻷنصـار مـن اﻷوس والخـزرج بعـد
ومحاربتها؛ حتى يقهرها فتلين له.
وإن ـا فــى زمــان قــد جهلنــا فيــه أعــداءنا الهجـرة إلــى المدينـة ،ثــم أُذن  أن يقاتــل
ﱠ
فاستنمنا لهم ،وجهلنا فيه أحبابنا فنفرنا منهم ،من يقاتلـه ،ثـم يقاتـل المشـركين ،ثـم أُذن لـه
يفرح الرجل منا بمال الربا ،وبمجالس اللهو ،بالجهاد عامة فى هذه اﻵية الشـريفة .فالقتـال


وهم أعداء تخفى عداوتهم ويكونون مـن
الزوجــة واﻷوﻻد ،قــال ﷲ تعــالىَ ﴿:ي ـا أَي َﱡه ـا
عـدُوا
اج ُك ْم َوأ َ ْوﻻد ُِكـ ْم َ
الﱠذِينَ آ َمنُوا إِ ﱠن مِ ْن أ َ ْز َو ِ
لﱠ ُك ْم فَاحْ ذَ ُروهُ ْم﴾ )التغابن ،(١٤ :فـإن الزوجـة
قــد يطيعهــا اﻹنســان ،فيعــق والديــه ،ويتــرك
أرحامــه ،ويتــرك الفضــائل  -اشــتغاﻻً بهــا -
ويرتكب الدنايا لجلب ما يرضيها ،ما لم يقف
عند الحد الوسط .وكذلك اﻷوﻻد فإنهم سـبب
فى البخل والجبن والفساد ،وقد يهمل تربيتهم
الشــرعية ُحب ـا فــيهم ،فيكونــون شــروره فــى
الدنيا وعذابه فى اﻵخرة.
وعداوة هؤﻻء تكون بالفتنة ،ومنها حـب
الرجل زوجته وأوﻻده ُحبا يشغله عـن شـكر
والديه المفروض عليه كما قـال تعـالى ﴿ :أَ ِن
ير ﴾ )لقمـان:
صـ ُ
ي ْال َم ِ
ا ْش ُك ْر لِي َول َِو ِالـ َديْكَ إِ َلـ ﱠ
 .(١٤أو يحــبهم ُحبــا يجعلــه يحــرص علــى
الدنيا فيطلبها من وجوههـا وغيـر وجوههـا،
ويبخل بالمال فيجعله يجبن عـن قتـال العـدو
حرص ـا علــى البقــاء لتربيــة اﻷوﻻد والتلــذذ
ً
بالزوجة ،قال رسول ﷲ ) :الولد مجبنـة
مفسدة مبخلة().(٥
وقــد تكــون عـــداوتهم ظــاهرة ،كفســـاد
أخﻼقهم بسوء تربية الوالـد؛ ﻷن خيـر تربيـة
اﻷبنــاء قهــرهم علــى التمســك بالــدين فــى
الصــغر ورعايتــه أخﻼقهــم مــن الطفولـــة.
ومجاهدة هذا العـدو ﻻ يقـوم بهـا إﻻ اﻷفـراد
الــذين جملهــم ﷲ تعــالى بالشــجاعة الدينيــة،
ومــنحهم النفــوس المــؤثرة ،ولـ ذلك قيــل فــى
المثل :الرجل يسوس مملكة بحكمته ،ويعجز
عن سياسة زوجته .وما ذلك إﻻ ﻷن للشـهوة
قاهرا ،قال هارون الرشيد:
سلطا ًنا
ً
َم َلكَ الث ﱠ ُ
ﻼث الغانياتُ َعنَانى
َان
و َح َل ْلنَ مـِ ْن قَ ْل ِبى ب ُك ِّل َمك ِ
َماِلى ت ُ َ
عنِى الَبر ﱠيةُ ُكلﱡ َها
طا ِو ُ
ص َيانِى
وأُطِ يعُ ُه ﱠن َوه ﱠُن فِى ِع ْ
س ْل َ
طانَ ال َهوى
َما ذَاكَ إﻻﱠ أ َ ﱠن ُ
س ْلطانِى
ضيْنَ أ َ َع ﱡز مِ ْن ُ
َو ِب ِه َق َ
فأكمــل الحكمــاء حقــا مــن جاهــد نفســه
وســاس زوجتــه وأوﻻده ،والبيــت الصــغير
مملكة كبيرة؛ ﻷن رئيسه ملك مطلق ﻻ يتقيـد
بدستور ،وعلى مقدار تربيـة البنـين الصـغار
تكــون منزلــة اﻷمــة بــين العــالم؛ ﻷن اﻷمــة
تتكــون مــن عــائﻼت ،وعلــى حســب آداب



سبعمائة ناق ٍة كلها َم ْخ ُ
طومةٌ(
     
) .(١٢وعن ابن عبـاس قـال:
         
َان
قال رسول ﷲ َ ) :
ع ْين ِ
       
س ُه َما ﱠ
ار عـي ُن بكـتْ
ﻻَ تَ َم ﱡ
النـ ُ

ِمـن ْ
خش ـ ِية ﷲِ وعــينٌ َباتَـتْ
       
) (١٣
س فـى سـب ِيل ﷲِ( .
تَحْ ُر ُ
. 
وعــن معــاذ بــن جبــل عــن
ْ
َزو
رسول ﷲ  قال) :الغ ُ
مام
ان فَأ ﱠما من ابتغى وجْ هَ ﷲِ َوأطا َ
ع ِ
فــرض علــى رســول ﷲ وأصــحابه ،وعلــى غ َْز َو ِ
اﻹ َ
َ
ﱠ
َ
تنــب
ر
الشــ
ر
ياســ
و
ة
َريمــ
ك
ال
وأنفــقَ
يعــا ،إذا احتــل العــدو محلــتهم
واجْ
يكَ
َ
المســلمين جم ً
ِ
َ َ َ َ
َ
ﱡ
َ
سا َد فَ ﱠ
إن ن َْو َمهُ َونُب َْهـهُ أ ْجـ ٌر كلـه ،وأ ﱠمـا َمـن
بشروطه ،وعلى كل من يﱡعينهم اﻹمام العدل .الفَ َ
ً
ام
ـ
م
اﻹ
ـى
ـ
ص
ع
و
ة
ع
م
ـ
وس
ء
ا
ـ
وري
ا
ـر
ـ
فخ
ا
غ ـزَ
َ
فهذه اﻵية تفرض القتال علـى كـل مسـلم
ُ
ْ
َ
ً
َ
ً
ِ
َ
َ
َ
يرجـ ْع ِبال َكفـافِ (
فى زمان رسـول ﷲ  ثـم صـار القتـال
سد فِى اﻷ َ ْر ِ
ض فَإِ ﱠنـه َلـ ْم ِ
َوأ ْف َ
فرض كفاية ،إذا قام به جماعة من المسلمين ) .(١٤عــن عبــد ﷲ بــن عمــرو أنــه قــال :يــا
سقط عن الباقين ،وعلى ذلـك فـالخﻼف بـين رسول ﷲ أخبرنـى عـن الجهـاد؟ فقـال) :إِن
صــا ِب ًرا ُمحْ ت َِســبًا َب َ
صــا ِب ًرا
عثــكَ ﷲُ َ
العلماء  -إذا تقرر هذا الحكم  -يصير خﻼ ًفـا قَاتَلـــتَ َ
ْ
َ
َ
َ
ﷲ
ثـ
ع
ب
ا
ِر
ث
ا
كـ
م
ا
ِيـ
ئ
ا
ر
م
َل
ت
ا
ق
وإن
ُمحْ تَ ِسبًا،
لفظيــا .فــإن بعــض العلمــاء رأى أن القتــال
ً
كَ
تَ
َ
ً
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ى
أ
ى
لـ
ع
رو
م
ع
ﷲ
د
ْب
ع
ا
ي
ا،
ِر
ث
َا
ك
م
ًا
ي
ئ
ا
ر
م
فرض على كل مسلم ،وذلك يكـون إذا احتـل
بنَ
َ
َْ
ُ َ ِ ُ ً َ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
علــى تِلــكَ
العدو محلتهم .ويكـون فـرض كفايـة ،لـدعوة حــا ٍل قاتلــتَ أ ْو قتِلــتَ بعثــكَ ﷲُ َ
أهل الكفر با إلى اﻹسﻼم ،إذا كـان جماعـة ال َحا ِل( ).(١٥
المسلمين فى أمن .وعلـى مـدلول هـذه اﻵيـة
ً
متعين ـا علــى كــل مســلم؛ ﻷن
يكــون الجهــاد
العدو احتل أكثر بﻼد اﻹسﻼم ،وﻻ يسلم مـن
هــذا الحكــم إﻻ متحيــز إلــى فئــة أو متحــرف
القتال عمل يـؤلم النفـوس؛ يقـول تعـالى:
لقتال.
علَ ْي ُك ُم ْال ِقت َا ُل َوهـُ َو ُكـ ْرهٌ لﱠ ُكـ ْم﴾ )البقـرة:
ِب َ
﴿ ُكت َ
اتباعـا ﻷمـر ﷲ
 ،(٢١٦ولكنكم تقومـون بـه
ً
تعالى رضًا من أنفسـكم ،وﷲ تعـالى يكشـف
ش ـ ْيئًا
س ـى أَن تَ ْك َر ُه ـواْ َ
الحقيقــة ويقــولَ ﴿ :و َ
ع َ
َوه َُو َخي ٌْر لﱠ ُك ْم﴾ )البقـرة ،(٢١٦ :وعسـى هنـا
قــال ) :إن فــى ال َجنــ ِة مِ َائــةَ د ََر َجــ ِة
ســ ِبيل ﷲ ِمــا َبيْنَ لتحقيق الوقوع كلعل فى القرآن ،كأنـه يقـول
أَ َ
عــ ﱠدهَا ﷲ لل ُم َجاهــدِينَ ِفــى َ
َ
َ
واﻷرض ،ف ـإذا سبحانه وتعالى :وما تكرهـون مـن قتـال فـى
الس ـ َماء
ال ـد َﱠر َجتين ك ََم ـا َب ـي ِْن ﱠ
ْ
س ُ
ط ال َج ﱠنـ ِة الدنيا هو خير لكم فيها وفى اﻵخرة ،أمـا فـى
س فَإنهُ ْأو َ
َ
س ْألتم ﷲ فَاسْأَلُوهُ ْالف ِْرد َْو َ
الرحْ َم ِن َومِ ْنـهُ الــدنيا فبمــا تفــوزون بــه علــى اﻷعــداء فــى
ش ﱠ
ع ْر ُ
َوأ َ ْعلَى ال َج ﱠن ِة أراه فَ ْوقَهُ َ
َضـ ﱠمنَ ﷲ الغنيمة ،وفى الشهادة ،ذلك هو الخير العظيم
تُف ﱠَجـ ُر أ َ ْن َهـ ُ
ار ال َج ﱠنـةِ( ) .(٨وقــال) :ت َ
ْ
َ
ْ
س ِبي ِل ِه ﻻ يُخ ِر ُجهُ إِﻻ ِج َهـا ٌد ِفـى فى الدنيا .وأما فى اﻵخرة فبما يتفضل ﷲ به
لمن خ ََر َج فى َ
س ـلِى فَ ُهــو علينا فى أن ينزلنا مقعد صدق عنده سـبحانه
يمــا ٌن ِب ـى َوت ْ
َصــديق ِب ُر ُ
َ
س ـ ِبيلِى َوإِ َ
نزلـ ِه فــى جــوار اﻷنبيــاء والصــديقين والشــهداء
ضامِ نٌ أ َ ْن أ ُ ْدخِ لَهُ ال َج ﱠنةَ أ َ ْو أ ُ ْر ِجعَهُ ِإلـى َم ِ
َ
ً
رفيقــا .وكـــأن
الـذِى َخـر َج مِ نـهُ َنـا ِئﻼَ مــا نــال ِمـ ْن أ َ ْجـر أ َ ْو والصــالحين وحســن أولئـــك
مؤلمـا ﻷبـداننا
القرآن يبين لنا أن كل ما كان
غنِيمةٍ( ).(٩
َ
ً
َ
ﱠ
ً
ْ
)والذِى َنفسِى ِب َي ِد ِه لوﻻَ أ ﱠن ِر َجـاﻻ متعبًا لها مبغوضًا لدينا ،من عناء فى الجهـاد
وقالَ :
س ـ ُه ْم أَن َيتَخَلﱠفُ ـوا أو فى الحج والصيام والصدقة ،فهو خير لنـا
الم ـؤمِ نِينَ ﻻَ تَطِ يــبُ أَنفُ ُ
ِم ـنَ ُ
ﱠ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
تُ
َ
عـن فى دنيانا وآخرتنا .فـى دنيانـا لحفـظ صـحتنا
ف
َل
خ
ت
ا
م
ه
ي
ْ
ل
ع
م
ه
ل
أ
ا
م
د
ُ
ج
أ
ﻻ
ع ِّنى َو
حْ
ِ
مِ
َ
َ
ُْ َ َ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ُ
س ِرية تَغزو فى َس ِبي ِل ﷲِ ،والذِى َنف ِسـى ِب َيـ ِد ِه بالصيام والحج ،وحفظ أموالنـا وشـرفنا بـين
َ
س ِب ِيل ﷲِ ث ُ ﱠم أَحْ َيا ث ُ ﱠم أ ُ ْقتَ ُل إخواننا بالصـدقة ،وحفـظ ديننـا ونيلنـا النعـيم
لَ َودِدتُ أ َ ّنِى أ ُ ْقتَ ُل فِى َ
)ر َبـا ُ
ط َيـ ْوم ِفـى فى اﻵخرة وتمكيننا فى اﻷرض بالحق.
ث ُ ﱠم أُحْ َيا ثم أ ُ ْقتَلُ( ) .(١٠وقالِ :
) (١١
ويكشف ﷲ تعـالى الحجـاب  -فـى قولـه
ومـا عليهــا( .
َ
س ـب ِيل ﷲِ خ َْيـ ٌر ِم ـن ال ـدﱡنيا َ
ﱠ
َ
ْ
ُ
ً
ُ
ش ْيئا َوه َُو ش ﱞَر لك ْم﴾
ع َسى أن تحِ بﱡوا َ
وعن ابن مسـعود اﻷنصـارى  قـال :جـاء تعالىَ ﴿ :و َ
رجل بناقة مخطومة فقال :هذه فى سبيل ﷲ) .البقرة -(٢١٦ :عن الحقائق التى يميل إليهـا
فقــال رســول ﷲ َ :
)ل ـكَ بهــا َي ـ ْوم القِيام ـ ِة سوء الطبع مـن الحسـد والحـرص والطمـع،



ومن خبث الـنفس اﻷمـارة بالسـوء وغيرهـا،
وهو وإن كان مﻼئ ًما لطباعنـا فهـو شـر فـى
الــدنيا واﻵخــرة ،أمــا فــى الــدنيا فإنــه يفســد
الصـــحة ويضـــر المـــرء فـــى دينـــه ومالـــه
وعرضه وشرفه ،وأمـا فـ ى اﻵخـرة فـإن ﷲ
تعالى توعد عليه بالعذاب اﻷليم ،وصـدق ﷲ
العظيمَ ﴿ :و ّ ُ َي ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم ﻻَ تَ ْعلَ ُمونَ ﴾ )البقـرة:
.(٢١٦
يخبرنــا ربنـ ا جــل جﻼلــه أنــه هــو الــذى
وكون حقائقنا وأحاط عل ًما بمـا
خلقنا وأمدﱠنا ،ﱠ
ينفعها فى الدنيا واﻵخرة وما يضـرها .وبـين
لنا سبل المنـافع والمضـار ،ولـم يحظرعلينـا
ســبحانه أن نتــرك مــا ينفعنــا علــى الوجــه
اﻷكمل ،بل أباح لنا ما ﻻ بد لنا منـه وأكمـل،
بــل يســره مــن حيــث مــا تميــل إليــه الــنفس
الشــهوانية والغضــبية والملكيــة .وأظهــر لنــا
مضار ما حرمـه علينـا مـن حيـث الشـهوات
واﻷخﻼق والمعامﻼت ،ومن حيـث مـا يحبـه
ويرضاه من العقيدة والعبادة ،مما نطيقـه مـع
حفظ حياتنا وصحتنا ومالنا ورفعتنا فى الدنيا
واﻵخرة ،أو بفقد حياتنا إذا علم أن بقاءهـا ﻻ
يليق بالمؤمن؛ ﻷن ﷲ جعل العزة للمؤمنين،
فأمرنا بالجهاد وهو كره لنـا لـيحفظ لنـا تلـك
العزة ،وما دمنا أحياء فيوجب علينـا سـبحانه
أن نرجع إلى علمه بنا الذى رتب عليه اﻷمر
والنهى ،ونعتقد أننـا ﻻ نعلـم مـا يضـرنا ومـا
ينفعنا ،إذا نحـن أطعنـا هوانـا وسـارعنا إلـى
مايﻼئمنا فى العاجل ،غيـر نـاظرين إلـى مـا
ينتجــه مــن المضــار فــى تلــك الــدار العاجلــة
واﻵجلة.
َ
َ
ُ
َ
قوله تعالىَ ﴿ :وأنت ْم ﻻ تَ ْعل ُمـونَ ﴾ أى :لـم
تنكشف لكم أسـرار الغيـوب المقـدرة علـيكم،
ﻻبــتﻼئكم واختبــاركم ،فإنــا نــرى أنفســنا إذا
خالفنــا أهــل الــرأى منــا والحكمــة حصــل
الخســران والــدمار للمخــالفين ،وهــم أنــاس
أمثالنا ،فكيف بمن خالف أمر ﷲ ونهيه وهو
العليم الخبير؟!!.

الواجب على كل مسـلم إذا أعلـن اﻹمـام
اﻷعظــم الجهــاد علــى قــوم ،أن يجاهــد معــه
بقلبه ولسـانه ويـده ومالـه إن أمكـن ،فـإن لـم
يمكن فبقلبـه ولسـانه ويـده ،ويجـب عليـه أن
يعادى كل عدو احتل بلدًا من بﻼد المسلمين.
محاربـا أو محـتﻼً بلـدًا مـن
عدوا
ً
ومن ساعد ً
بــﻼد المســلمين بلســانه أو بقلبــه أو بمالــه أو
بيده سـلب إيمانـه ،قـال ﷲ تعـالى ﴿ :ﻻ ت َِجـ ُد
قَ ْو ًما يُؤْ مِ نُونَ ِبا ﱠ ِ َو ْال َي ْو ِم اﻵخِ ِر ي َُوادﱡونَ َمـ ْن
سولَهُ َولَ ْو كَا ُنوا آ َباءهُ ْم أ َ ْو أ َ ْبنَاءهُ ْم
َحا ﱠد ﱠ َ َو َر ُ
َ
ب ِفــي
شــ
ع
و
أ
أ َ ْو ِإ ْخــ َوا َن ُه ْم
ِ
يرتَ ُه ْم أ ُ ْولَ ِئــكَ ك ََتــ َ
َ
ْ
َ

وح ِ ّم ْنهُ﴾ )المجادلة:
قُلُو ِب ِه ُم ا ِﻹي َمانَ َوأ َ ﱠي َدهُم ِب ُر ٍ
 ،(٢٢وقال تعـالىَ ﴿ :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـوا ﻻ
عـد ﱠُو ُك ْم أَ ْول َِيـاء ت ُ ْل ُقـونَ إِ َلـ ْي ِهم
عـد ّ ُِوي َو َ
تَتﱠخِ ذُوا َ
ْ
ق﴾
ِب ْال َم َو ﱠدةِ َو َقـ ْد ك ََفـ ُروا ِب َمـا َجـاءكُم ِ ّمـنَ ال َحـ ّ ِ
)الممتحنـــة (١ :وقـــال ســـبحانه﴿ :ﻻﱠ َيتﱠ ِخـــ ِذ
ْال ُمؤْ مِ نُونَ ْالكَاف ِِرينَ أ َ ْو ِل َياء م ِن د ُْو ِن ْال ُمـؤْ مِ نِينَ
َيءٍ إِﻻﱠ أَن
َو َمن َي ْفعَلْ ذَلِكَ فَلَي َ
ْس مِ نَ ّ ِ فِي ش ْ
ّ
سـهُ َوإِ َلـى ّ ِ
تَتﱠقُواْ مِ ْن ُه ْم تُقَاة ً َوي َُحـذ ُِر ُك ُم ّ ُ َن ْف َ
ير﴾ )آل عمران.(٢٨ :
ص ُ
ْال َم ِ
ومن اغتر بالـدنيا فنسـ ي اﻵخـرة وخـذل
إخوانه المسلمين بمساعدة أعدائهم مـرق مـن
الدين كما يمرق السهم من الرمية قال تعالى:
ِيهـا َمـا
﴿ ﱠمن كَانَ ي ُِريـ ُد ْال َعا ِج َلـةَ َ
عج ْﱠل َنـا َلـهُ ف َ
صـﻼهَا
َنشَاء ِل َمن ﱡن ِريـ ُد ُثـ ﱠم َج َع ْل َنـا َلـهُ َج َهـ ﱠن َم َي ْ
َم ـ ْذ ُمو ًما ﱠم ـ ْد ُحو ًرا﴾ )اﻹســراء ،(١٨ :فليتبــين
الذين يدعون اﻹسﻼم بالباطل ،وليحـذروا أن
يأتى ﷲ بـالفتح أو أمـر مـن عنـده فيصـبحوا
على ما أسروا فى أنفسهم نادمين.
هـــذا مـــا يتعلـــق بـــالنفس ،فكيـــف بمـــن
جـاهروا وســارعوا فــى اﻷعـداء وبينــوا لهــم
عــورات إخــوانهم المــؤمنين؟!! أعــاذنى ﷲ
وإخوانى المؤمنين جمي ًعا من موجبات سخط
ﷲ وغضبه.

ومــا تــرك المســلمون الجهــاد والظهــور
علــى اﻷعــداء إﻻ ســيموا الخســف و ُج ّلِلــوا
بالذل ،وكانوا سـفلة ليسـوا مـن اﻹسـﻼم فـى
شـ يء ،ومـا تقـول فـى مسـلم رضـى بالحيـاة
الدنيا وزينتها ونسى يوم الحساب إذا لم يكـن
ً
ً
متحرفـا لقتـال؟ الحكـم ﻻ
متحيزا إلى فـئ ة أو
يخفــى علــى مســلم بمعنــاه ،واعتبــار هــؤﻻء
مسلمين جهل بحقيقة اﻹسﻼم وروحه.

إذا أحـــب المســـلم الحيـــاة  -وزيـــن لـــه
الشيطان ﴿حُبﱡ ال ﱠ
ِسـاء َو ْال َب ِنـينَ
ش َه َوا ِ
ت ِمـنَ ال ّن َ
ير ْال ُمقَ َ
ِض ـ ِة
ب َو ْالف ﱠ
نط ـ َرةِ ِمــنَ الــذﱠ َه ِ
َو ْال َق َن ـاطِ ِ
ْ
ث ﴾ )آل
م
ال
ســ ﱠو َم ِة َواﻷ َ ْن َعــ ِام َو ْال َحــ ْر ِ
َو ْالخ َْيــ ِل ُ َ
عمران - (١٤ :يبخل بمالـه ودمـه أن يجـود
صا علـى التلـذذ بهمـا
بهما فى سبيل ﷲ ،حر ً
فــى الــدنيا ،وعلــى مــا يــدخره ﻷوﻻده ممــا
يجعله غير مبال بطرقه التـى يجمعهـا منهـا،
ً
خوفــا علــى
وجــبن أن ينصــر ﷲ ورســوله
حياته ،وفسدت أخﻼقه لمسارعته إلـى الـدنيا
وحرصـه عليهــا وتــرك الرغبــة فــى اﻵخــرة
فقيرا مع كثـرة مالـه؛ ﻷن الفقـر إنمـا
فيعيش ً
ً
هــو فقــر القلــوب ،ذلــيﻼ مــ ع كثــرة عيالــه
وحشــمه ،ﻷن الــذل فقــد العــزة بــا تعــالى

اعتقادًا وحاﻻً .وكـم مـن فاقـد
القوت وهو غنى با تعـالى،
ُ
فقيــرا
تعظــم نفســه أن يــرى
ً

لغير ﷲ تعالى .وكم من أسير
       
مكبــل فــى الحديــد أعــز مــن
     
الملوك ،تكبـر نفسـه عليـه أن
يلـــين أو يـــداهن ولـــو أُخـــذ
.
بـــأطراف اﻷســـنة أو طعـــن
بــالحراب ،وهــذا هــو الغنــى الحقيقــى والعــز سعادته ،وسبيل فوزه ،والحجة التى تقـوم لـه
على صدق إيمانـه ووفائـه بعهـده ،وفيـه مـع
الحقيقى.
ينــتج تــرك الجهــاد أن يكــون المســلمون ذلـــك العـــزة فـــى الـــدنيا ،والتمكـــين فـــى
رعية لغيرهم ﻻ سـيادة لهـم ،ومتـى صـاروا اﻷرض بالحق ،والعلـو فيهـا بـالحق ،وجعـل
أتباعًا ﻻ سيادة لهم ُحكم فـيهم بغيـر ُحكـم ﷲ أعداء ﷲ من ملوكهم وعامتهم عبيدًا يباعون
تعالى ،وسلب العدو مـوارد الثـروة ومراتـب فى اﻷسواق ،وأهل ذمة فى وﻻية المسلمين،
الســــيادة والوجاهــــة والحميــــة والغيــــرة وتكــــون التجــــارة والصــــناعة والزراعــــة
اﻹسﻼمية ،فأصـبحت دور الشـ رف ومنـازل والرياسة والكلمة النافذة للمسلمين.
العزة والمجد ،ومعامل الصـناعات وأسـواق
١
التجــارات وأنهــار الزراعــات وثغــور الــبﻼد
لﻺمام أبﻰ الع ائ ص .٢١٢
) ( راجع اب ال ر ال
٢
وطــرق البــر والبحــر بأيــدى العــدو ،وصــار
) ( ارج ــع م ل ــة ال ــعادة اﻷب ــة العـ ـ د ال ــا ع ال ـ ـ ة العاشـ ـ ة
ص .١٠٢
العدو بين جالس على كرسى القـوة والعـزة،
) (٣أخ جــه ال مـ ) ،٣٦٠/٤رق ـ  ،(١٩٩٧وأخ جــه ال ـ
متبختـرا
وجالس على بساط اﻷمـر والنهـى،
ً
ﻓـ ـ ــﻰ ته ـ ـ ـ ي اﻵث ـ ـ ــار )م ـ ـ ـ ﻋل ـ ـ ــﻰ ص  ،٢٨٥رق ـ ـ ـ ،(٤٤٣
مرحـا
ًا
ي
ماشـ
فى رياض البهجة واﻷنـس ،أو
ً
وال هقـ ــﻰ ﻓـ ــﻰ شـ ــع اﻹ ـ ــان ) ،٢٦٠/٥رق ـ ـ  ،(٦٥٩٥واب ـ ـ
ً
فرحـا فـى
فى معامل الصـناعات ،أو متـنقﻼ
ً
ح ــان ﻓــﻰ ال ــعفاء ) ،٣٥١/١ت ج ــة  ٤٥٥س ـ ب ـ ﻋ ـ و
جلب التجارات ،أو سـائ ًحا فـى الـبﻼد ليشـهد
ال ل ﻰ(.
واﻹعظام والبهجة.
مشاهد اﻹجﻼل ِ
) (٤ارج ــع م لـ ة ال ــعادة اﻷب ــة الع ـ د ال ــا ع ال ـ ة ال ــا عة
عامـل
بـين
هاد
للج
بتركه
ويصبح المسلم
ص .٢٠٢
٥
حقيــر يخــاف الجــوع والعــرى والــذل إذا لــم
) ( أخ جـ ــه ال ـ ــاك ﻋ ـ ـ اﻷشـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ) ،٢٦٦/٤رق ـ ـ
ً
ممتهنـا بأقـل
يتملق لعدو ﷲ ويسمع ويطيـع،
 (٧٥٩٦بلف ) :إنه ل لــة م ــة م نــة ونهـ ل ـ ة القلـ ب
وقـ ـ ة العـ ـ ( ،وال ان ــﻰ ﻓـ ـ ﻰ مع ــه ال ـ ـ ) ،٢٤١/٢٤رقـ ـ
المهن أو محترفًا بأقبح الحرف ،أو يـد سـوء
 (٦١٤بلف ) :ال ل م نة م ة م هلة م لة(.
عاملة ﻷذية إخوانه المؤمنين ،ليرضـى عـدو
) (٦راجع م لة ال ي ة ال رة ال ة ال اسعة الع د  ٣٤ص.٤
فرحـا بسـماع كلمـة
ﷲ وعدو رسـوله 
ً
لﻺمام أبي الع ائ ص .٢١٩
) (٧راجع اب ال ر ال
الـدراهم،
مـن
قليـل
بنيـل
من أعدى عدوه أو
) (٨أخ جـ ـ ـ ـ ـ ــه أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ،٣٣٩/٢رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،(٨٤٥٥وال ـ ـ ـ ـ ـ ــار
يسره أن تمحى السنة وتظهر البـدع ،ويسـره
) ،١٠٢٨/٣رق ـ ـ ـ ـ ـ  (٢٦٣٧واب ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ـ ـ ــان ) ،٤٧١/١٠رق ـ ـ ـ ـ ـ
أن يذل أهل التقوى والعلم ويرتفع أهل الكفر
.(٤٦١١
با  ،فيصبح كالحيوان اﻷعجمى أو أضل أو
) (٩رواه م ل ) ،٣٣/٦رق .(٤٩٦٧
أذل.
) (١٠رواه أب ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـ ة وأخ جـ ـ ـ ـ ه ال ـ ـ ـ ــار ) ،١٠٣٠/٣رق ـ ـ ـ ـ
انظر إلى البقرة يُحرم ابنها لبنها ويمشى
.(٢٦٤٤
) (١١ﻋ ـ ســهل ب ـ ســع رواه أح ـ ﻓــي م ـ ه ) ،٣٣٩/٥رق ـ
جائعـا متسـليًا عمـا
وراءها مكمم الفم ظمـآن
ً
 ،(٢٢٩٢٣وال ـ ـ ـ ــار ) ،١٠٥٩/٣رق ـ ـ ـ ـ  ،(٢٧٣٥وال مـ ـ ـ ـ
فيه أمه ،وأمه متسلية عما هو فيه ،ثـم تـربط
) ،١٨٨/٤رق .(١٦٦٤
فــى المحــراث أو الســاقية فتحــرث اﻷرض
) (١٢أخ جـ ـ ــه أح ـ ـ ـ ) ،١٢١/٤رق ـ ـ ـ  ،(١٧١٣٥واب ـ ـ ـ ح ـ ـ ــان
وتسقى الحرث ،وتحرم هى وابنهـا ضـرعها
) ،٥٠٦/١٠رقـ ـ ـ  ،(٤٦٤٩وم ـ ــل ) ،١٥٠٥/٣رقـ ـ ـ ،(١٨٩٢
وزرعها .وكذلك القرد يربط فيضحك النـاس
وال ائﻰ ) ،٤٩/٦رق .(٣١٨٧
ـورا بمــا ينالــه مــن الضــرب واﻷذيــة ثــم
مقهـ ً
) (١٣س ال م ) ،١٧٥/٤رق .(١٦٣٩
إذا
المسـلم
وكـذلك
عملـه.
بنتيجة
غيره
ينتفع
١٤
ِ
) ( أخ جـ ــه أح ـ ـ ) ،٢٣٤/٥رق ـ ـ  ،(٢٢٣٩٢وال ـ ـ ِ
ﱠارمي رق ـ ـ
ِ
ـدنيا،
ـ
ال
ـاة
ـ
الحي
ـى
ـ
عل
ـرص
ـ
وح
ـاد
ـ
الجه
ـرك
تـ
ﱠ
 ،٢٤١٧وأبـ ـ ـ ـ ـ داود رقـ ـ ـ ـ ـ  ،٢٥١٥وال َ ـ ـ ـ ـ ـائي )رقـ ـ ـ ـ ـ ٤٣٨٢
ﻷن
؛
ـم
ـ
اﻷعجـ
ـوان
ـ
الحيـ
ـن
ـ
مـ
ـى
ـ
أدنـ
ـون
ـ
يكـ
و ٧٧٧٠و.(٨٦٧٧
) (١٥أخ ج ــه أبـ ـ داود ) ١٤/٣رقـ ـ  ،(٢٥١٩وال ــاك )٩٥/٢
الحيوان يقهره اﻹنسان بفكره وحيلته ،وكيف
رق  ،(٢٤٣٧وال هقﻰ ) ١٦٨/٩رق .(١٨٣٢٩
يرضى المؤمن أن يذله الكـافر وهـو العزيـز
) (١٦ارجــع م لــة ال ي ــة ال ـ رة العـ د  ٣٤ال ـ ة ال اســعة ص
با  ،المسـارع إلـى نيـل السـعادة فـى جـوار
.٤
رسول ﷲ ؟ وهـو يعلـم أن الجهـاد بـاب
      



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

بــيﱠن اﻹمــام أبــو العــزائم أن ﷲ
تعالى خلق سيدنا آدم عليـه السـﻼم
من طين العزة المخلـوق مـن نـور
ســـيدنا محمـــد  ،وأعلمـــه أن
نفسه اﻷمـارة بالسـوء أعـدى عـدو
له ،وأنه خلقه لحكمة عليـﱠ ة كاشـف
بها الراسخين في العلم ،ومـن سـر
فضــله ﷲ علــى
تلــك الحكمــة أن ﱠ
مﻼئكته إذا هو فقه سـر خلـق تلـك
النفس بعد أن أسجدهم له.
وحكمة خلق النفس اﻷمـارة بالسـوء أن يكـون
اﻹنســان فــي لهيــب نــار المجاهــدة ،لهــذا العــدو
اللــدود ،ليفــوز بمحــاب ﷲ ومراضــيه ،وأن ﷲ
تعالى خلقها مفطورة على خـواطر وهمـم تضـاد
ما فطرت عليـه الـنفس الملكيـة الفاضـلة ،ولتلـك
النفس اﻷمارة بالسوء جنود وأعوان ،ومن أعظم
س فالجسم وغيرها ،وللنفس الفاضـ لة
جنودها الحِ ّ
الملكية عناية بسابقة الحسنى.
قهـرا
أمر ﷲ العبـد بقهـر تلـك الـنفس اﻷمـارة
ً
يجعلــه يســتخدمها فيمــا بــه نيــل القــرب مــن ﷲ
تعالى؛ فينميها وﻻ يهملهـا ليغضـب بهـا علـى
أعدائــه ،وينــتقم بهــا مــن أعدائــه ،ويــدفع بهــا
اﻷشرار ،كما يقهر الوحـوش الكاسـرة فيسـخرها
اﻹنسان ﻷغراضه.
يقول اﻹمام في قصيدة له:
قَ ْهــــــ ًرا تُذَلﱠ ُل ﻻَ تُقَا ُد ُمطِ ـــــي َعةً
ِإ ْن ل ْم تُطِ ْع قَ ْه ًرا فَ َح ْت ًما تَ ْهــــــ ِلكُ
سبُ َل ْال ُهـــــدَى
لَ ِك ﱠننَا نُ ْبــــدِي لَ َها ُ
س ِبي ُل َوت َْمـــــ ِلكُ
َحتﱠى َيلُو َح لَ َها ال ﱠ
فَا ْس َم ْح فَ َد ْيتُكَ َرحْ ــــ َمةً ِب َجمِ ي ِع َها
َاريـــــ َها ِب َنــــ ْ
ظ ٍم يُــــ ْس َبكُ
أ َ ّنِي أُد ِ
َك ْي َما تَمِ ي ُل ِإلَى ْال ُهدَا ِة َوتَ ْقتَـــــدِي
ص َ
ِج تَ ْسلُكُ
ِب ْال ُم ْ
طفَى َو َ
علَى ْال َمنَاه ِ



ظــاهرا
تجلــى المــولى ســبحانه
ً
مقدسـا عـن التشـبيه؛
بالتنزيه ،عليا
ً
في الحقيقية المصطفوية التـي هـي
نور النور في يوم الميثاق اﻷعظـم
ﻷخــذ الميثــاق مــن اﻷنبيــاء لحبيبــه
ومصـــطفاه ،ثـــم تجلـــى بصـــفات
الربوبية في المظهر اﻷكمل 
فــــي عهــــد أَلَ ْســ ـتُ ِبــ ـ َر ِّب ُك ْم
)اﻷعـــراف (١٧٢ :ﻷخـــ ذ العهـــد
والميثاق على جميع بني آدم.
ثم خصص ﷲ تعالى سيدنا آدم دون غيره مـن
اﻷنواع العالية بجﻼئل النعم ،فرفـع قـدره بإقامتـه
خليفة عنه ،ثم تفضل بالمزيد فعلﱠمـه مـا ﻻ تعلمـه
المﻼئكة ،ثم ميزه بأن جعله يعلّمهم ما لـم يكونـوا
يعلمون ،ثم أوﻻه ما ﻻ عين رأت وﻻ أذن سمعت
وﻻ خطـر علــى قلـب بشــر؛ فجعـل فيــه الظهــور
الثالث لمعاني أسماء ﷲ وصفاته ،ليشهد المﻼئكة
تلــك اﻷســماء والصــفات المتجليــة فــي الحقيقــة
المحمدية التي ظهرت في آدم  حين أمـرهم
بالسجود له  ،فكـان آدم رمـز الرمـوز ،بـل
وكنز مضنون به على غير أهله.
قال تعالىَ  :وإِ ْذ قُ ْلنَا ل ِْل َم َ
اسـ ُجدُواْ ﻵد ََم
ﻼ ِئ َك ِة ْ
)البقرة (٣٤ :أي :قدموا له تحية التعظيم والتجلـة
وقوموا أمامه قيام اﻹكـرام واﻻحتـرام ،إذ سـجود
العبوديــة خــاص بــذات ﷲ ســبحانه ،فأســجد لــه
المﻼئكة إكرا ًما له ورفعة لقدره بين المﻼئكة ،ثـم
أكرم من أطاع اﻷمر ،وأهان مـن خـالف اﻷمـر،
فكان إكرامه فوق كل اﻹكرام حيـث ﻷجلـه يرفـع
وﻷجله يخفض.

وفي هذا بيان أن ﷲ تعالى ج ﱠملـه بجمـال محبـوب لحضـرته بمـا
أودعــه ﷲ فيــه مــن أنــوار ســيدنا رســول ﷲ  ،وبمــا أ ﱠهلــه للقيــام
بمحابــه ســبحانه ومراضــيه ،فلمــا أمــر ﷲ ســبحانه وتعــالى المﻼئكــة
بالسجود ﻵدم كـان ﻻسـتقبالهم لـذلك النـور المحمـدي ،فالمسـجود لـه
حقيقة هـو ﷲ تعـالى وآدم عليـه السـﻼم كالقبلـة ،وتلـك القبلـة القصـد
س َجدُواْ
اﻷعظم منها إنما هو النور المحمدي الذي ظهر في جبهته ،فَ َ
اسـتَ ْك َب َر َو َكـانَ ِمـنَ ْال َكـاف ِِرينَ ) البقـرة ،(٣٤ :يقـول
ِيس أ َ َبـى َو ْ
ِإﻻﱠ ِإ ْبل َ
اﻹمام المج ّدِد في صـيغة مـن صـيغ صـلواته علـى المصـطفى :
ي ِ ﱠالـذِي َسـ َج َدتْ َمﻼ ِئك َُتـكَ ِبـأ َ ْم ِركَ
س ِلّ ْم َ
ص ِّل َو َ
)اللﱠ ُه ﱠم َ
علَى َخلِي َفتِكَ ْال َح ِقّ ّ
ِئ فِي أ َ ِبي َم ْبنَاهُ( "الفتح الخامس من الصلوات".
ِلنُ ِ
ور ِه ْال ُمت ََﻸْل ِ
وأ َ ْمر ﷲ المﻼئكة بالسجود من الـبﻼء العظـيم؛ ﻷن المﻼئكـة هـم
أجسام نورانية خلقهم ﷲ من نـور سـيدنا وموﻻنـا محمـد  ،الـذي
خلقه ﷲ من نـور العـزة ،وآدم وذريتـه جمـع ﷲ فـيهم كـل الحقـائق،
فاﻹنسان جامع لكل الحقائق العلوية والسفلية ،وفي نظر العقل تَفضـل
اﻷجسام النورانية اﻷجسام المزدوجة المكونة مـن جـواهر وعناصـر
عالية وسافلة.
فقهر المﻼئكة والجن على السجود ﻵدم بﻼء حسن من ﷲ تعالى،
ُ
لينفذ صورة اﻹرادة ويظهر حقيقة القبضتين ،ولتشـرق أنـوار القـدرة
وأسرار الحكمة في بدائع إبداع صنعه ولطائف حكمه وغيب حكمته،
يذوق هذا الراح الطهور من فقه الخطاب من ﷲ تعالى وألقى السـمع
وهو شهيد.
وكأن الحقائق تقول :هـذا الـذي راجعـتم ربكـم بشـأنه ،وأبيـتم أن
يكون خليفـة فـي اﻷرض ،قـد أمـركم بصـريح العبـارة بالسـجود لـه،
والسجود فوق التفضل عليه بالخﻼفة ،فما وسعهم إﻻ السمع والطاعة؛
ﻷن الخبر ﻻ يمنع من عرض ما يجدونه في أنفسهم.
ولكـن اﻷمــر مــن القـوي القــادر رب العــزة والعظمـة ،هــو الحــد
الفاصل بين الرضا والمقـت ،والقبـول والـرد ،فقَ ِبـل المﻼئكـةُ
وتكبـر
ّ
إبليس.
وأهل التحقيق على أن إبليس من قبيلة الجن المخلوقـة مـن النـار
وهم نوع من المﻼئكة وكان اسمه قبل اﻷبلسة والشيطنة )عزازيـل(،
وبهذا عاقبه ﷲ تعالى بالطرد واللعن والحرمان علـى مخالفتـه اﻷمـر
الموجه للمﻼئكة.
قال تعالىَ  :وقُ ْلنَا َيا آ َد ُم ا ْس ُك ْن أَنـتَ َوزَ ْو ُجـكَ ْال َج ﱠنـةَ َو ُكـﻼَ مِ ْن َهـا
ونـا ِمـنَ ْال ﱠ
َر َغـدًا َح ْيـ ُ
ث ِشـ ْئت ُ َما َوﻻَ تَ ْق َر َبـا َهــ ِذ ِه ﱠ
ظـالِمِ ينَ 
الش ـ َج َرة َ فَتَ ُك َ
)البقرة ،(٣٥ :وفي إشارة لﻺمام أبي العزائم عن الحكمة فـي إسـكان
والسـر فـي
آدم وحواء الجنـة ،ومعصـيتهما وإهباطهمـا إلـى اﻷرض
ّ
إزﻻل الشيطان إياهما عن الجنة قـال :أسـكنهما ﷲ الجنـة وهـو يعلـم

أنها ليست دار بقاء لهما اﻵن ،ليشهدهما سبحانه وتعالى مـا فيهـا مـن
النعيم والبهجة والهنـاءة ودوام العافيـة والصـفاء ،فـإذا أهبطهمـا إلـى
وشوقا ذريتهما إليها.
اﻷرض تذكراها ،فح ﱠنا إليها
ﱠ
ُ
وقدﱠر سبحانه المعصية عليهما ليعلما أنهما أهبطـا مـن دار النعـيم
والمسرة والبهجة بمعصية واحدة ،فيخافون أن يحرموا مـن الرجـوع
إليها إذا هم وقعوا في معاص أخرى في الدنيا ،وكيف يطمع رجل أن
يدخل الجنة التي أخرج ﷲ منها آدم بمعصية واحدة بعد أن عصى ﷲ
تعالى في اﻷرض؟.
وحكمة وسوسة إبليس ﻵدم عليـه السـﻼم؛ أن إبلـيس مـا وسـوس
ﻵدم إﻻ بعد أن تحركت النفس اﻷمارة بالسـوء فـي وقـت كـان يجـب
عليها أن تسكن ،أمرها ﷲ تعالى بالسكون إليـه عنـد إسـباغه سـبحانه
النعم المتوالية في الجنة فتحركت  -حفظنا ﷲ من شرورها – متمنية
البقاء في الجنة.
فاتصل بها مجانسها إبليس وقوى عندها هذا اﻷمل ،فاشتد طلبهـا
له ،فأقسم ﻵدم وزوجته إن أكﻼ من هذه الشجرة يناﻻ البقاء.
فكانــت الحكمــة أن يظهــر آدم وزوجتــه عــداوة تلــك الــنفس التــي
يتصل بها إبليس فيزلهما عما هما فيه ،سواء أكـان فـي الجنـة أو فـي
غيرها ،والعصمة با  ،والعناية منه ،ونيل الخير في الـدنيا واﻵخـ رة
به سبحانه.

قال اﻹمام التستري" :إن ﷲ تعالى أمر النفس اﻷمارة بالسـوء أن
تلتجئ إليه وتفتقر ،بمعنى أنه إن أبدى عليها طاعة قالت :أ ِع ّنِي ،وإن
ْصـ ْمنِي ،وإن حركـت إلـى نعمـة قالـت:
حركت إلى معصية قالت :اع ِ
ص ِّبرنِي.
ْأو ِز ْعنِي ،وإن قال لها :اصبري على البﻼء قالتَ :
وطلب من العبد أنه ﻻ يساكن قبله أدنى وسوسة لها دون الرجوع
عنها إلى ربه ،وجعل طبعها في اﻷمر سـاك ًنا ،وفـي النهـي متحر ًكـا،
وأمره بأن يسكن عن المتحرك ،ويتحرك عـن السـاكن بـﻼ حـول وﻻ
قوة إﻻ با  ،أي ﻻ حول له عن معصيته وﻻ قوة له علـى طاعتـه إﻻ
بمعونته.
ثم أمر بدخول الجنة واﻷكل منها رغ ًدا حيث شـاء ،ونـص عليـه
النهي عن اﻷكل من الشجرة ،فلما دخل الجنة ورأى ما رأى قالت له
النفس اﻷمارة :لو خلدنا؛ وإنما لنا أجل مضروب إلى غايـة معلومـة،
فأتاه إبليس من قبل مساكنة قلبه بوسوسـة نفسـه فـي ذلـك ،فقـال هـل
أدلك على شجرة الخلد التي تتمناها في هذه الـدار وهـي سـبب البقـاء
والخلود ،وقالَ  :مـا َن َها ُك َمـا َر ﱡب ُك َمـا َعـ ْن َهــ ِذ ِه ﱠ
ونـا
الشـ َج َرةِ ِإﻻﱠ أَن تَ ُك َ
َملَ َكي ِْن أ َ ْو تَ ُكونَا مِ نَ ْالخَا ِلدِينَ ) اﻷعراف.(٢٠ :
رورا ،وألحق ﷲ به  وسوسة العدو لسابق
فكانت دﻻلته هذه غ ً
علمه فيه ،وبلوغ تقديره وحكمه العادل عليه – انتهى".



فهب لي صمتًا؛ حتى ترى رأيي.
تفاقم الخطب ونظر الخليفة المحصـور حولـه يطلـب الـرأي مـن
ذوي الرأي بين خاصته وخاصة المسلمين ،واجتمع عنده رهط مـنهم
يو ًما أشاروا عليه بما بدا لهم ،ثم خرجوا فأمسك عثمان بابن عبـاس،
فقال له :يا ابن عمي ويا ابن خالتي ،إنه لـم يبلغنـي ع ـن ك فـي أمـري
شيء أحبه وﻻ أكرهه ،وقد علمت أنك رأيت بعـض مـا رأى النـاس،
فمنعك عقلك وحلمك من أن تظهر ما أظهروا ،وقد أحببت أن تعلمني
رأيك فيما بيني وبينك ،فأعتذر … قال ابن عباس :يا أمير المؤمنين،
إنك قد ابتليتني بعد العافية ،وأدخلتني فـي الضـيق بعـد السـعة ،ووﷲ
إن رأيــي لــك رأي مــن يجــل ســنك ويعــرف قــدرك وســابقتك ،ووﷲ
لوددت أنك لم تفعل ما فعلت مما ترك الخليفتان قبلك ،فإن كـان شـيئًا
تركاه؛ ﻷنه ليس لهما ،علمت أنه ليس لك كما لم يكن لهما ،وإن كـان
ذلك لهما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذي نيـل منـك ،تركتـه لمـا
تركاه له ،ولم يكونا أحق بإكرام أنفسهما منك بإكرام نفسك.
ي بهذا قبل أن أفعل ما فعلـت؟
قال عثمان :فما منعك أن تشير عل ﱠ
… قال ابن عباس :وما علمي أنك تفعل ذلك قبل أن تفعله؟ … قال:

وخرج ابن عباس وبقي معاوية فسأله عثمـان ،فأجـاب كمـا جـاء
في اﻹمامـة والسياسـة" :الـرأي أن تـأذن لـي بضـرب أعنـاق هـؤﻻء
القوم ،قال :من؟ قال :علي وطلحة والزبير …
قال عثمان :سبحان ﷲ! … أقتل أصحاب رسـول ﷲ بـﻼ حـدث
أحدثوه وﻻ ذنب ركبوه؟!
قال معاوية :فـإن لـم تقـتلهم فـإنهم سـيقتلونك … قـال عثمـان :ﻻ
أكون أول من خلف رسول ﷲ في أمته بإهراق الدماء.
قال معاوية :فاختر مني إحدى ثﻼث خصال!
قال عثمان :ما هي؟
قال معاوية :أرتب لك ها هنـا أربعـة آﻻف مـن خيـل أهـل الشـام
يكونون لك رد ًءا) (١وبين يديك ي ًدا.
قال عثمان :أرزقهم من أين؟
قال :من بيت المال.
قال عثمان :أرزق أربعة آﻻف من الجنود من بيت مال المسلمين
لحرز دمي؟ ﻻ فعلت هذا.



قال :فثانية.
قال :وما هي؟
قــال :فــرقهم عنــك فــﻼ يجتمــع مــنهم اثنــان فــي مصــر واحــد،
واضرب عليهم البعوث والندب؛ حتى يكون دبر) (٢بعيـر مـنهم أهـم
عليه من صﻼته.
قال عثمان :سبحان ﷲ! … شيوخ المهـاجرين وكبـار أصـحاب
رسول ﷲ وبقية الشورى ،أخرجهم من ديارهم وأفـرق بيـنهم وبـين
أهليهم وأبنائهم؟! ﻻ أفعل هذا …
قال معاوية :فثالثة!
قال :وما هي؟

بغير منافس ينافسه عليها ،بعد مقتل الثﻼثة الذين كانوا مرشحين لهـا

قال :اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت.

عند أهل الحجاز وأهل الكوفة وأهل مصر ،أما أهـل الشـام فهـم فـي

قال عثمان :نعم هذه لك ،إن قتلت فﻼ يطل) (٣دمي".

وﻻيته ﻻ يعرفون أح ًدا غيره ينافسه باسمهم عند اختﻼف المختلفـين،

هذه رواية اﻹمامة والسياسة ،وفـي سـائر الروايـات أن معاويـة

وليس ثمة مختلفون إذا نفذ القضاء في اﻷقطاب المقتولين.

قال له غير ذلك :اخرج معي إلى الشـام قبـل أن يهجـم عليـك مـا ﻻ
تطيقه ،قال :ﻻ أبتغي بجوار رسول ﷲ بدﻻً .تلك جملـة اﻵراء التـي

وأما اﻹشـارة علـى عثمـان بإقامـة أربعـة آﻻف مـن خيـل الشـام
يحرسونه ،فهو تسليم للحجاز إلى يدي معاوية في حياة الخليفة وبعـد

أشار بها معاوية على الخليفة ،وما من رأي منها إﻻ والنفع فيه ثابت
لمعاوية غير ثابت لعثمان ،وربما كـان فـي معظمهـا مـا يضـره وﻻ
يجديه.

حياته ،فﻼ يقدر أحد على بيعة فيه غير البيعة التي يرضاها ،وﻻ تقع
ً
أصﻼ لمن يستجيب لها أو ﻻ يستجيب.
هذه البيعة

فليس قتل علي وطلحة والزبير بـاﻷمر الهـين الـ ذي يـدفع الشـر

والخروج من المدينة إلى الشام مع معاويـة ينقـل العاصـمة إلـى

عن الخليفة ،وليس هو بالخطة التي يختارها معاوية لنفسـه لـو كـان

دمشــق ،ويجعــل القــول الفصــل بعــد مــوت الخليفــة لصــاحب القــول

فــي موضــع عثمــان ،وقــد أعفــى معاويــة نفســه مــن التضــييق علــى

الفصل فيها ،وما من أحد قط ينتفـع مـن العمـل بهـذه النصـائح غيـر

صعصعة ورهطه ،كما ضيق عليهم عبد الـرحمن بـن خالـد ،فلـيس

معاوية في جميع الحاﻻت.

من خطته التي يختارها لنفسه ،ويحمل تبعتهـا علـى عاتقـه أن يقتـل
ثﻼثة من أقطاب الصحابة كعلي وطلحـة والزبيـر ،كمـا أشـار علـى
عثمان ،وإنما يبوء عثمـان تبعتهـا ويتـرك اﻷمـر مـن بعـده لمعاويـة



يا صديقتي أنت من بـين الـذين تقـاطرن
على درب الزمن ،هذه تبقى ،وتلـك تمضـي،
وكأنهــا لــم تكــن ،ﻻ يبقــى منهــا ســوى شــبح
ذكرى .بقيـت واحـدة ،بـل اثنتـان ،هـذه التـي
آمنت ،وأنت التي انتظـرت فـي إيمـان .وأنـا
دومـا بـالغرام ،أعـرف
صاحب القلب المثقل ً
أن اﻹحساس ﻻ يوزع على الكـل بالتسـاوي،
فكل على قدر صبره وعطائه وإيمانـه ،وأنـا
على قدر عزمي وطاقتي.
وطــاقتي يــا أيتهــا التــي تحلــق معهــا

روحــي ،ليســت منبتــة الصــلة عــن

فالمحبة الروحية الخالصـة ﻻ تكـون إﻻ لمـن

جسدينا ،فهما فقط اللذان بوسعهما أن

خلــق ،والمحبــة التــي يكــون فيهــا الجســد

يرسخان المحبة عند بني البشر .لسنا

حاضرا إلى جانب الروح تليق بامرأة ،لـيس
ً

مﻼئكة يا أيتها التي تضن على الـدنيا

لها اﻷولى؛ ﻷنها ستصير بها إل ًها ،واﻹلـه ﻻ

باسمها ورسمها ،وﻻ تعـرف مـا يسـري فـي

يشتهي ،وهي ليس بوسعها أن تتنازل عن أن

الشرايين حين يرى ذكر أنثـى ،وتـرى أنثـى

تكون مشتهاة ،فأنوثتها فوق كل معنى لـديها،

ذكـرا ،وﻻ تريـد أن تقـر بأننـا لسـنا شــياطين
ً

دومـا إلـى مـن يمـدحها ،واﻹلـه لـيس
تحتاج ً

تكتفي بالشهوة الصارخة التي تقود إلى التيه،

بحاجة إلى مـديح؛ ﻷنـه غنـي عـن العـالمين.

وﻻ مﻼئكة ترى في موت اﻻشتهاء حياة ،بل

مــن ينتظــر مــدي ًحا فهــو نــاقص وﷲ كامــل،

إننــا بشــران يريــان ﷲ فــي اللــذة ،فــﻼ جســد

وحمده ليس مدي ًحا له ،إنما اعتراف بفضـله،

ينــبض بصــدق ســوى مــع روح هائمــة .إننــا

وحتــى لــو كــان مــدي ًحا فهــو منصــرف إلــى

نحن الذين اصـطفانا ﷲ ،وجعلنـا خلفـاء لـه،

معنى وقـ درة ونـور يفـيض ويتجلـي ،ولـيس

وخلقنا في أحسن تقويم ،فهـل يكتمـل التقـويم

مد ًحا لجسـد؛ ﻷننـا ﻻ نعـرف لـه جسـ ًدا ،وﻻ

الحســن بــﻼ ارتعــاش الجســد حــين تفــيض

نراه ،وﻻ نحبه ونعبده ﻷجل هـذا ،وﻻ نعتقـد

الــروح ،وتحلــق الــروح بعــد أن يســكن نــداء

أنه كذلك؛ ﻷن كل جسد يفنـى ،وهـو حـي ﻻ

الجسد ،أو تصاحبه.

يمــوت ،وكــل جســد يســتريح ،وهــو قيــوم ﻻ

فــارق يــا صــديقتي بــين محبــة ومحبــة،



ينام ،ﻻ يفنى وﻻ يبيد ،وﻻ يشـبه العبيـد ،وﻻ

يكون إﻻ ما يريد .لهذا فإن اللذة الحسـية فـي

جسده ،علينا أن نسأل أنفسنا:

النــاس أن العشــق أولــه اﻻنجــذاب ،وآخــره

ً
ﻻهوتـا
محبة الناسوت واجبة ،كي ﻻ يصـير

ـ هل يمكن أن يهتز شيء بﻼ سبب؟

الذوبان ،وقتها فقط يمكننا أن ندرك أن البوح

من باب العشق ،وهو منه بريء.

تــــرتج اﻷرض بــــالزﻻزل ،ومراكــــب

والبراح والفطرة واﻻنعتاق من كـل قيـد هـو

يــا أيتهــا التــي تتســاءل ،عمــا بــين اللــذة

اﻷنهـــار بالفيضـــان ،والســـفن فـــي المـــد،

والغياب المحلق مـن اتصـ ال ،أقـ ول لـكِ  :إن

والطائرات في العاصفة ،أما البشر فـﻼ يهـز

هذا اﻹنسي النازع إلى الكمال ،ﻻ تمام له إﻻ

أجسادهم سـوى الحمـى والعشـق ،واﻷفضـل

بالطيران معك ،فهو ﻻ يرى الروح تحلق إﻻ

لهم أن ينسوا الحمى التي تحمل فـي جرابهـا

بعد أن يشبع المسكون باﻷرض والساكنة فيه

المــوت والهــذيان ،ويكتفــوا فقــط بــذلك الــذي

فيفارقها ،فغير ذلك هو سيكون ابن ما ليسـوا

يهز الفؤاد ،فيمس الروح ،فترسل فيضها إلى

ببشـــر ،أو هـــو فـــي معيـــة أنـــاس متعبـــين

ً
خافقــا ،ويســتيقظ
حاملهــا الجســد ،فينــتفض

متقاعدين ،فارقتهم طاقة المحبة ،بعد أن جف

الشــغف بكــل فــاتن يــرى؛ حتــى يهــدأ علــى

في عروقهم ما يـؤدي إليهـا ،ويجعـل الﻼئـي

عتبات من ﻻ يرى.

السبيل إلى بلوغ الغياب ،وحين يغيب الجسد
من فرط حسه ،تستيقظ الروح ،فتجـد سـرها
معهــا؛ حتــى إن ضــنت بــه علينــا ،ففــي هــذه
اللحظة التي يتطابق فيها الجسد مـع الـروح،
كانطباق مثلث قائم الزاوية على أخيه ،يمكن
للنــاس أن يــدركوا أن هنــاك ً
آفاقـا أخــرى لــم
يبلغوهــا فــي حيــاتهم المترعــة بالشــقاء ،وأن
حبس الجسد عن بلوغ طيرانه بدعوى أن في
هذا استيقاظ للـروح هـو محـض ادعـاء ،بـل

تهيم بها تصرخ :يا إلهي .هـ ل تـرين ﷲ فـي

ربما ﻻ تدركين هذا يـا سـيدتي الجميلـة،

تلــك النشــوة الصــاخبة ،واللــذة الخالصــة،

ﻷن أحدًا لم يحدثك عنه من قبل ،ولم تحسينه

والطيران فوق كل شيء في لحظـة ﻻ تلبـث

أبدًا لجهل من كانوا معـك بـه ،لكنـه موجـود

فاعــذري أيتهــا العاشــقة عاشــقك الــذي

كنافذة تطل على باب وسـيع عميـق ﻻ نهايـة

تخاطبينــه مــوﻻي ،وأنــت تظنــين أن الوﻻيــة

لــه ،فــإن قفزنــا منــه علــى جمــر لــذة تقودنــا

روح خالصة ،وصمت ومـوت وانتمـاء إلـى

للعبور إلى ما تآلف عليه الذين يـدركون مـن

عـالم الجمــاد ،وليسـت مــن روح ودم ،وهــي

أن تنطفﺊ لكنهـا تتـرك فـي الـذاكرة عﻼمـة،
وفي الجسد ندوبًا حميدة ،بأن ﷲ لـيس هنـاك
فــي الصــوامع والقﻼيــات وزوايـ ا اﻻعتكــاف
فحسب ،بل يوجد حين يكتشف كل منا نفسـه

افتراء.

صا ﻷهـل الطريـق ،ﻷنهـا تبـدأ مـن
أشد إخﻼ ً

في لحظة يحسبها خاطفة ،لكنها تناديه دو ًما،

اﻹنسان إلى السماء ،بالذوبان ،وهو جزء من

لتذكره بأنه أنسي ،بشر من طين ،يسري في

المجاهـــدة ،ولـــيس العكـــس كمـــا تصـــور

الشــوارع مــن لحــم ودم ،ولــيس مــن طيــف

الغــافلون ،شــرط تحقــق اﻹيجــاب والقبــول

وريح ،وما عليه أﻻ أن يمارس إنسـانيته بـﻼ
بالمحبــة ،فـ إن وصــل اﻹنســان إلــى السـ ماء

شرط وﻻ قيد ،ويعرف أن خالقه موجود في

بعدها لم يفارقها؛ حتى لو حط علـى اﻷرض

الذي توهم أنه بعيد عنه ،فحتى حين يـرتعش

ً
قليﻼ ،ليلبي نداء جسد يهزه الهوى.



درك اﻹدراك إدراك،



والبحــث فــى كنــه ذات

أبتليــت أمــة اﻹســﻼم بآفــة خطيــرة تســربت إلــى عقيــدة اﻹســﻼم

الرب إشراك .فإذا سـألنا

السمح ،فعبثت بأصولها وعقائدها ،فظهر لدينا بعض مـن الجـاهليين

إنســان :أيــن ﷲ؟ أجبنــاه

السفهاء ،يمتحنون الناس ويشككونهم فى عقيدتهم بالسؤال عن مكـان

بــأن ﷲ ســبحانه وتعــالى

ﷲ تعالى ،فيبادرك سفيه ﻻ يحسن الوضوء بسؤال )أيـن ﷲ؟( ،دون

لــيس كمثلــه شــيء كمــا

أن يدرك هذا المبتدع ،أنه بسؤاله هذا قد يقع في براثين الكفر والعياذ

أخبر سـبحانه عـن نفسـه

با  .وقد تناولت هذا اﻷمر لجنة من كبار علماء اﻷمـة مـن اﻷزهـر

فى كتابه العزيـز؛ حيـث
ْس َك ِم ْث ِلـ ِه
قال تعالى :لَي َ

والزيتونة والقرويين من كبار علماء اﻷشاعرة ،فبينوا أنه من ثوابت
العقيدة عند المسلمين أن ﷲ تعالى ﻻ يحويه مكـان وﻻ يحـده زمـان؛
ﻷن المكان والزمان مخلوقان ،وتعالى ﷲ سبحانه أن يحيط به شـيء
من خلقه؛ بل هو خالق كل شـيء ،وهـو المحـيط بكـل شـيء ،وهـذا
اﻻعتقاد متفق عليه بين المسلمين ﻻ ينكره منهم منكر ،وقد عبر عـن
ذلك أهل العلم بقولهم" :كان ﷲ وﻻ مكان ،وهـو علـى مـا كـان قبـل
خلق المكان؛ لم يتغير عما كان" ،ومن عبارات السـلف الصـالح فـى
ذلك :ما نقله اﻹمام السبكى فى "الطبقات" عن اﻹمام جعفر الصـادق
) :من زعم أن ﷲ فى شيء أو مـن شـيء أو علـى شـيء فقـد

الســ ـمِ ي ُع
َ
شــ ـ ْي ٌء َو ُهــ ـ َو ﱠ







ير .ونخبـره بأنـه
ص ُ
ال َب ِ
ﻻ ينبغــى لــه أن يتطــرق
ذهنــه إلــى التفكيــر فــى
ذات ﷲ سـبحانه وتعـالى
بمــــا يقتضــــى الهيئــــة
والصــورة؛ فهــذا خطــر
كبير يفضـ ي إلـى تشـبيه

محصـورا ،ولـو كـان علـى شـيء
أشرك؛ إذ لو كان فى شيء لكـان
ً
ً
محموﻻ ،ولو كان من شيء لكان محدثًا( .وقيل ليحيى بن معاذ
لكان

ﷲ ســـــبحانه وتعـــــالى
بخلقه ،ونخبره بأنه يجب

الرازى" :أخبرنا عن ﷲ  ،فقال :إله واحد ،فقيل لـه :كيـف هـو؟

علينا أن نتفكر فى دﻻئل

قال :ملك قادر ،فقيل له :أين هو؟ فقال :بالمرصاد ،فقال السـائل :لـم

قدرتــه ســبحانه وتعــالى

أسألك عن هذا؟ فقال :ما كـان غيـر هـذا كـان صـفة المخلـوق ،فأمـا

وآيــات عظمتــ ه فيــزداد

صفته فما أخبرت عنه.

إيماننــا بــه ســبحانه .أمــا

وأما ما ورد فى الكتاب والسنة من النصـوص الدالـة علـى علـو

عن السؤال عـن ﷲ 

ﷲ  علــى خلقــه فــالمراد بهــا علــو المكانــة والشــرف والهيمنــة

بـ"أين" كمسألة عقائديـة:

والقهر؛ ﻷنه تعالى م ـن ـزه عـن مشـابهة المخلـوقين ،وليسـت صـفاته

فيؤمن المسلمون بأن ﷲ

كصفاتهم ،وليس فى صفة الخالق سبحانه ما يتعلـق بصـفة المخلـوق

 واجــــب الوجــــود،

من الـنقص ،بـل لـه جـل وعـﻼ مـن الصـفات كمالهـا ومـن اﻷسـماء

ومعنـــى كونـــه تعـــالى

حسناها ،وكل ما خطر ببالك فا تعـالى خـﻼف ذلـك ،والعجـز عـن

واجــب الوجــود :أنــه ﻻ



يجوز عليه العدم ،فﻼ يقبل العدم ﻻ ً
أزﻻ وﻻ أبـ ًدا .وأن وجـوده ذاتـى

تتغير بحدوث الحوادث،

مؤثرا فى وجوده تعالى .فﻼ يعقل أن
ليس لعلة ،بمعنى أن الغير ليس
ً

وإثبــات الجهــة والمكــان

يؤثر فى وجوده وصـفاته الزمـان والمكـان ،فـإن قصـد بهـذا السـؤال

معنــــاه يقتضــــى هــــذا

طلب معرفة الجهة والمكان لـذات ﷲ ،والـذى تقتضـى إجابتـه إثبـات

التغير ،بمعنى أن ﷲ لـم

سبحانه وتعالى ،فﻼ يليق با أن يسأل عنه بـ"أين"

يكــــن متصــ ـفًا بــــالعلو

بهذا المعنى؛ ﻷن الجهة والمكان من اﻷشياء النسبية الحادثـة ،بمعنـى

والفوقية من حيث الجهة

أننا حتى نصف شيئًا بجهة معينة يقتضى أن تكون هذه الجهة بالنسبة
إلى شيء آخر ،فإذا قلنا مثﻼً :السماء فى جهة الفـوق ،فسـتكون جهـة

إﻻ بعــد أن خلــق العــالم،
فقبل خلق العالم لـم يكـن

الفوقيــة بالنســبة للبشــر ،وجهــة الســفل بالنســبة للســماء التــى تعلوهــا

فــى جهــة الفــوق لعــدم

وهكذا ،وما دام أن الجهة نسبية وحادثة فهى ﻻ تليق با  .وعلى

وجود مـا هـ و فـى جهـة

ذلك :فلو قال مسلم) :ﷲ فى السماء( فإنه يحمل قولـه علـى معنـى أن

الســـفل ،وبهـــذا تكـــون

ﷲ له صفة العلو المطلق فى المكانة على خلقه؛ ﻷن ﷲ تعـالى منـزه

الفوقية المكانية أو العلـو

عن الحلول فى اﻷماكن ،فهو سبحانه بكل شيء محيط ،وﻻ يحيط بـه

المكـــانى صـــفة حادثـــة

شيء ،والقول بأن ﷲ تعالى فى السماء معناه :علوه على خلقه ﻻ أنـه

نتجت عن حـادث؛ ولـذا

حـال فيهـا حاشـاه سـبحانه وتعـالى ،أمـا مـن يعتقـد أن ﷲ تعـالى فــى

فهـى ﻻ تصـلح صـفة

السماء بمعنى أنها تحيط به إحاطة الظرف بـالمظروف فهـذا أمـر ﻻ

ســـبحانه وتعـــالى .كمـــا

يجوز اعتقـاده ،ويجـب تعليمـه حينئـذ الصـواب مـن الخطـأ فـى ذلـك

يـــــــؤمن المســـــــلمون

وكشف الشبهة العالقة بذهنه .وقد سأل النبى  جارية فقـال لهـا:

بمخالفته سبحانه وتعالى

)أين ﷲ؟( فأشارت بأصبعها إلى السماء ،فقال النبى  لصاحبها:

للحوادث ،وتعنى مخالفة

)أعتقها فإنها مؤمنة( رواه مسلم ،ولـيس فـى ذلـك إثبـات المكـان ،

الحــوادث فــى حقائقهــا،

وإنمــا ذلــك ﻷن الســماء قبلــة الــدعاء؛ ﻷن جهــة العلــو هــى أشــرف

فهـــى تســـلب الجرميـــة

الجهات ،ﻻ أن ﷲ محصور فيهـا ،حاشـاه سـبحانه وتعـالى عـن ذلـك

والعرضـــــية والكليـــــة

كبيرا ،ولذلك قال اﻹمـام النـووى رحمـه ﷲ تعـالى فـى "شـرح
علوا
ً

والجزئية ولوازمها عنـه

صحيح مسلم" وهو يتحدث عن مسلك التأويل] :كان المراد امتحانها؛

تعــالى ،فــﻼزم الجرميــة

هل هى موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو ﷲ وحده ،وهو الذى

التحيز ،وﻻزم العرضية

إذا دعاه الداعى استقبل السماء كما إذا صلى المصلى استقبل الكعبة؟

القيــــام بــــالغير ،وﻻزم

منحصرا فـى جهـة
وليس ذلك ﻷنه منحصر فى السماء ،كما أنه ليس
ً

الكليــة الكبــر والتجزئــة،

الجهة والمكان

الكعبــة؛ بــل ذلــك ﻷن الســماء قبلــة الــداعين ،كمــا أن الكعبــة قبلــة
المصلين .أو هى من عبدة اﻷوثان العابدين لﻸوثان التى بـين أيـديهم.

وﻻزم الجزئية الصـغر،




فلما قالـت :فـى السـماء ،علـم أنهـا موحـدة وليسـت عابـدة لﻸوثـان[،

إلى غير ذلك ،فإذا ألقـى
الشــــيطان فــــى ذهــــن

فالمسلمون يؤمنون بأن ﷲ سبحانه وتعالى قديم ،أى إنهم يثبتون صفة

اﻹنســـان :إذا لـــم يكـــن

القدم ،وهو القدم الذاتى ويعنى عدم افتتاح الوجود ،أو هو عدم اﻷولية

جرمــــ ـا وﻻ
المــــــولى
ً

للوجود ،وهو ما استفيد مـن كتـاب ﷲ فـى قولـه تعـالى﴿ :هـو اﻷول﴾

عرضــــا وﻻ كــــﻼ وﻻ
ً

وقوله ) :أنت اﻷول فليس قبلك شيء( رواه مسلم؛ فصفة القـدم

جز ًءا فمـا حقيقتـه ،فقـل

تنفى أن يسبق وجوده وجود شيء قبله أو وجود شيء معه ،لذا فهـ ى

فــى ردك ذلــك :ﻻ يعلــم

تسلب معنى تقدم الخلق عليه .وصـفات ﷲ  كـذلك قديمـة فهـى ﻻ

ﷲ إﻻ ﷲ.






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٥ :أبناء عمومة النبى :
ﻲ بـن أبـى طالـب:
بقية - ١ :اﻹمـام علـ ﱡ

أخو الرسول 

وولى ومولى المـ ؤمنين

:
]البخارى[ .فبات الصـحابة كـل مـنهم يتمنـى

حق ﷲ فيه ،فـوﷲ ﻷن يهـدى ﷲ بـك رجـﻼً

أن يكــون هــو صــاحب الرايــة ،فﻠمــا أصـ بح

واح ًدا خير لك من أن يكون لك حمـر الـنعم"

شجاعته:

شهد اﻹمام ﻋﻠي مـع النبـى 

جميـع

الغزوات ،وﻋرف بشجاﻋته وبطولتـه ،وفـى
يوم خيبر قال النبى " :ﻷﻋطـين الرايـة
غ ًدا رجﻼً يحبه ﷲ ورسوله )أو قـال :يحـب

الصباح ،سأل النبـى  ﻋـن ﻋﻠـ ي ،فقيـل

]البخارى[ .ففتح ﷲ ﻋﻠى يديه.

لــه :إنــه يشــتكى ﻋينيــه يــا رســول ﷲ ،قــال:

دعاء النبى  له وذريته:

"فأرسـﻠوا إليــه ،فـأتونى بــه" .فﻠمـا جــاء لــه،

لما نزل قول ﷲ تعـالى :إِ ﱠن َمـا ي ُِريـ ُد ﱠ ُ

بصق فى ﻋينيه ،ودﻋا له ،فبرأ حتى كأن لـم

ت َويُ َ
ط ِّهـ َر ُك ْم
س أ َ ْهـ َل ْال َب ْيـ ِ
ِب َﻋن ُك ُم ِ ّ
ِليُ ْذه َ
الـرجْ َ

يكــــن بــــه وجــــع،

ت ْ
يــرا) اﻷحــزاب .(٣٣ :دﻋــا الرســول
َط ِه ً

فأﻋطاه الراية ،فقـال

 فاطمة وﻋﻠيا والحسن والحسـين 

ﻋﻠي :يا رسـول ﷲ،

فــى بيــت الســيدة أم ســﻠمة ،وقــال" :الﻠهــم إن

أقاتﻠهم حتـى يكونـوا

هــؤﻻء أهــل بيتــى فأذهــب ﻋــنهم الــرجس

مﺛﻠنــا ،فقـــال :

تطهيرا" ]ابن ﻋبد البر[.
وطهرهم
ً

ﷲ ورســـــوله( ،يفـــــتح ﷲ ﻋﻠـــــى يديـــــه"

المفكر الصوفي
المستشار
 

"أنفــذ ﻋﻠــى رســﻠك؛

علمه وفضله:

حتى تنزل بساحتهم،

ﻋرف ﻋﻠي 

بـالعﻠم الواسـع ،فكانـت

ﺛــــم ادﻋهــــم إلــــى

الســيدة ﻋائشــة  إذا ســئﻠت ﻋــن شــ يء

اﻹســﻼم ،وأخبـــرهم

قالت :اسألوا ﻋﻠيا وكـان ﻋمـر كـذلك .وكـان

بما يجب ﻋﻠـيهم مـن

ﻋﻠي يقـول :سـﻠونى ،فـوﷲ ﻻ تسـألونى ﻋـن



شيء إﻻ أخبرتكم ،وسـﻠونى ﻋـن كتـاب ﷲ،
فوﷲ ما من آية إﻻ وأنا أﻋﻠـم بﻠيـل نزلـت أم
بنهار ،أم فى سهل أم فى جبل).(١
وكان أبو بكر وﻋمر فى خﻼفتيهمـا بعـد
انتقــــال رســــول ﷲ  يعرفــــان لعﻠـــ ي
الفضل ،وقد اختاره ﻋمـر ليكـون مـن السـتة
أصحاب الشورى الذين يختار منهم الخﻠيفـة،




ومعاوية ،وﻋمرو بن العـاص ،فأمـا معاويـة

   


  
   



 


ولما استشهد ﻋﺛمان  اختير ﻋﻠـ ي ليكـون
الخﻠيفة من بعده.
خﻼفته:

ولﻠدنيا ،يا دنيا ُ
غ ِ ّرى غيري.
وقـــد جـــاءت إليـــه امرأتـــان تســـأﻻنه،

المدينة إلى العراق ،وكان  يحرص ﻋﻠى

لواحــدة منهمــا بكســر مــن طعــام وأربعــين

شئون أمته فيسير بنفسه فـى اﻷسـواق ومعـه

همـ ـا ،فأخـــذت المـــوﻻة الـــذى أﻋطيـــت
در ً

درﻋــه )ﻋصــاه( ويــأمر النــاس بتقــوى ﷲ،

وذهبت ،وقالت العربية :يـا أميـر المـؤمنين،

وصــدق الحــديث ،وحســن البيــع ،والوفــاء

تعطينى مﺛل الذى أﻋطيـت هـذه وأنـا ﻋربيـة

بالكيل والميزان.

وهى موﻻة؟ فقال لها ﻋﻠي  :إنى نظرت
فــى كتــاب ﷲ  فﻠــم أر فيــه فض ـﻼً لولــد
إسماﻋيل ﻋﻠى ولد إسحاق .

رأســه بضــربة ســيف مســموم أشــرف منهــا
ﻋﻠــى المــوت ،وكــان ذلــك فــى ســنة  ٤٠هـــ
وﻋمره آنذاك  ٦٣سنة .ودفن بالكوفة بعد أن

مـــن أربعمائـــة حـــديث ،فرضـــى ﷲ ﻋنـــه
وأرضاه.
) (١روى أنه سئل الشافعى ﻋـن اﻹمـام ﻋﻠـ ي بـن
أبــى طالــب  ،فقــال :مــاذا أقــول برجــل أنكــر
وطمعـا ،وكـتم أحبـاؤه فضـﻠه
أﻋداؤه فضﻠه حس ًدا
ً
ً
ً
وفرقــا ،وفــاض مــا بــين هــذين مــا طبــق
خوفــا
الخافقين .وقال إمـام اﻷدب الخﻠيـل بـن أحمـد فـى
حقه  ،لما قيل له :لم ﻻ تمدح ﻋﻠيا؟ قال :كيـف
ً
خوف ـا،
أقــدم فــى مــدح مــن كــتم أحبــاؤه فضــائﻠه
وأﻋــداؤه حس ـ ًدا ،وظهــر بــين الكتمــانين مــا مــﻸ
الخافقين) .أخرجه فى إحقاق الحـق .(٣/٤ :كمـا
روى الخوارزمى فـى المناقـب بإسـناده ﻋـن ابـن
ﻋباس قال :قال رسـول ﷲ  :لـو أن الغيـاض

وفاته أمر بتوزيع كـل المـال ،وبعـد توزيعـه

وفاته:

أمـر بكـنس بـي ت المـال ،ﺛـم قـام فصـﻠى ف ـي ه

فى آخر خﻼفة ﻋﻠي 

رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

إلى صﻼة الفجر ،فتمكن منـه ،وأصـابه فـى

أشهر ،وقد روى ﻋن رسول ﷲ  ،أكﺛر

لما تولى ﻋﻠـ ي الخﻼفـة نقـل مقرهـا مـن

بيت المال من اﻷموال بين المسـﻠمين ،وقبـل

الفاسق ﻋبد الرحمن بن مﻠجـم ،وهـو خـارج

ظل خﻠيفة لﻠمسﻠمين خمـس سـنين إﻻ أربعـة

إحـــداهما ﻋربيـــة واﻷخـــرى مـــوﻻة ،فـــأمر

وكان اﻹمـام ﻋﻠـي يـوزع كـل مـا يـدخل

وﻋمــرو فقــد نجيــا ،وأمــا ﻋﻠـ ي فقــد انتظــره

أقــﻼم ،والبحــار مــداد ،والجــن حســاب ،واﻹنــس

كانت الفتنة قد

كبرت ،وسادت الفوضى أرجاء واسـعة مـن

عبادته وفقهه:

الدولــة اﻹســﻼمية ،فخــرج ﺛﻼﺛــة مــن شــباب

كان  كﺛير العبـادة  ،يقـوم مـن الﻠيـل

الخوارج ،وتواﻋدوا ﻋﻠى قتل من ظنوا أنهـم

فيصــﻠى ويطيــل صــﻼته ،ويقــول :مــا لــ ي

السبب المباشـر فـى تﻠـك الفـتن وهـم :ﻋﻠـ ي،

كتاب ما أحصوا فضائل ﻋﻠي بن أبى طالـب .
)الخوارزمى فى المناقب ،١٨ :ﻋنه إحقاق الحق:
 .(٣٩٠/٤وقـــال القنـــدوزى بإســـناده ﻋـــن ابـــن
ﻋباس :والذى نفس ﻋبد ﷲ بـن العبـاس بيـده ،لـو
أقﻼم ـا ،وأهﻠهــا
كانــت البحــار مــدا ًدا ،واﻷشــجار
ً
كتابًا ،فكتبوا مناقب ﻋﻠـ ي بـن أبـى طالـب  مـا
أحصــوها) .ينــابيع المــودة ١٢١ :و ،١٢٢ﻋنـــه
إحقاق الحق ،١٠١/٤ :و ٦٠٩/١٥و.(٦١٠



الملفـــت للنظـــر أن الهجـــوم علـــى
اﻹســﻼم والقــرآن الكــريم والنبــي 
لــيس جدي ـ ًدا ،بــل بــدأ منــذ ظهــور فجــر
اﻹســﻼم ،وحينمــا قويــت شــوكته ازداد
الهجوم الضاري عليه ،وفي هــذه اﻵونــة
أصـــبح الغـــرب بصـــفة عامـــة مصـــاب
بمـــرض اﻹســـﻼموفوبيا ،بـــل إن زيـــادة
دخول الغربيين في اﻹسﻼم شكل للبعض
هوسـا بــالتفكير
اﻵخر من غير المسلمين
ً
فــي هــذه العقيــدة الفريــدة القــادرة علــى
الصـــمود والرســـوخ فـــي ظـــل اســـتعار
الرأســــمالية ،وانحــــﻼل القــــيم واﻵداب
والتقاليد واﻷعراف.
ـرا
رأى أعداء اﻹسﻼم أنه يشكل خطـ ً
جســي ًما علــى الحيــاة العامــة ،وأنــه يقــف
حجر عثرة في طريق التقــدم اﻻجتمــاعي
للمجتمعات المدنية ،وأنه يكــدرها ويعكــر
صفوها؛ ﻷنه يحرم على الناس شــهواتهم
ويقمــع غرائــزهم .واﻹســﻼم فــي حقيقــة
اﻷمر خﻼف ما يزعمون ،فهو يدعو إلى
تقدم البشرية بصفة عامة ،كما أنــه يضــع
قواعــد وضــوابط شــرعية فــي صـــالح
البشـــرية .والرائـــي يســـتطيع أن يـ ـ درك
مقاصــد الشــريعة اﻹســﻼمية مــن ســمو
اﻷغراض وشرف الغايات.
فاﻹســـــﻼم اســـــتطاع أن يســـــتبدل
الحاجات المادية التي تجعل المــرء عبـ ًدا
لها بروابط روحانيــة قائمــة علــى مبــادئ
راقية وأصول ومرتكزات ثابتــة أصــيلة.
والحقــائق التاريخيــة تؤكــد وتشــير إلــى
الروابط اﻻجتماعيــة القويــة التــي ســادت
المجتمــع اﻹســﻼمي منــذ ظهــور اﻹســﻼم
الحنيف .كما أن اﻹسﻼم قد أقر مجموعة
من اﻷصول والواجبات التي يقوم عليهـ ا
اﻻجتماع والتعارف والمشــاركة الحياتيــة
العامة.
بــل واســتطاع اﻹســﻼم التوفيــق بــين
المصالح الدينية للمجتمع ،وبين مصالحه
الدنيوية ،بحيث تتكافــل فــي إيصــاله إلــى
كمالــه المــادي واﻷدبــي ،ويمكننــا إدراك
هــذه الحقيقــة المطلقــة مــن خــﻼل حيــاة



الصـــحابة الكــــرام ،حيـــث اســــتطاعوا
باﻹســﻼم وتعاليمــه الســمحة فــي التوفيــق
بين السمو الــديني وروح العمــل الــدنيوي
دون خلل أو نقص أو عيب.
ودون أن نخوض مع الخائضــين فــي
مسألة الدولة الدينية والدولة المدنية ،التي
يراها بعض العلمانيين متناقضتين تما ًما،
فإننا نؤكد أوﻻً أن ما خطر بأذهان هؤﻻء
الموتورين أن المدنية في معتقــدهم تعنــي
المﻼهـــي والمـــراقص والفـــتن التـــي ﻻ
ضوابط لها ،وأن الدين هو زهد وتقشــف
وحرمان ،وهــذا افتــراء موجــه لﻺســﻼم.
فاﻹســﻼم ينطبـــق عليـــه المثـــل اﻷعلـــى
للمدنيــة ،ويزيــد عليــه ســموا ،فهــو يــدفع
اﻹنســان للتجــرد مــن اﻷحــوال البهيميــة،
والتخلــق والتحلــي بــاﻷخﻼق اﻹلهيــة فــي
أسمى ما يتخيله العقل من نزاهــة ورفعــة
روحية.
وكما فتح اﻹسﻼم للنفس البشرية باب
اﻻرتقـــاء الروحـــاني علـــى مصـــراعيه،
ووسع مداه إلــى مــا ﻻ يصــل إليــه خيــال
المتخيــل ،فــتح كــذلك لهــا بـ اب اﻻرتقــاء
نافعـا ،ولــم
المادي ،فلم يحرم عليها عل ًما ً
يضــع للعلــوم حــدو ًدا ،كمــا يشــير فريــد
وجدي إلــى أن اﻹســﻼم اســتنهض الهمــم
للشــئون الصــناعية ،واﻹبــداعات الفنيــة،
فتوحـا
وعد اﻻرتقــاء فــي هــذه المجــاﻻت
ً
إلهيــة يثــاب عليهــا الموفــق لهــا ثــواب
العاملين على ترقية اﻹنسانية.

ولقــد ســعى محترفــو الهجــوم علــى
النبــي محمــد  منــذ بدايــة حملــتهم
المسعورة إلى تشويه اﻹسﻼم بأنه يخالف
وينافي الحياة الثقافيــة والنشــاط الفكــري،
وأنه يقف عائقًـا ضــد اﻷفكــار المســتنيرة
الحــرة .وﻻ شــك أن اﻹســﻼم هـ و الــدين
الســماوي الوحيــد الــذي أعلــى مــن شــأن
العقـــل والفكـــر اﻹنســـاني ،ورفـــع مـــن
مكانتـــه ،فالعقـــل هـــو منـــاط التكليـــف
والمسئولية ،وبــه يعــرف اﻹنســان خالقــه
ويــدرك أســرار الخلــق وعظمــة وقــدرة

الخالق.
وإذا كانــــت التيــــارات والفلســــفات
اﻹلحادية سالفة الذكر قد حرمت اﻹنســان
مــن حــق وحريــة النظــر والتفكيــر ،فــإن
اﻹسﻼم الحنيف دعا المرء إلى ضــرورة
استخدام النظر والتفكر في نفسه والكون،
بــل عــاب علــى أولئــك الــذين ﻻ يعملــون
عقلهم ويعطلون قدراتهم التفكيرية ،يقــول
ﷲ تعــالى :لَ ُه ـ ْم قُلُ ـوبٌ ﻻﱠ َي ْفقَ ُه ـونَ ِب َه ـا
ْص ُرونَ ِب َها َولَ ُهـ ْم آذَا ٌن ﻻﱠ
َولَ ُه ْم أَ ْعيُ ٌن ﻻﱠ يُب ِ
َ
يَ ْســ َمعُونَ بِ َهــا أ ُ ْو َل ِئــكَ كَاﻷ ْن َعــ ِام َبــ ْل ُهــ ْم
ض ﱡل) اﻷعراف.(١٧٩ :
أ َ
بــل ســبق اﻹســﻼم موجــات هادمــة
للتفكير وحجب النظــر والتــدبر والتعقــل،
داعيـا النــاس
ضا هذه اﻷفكـ ار،
ً
فجاء مدح ً
كافـــة إلـــى ضـــرورة النظـــر العقلـــي
واﻻعتماد علــى الحجــة والبرهــان .يقــول
ض آيَاتٌ لّ ِْل ُمو ِقنِينَ
ﷲ تعالىَ  :وفِي اﻷ َ ْر ِ
* َو ِفــــي أَنفُ ِســــ ُك ْم أَ َفــــﻼَ تُب ِْصــــ ُرونَ 
)الذاريات .(٢١ ،٢٠ :بل ويدعو القــرآن
الكريم اﻹنسان إلــى ضــرورة النظــر فــي
مخلوقــات ﷲ وظــواهره وإعمــال العقــل،
يقــول تعــالى :فَ ْليَ ُ
نســا ُن إِ َلــى
اﻹ َ
نظــ ِر ِ
َ
شـقَ ْقنَا
صبا * ث ُ ﱠم َ
صبَ ْبنَا ال َما َء َ
طعَامِ ِه * أَنﱠا َ
َ
َ
ِيهـا َحبـا * َو ِعنَ ًبـا
اﻷ ْر َ
ض شَقا * فَأ ْن َبتْ َنـا ف َ
ْ
ً
ْ
ُ
ضبًا * َوزَ ْيتونًا َونَخﻼ * َو َحـ َدائِقَ ُ
غل ًبـا
َوقَ ْ
* َوفَا ِك َهةً َوأَبا * َمتَا ًعا لﱠ ُكـ ْم َوﻷ َ ْن َعـامِ ُك ْم
)عبس.(٣٢ - ٢٤ :
والقـــرآن الكـــريم يـــزدحم بالشـــواهد
واﻵيـــات التـــي تحـــث اﻹنســـان علـــى
ضرورة التفكيــر وإعمــال العقــل والتــدبر
والنظر واﻻستدﻻل ،كقوله تعالى :أَفَﻼَ
َين ُ
ف ُخلِقَـ ْ
ت * َوإِلَـى
اﻹ ِبـ ِل ك َْيـ َ
ظ ُرونَ إِلَى ِ
ْف ُر ِف َع ْ
ف
ال ﱠ
ت * َوإِلَى ِ
الج َبـا ِل ك َْيـ َ
س َماءِ َكي َ
ص َب ْ
ض َكي َْف ُسـطِ َح ْت
ت * َو ِإلَى اﻷ َ ْر ِ
نُ ِ
)الغاشية.(٢٠ - ١٧ :
ورغــم حصــول كثيــر مــن العلمــاء
المسلمين على جوائز علمية في مجــاﻻت
التكنولوجيــا والطــب والعلــوم الفيزيائيــة
والكيميائيــــة ،إﻻ أن الــــذين يهــــاجمون
اﻹســﻼم ورســوله فــي هــذا الزمــان ﻻ
يزالون عند رأيهــم بــأن اﻹســﻼم يحــارب
العلم والعلماء ،بل يمثل عقبة تاريخية في

وجــه تقــدم العلــوم والتقــدم التكنولــوجي،
وأنه عقيدة جهل وتخلف .والتاريخ يؤكــد
أن علماء المسلمين لهم أياد بيضــاء علــى
الحضارة اﻷوروبية والنهضة العلمية في
الغرب ،ولﻸســتاذ العقــاد كتــاب فــي ذلــك
يوضــح فضــل اﻹســﻼم والمســلمين علــى
النهضة اﻷوروبيــة .ونــذكر مــن التــاريخ
اﻹسﻼمي ما قام به أبو جعفــر المنصــور
حينمــا نقــل عاصــمة الملــك إلــى بغــداد
وجعلهــا عاصــمة العلــم والعلمــاء ،وبــذل
ـرا فــي تطــوير مــدارس الطــب
جهـ ًدا كبيـ ً
والعلوم ،أما هارون الرشــيد فقــد أضــاف
مدرسة إلى كل مسجد فــي جميــع أرجــاء
ملكه.
ولن نغالي حينما نقول بأن اﻹسﻼم قد
أعلــى مــن شــأن العلــم ،والتشــديد علــى
أهميتـــه ودوره فـــي رقـــي المجتمعـــات
شـ ِه َد ﱠ ُ أَنﱠـهُ
واﻷمم ،يقول ﷲ تعــالىَ  :
ﻻَ إِلَهَ ِإﻻﱠ ه َُو َو ْال َمﻼئِ َكةُ َوأ ُ ْولُوا الع ِْل ِم قَائِما ً
ِب ْال ِقسْطِ  .كمــا أن ﷲ ـ تبــارك وتعــالى ـ
رفع من قدر العلــم ومكانــة العلمــاء حــين
يقول في كتابه العزيز :قُ ْل ه َْل َي ْست َ ِوي
ﱠالـ ـذِينَ َي ْعلَ ُمـ ـونَ َو ﱠالـ ـذِينَ ﻻَ َي ْعلَ ُمـ ـونَ .
ويشــير القــرآن الكــريم إلــى أن ﷲ يرفــع
العلماء مكانة فــي الــدنيا واﻵخــرة ،يقــول
تعــالى :يَ ْر َفــ ِع ﱠ ُ ﱠالــذِينَ آ َم ُنــوا ِمــن ُك ْم
ت. 
َوالﱠذِينَ أُوتُوا الع ِْل َم َد َر َجا ٍ



ويستحضـــرني موقـــف مـــن الســـيرة
النبوية لصــاحبها  ،فلقــد روي عــن
أســامة بــن شــريك  أنــه قــال" :أتيــت
النبـــي  وأصـــحابه كأنمـــا علـــى
رؤوسهم الطير ،فسلمت ثم قعدت ،فجــاء
اﻷعــراب مــن ههنــا وههنــا ،فقــالوا :يــا
رسول ﷲ أنتــداوى؟ قــال) :تــداووا ،فــإن
ﷲ لم يضع داء إﻻ وضع لــه دواء ،غيــر
داء واحد :الهرم( .وهذا يؤكد أن اﻹسﻼم
متمــثﻼً فــي نبيــه  ﻻ يحــارب العلــم
والطب ،بل يسعى إلى اﻷخــذ باﻷســباب،
فقرن الفعل بالقول؛ حتى يكون اﻷمر في
علم الطب قوﻻً صري ًحا ،أنه علم بالــداء،
وعلــم بالــدواء ،وأن الــدواء لــه أثــره فــي
الشفاء.
ولقــد بــادر المستشــرقون فــي ســلب
خصوصــية اﻹســﻼم وانفــراده المتميــز
المتمثل فــي القــرآن الكــريم ،وادعــوا أنــه
ديــن ملفــق مــن كتــب ســماوية وعقائــد
دنيويــة ســابقة .ولنــا أن نســأل هــل كــان
معاصرو النبي محمد  ومعارضــوه
فــي غفلــة عــن هــذا وقــت بــزوغ فجــر
اﻹسﻼم؟ .بالطبع كان هــؤﻻء موجــودين،
ولكن لم يستطع أحد منهم أن يذكر قرينــة
واحدة على قولهم هذا ،بل لهم نقــول :إن
اﻹسﻼم جاء بتعاليم ومبــادئ وقــوانين لــم
تشــــملها الكتــــب الســــماوية الســــابقة،
باﻹضافة إلى ما تمتع بــه القــرآن الكــريم
من مزية فريدة اختص بها وهي اﻹخبــار
عن اﻷمم الســابقة ،والحــديث عــن أمــور
غيبية حدثت بعد ذلك.
بـــل ولـــم يجـــد مستشـــرقو العصـــر
الحديث مــن شــبهات يلصــقونها باﻹســﻼم
فادعوا كذ ًبا بأن اﻹسﻼم عقيدة تدعو إلــى
التواكـــل والســـطحية والﻼمبـــاﻻة تجـــاه
المتغيــرات الحياتيــة والمجتمعيــة ،ومــن
يقرأ القرآن الكريم ويتدبر معانيــه وآياتــه
الحكيمة يتأكد أن اﻹسﻼم دين يحث علــى
العمل ،ويــدفع اﻹنســان نحــوه ،والمطــالع
ﻵيـــات القـــرآن يـــدرك ويفطـــن الـــربط
المستدام بــين اﻹيمــان والعمــل ،يقــول ﷲ
ع َملَ ُكـ ْم
سـ َي َرى ﱠ ُ َ
تعالىَ  :وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
سولُهُ َو ْال ُمؤْ مِ نُونَ .
َو َر ُ


انطﻼقًا مـن التوجيـه القرآنـي واﻹرشـاد
جانبـا منـه فـي المقـال
النبوي  -الذي ذكرنـا
ً
الســـابﻖ  -انكـــبّ المســـلمون فـــي عصـــر
الرسالة ،والعصور التي تلت علـى مدارسـة
العلوم الكونية ،واعتبروا تعلم كل علـم نـافع
من قبيل الفـرض والواجـب ،واسـتفادوا مـن
ﺣﺿارات اﻷمم اﻷخرى فـي العـالم فجـددوا
فيهـا وهﺿـموها ،وطبعوهــا بطـابع اﻹســﻼم
المتميز؛ وظل العالم قرو ًنا طويلة يقتبس من
علومهم ،ويستفيد من ﺣﺿارتهم .وما تألقـت
الﺣﺿارة المادية في العصر الﺣـديث شـرقًا

تنظر إلى الفن اﻹسـﻼمي كأنـه أعجوبـة مـن

ـــــــــــ ﻢ
أهـــــــــ ـ
اﻷﺳــــ باب
الوقائيـــــة
في تقليــل
الحــــوادث

)( ٣

اﻷعاجيب(.
 ويقول )دوزي( المستشرق الهولنـدي:)إن في كل اﻷندلس لم يكن يوجد رجل أ ّمي،
بينمــا لــم يكــن يعــرف القــراءة والكتابــة فــي
أوروبــا معرفــة أوليــة إﻻ الطبقــة العليــا مــن
القسس(.
 ويقول )لين بـول( فـ ي كتابـه )العـربوإســـبانيا() :فكانـــت أوربـــا اﻷميـــة تزخـ ـ ر
بالجهــل والﺣرمــان ،بينمــا كانــت اﻷنــدلس
تﺣمل إمامة العلم وراية الثقافة(.
ويقــول )بريفولــت( فــي كتابــه )تكــوين

وغرب ـا إﻻ بفﺿــل مــا أخــذوه مــن ﺣﺿــارة
ً

اﻹنســانية() :العلــم هــو أعظــم مــا قــدمت

المســ لمين وعلــومهم عــن طريــﻖ صــقلية،

الﺣﺿارة العربية إلـى العـالم الﺣـديث ،ومـع

واﻷنــدلس ،والﺣــروب الصــليبية ..فكانــت

أنه ﻻ توجد ناﺣية واﺣـدة مـن ـن واﺣي النمـو

وإمامـا للعـالم
الدولة اﻹسﻼمية بﺣـﻖ أسـتاذًا
ً

اﻷوروبـــي إﻻ ويلﺣـــظ فيهـــا أثـــر الثقافـــة

الﺿال ،واﻹنسانية الﺣائرة.

اﻹسﻼمية النافذ ،إﻻ أن أعظـم أثـر وأخطـره

وإلــيكم شــهادة المنصــفين مــن فﻼســفة

هو ذلك الذي أوجد القوة التي تؤلـف العامـل

الغــــرب علــــى عظمــــة المجــــد العلمــــي

البارز الدائم فـي العـالم الﺣـديث ،والمصـدر

والﺣﺿــاري الــ ذي أﺣــرزه المســلمون فــي

اﻷعلـــى ﻻنتصـــاره أعنـــى العلـــم الطبيعـــي

فترات طويلة من التاريخ:

والـروح العلميـة ،وهــذه الﺣقـائﻖ مؤداهــا أن

 -يقول )شريستي( في ﺣديثـه عـن الفـن

اﻻسﻼم دين بناء ﺣﺿاري(

اﻹســﻼمي) :ظلــت أوروبــا نﺣــو ألــف ســنة

 -ويقول )أبو شبكة( فـي كتابـه )روابـط



الفكر والـروح بـين العـرب والفرنجـة() :إن



زوال الﺣﺿــارة العربيــة كــان شــؤ ًما علــى



إسبانيا وأوروبا ،فاﻷندلس لم تعرف السـعادة



إﻻ في ظل العرب ،وﺣالما ذهب العرب ﺣ ّل

علمية  .....بينما كان العلماء فـي أوروبـا –

واﻹنســـانية؛ ليســـاهم فـــي بنـــاء الﺣﺿـــارة

الدمار مﺣل الثراء والجمال والخصب(

في القرون الوسطى – يقتلون فـي السـ اﺣات

اﻹنسانية كل من ينﺿوي تﺣت راية اﻹسﻼم

نهـــارا لجـــرأتهم العلميـــة
جهـــارا
العامـــة
ً
ً

بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم ولغـاتهم،

والفكرية!

وشعاره في ذلـك قولـه تبـارك وتعـالى :إِ ﱠن

 ويقــول )هـ ــ  ،ر  ،جــب( فــي كتابــه)اﻻتجاهات الﺣديثة في اﻹسﻼم( في معرض
المذهب التجريبي الذي قـام عليـه كـل العـالم
اﻷوروبي  ،والذي هو تراث إسﻼمي أصـيل
 .....يقول ما نصه) :أعتقـد أنـه مـن المتفـﻖ
عليه أن المﻼﺣظة التفصيلية الدقيقة التي قـام

ولكــن مــا هــو الســـر فــي هــذا الـــدفع
الﺣﺿاري ،واﻹشراقة العلمية؟
الســر كــامن فــي المبــادئ التــي انطــوت
عليها شريعة اﻹسﻼم الخالدة:

بها الباﺣثون المسلمون قد ساعدت على تقدم

)أ( ذلك ﻷن اﻹسﻼم روح ومادة ،وديـن

المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة ،وأنه

ودنيـــا فلعبادتـــه ،ومعامﻼتـــه ،وتشـــريعاته

عن طريـﻖ هـذه المﻼﺣظـات وصـل المـنهج

آثارا واﺿـﺣة
اﻻجتماعية ،وأﺣكامه الدنيوية ً

التجريبي إلى أوروبا في العصور الوسطى(

في بناء الﺣﺿارة اﻻنسانية؛ وشعاره في ذلك

 -يقــول )فيكتــور روبنســون( بعــد كــﻼم

ﱠار
قولــه تعــالىَ  :واب َْتــ ِغ فِي َمــا َآتــاكَ ﱠ ُ الــد َ

طويل في موازنته بين الﺣﺿـارة اﻹسـﻼمية

َصـــي َبكَ ِمـــنَ الـــ ﱡد ْن َيا
نس ن ِ
ْاﻵ ِخـــ َرة َ ۖ َو َﻻ َتـــ َ

في اﻷندلس ،وﺣﺿـارة أوروبـا فـي القـرون

ت
ﺿـ ـ َي ِ
)القصـــص ،(٧٧ :وقولـــهَ  :فـ ـإِذَا قُ ِ

الوســطى .....) :وكــان أشــراف أوروبــا ﻻ

ض َوا ْبتَغُ ـوا ِم ـن
ﱠ
الص ـ َﻼة ُ فَانت َِش ـ ُروا ِف ـي ْاﻷ َ ْر ِ

يستطيعون توقيع أسـمائهم بينمـا كـان أطفـال

ﺿ ِل ﱠ ِ) الجمعة.(١٠ :
فَ ْ

المســلمين فــي قطبــة يهبــون إلــى المــدارس؛

)ب( وﻷنــــه يــــدعو إلــــى المســــاواة

أ َ ْك َر َم ُك ْم عِن َد ﱠ ِ أ َ ْتقَا ُك ْم) الﺣجرات.(١٣ :
)ج( وﻷنه دين اﻻنفتـاح والتعـارف إلـى
كل اﻷمم والشعوب ،وشعاره فـي ذلـك قولـه
اس ِإ ﱠنا َخلَ ْق َنا ُكم ِ ّمن
تبارك وتعالىَ  :يا أ َ ﱡي َها ال ﱠن ُ
ذَ َكـــ ٍر َوأ ُ َ
نثـــى َو َج َع ْل َنـــا ُك ْم ُ
شـــعُوبًا َو َق َب ِائـــ َل
ارفُوا ۚ) الﺣجرات.(١٣ :
ِلتَ َع َ
وبناء على هـذا النـداء :انفـتح المسـلمون
على غيرهم ،واستفادوا من ﺣﺿارات اﻷمم،
فتكونــت لــديهم خبــرات واســعة فــي شــتى
المجــاﻻت الصــناعية والتجاريــة والزراعيــة
والفنيـــة ،فصـــهروها فـــي بوتقـــة اﻹســـﻼم،
فجاءت الﺣﺿارة فيما بعد مطبوعة بطابعـه،
وممهورة بخاتمه.

وكان رهبان أوروبا يلﺣنون في تـﻼوة سـفر
الكنيسة بينما كان معلمـو قرطبـة قـد أسسـوا
مكتبــــة تﺿــــارع فــــي ﺿــــخامتها مكتبــــة
اﻹسكندرية العظيمة (......
إن هــذه اﻷقــوال وأقـ ً
ـواﻻ كثيــرة غيرهــا
تؤكد لنا بوﺿـوح مـا انطـوى عليـه اﻹسـﻼم
من قـوة دفـع ﺣﺿـارية ،ومـ ن إشـراقة نـور

قال رسول ﷲ ) :أتيت لمـا أسـري بـي
على موسى عنـد الكثيـب اﻷحمـر وهـو قـائم
يصلي في قبره(.
 -رواه النسائي في سننه -






أعلنت اﻷمم المتحدة ،في  ٤يناير ٢٠٢٢م ،إغﻼق أو تقليص برامج
إغاثية حيوية في اليمن ،نتيجة نقص التمويل.
وقال مكتب اﻷمم المتحدة لتنسيق الشؤون اﻹنسانية في اليمن ،عبر
"تويتر"" :نتيجة نقص التمويل ،تضطر وكاﻻت إغاثية إلى إيقاف أو
تقليص برامج إغاثية حيوية ،بما في ذلك برامج في مجاﻻت الغذاء
والتغذية والصحة والمياه".
وأضاف" :هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخﻼت
منقذة لﻸرواح للمﻼيين الذين يعتمدون على المساعدات اﻹنسانية".
ووفقا ً لﻸمم المتحدة" ،تم تمويل خطة اﻻستجابة اﻹنسانية لليمن ٢٫١
مليار دوﻻر ،بنسبة  ٪٥٥من التمويل المطلوب".
تأتي هذه التخفيضات في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لﻸسر اليمنية التي تعتمد على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج اﻷغذية العالمي للبقاء
على قيد الحياة.
في اﻷشهر الثﻼثة اﻷخيرة في ٢٠٢١م ،ارتفعت نسبة النقص في استهﻼك الغذاء اﻷمر الذي أثر على نصف جميع اﻷسر ،حيث أدى انخفاض
قيمة العملة والتضخم المفرط إلى دفع اﻻقتصاد إلى اﻻنهيار تقري ًبا.
وأفاد برنامج اﻷغذية العالمي بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف ،في معظم أنحاء اليمن في ٢٠٢١م ،مع استمرار القتال عبر
خطوط المواجهة المتعددة في إجبار العائﻼت على الفرار.
مع تخفيض المساعدات الغذائية ،ستحصل العائﻼت بالكاد على نصف الحد اﻷدنى من الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها برنامج اﻷغذية
العالمي.
وبدون الحصول على تمويل جديد ،سيكون من غير الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل ،وفقًا للوكالة اﻷممية .وقد يؤدي
ضا تقليل عﻼج سوء التغذية والتغذية المدرسية بالنسبة لﻸطفال.
هذا إلى قطع الناس عن برامج المساعدة الغذائية تما ًما .وقد يتم أي ً
إن مخزون برنامج اﻷغذية العالمي في اليمن ينضب بشكل خطير ،في وقت تستنفد فيه ميزانيات اﻷزمات اﻹنسانية حول العالم إلى أقصى
طاقاتها.
ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ،إذ يحتاج  % ٨٠من الشعب اليمني -أي أكثر من  ٢٤مليون شخص -إلى شكل من أشكال المساعدة
اﻹنسانية والحماية ،ويواجه أكثر من نصف سكان اليمن ،أي  ١٦٫٢مليون شخص ،الجوع الحاد ،فيما يعيش  ٥٠ألف يمني في ظروف شبيهة
بالمجاعة ،فيما  ٥مﻼيين على بعد خطوة واحدة منها ،حسب اﻷمم المتحدة.
وقالت اﻷمم المتحدة :إن نصف اﻷطفال دون سن الخامسة ) ٢٫٣مليون( معرضون لخطر سوء التغذية.



حذرت اﻷمم المتحدة من أن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع ،بسبب الجفاف في هذا البلد الذي دمرته حرب مستمرة منذ
عقود ،بعد تراجع هطول اﻷمطار لثﻼثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسع رابع.
تتوقع اﻷمم المتحدة أن تزداد اﻷزمة سو ًءا مع احتياج  ٤٬٦مﻼيين شخص إلى مساعدات غذائية بحلول مايو ٢٠٢٢م ،حيث تشهد
البﻼد شحا في اﻷمطار لثﻼثة مواسم متتالية ،اﻷمر الذي لم يحدث منذ  ٣٠عا ًما.
دفع نقص الغذاء والمياه والمراعي بالفعل  ١٦٩ألف شخص إلى مغادرة منازلهم ،وقد يصل العدد إلى  ١٬٤مليون في غضون ستة
أشهر ،وفق ما ذكرت اﻷمم المتحدة في بيان.
قال آدم عبد المولى منسق اﻷمم المتحدة للشؤون اﻹنسانية في البﻼد لوكالة فرانس برس" :قد نواجه كارثة غير مسبوقة" ،وتوقع
تعرض  ٣٠٠ألف طفل دون سن الخامسة لسوء تغذية حاد في اﻷشهر المقبلة .وأضاف" :سيقضون إذا لم نساعدهم بسرعة" ،فيما
ناشدت اﻷمم المتحدة تقديم تبرعات بقيمة  ١٬٥مليار دوﻻر لتمويل اﻻستجابة لﻸزمة.
وتقول اﻷمم المتحدة :إن نحو  ٧٬٧مﻼيين شخص ،أي ما يعادل نصف سكان الصومال ) ١٥٬٩مليون( ،سيحتاجون إلى المساعدة
اﻹنسانية والحماية في العام ٢٠٢٢م ،أي بزيادة نسبتها  ٪٣٠في عام واحد.
يرزح ما ﻻ يقل عن سبعة من كل عشرة صوماليين تحت خط الفقر ،فيما أدى شح اﻷمطار إلى تعطيل المحاصيل بشدة وأثر أيضًا
على المجتمعات التي تعتمد على تربية المواشي .ويترافق ذلك مع تضخم مرتفع.
وقالت وزيرة الشؤون اﻻنسانية وإدارة الكوارث الصومالية خديجة ديري" :الخطر كبير لدرجة أنه بدون مساعدات إنسانية فورية،
سيموت أطفال ونساء ورجال جو ًعا في الصومال".
في نوفمبر الماضي ،أعلنت الحكومة الصومالية أن الجفاف يمثل ،حالة طوارئ إنسانية .كذلك ضرب الجفاف والفيضانات في
الفترة اﻷخيرة كينيا وجنوب السودان؛ مما أسفر عن نفوق قطعان وتدمير المراعي والمحاصيل.
ويخشى أن يؤدي الشح في المياه والغذاء إلى نشوب نزاع بين المجتمعات المحلية للحصول على الموارد.

التقى رئيس الوزراء اﻹسرائيلي نفتالي بينيت يوم  ١٣ديسمبر ٢٠٢١م ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد غداة وصوله في أول
صا في المجال اﻻقتصادي.
زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الدولة الخليجية ،ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين خصو ً
وقال مصدر في الوفد المرافق لبينيت :إنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين في مجاﻻت التكنولوجيا والثقافة واﻻستثمارات،
وركزت اﻻجتماعات على تعزيز التعاون في العديد من القضايا وتركز على التجارة بين البلدين.
وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء اﻹسرائيلي للصحافة العربية أوفير جندلمان الزيارة على حسابه على تويتر بـ"الحدث التاريخي".

كما التقى العاهل اﻷردني ،الملك عبدﷲ الثاني ،وزير الدفاع اﻹسرائيلي بيني غانتس ،في العاصمة ع ّمان ،يوم  ٥يناير ٢٠٢٢م.
وشدد العاهل اﻷدرني ،خﻼل اللقاء ،على "ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في اﻷراضي الفلسطينية".
وقالت وكالة اﻷنباء اﻷردنية :إن لقاء العاهل اﻷردني وغانتس تناول "عد ًدا من القضايا الثنائية ،وسبل تعزيز اﻷمن واﻻستقرار في
المنطقة" ،وأضافت أن الملك عبدﷲ شدد "على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في اﻷراضي الفلسطينية ،واتخاذ جميع الخطوات
الﻼزمة لذلك ،من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السﻼم العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع اﻹسرائيلي :إن غانتس "شدد خﻼل اللقاء على اﻷهمية اﻹستراتيجية للعﻼقات الوثيقة بين
إسرائيل واﻷردن والتي تسهم في أمن البلدين" ،وناقش وزير الدفاع والملك اﻷردني ،وفق البيان "قضايا اﻷمن والسياسة" ،وقد "شكر
وزير الدفاع الملك اﻷردني على جهوده للحفاظ على اﻻستقرار في المنطقة وتعزيز السﻼم والتطبيع".








كان الترند اﻷول في وسائل اﻹعﻼم ومواقع التواصل اﻻجتماعي في
مصر مطلع العام الجديد هو قضية طالبة اﻷزهر بسنت خالد شلبي ،ابنة
كفر الزيات بمحافظة الغربية ،والتي انتحرت بعد أن فبرك لها بعض أبناء
صورا إباحية ونشروها في محيطها.
قريتها
ً
الطالبة فضلت اﻻنتحار بعد أن فشلت في إقناع من حولها بأن هذه
الصور ﻻ تخصها.

ما بﲔ السطور

الحقيقة إن قضية طالبة الغربية تدفعنا إلى فتح ملف في غاية الخطورة،
وهو نوع الجرائم الجديدة التي نشهدها في هذا العصر ،بعد التطور
التكنولوجي الرهيب الذي نشهده في العقدين اﻷخيرين.
بداية ﻻ بد أن نوضح أننا في زمان كل شيء فيه يسهل فبركته؛ حتى
الفيديو ،وحتى البث المباشر ،وقد استخدمت هذه التقنيات بكثرة في أحداث
الثورات الماضية في العالم العربي من قبل مخربي الداخل ومتآمري
الخارج.
أما اﻵن فالتكنولوجيا أصبحت متوفرة في يد الجميع ،وكل أبنائنا وأقراننا
معرضين لهذا التزييف الذي يصعب تمييز حقيقته إﻻ من خﻼل
المتخصصين.
يستخدم المبتزون هذه اﻷيام تقنية التزييف العميق أو ما تعرف بـ"الديب
فيك" ،وهي تقنية من تقنيات الذكاء اﻻصطناعي ،والتي تستخدم ﻹنتاج
فيديو أو التعديل على محتواه بشكل كامل.
تسمية هذه التقنية تعود إلى حساب في موقع التواصل اﻻجتماعي ريديت
 Redditوكان الحساب يحمل اسم  ،deepfakesحيث كان يستخدم
تقنيات الذكاء اﻻصطناعية للتعلم العميق من أجل العبث بوجوه النجوم
والمشاهير وإدخال وجوههم في فيديوهات ﻻ عﻼقة لهم بها.
بعد ذلك تم استخدام تقنية الديب فيك ،ﻹنشاء مقاطع فيديو إباحية ،لكنها
كانت ﻻ تستخدم إﻻ من المحترفين لتزييف فيديوهات للمشاهير فقط.
مع تقدم التكنولوجيا ،ظهرت أيضًا العديد من اﻷدوات سهلة اﻻستخدام
بدون شراء أو ترميز ،أتاحت للمستخدمين تجريد المﻼبس من أجساد النساء
في الصور.
لكن رغم أن هذه الخدمات تم حجبها ،لكن بعض المواقع التي تقدم
اﻷكواد مفتوحة المصدر ما زالت تعرضها بأشكال عدة ،وتستقبل مﻼيين
الزيارات شهريا.
اﻵن أصبحت هناك العديد من المواقع تدعوك ببساطة لرفع صورة
للشخص المستهدف ،ثم يعرض لك عدد من الفيديوهات اﻹباحية المناسبة
لصورته تتراوح مدتها ما بين  ٥-٣دقائق.
بعد اختيار الفيديو يطلب منك الموقع دفع مقابل الخدمة ،حيث يتراوح
دوﻻرا.
ثمن الفيديو الواحد ما بين ٥٠-٣٠
ً
بهذا المبلغ تستطيع أن تقوم بإنتاج فيديو فضيحة لشخص ما باستخدام
تقنية التزييف العميق ،سواء كان ذلك امرأة ،أو رجل يتم وضعه في فيديو
للشواذ.
في الماضي كان هناك مشكلة في إيجاد صور من زوايا عدة للشخص

المستهدف ،اﻵن تعتبر مواقع التواصل اﻻجتماعي كنز صور للمبتزين،
حيث يسهل عليهم أخذ عدة صور للشخص المستهدف ومن زوايا مختلفة
وفي إضاءات مختلفة ،ﻻستخدامها في هذه الفيديوهات.
وفي حالة عدم وجود صور على مواقع التواصل يتم الوصول إليها
باختراق الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي للشخص المستهدف.
رغم أن الفيديوهات يسهل كشفها لدى المحترفين الذين يميزون اﻹضاءة
وزاوية تحرك الوجوه ،إﻻ أن المشاهد العادي قد ﻻ يستطيع التمييز،
وبالتالي ينخدع بالفيديو المفبرك ويظن أنه حقيقي ،كما أن العديد من عامة
الناس غير مدركين لوجود مثل هذه التكنولوجيا ،لذلك عند استخدام الصور
منخفضة الجودة ﻻ يستطيعون إدراك أنها مفبركة.
يجادل بعض الخبراء بأن جودة التزييف العميق ﻻ تهم؛ ﻷن الخسائر
النفسية للضحايا يمكن أن تكون هي نفسها سواء تم اكتشاف تزييف الفيديو
أم ﻻ.
عواقب انتشار مثل هذه الفيديوهات مدمرة بالنسبة للنساء والفتيات
المستهدفات ،حيث تشوه سمعتها في محيطها ،أو تحرمها من زوجها
باعتبارها خائنة ،ولصعوبة تعقب هذه الفيديوهات وحذفها ،تصاب بعض
النساء بالصدمة ،مما يصعب من قدرتها على التعافي من اﻷزمة ،وبعضهن
يلجأن لﻼنتحار باعتباره منفذ هروب من اﻷزمة.
أما استخدام فيديو مفبرك لرجل ،فهو يهدف لتشويه سمعته وابتزازه
وتعريضه للمساءلة القانونية.
 -١تأكد أنك إن خضعت لﻼبتزاز جزئيا فسيطلب المبتز المزيد فتزداد
الورطة.
فورا؛ حتى ﻻ تتعرض للمزيد من الضغط
المبتز
مع
اﻻتصال
أوقف
-٢
ً
والخدع النفسية.
صا قريبًا منك تثق فيه – يفضل أن يكون من العائلة بالتأكيد
 -٣أخبر شخ ً
– لتقديم الدعم ومساعدتك على التفكير ومحاولة التدخل لحل المشكلة.
 -٤تأكد من تأمين كل حساباتك اﻹلكترونية من اﻻختراق.
صورا أو فيديو بالفعل ،فﻼ
 -٥إن كنت شاركت المبتز معلومات أو
ً
تحذف أي شيء؛ هذا بمثابة دليل قانوني على نطاق اﻻبتزاز ومدته وجدوله
الزمني.
فورا.
 -٦تواصل مع محامي وأبلغ الجهات اﻷمنية ً
هذا الكﻼم نعرضه؛ حتى ننير عقول قرائنا اﻷعزاء ،حتى إذا ما حورب
أحد رموز دولتنا أو دعوتنا في يوم من اﻷيام بهذه التقنيات  -سواء كانت
صورا أو فيديوهات أو محادثات ملفقة -بهدف تشويه سمعته ،نكون على
ً
بينة من أمرنا؛ ﻷنها ستزداد الفترة المقبلة بشكل كبير.
من الضروري أن نقوم بتوعية أطفالنا الصغار ،وأﻻ نكثر من نشر
صور شخصية في مناسبات عدة ومن زاوية تصوير مختلفة على مواقع
التواصل ،وأن نقدم المساعدة ﻷي شخص في محيطنا يتعرض لمثل هذا
اﻻبتزاز ،فنسبة فبركة هذه الصور اﻵن أكبر من نسبة أنها حقيقة ،فﻼ
نتسرع في رمي إنسان بريء بالباطل فيكون ذلك سببًا في انتحاره ،كما
فعلت طالبة اﻷزهر.







ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

قيل لعبد ﷲ بن الحسن  :إن فﻼ ًنا غ ﱠيرته الوﻻية!!.

 -يا من أل ﱠم بجناب الجﻼل ،احفظ ما ﻋرفت ،واكـتم مـا

تغيـر لهـا ،ومـن
فقال :من ولﻰ وﻻية يراها أكبـر منـه ﱠ
ولﻰ وﻻية يرى نفسه أكبر منها لم يتغ ﱠير لها.

اســتودﻋت ،واﻋﻠــم أنــك قــد رشــحت ﻷمــر فــافطن لــه ،وﻻ



ترض لنفسك أن تكون خائ ًنا ،فمن يؤ ِ ّد اﻷمانة فيما استو ِدع،

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم

در الناس باﻹبعاد واﻹهانة.
أخﻠَ ُﻖ الناس بسمة الخيانة ،وأج ُ

رضوان ﷲ ﻋﻠيه:

 ﻻ تعامل العامة فيمـا أ ُنعـم بـه ﻋﻠيـك مـن العﻠـم ،كمـاتعامل الخاصة ،واﻋﻠم أن

ســو ِل ﱠ ِ َ ،وأ َ ْبــدَا ُل
صــ َو ُر َر ُ
 آ ُل ا ْل َعــزَ ائ ِِمُ :هــ ْم ُش َهدَاءِ َ ،وأ َ ْت ِق َيا ُء ا ْل ُمـؤْ مِ نِينَ َ ،وأَ ْوتـَ ا ُد ا ﱠ
ص ِ ّديقِي َنَ ،وال ﱡ
لشـ ِري َعةِ،
ال ِ ّ

ً
أسرارا
رجاﻻ أودﻋهم
سبحانه
ً

خفيـة ،ومــنعهم ﻋــن إشــاﻋتها ،واذكــر قــول العبــد الصــالح
ﱠ

صا ِبي ُح اﻵخِ َرةِ.
َو ُ
س ُر ُج ال ﱡد ْن َياَ ،و َم َ

ﻋﻠَﻰ أَن تُعَ ِﻠّ َم ِن مِ ﱠما ﻋُﻠّ ِْمـتَ
لموسﻰ وقد قال لهَ  :هلْ أَتﱠ ِبعُكَ َ

شـ ـ َرابُ ُه ُم ا ْل َم َح ﱠبـ ـةَُ ،ونُ ْ
طقُ ُهـ ـ ُم ا ْلحِ ْك َمـ ـةُ،
 -آ ُل ا ْل َعـ ـزَ ائ ِِمَ :

َصـ ِب ُر
فت ْ
ي َ
صـبْرا ً * َوك َْيـ َ
ُر ْشدا ً * قَا َل إِ ﱠنكَ لَن ت َْسـتَطِ ي َع َم ِعـ َ

َو َن َ
ظ ُرهُ ُم ا ْل ُمشَا َه َدة ُ.

ﻋﻠَﻰ َما لَ ْم تُحِ ْ
ط ِب ِه ُخبْراً) الكهف.(٦٨ - ٦٦ :
َ

 آ ُل ا ْل َعزَ ائ ِِم :ﻻَ َيتَقَ ﱠد ُم ُه ْم أَ َح ٌد فِي اﻷ َ ْخ ِذ ِبا ْل َعزَ ائ ِِم؛ ﻷ َ ﱠن ُهـ ْمضـاهُ ،فَ ُهـ ْم
ارﻋُونَ ِإلَ ٰﻰ َما يُحِ ﱡبهُ َو َي ْر َ
ارفُونَ ِبا ﱠ ِ ،ا ْل ُم َ
س ِ
هُ ُم ا ْل َع ِ



شـ ِري َعةً،
ﻋزَ ائ ِِم اﻷ َ ْﻋ َما ِل َ
ﻋزَ ائ ِِم اﻷَحْ َوا ِل َحقِيقَةًَ ،و َﻋﻠَ ٰﻰ َ
َﻋﻠَ ٰﻰ َ
ص َوال ﱡ
ش َب ِه َوقَا َل :أ َ َنـا ِمـ ْن آ ِل
ﻋﻠَﻰ ﱠ ِ َم ْن أَ َخذَ ِبا ﱡ
لر َخ ِ
ب َ
َو َكذَ َ

إن كنت فﻰ الصﻼة فاحفظ قﻠبك ،وإن كنت فـﻰ الطعـام
فاحفظ حﻠقك ،وإن كنت فﻰ بيت الغير فـاحفظ ﻋينيـك ،وإن

ا ْل َعزَ ائ ِِم.

كنت بين الناس فاحفظ لسانك ،واذكـر اثنـين ،وانـس اثنـين.

 ثَﻼَ ُت اﻷ َ ْن ِب َياءِ َي ُم ﱡن ﱠ ُ ِب َها َﻋﻠَ ٰﻰ آ ِل
صفَا ٍ
صفَا ِ
ت مِ ْن ِ
ث ِ
ﻖ
سانٌ نَاطِ ٌﻖ ِبا ْلحِ ْك َمـةَِ ،و َحـا ٌل َيجْ َمـ ُع قُ ُﻠـ َ
ا ْل َعزَ ائ ِِمِ :ل َ
وب ا ْلخ َْﻠـ ِ
ﻖَ ،و َم ْيﻠُ ُه ْم ِإلَﻰ التﱠﺄ ْلِيفِ .
َ
ﻋﻠَﻰ ا ْل َح ّ ِ

أما الﻠذان تـذكرهما :فـا  ،والمـوت ،وأمـا الﻠـذان تنسـ اهما:
فإحسانك فﻰ حﻖ الغير ،وإساءة الغير فﻰ حقك.







يا بنى :معلوم أن ﷲ تعالى خلق اﻹنسان
ﻻستعمار اﻷرض ،ولعبادته  ،وللخﻼفـة
عنه سبحانه – ولما كانت تلك الحكم الـثﻼث
تقتضــى أن يكــون اﻹنســان بفطرتــه مــؤهﻼً
ﻷرقى درجات الكمال ،عنايةً مـن ﷲ تعـالى
بــه ،وفض ـﻼً منــه ســبحانه ،أو ُم َع ـدا للــدرك
اﻷسفل من النار بحسب ميوله عـدﻻً مـن ﷲ



تعالى.
والمؤهلـــون ﻷعلـــى الـــدرجات أبـــرار
ومقربــون ،والمقربــون يتفاضــلون عنــد ﷲ
تعــالى بحســب القــرب منــه  – فــأرفعهم
العليـة
وأعﻼهم من ج ﱠمله ﷲ تعـالى بصـفاته
ﱠ
مـــن الرحمـــة والرأفـــة والصـــبر والشـــكر
واﻹحســــان والوﻻيــــة والعنايــــة والحفــــظ
وغيرها ،من باقى صفاته ؛ حتى يحصل
التقرب إليه سـبحانه بمـا هـو منـه  ،وإذا
تفضــل ﷲ بتلــك الصــفات علــى عبـ ٍد جمعــه
صه – تقدست ذاتـه
عليه وجمع به عباده وخ ﱠ
– بصفاته العليﱠة من العلـم والبيـان والحكمـة
والهداية واﻹكرام والعزة ،وبقـدر مـا تفضـل
ﷲ به عليه من تلك المعانى يكون قربـه مـن
ﷲ تعــالى ،واتصــاله بــه ؛ حتــى يج ِ ّملَ ـه
بالقوة على تحمل مواجهتـه سـبحانه والتلقـى
منــه ،وشــهود مــا ﻻ تقــوى المﻼئكــة علــى
شــهوده ،فض ـﻼً عــن بنــى اﻹنســان ،وأكمــل
ى أولـو العـزم مـن
الناس فى هذا المقـام العلـ ِ ّ
الرســـل صـــلوات ﷲ وســـﻼمه علـــى نبينـــا
وعلــيهم ،ثــم يلــيهم اﻷنبيــاء ،فورثــة الرســل
صـــلوات ﷲ وســـﻼمه علـــيهم ،ثـــم اﻷمثـــل
فاﻷمثل.


ل ﱠما كانت تلك الكمـاﻻت مـع تفاوتهـا لهـا



نهايات هى غايتها ،وتلـك النهايـة هـى غايـة

مشــد ًدا عليــه بقولــه  :فَ َم ـن َي ْكفُ ـ ْر َب ْع ـ ُد
عذّ ُِبـهُ أ َ َحـدًا ِ ّمـنَ
عـذَابًا ﻻﱠ أ ُ َ
عذّ ُِبـهُ َ
مِ ن ُك ْم َفـإِ ِّنى أ ُ َ

على جمع المال وادخـاره ،ويسـارعون إلـ ى

العليا والخصوصية الكبرى التى يخـتص ﷲ

ْال َعالَمِ ينَ ) المائدة.(١١٥ :

بها فر ًدا واح ًدا هو خير عباده لديـه وأعـزهم



ـارا ،وهــم
اﻷمــراء واﻷغنيــاء ولــو كــانوا كفـ ً

عليه وأقربهم منـه ،يقيمـه ﷲ تعـالى مقامـه،

وهــذا الفــرد المــراد لــذات ﷲ ســبحانه،

يفتتح به سبحانه اﻹيجاد فيكون أول مخلوق،

الحبيــب المصــطفى

تعــالى ،افتتحــه 

ويختتم به معانى الكمال والجمـال والجـﻼل؛

نـور يجعلـه
لذلك كان ﻻ بد للسـالك مـن ٍ

حتـــى يبـــين ســـبحانه بـــه  مـــا يحبـــه

بأكمــل مــن تلــك الكمــاﻻت وأعلــى منهــا،

ﷲ تعالى له تستبين به تلك الرذائـل استبا ـن ـةً

فتفضل سبحانه عليه بما لم يتفضـل بـه علـى

ً
ويرضــاه ،عقيــدةً وقــوﻻً ،وعبــادةً
وأخﻼق ـا،

أحد من أولى العزم إعﻼ ًما منه بمنزلته لديـه

تجعل القلب ينقبض منها ،قال تعـ الىَ  :كـﻼﱠ
َل ـ ْو تَ ْعلَ ُم ـونَ ع ِْل ـ َم ْال َي ِق ـ ِين* لَتَ ـ َر ُو ﱠن ْال َج ِح ـ َيم

أقامه مقا ًما لم يق ْم فيه أح ًدا من أولـى العـزم،

)التكاثر ،(٦ -٥ :وقال تعـالىَ  :و ُهـ َو َم َع ُكـ ْم
أَيْنَ َما ُكنتُ ْم) الحديد ،( ٤ :فمن جعل ﷲ لـه

الفضل العظيم من ﷲ تعـالى ،وهـى المنزلـة

ومعـ امﻼت وأحــواﻻً ،ويحفــظ مــا تفضــل بــه

 ،ودليﻼً على أنه حبيب ﷲ تعـالى الـذى

يرتكبونهــا ،فتــرى علمــاء الــدنيا يحرصــون

يعلمون أن تلـك اﻷعمـال تغضـب ﷲ تعـالى
وﻻ يبالون.

عليه باق ًيا بقا ًء لذكره ،محفو ً
ظا بمـن اجتبـاهم
حفظــا لكرامتــه  ،ودﻻل ـةً
ً
مــن أوليائــه

ولمـا كانــت عنايــة ﷲ بــه  تقتضــى أن
ﱠ

علـــى أنـــه الفـــاتح الخـــاتم ،وهـــذا اﻹنســـان

تكــون تلــك الكمــاﻻت بقدرتــه  ،ومتــى

المخصوص بهذا الفضل العظيم الممنوح كل

ض ـاح
يهـ ﱡم بعم ـ ٍل يوجبهــا شــر ً
عا ،فينفــر ﻻ ِتّ َ

تعلقــت القــدرة بكــائن أبرزتــه مهمــا كــان،

تفرد بهـا دون غيـره مـن
تلك الكماﻻت التى ﱠ
العــوالم الروحانيــة والملكوتيــة وال ُم ْل ِك ﱠيـ ِة هــو

برهان ربه.

فســجدت العقــول تســلي ًما ،وخشــعت القلــوب

وبيــان رســول ﷲ  لتلــك اﻷشــياء

أنسـا ،ومـن أيـن
تصديقًا ،وابتهجت اﻷرواح ً

سيدنا وموﻻنا محمد بن عبد ﷲ صـلوات ﷲ

الموجبة لغضب ﷲ تعالى إنما هو بيـا ٌن عـن

للعقل أن يبحـث عـن حقيقـ ٍة أبرزتهـا القـدرة

وسﻼمه عليه وآله الكرام ،وأصحابه اﻷخيار

شهود عيان ،وهـذا البيـان يحصـل للسـالكين

اﻹلهية؟ الله ﱠم إﻻ إذا أكرم من سبقت لهم منـه

وورثته اﻷطهار.

إمـا بإلهـام ،أو بعنايـة مـن ﷲ
إلى ﷲ تعالى ،ﱠ

الحســنى بشــميم هــذا العبيــر أو بــذوق هــذا

تعــالى تمنعــه عــن عمــل تلــك المنكــرات ،أو

الطهور.

بتــذكير وعــد ﷲ ووعيــده قــال تعــالى :إِ ﱠن
الش ـ ْي َ
س ـ ُه ْم َ
ِف ِ ّم ـنَ ﱠ
ان
ﱠال ـذِينَ اتﱠ َق ـواْ ِإ َذا َم ﱠ
ط ـا ئ ٌ
ط ِ

ولتلك المعانى اقتضت الحكمة اﻹلهية أن
يشهده ﷲ ما له عنده  ،ليعلم حـق اليقـين
منزلته من ﷲ تعالى ،فضـﻼً مـن ﷲ افتتحـه
به من غير سؤال ،وطلبه إليه من غير طلب
منه  كما حصـل مـن أولـى العـزم مـن
نوحـا  سـأل ﷲ فلـم
الرسل غيره؛ فإن ً
يجبه ،قالِ  :إ ﱠن ا ْب ِنـى ِمـ ْن أ َ ْه ِلـى َو ِإ ﱠن َو ْعـدَكَ
ا ْل َحـ ﱡق) هــود ،( ٤٥ :والخليــل  ســأل
ﷲ تعالى أن ير َيه كيـف يحيـى المـوتى فقـال
ســبحانه :أ َ َو َلــ ْم ُتــؤْ مِ ن) البقــ رة،( ٢٦٠ :

نورا يبلغ به اليقيـن يرى الجحيم جل ﱠيةً ع ـن دما
ً

َتــذَ ﱠك ُرواْ) اﻷعــراف ،( ٢٠١ :أو برعايــة
بيﱠنت لك حكمة اﻹسراء بالنسـبة لرسـول
ﷲ  ،وله حِ َك ٌم أخرى تتعلق بنـا ،وهـى
مسلم مطالبٌ بالسفر إلى الحـق ،
أن كل
ٍ
ً
طريقـــا
وهــــذا الســــفر يســــمى ســــلو ًكا أو
اصطﻼ ًحا.

معيﱠة ﷲ للعبد ،وسالك فى طريـق ﷲ تعـالى
لم تنكشف له شناعة وبشاعة تلـك المنكـرات
يجب عليه أن يتوب من دعوى السلوك ،وإ ﱠن
ـس
الســالك علــى طريــق يفــارق فــى كــل نفـ ٍ
بعض آثار الطريق ومعالمه ،وكذلك السـالك

والمســافر إلــى ﷲ تعـ الى يفــارق فِ َ
ط ـ َرهُ

يفارق فى كل نفس بعض عوائده ومألوفاتـه؛

المهملة ومقتضيات بشريته ،كالحسد والطمع

حتى يخرج من أسوار حظوظه وآماله ،ومن

والحــرص وغيرهــا ممــا هــو ُم ْب ِع ـ ٌد عــن ﷲ

نظـر إلـى تلـك المثــل التـى بيﱠنهـا رســول ﷲ

ٌ
موبـق فـى نـار جهـنم إن لـ م يفار ْقهـا
تعالى،

 :عن الزنا ،وأكل الربا ،ومـال اليتـيم،

 سأل ﷲ مقا ًما فوق الخﻼفة فلم يجبـه،
وقــالِ  :إ ﱠنــا َج َع ْل َن ـاكَ َخل َ
ض
ِيفــةً ِفــى اﻷ َ ْر ِ

السالك باسـتبدالها بأضـدادها مـن محـابّ ِ ﷲ

وعن الداعى إلى الفتنـة ،وال ُم َرائـى وغيـرهم

ومراضيه ،وتلك المفارقـة ﻻ تتسـ ﱠنى للسـالك

بغيـــر الع ِْبـ ـ َرةِ والف ِْكـ ـ َرةِ ُحـ ـ ِر َم ذوق حِ ْك َمـ ـ ِة

ربــ ـه
)ص ،( ٢٦ :وعيســــى  ســــأل ﱠ

بمجرد العلـم بضـرر تلـك العوائـد المذمومـة

اﻹســراء ،وﷲ يمنحنــا عــين العبــرة ،ولســان

المائدة لتطمئن قلوب أصحابه فأجاب سبحانه

ﱠ
فــإن أكثــر الــذين يعلمــون قبحهـــا
عا؛
شــر ً

الحكمة ،وصمت الفكرة ..آمين.

والكليم صـلوات ﷲ وسـﻼمه عليـه سـأل ﷲ
تعـــالى قـــائﻼًَ  :ربّ ِ أ َ ِر ِنـ ـى أ َ ُ
نظــ ْر ِإلَ ْيــكَ 
)اﻷعراف ،(١٤٣ :فلم يجبه سـبحانه ،وداود





علَـى
ابني مستقبل اﻷمة :لقد نَبﱠهَ ﷲ عز وجل بِ َما يُعَانِي ِفـي الحــج ِمـ ْن َم َ
اق ﱠ
السـف َِر ْال ُمـ َؤ ّدِي إلَ ْيـ ِه َ
شـ ّ ِ
َ
َ
ُ
س ِة ْاﻷ َ ْو َ
سبِي ِل ،ث ﱠم أع َْلـ َم
ِب َه ِذ ِه النِّ ْع َمةَ مِ ْن أ ْبنَاءِ ال ﱠ
علَى مِ ْن ُ
سل َ
ان؛ ِليَحْ نُ َو َ
َم ْو ِ
اﻹقَا َم ِة َوأَنَ َ
ض ِع النِّ ْع َم ِة بِ َرفَا َه ِة ْ ِ
ط ِ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
شأ مِ ْنهُ دِينَهَُ ،وبَ َع َ
عـ ﱠز ﱠ ُ بِ َهـا أ ْهـ َل
سولَهُ ،ث ُـ ﱠم بِ ُم َ
بِ ُمشَا َه َدةِ َح َرمِ ِه الذِي أ ْن َ
ث فِي ِه َر ُ
شـا َه َدةِ َدا ِر ال ِه ْجـ َرةِ ال ِتـي أ َ
ع َ
َ
ظ َمـا ُء ْال ُمت َ َج ِّبـ ِرينَ ،
ض َع لَهُ ُ
عتِ ِهَ ،وأَذَ ﱠل ِبنُ ْ
علَ ْي ِه ال ﱠ
ص َيتِ ِه؛ َحتﱠى َخ َ
ص َﻼة ُ َوالس َﱠﻼ ُم أَ ْه َل َم ْع ِ
ص َرةِ َن ِب ِيّ ِه ُم َح ﱠم ٍد َ
طا َ
الضـعْفِ ْال َبـ ِيّ ِن؛ َحتﱠـى
ي َب ْعـ َد
ﱠ
ع َما ُء ْال ُمت َ َك ِبّ ِرينَ  ،إنﱠهُ لَ ْم َي ْنتَش ِْر َ
َوتَذَلﱠ َل لَهُ ُز َ
ع ْن ذَلِكَ ْال َمك ِ
َان ْال ُم ْنقَطِ ِعَ ،و َﻻ َقـ ِو َ
ض ش َْرقًا َوغ َْربًا ﱠإﻻ بِ ُم ْع ِجزَ ةٍ َ
َ
يز.
ظاه َِرةٍ َونَ ْ
ص ٍر َ
ع ِز ٍ
طبﱠقَ ا ْﻷ َ ْر َ
عزيزي مستقبل اﻷمةَ :ا ْعتَبِ ْر  -أ َ ْل َه َمك ﱠ ُ ال ﱡ
ْسـانَهُ
ش ْك َر َو َوفﱠ َقك لِلتﱠ ْق َوى  -إ ْنعَا َمهُ َ
علَيْك فِي َما َكلﱠ َفـكَ ،وإِح َ
إلَيْك فِي َما تَعَبﱠ َدك ،فَقَ ْد َو ﱠك ْلتُك إلَى ف ْ
َاصـ ًحا
صـدُوقًاَ ،ون ِ
علَى بَ ِ
ِط َنتِك َوأَ َح ْلتُك َ
يرتِك بَ ْع َد أَ ْن ُك ْنتُ َلـك َر ِائـدًا َ
ص َ
شفُوقًا ه َْل تُحْ ِسنُ نُ ُهوضًا بِ ُ
َ
وجـبُ
ش ْك ِر ِه إذَا فَ َع ْلت َما أ َ َمـ َركَ ،وتَقَب ْﱠلـت َمـا َكلﱠ َفـك؟ َكـﻼ ﱠإنـهُ َﻻ ي َُولِّيــك نِ ْع َمـةً ت ُ ِ
وجبُ ال ﱡ
ال ﱡ
صلَ َها قَ ْب َل ُ
ي ٍ :ن َِعـ ُم
س ُن ْبـ ُن َ
ف ِبنِ ْع َم ٍة ت ُ ِ
ش ْك َر فِي ْال ُمؤْ تَنَفِ  ..قال اﻹمام ْال َح َ
ش ْك ِر َما َ
ش ْك َر إذَا َو َ
سلَ َ
ع ِلـ ّ
ع ْنهُ.
عفَا َ
علَ ْي ِهَ ،وذُنُوبُ اب ِْن آ َد َم أ َ ْكثَ ُر مِ ْن أ َ ْن ت ُ ْغف ََر؛ ﱠإﻻ َما َ
عانَ َ
ﱠ ِ أ َ ْكثَ ُر مِ ْن أَ ْن ت ُ ْشك ََر؛ ﱠإﻻ َما أ َ َ
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص .[٧٤
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لما أسلم عبد ﷲ بن سﻼم ،كتم إســﻼمه عــن اليهــود فتــرة مــن الــزمن ،ثــم قــال لرســول ﷲ
 :ادع زعماء اليهود وسلهم عن منزلتى عندهم قبل أن يعلموا بإســﻼمى ،فــإنهم إن علمــوا
أنى أسلمت عابونى ،فلما سألهم النبى  عن عبــد ﷲ بــن ســﻼم قــالوا :ســيدنا وابــن ســيدنا،
وحبرنا وعالمنا.
فقال النبى ) :أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون؟(.
فقــال اليهــود :حاشــا  ،أعـ اذه ﷲ مــن أن يســلم .فخــرج إلــيهم عبــد ﷲ بــن ســﻼم ،وقــال
لهم :يا معشر اليهود ،اتقوا ﷲ وآمنوا برسوله الذى تجدونه عندكم فى التوراة ،وإنى قد أسلمت.
شرنا ،وجاهلنا وابن جاهلنا ،وعابوه.
لشرنا وابن ِ ّ
فقال اليهود :كذبت ،وﷲ إنك ﱡ
]البخارى ،كتاب المناقب ،مناقب عبد ﷲ بن سﻼم[

أكدت دراسة بالمركز القـومى للبحـوث أن مسـتخلص
ورق الجوافة لـه دور فعـ ال فـي الوقايـة مـن المضـاعفات
الخطيرة لمرض السكر ،كما أن له فاعلية فى التخلـص
من الشقوق الحرة المدمرة لخﻼيا الكبد والكلى.
كمــا توصــلت الدراســة إلــى أن مســتخلص ورق الجوافــة يحتــوى علـ ى العديــد مــن
صوصـا
دورا مهما كمضادات اﻷكسدة ،خ
ً
العناصر والمركبات الفعالة ،والتي تلعب ً
تلك المركبات العضوية الطيارة مثل مركبات )الباثينول( و)الثايمول(.
كما يحتوى على نسبة عالية من مركبات البولي فينوﻻت والمعروفة بدورها الفعـال
كمضادات لﻸكسدة ،وال ـت ى تعمـل علـ ى وقايـة أعضـاء الجسـم المختلفـة مـن اﻵثـار
السلبية ،كما تساعد فى التخلص من الشقوق الحرة المدمرة لخﻼيا الجسم والتي تنتج
بنسب كبيرة في جسم مريض السكر.
وأثبتت الدراسات أن ورق الجوافة له دور وقائى مهم في حماية أنسجة وخﻼيـا
الكبد والكلى والبنكرياس من السموم ،كما يحمى كرات الدم الحمراء ،ويساعد علـى
الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين بالدم لدى مرضى السكر في المستوى الطبيعـ ى،
كذلك يحافظ مستخلص ورق الجوافة على الكلـى مـن خـﻼل الحفـاظ علـ ى مسـتوى
)اليوريا( و)إنزيم الكرياتينين( بالدم ،باﻹضافة إلى أنه يقى من خمول وتليف الكبـد،

حيث ثبت من الدراسة أنه يحافظ على إنزيمات الكبد في المستوى الطبيعى.



  ١كيلو باذنجان مستطيل صغير - .بصلتان متوسطتان. ثﻼث حبات طماطم كبيرة ٣ - .باقات من البقـدونس- .نصف كوب أرز مصـرى - .ملعقـة طعـام ملـح - .كـوب
زيت زيتون - .بضع فليفﻼت خضـراء - .فلفـل أسـود– .
رشة بهار – .عصير  ٣ليمونات حامض.
ناعمـا ويغسـل ويصـفى – .يفـرم
فرمـا
ً
 يفرم البقـدونس ًناعمـا ويفـرك بـالملح والبهـار – .تفـرم الطمـاطم
البصل
ً
ناعمـا – .يغسـل اﻷرز وتخلـط جميـع المقـادير مـع
فر ًما
ً
اﻷرز وتحرك جيدًا – .يضاف زيت الزيتـون والحـامض
جانبــا – .لكــى يجــوف
إلــى الخلــيط ويحــرك ثــم يتــرك
ً
الباذنجان بسهولة يجب أن يدعك قليﻼً قبـل تجويفـه حتـى
يصبح طريا – .يـزال عنـق الباذنجـان بالسـكين ويجـوف
بمنقرة الخضار – .يحشـى الباذنجـان بخلـيط اﻷرز حتـى
عنقه تقريبًا – .يقطع الفلفل اﻷخضـر ويصـف فـى أسـفل
القــدر ويــرص فوقــه الباذنجــان المحشــو – .يضــاف إلــى
الباذنجان مرق الحشو مع كوب ونصف كوب مـن المـاء.
– يرش قليل من الملح فوق الباذنجان ويوضـع علـى نـار
قوية حتـى يغلـى ويغطـى القـدر – .بعـد أن يغلـى تخفـف
النار وتبقى القدر على النار لمدة ساعتين حتى ينضـج– .
يرفع ليبرد ثم يصف فى طبق ويزين بحلقـات مـن الفلفـل
اﻷخضر الحلو.




كثيرا ،فراح يدفعه بكـل الوسـائل ..فقـد قـال
ً
تعليقًا على قول العﻼمـة الحلـي ـ عنـد ذكـره
لفضائل اﻹمام علي ،والتي أهلتـه لﻺمامـة ـ:

قال القاضي :وعيت هذا ..فهـات المثـال

)إنه كان أشجع الناس ،وبسـيفه ثبتـت قواعـد
اﻹسﻼم ،وتشيدت أركان اﻹيمـان ،مـا انهـزم

الثاني.
قال الميﻼنـي :المثـال الثـاني يتعلـق بمـا
تــواتر مــن النصــوص واﻷدلــة علــى تلــك

في موطن قط() :أما قولـه :إنـه كـان أشـجع
النــاس ،فهــذا كــذب ،بــل كــان أشــجع النــاس
رسول ﷲ . (
)(١

الشــجاعة العظيمــة التــي كــان عليهــا اﻹمــام
علــي ،والتــي هــي ثمــرة تربيــة رســول ﷲ
ً
بطــﻼ فــي كــل
 لــه ..والتــي جعلتــه
المعارك التي خاضها مع رسـول ﷲ ؛
حتى أن كبار المشركين قتلوا على يديه.
قــــال القاضــــي :هــــذا مــــن المعلــــوم
بالضرورة ..وﻻ تزال مجتمعاتنا تـردد هـذا،

وهـ ذه إجابــة عجيبــة ..فــالحلي لــم يكــن
يقصــد أن اﻹمــام علــي أشــجع مــن النبــي
 ..وكيف يقصد ذلك ..وهـو يـردد كـل
حين أن عليا ليس سوى ثمرة طيبة من ثمـار
التربية النبوية ..لكن ابـن تيميـة يغـالط بمثـل
هذه اﻷغلوطات ،ليشوه اﻹمام عليا في نفوس
منافســـا لرســـ ول ﷲ
المســــلمين باعتبــــاره
ً

وتعترف به.
قــال الميﻼنــي :وقــد آلــم هــذا ابــن تيميــة



 ..ﻻ ثمرة من ثماره الطيبة.

ولــم يكتــف بهـ ذا ،بــل راح يغيــر مفهــوم
الشجاعة المرتبط بالمعارك؛ ﻷنه لم يجد فـي
تاريخ أحد من الصحابة مـن يعـدل عليـا فـي
شجاعته وجهاده ،فقال) :وإذا كانت الشجاعة
المطلوبة من اﻷئمة شجاعة القلب ،فﻼ ريـب
أن أبــا بكــر كــان أشــجع مــن عمــر ،وعمــر
أشـجع مـن عثمـان وعلـي وطلحـة والزبيـر،
وكان يوم بدر مع النبي في العريش().(٢
ولم يكتف بهذا ،بل راح ابن تيمية يكذب
كــل اﻷدلــة التاريخيــة التــي تثبــت اﻷدوار
الكبرى التي قام بها اﻹمام علي في مواجهـة
المعتــدين علــى المســلمين ،ســواء فــي غــزاة
)بـــدر( و)أحــــد( و)اﻷحــــزاب( و)خيبـــ ر(
و)حنين( وغيرها) ..(٣وفي المقابل أنكر كـل
مــا ورد مــن اﻷدلــة التاريخيــة علــى فــرار
الكثير من الصحابة بل كبارهم في الغـزوات
المختلفة..
وهكذا يتعامل ابن تيمية مع التاريخ بمثل
ما تعامل مع السنة بمزاجيته التي تجعله يقبل
ما يشاء له هواه ،ويرفض ما يشاء.

قال الميﻼني :المثال الثالـث موقـف ابـن

وهكذا ..وبعد أن شـكك فـي البيعـة التـي

تيمية من خﻼفـة اﻹمـام علـي ،ورده كـل مـا

حصــلت لــه راح يعتبــره ســب ًبا فــي كــل مــا

حصل فيها من فتن إليه ،وكأنه هو من أشعل

حصل لﻸمة في عهده من اضطراب ،فقـال:

نيران الفتن ،ﻻ من سعى ﻹطفائها ،والحفـاظ

)مــن المعلــوم بالضــ رورة أن حــال اللطــف

على الدين الذي راح الطلقاء وأبنـاء الطلقـاء

والمصــلحة التــي كــان المؤمنــون فيهــا زمــن

يتﻼعبون به ،فقد قال مقار ًنا بين الفترة التـي

الخلفاء الثﻼثة ،أعظم من اللطف والمصـلحة

توﻻها اﻹمام علي والفترة التي سـبقته) :مـن

الذي كان في خﻼفة علي زمن القتال والفتنة

المعلوم لكل من عرف سيرة القـوم أن اتفـاق

واﻻفتراق ،فإذا لم يوجد من يـدعي اﻹماميـة

الخلق ومبايعتهم ﻷبي بكـر وعمـر وعثمـان،

فيه أنه معصوم ،وحصل لــه سلطان بمبايعة

أعظم من اتفاقهم على بيعة علي ..وكل أحـد

ذي الشوكة إﻻ علـي وحـده ،وكـان مصـلحة

يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمـان أعظـم ممـا

المكلفين واللطف الذي حصل لهم فـي ديـنهم

اتفقوا على بيعة علي .والـذين بـايعوا عثمـان

ودنياهم في ذلك الزمـان أقـل منـه فـي زمـن

في أول اﻷمر أفضل من الذين بـايعوا عليـا،

الخلفاء الثﻼثة ،علم بالضرورة أن ما يدعونه

فإنــه بايعــه علــي وعبــد الــرحمن بــن عــوف

مــن اللطــف والمصــ لحة الحاصــلة باﻷئمــة

وطلحـــة والزبيـــر وعبـــد ﷲ بـــن مســـعود

المعصومين باطل قطعًا().(٥

والعباس بـن عبـد المطلـب وأ ُـب ي بـن كعـب،
وأمثالهم ،مع سـكينة وطمأنينـة بعـد مشـاورة
المسـلمين ثﻼثـة أيـام ،وأمــا علـي فإنـه بويــع

قال القاضي :وعيت هذا ..فهـات المثـال
الثالث.

عقيـــب قتـــل عثمـــان والقلـــوب مضـــطربة
مختلفة ،وأكابر الصحابة متفرقون().(٤





في الحقيقة لقد أثارت العديد من الصور حفيظتي واستغرابي
في السنوات اﻷخيرة.
هذه الصور كانت عبارة عن انبهار شباب عربي بالكيان
الصهيوني ،أو احتفالهم بشكل مبالغ فيه بالتطبيع معه.
تزامن ذلك مع تغييب إعﻼمي واضح لقضايا الصراع العربي
اﻹسرائيﻠي؛ حتى أخرج لنا ً
جيﻼ ﻻ يعرف عدوه من حبيبه،
وكان هذا يتم في وقت أعﻠنت فيه الحركة الوهابية أن اليهود
ليسوا العدو اﻷول لﻸمة ،وبدأوا في تكفير وتفسيق المسﻠمين
شر ًقا وغر ًبا ،فأفرزوا فراخ داعش والقاعدة التي قاتﻠت
المسﻠمين ،ولم تمس الكيان الصهيوني ،رغم أن بعضها حمل



أسماء مقاومة مثل :أنصار بيت المقدس ،وأكناف بيت
المقدس.
كان دور الوهابية هو إفقاد الشباب الثقة في أبناء دينهم أو
وطنهم ،وفي نفس الوقت كان الكيان الصهيوني يقدم نفسه
باعتباره بديﻼً آمنًا وناع ًما ،ويستغل هوس الشباب بمواقع
التواصل اﻻجتماعي ،ليجند جنو ًدا له في كل بيت عربي ،دون
أن تشعر السﻠطات ،أو يحس الوالدان بأن ابنهم أصبح من
جنود العدو.
هذه الخطة لم تكن عشوائية ،بل كانت مخططة بعناية ،وكانت
هناك أنظمة عربية تساعد فيها ،ويكفي أن قناة الجزيرة



القطرية ،كانت تتذرع بشعار الرأي والرأي اﻵخر ،لتستضيف
قادة الجيش الصهيوني في منابرها اﻹعﻼمية لﻠتعﻠيق عﻠى
اﻷزمات بين الفﻠسطينيين والكيان ،فألف الشباب وجوههم،
ونفثوا السموم في آذانهم ،وفي الوقت نفسه كانت جنود
لوحات المفاتيح اﻹسرائيﻠية تستكمل مهام القصف الثقافي
الممنهج؛ حتى تﻼعبوا في العقل الجمعي لﻠشباب العربي.



في هذا المقال نستعرض عد ًدا من اﻷدوات المعﻠنة التي
نشرتها وكاﻻت إعﻼم ومجﻼت إقﻠيمية وعربية حول اﻻختراق
الصهيوني لﻠشباب العربي ،لعﻠنا ننقذ المزيد من شباب
المسﻠمين في أن يوالوا عدو دينهم وبﻠدانهم ،والذي تسبب في
نزيف أجدادهم واحتﻼل أرضهم وتدمير مستقبﻠهم والتآمر



عﻠيهم في كل ليل وكل نهار.

وأن أدوار »نســـاء الموســـاد« الﻼتـــي
يطلــق علــيهن اســم »مصــائد العســل« ،ﻻ
يؤكـــــد موقـــــع »مـــــاكور ريشـــــون

تقتصر علـى اﻹغـراء واﻹغـواء والمراقبـة،

اﻹســـرائيلي« أنـــه قبـــل أن تقلـــع الطـــائرة

أيضـا المشـاركة فـي عمليـات اﻻغتيـال
لكن
ً
المـ ـن ّ
ـؤخرا اﻹغـــواء عبـــر
ظم ،ومــ ً
والقتـــل ُ

التطبيــــع ،بــــدأت مجموعــــة مــــن النســــاء

اﻹنترنت وتجنيد العرب.

»اﻹسرائيلية« اﻷولى إلى دبي عقـب اتفاقيـة
»اﻹســـرائيليات« التســـويق للتطبيـــع بـــين
»إســـرائيل« والـــدول العربيـــة مـــن خـــﻼل

وقد كشـف تحقيـق بثتـه »القنـاة العبريـة

حساباتهن المشـهورة علـى مواقـع التواصـل

الثانيــة« عــن أدوار كثيــرة مارســتها نســاء

اﻻجتماعي ،وأن »نجمات التواصل« سـعين

جهــاز »الموســاد« علــى أصــعدة مختلفــة،

مــن خــﻼل بــث فيــديوهات وتــدوينات ذات

أهمهــــا تمهيــــد اﻷرضــــية للتطبيــــع بــــين

عﻼقة بالطعام والموسـيقى والفـن والمﻼبـس

التواصل( هو ما كشفته الصهيونية »سميدار

»إســـرائيل« ودول أخـــرى ،إضـــافة إلـــى

لتهيئة اﻷرضية لدى الشعوب العربيـة لتقبـل

إلعيني« التي تقول» :ﻻ يتوقف عمل نجمات

إجهاض ما قالت :إنها »أخطار أمنية«.

التطبيع.

مواقــع التواصــل اﻹســرائيليات علــى تمهيــد

التقرير الذي جاء تحـت عنـوان »لمحـة

وحسب الموقع ،نجحت »النجمات« فـي

وتقبـل إســرائيل لــدى
الطريــق أمــام التطبيــع ﱡ

عــن عــالم نســاء المخــابرات اﻹســرائيلية«،

فــرض نقــاش واســع علــى مواقــع التواصــل

أيضـا التواصــل مــع العــرب
العــرب ،ولكــن
ً

أشار إلى دور نسـاء »الموسـاد« فـي تمهيـد

حـــول »إســـرائيل« والعـــرب ،واســـتطعن

لﻼنضمام إلى جهاز الموساد«.

اﻷرضــية للتطبيــع بــين الكيــان الصــهيوني

التواصل مع الكثير من العـرب الـذين تقبلـوا

وتؤكـــد» :صـــفحات مواقـــع التواصـــل

الفكــــــــرة ،وأرادوا التواصــــــــل مــــــــع

»اﻹســرائيلية« أنهــا حققــت إنجــازات مهمــة

وأوضـــح أن بعـــض خبايـــا دور نســـاء

»اﻹســرائيليين« ،كمــا ســعين لخلــق روابــط

جــدا ،وأن التطبيــع مــع الســودان والبحــرين

»الموساد« في التطبيـع ُكشـف فـ ي ديسـمبر

جديدة بين العرب واليهود ومحاربة الخطاب

واﻹمارات جاء بسبب نشاطنا باللغة العربيـة

٢٠٢٠م ،عندما قدّم رئيس الدولة الصهيونية

المناوئ لﻼحتﻼل.

على مواقع التواصـل اﻻجتمـاعي ،إذ نجحنـا

»رؤوفــــين ريفلــــين« ،ورئــــيس جهــــاز

علـــى ســـبيل المثـــال ،قامـــت الجنديـــة

فــي تســويق »إســرائيل« التــي كــان اســمها
ً
مرتبطــا فــ ي الماضـــي بـــاﻻحتﻼل ،وفجـــأة

»الموساد« »يوسي كوهن« ،شهادات تفوق
لثمانية عناصر وأربع نساء ،وقبل ذلك بنحو

»ماكور ريشون« :إنهـا تعـد إحـدى نجمـات

صــارت دولــة أخــرى تحظــى بــاحترام دول

كـــرم »ريفلـــين« عـــد ًدا مـــن نســـاء
عـــام
ّ

مواقــع التواصــل الصــهيونية ،قامــت ببــث

عربية«.

ضا ،وقال خﻼل حفل التكـريم:
»الموساد« أي ً

الصهيونية »مارون طال« ،التي يقول موقع

الكثير من أغاني أم كلثوم ،وفريد اﻷطـرش،
وفــايزة أحمــد ،علــى حســاباتها فــي مواقــع
التواصل اﻻجتماعي من أجـل جـذب المزيـد
من المتـابعين العـرب! وتقـول :إنهـا نجحـت
عن طريق ذلك في جـذب متـابعين مـن دبـي
والكويت والعراق والبحرين ،وقالت» :حتى

مؤخرا.
وبعض الدول العربية
ً

)في قاموس »الموساد« ﻻ يوجد معنى لكلمة
تشير التقديرات الصهيونية ،مثل صحيفة
»معــاريف« ،إلــى أن النســاء يمــثلن حــوالي
 ٪٤٠من القوى العاملة في المهـام التمهيديـة
والتكتيكية داخل »الموساد« ،وأن النساء في

مستحيل(.
وأوضـــ ح التحقيــــق أن »حيــــاة نســــاء
»الموســاد« ســريّة بشــكل مطلــق ومختلطــة
بــالكثير مــن اﻹثــارة الممزوجــة بكثيــر مــن
الخطــر علــى حيــاتهن فــي بعــض اﻷحــايين؛

إنني صرت أحظى بمتابعة سياسيين وسفراء

جهــاز »الموســاد« يقمــن بــدور رئــيس فــي

عرب وأحاول تصحيح الكثير من المعلومات

المجموعــات اﻻســتخبارية التــي تقــوم بتنفيــذ

تفعــل اﻷم أو الزوجــة؛ حيــث يختفــين مــن

المسبقة لديهم«!

العمليات داخل وخارج »إسرائيل« ،ووصل

المنازل ،ويسافرن إلى أنحاء العـالم بهويـات

بعضهن إلى مناصب عليا في هذا الجهاز.

مختلفــة ،ويخــتلطن باﻷعــداء ويقتــربن مــن

اﻷخطــر )والهــدف الصــهيوني مــن هــذا



تمامـا مـاذا
حتى أبنـاء عـائﻼتهن ﻻ يعرفـون ً

التهديد ،تـارة فـي دولـة أوروبيـة وتـارة فـي

نشرت في العدد اﻷخير من مجلة »السـايبر،

قلــب دولــة عربيــة؛ لــذلك فــإن الخطــر علــى

اﻷمــــن واﻻســــتخبارات« الصــــادرة عــــن

ومعظم هذه العمليات تـتم بشـكل سـري،

حياتهن مستمر دائ ًما«.

المركز ،أكدت هذا ،وشرحت كيـف يسـعون

ويمكــــن أن توجــــه للجمهــــور الواســــع أو

للســــيطرة علــــى العقــــول العربيــــة عبــــر

لمجموعات جماهيريـة محـددة يـتم اختيارهـا

»السايبر«.

تبعًا لﻸهداف التي يراد تحقيقها.

قصصـ ـا أخـــرى عـــن
يـــروي التقريـــر
ً
اختراق »الموسـاد« لمصـر خـﻼل سـتينيات
القـــرن الماضـــي ،فقـــد ســـ اهمت »عليـــزا
ماغين« في إجهـاض صـفقة صـواريخ بـين
ألمانيا ومصر.
ويشـــير إلـــى أن »الموســـاد« اكتشـــف
مســاعي ألمانيــة لتزويــد مصــر بصــواريخ
أرض-أرض ،لكــن »مــاغين« التــي كانــت
جز ًءا من خلية »إسرائيلية« خاصـة لمتابعـة
تطــورات الصــفقة ،نجحــت فــي إقنــاع أحــد
اﻷلمان المشاركين فيها بإطﻼع »إسـ رائيل«
على تفاصيل الصفقة.
وكشفت القناة عن دور قامـت بـه إحـدى
نساء »الموساد« وتدعى حركيا باسم »أريكا
تســمبرس« فــي تصــفية القيــادي الفلســطيني
مطلوبـ ـا
علـــي حســـن ســـﻼمة الـــذي كـــان
ً
لـــ ـ»إسرائيل« ،إذ ســـافرت »تســـمبرس«،
حسب القناة ،إلى بيروت لﻼلتحـاق بعناصـر
»موســــاد« آخــــرين ،واســــتأجرت شــــقة
استطاعت من خﻼلها مراقبـة الشـارع الـذي
دأب ســﻼمة علــى المــرور منــه ،وهــي َم ـ ْن
ضغطت علـى زر الـتحكم بـالمتفجرات يـوم
اغتياله.

تواصل أنماط الحياة بشكل اعتيادي.

توضـــح هـــذه الدراســـة الصـــهيونية أن
الكثير مـن الـردود والتعليقـات التـي يتفاعـل

داخــــل وزارة الخارجيــــة الصــــهيونية

معها الفلسطينيون والعرب فـي »فيسـبوك«،

وجهــاز »الموســاد« فــرق صــغيرة توجــه

و»تويتر« ومواقع التواصـل اﻷخـرى تعـود

أنظارهــا علــى العــالم العربــي ،وهــي تضــع

لضــباط مخــابرات »إســرائيليين« يعتمــدون

أمامها خرائط للشرق اﻷوسط تحدد المناطق

وضــع تعريفــات زائفــة لهــم ،ومــن هــؤﻻء

المســتهدفة والجمهــور العربــي المســتهدف

»إيدي كوهين« الـذي ينتحـل صـفة صـحفي

سواء في الخليج أو القلب العربي أو المغرب

وينشر تعليقات تخدع العرب ،ومع هذا ينقـل

أو المشرق العربـي ،وتتركـز مهمـة الفريـق

عنهم صحافيون ومثقفون عرب.

فــي اســتخدام وســائل التواصــل اﻻجتمــاعي

تنبــه الدراســة إلــى أن مــا يســاعد علــى

ﻹقناع العرب بتقبل »إسرائيل«.

نجاح عمليات التأثير عبر »السايبر« حقيقـة

يقود الفريـق حملـة باللغـة العربيـة عبـر

أن التواصل والعﻼقات بين الناس باتـت تـتم

منصـــات مثـــل »فيســـبوك« ،و»تـــويتر«،

حالي ـا بواســطة أدوات رقميــة ،ســيما مواقــع
ً

و»إنســـتجرام« ﻻختـــراق العـــالم العربـــي

التواصــــــل اﻻجتمــــــاعي )»فيســــــبوك«،

والتركيز على الشباب ،وعلى قضـايا ناعمـة

»إنســتجرام«» ،واتســاب«» ،تليجــرام«(،

ﻹقنـــاع الشـــباب مثـــل عـــروض اﻷزيـــاء

وهــــذا يمكــــن مــــن التواصــــل ومشــــاركة

وممثﻼت هوليوود »اﻹسرائيليات« ،وأشـهر

المنشـــورات والصـــور والفيـــديوهات بـــين

اﻷكــﻼت »اﻹســرائيلية« )رغــم أنهــا كلهــا

البشر.

أكﻼت فلسطينية وعربيـة مسـروقة( ،ناهيـك

بحسب معـد الدراسـة »ديفيـد تيـوري«،
فإن »ضمان تحقيق تأثير على وعي جمهور

عــــــن أكاذيــــــب حــــــول اﻻختراعــــــات
»اﻹسرائيلية« التي غيﱠرت العالم!

العـدو بواســطة »الســايبر« يتطلــب توظيــف

يضم الفريق »اﻹسرائيلي« الـذي يعمـل

محتوى ومضامين وعرض قضـايا ،وتعمـيم

فـي وزارة الخارجيــة باللغــة العربيــة عشــرة

رسائل؛ بحيث تسهم في إحداث تحـول علـى

أفــراد مــن اليهــود والعــرب ،هــدفهم نشــر

اتجاهات الرأي العام لهذه الجماهير بما يخدم

»محتــوى نــاعم« مثــل الموســيقى والطعــام

مصــالح الدولــة التــي بــادرت إلــى شــن هــذه

والرياضة ،كما يبثون منشورات عـن أعـداء

العمليات«.

»إســـرائيل«؛ مثـــل» :الجـــيش المصـــري

معلومــا لــبعض
هــذا اﻷمــر قــد يكــون
ً

وحســب الدراســة ،فــإن عمليــات التــأثير

البــاحثين والمختصــين العــرب ،لكــن دراســة

والســوري« وحركــة »الجهــاد« و»حــزب

بواســطة »الســايبر« يمكــن أن تمثــل وســيلة

لـ»مركز أبحاث اﻷمن القـومي« الصـهيوني

ﷲ«؛ لتشــويههم فــي نظــر الشــباب العربــي،

لممارسة الحرب النفسـية والمـس بمعنويـات

حول آليات توظيف »السايبر«) (١في التـأثير

وحركــة »حمــاس« حســبما قــال »يوناتــان

العدو ،وهز الثقة بقدرة نظام حكم في بلد مـا

علــى الــوعي الجمعــي لـ ـ »جمهــور العــدو«

جـــونين« الـــذي يـــرأس وحـــدة التواصـــل

علــى الســيطرة علــى اﻷوضــاع ،وضــمانة

اﻻجتماعي باللغة العربية ،في مقابلة نشـرتها



وكالة »رويترز« في يناير ٢٠٢١م.
تأسست الوحدة العاملة باللغة العربية في
عام ٢٠١١م ،وهو العام نفسـه الـذي أطلقـت

العربيــة وجمــع معلومــات اســتخباراتية ،مــن
تكون صورة واضحة لدى اﻷجهزة
شأنها أن ّ
اﻷمنية حول توجهات الشعوب العربية.

يجب علينا كآباء وأجداد أن نعلـم أبناءنـا
وأحفادنـــا أن عـــدوهم اﻷول واﻷخيـــر هـــو

فيــــه وزارة خارجيــــة اﻻحــــتﻼل صــــفحة

وتنقـــل المجلـــة عـــن الضـــابطة »ر«،

الكيــان الصــهيوني ،وأن نعــد أحفادنــا  -كمــا

»إسرائيل بالعربية« على »فيسبوك« ،وهـم

المســؤولة عــن وحــدة »حيتســف« التابعــة

وجهنــا ســماحة الســيد عــﻼء أبــو العــزائم -

ينشــرون فــي الوقــت الحــالي مــا يصــل إلــى

لـ» ،«٨٢٠٠أنه إلى جانب جمع المعلومـات

لمحاربــة هـ ذا الكيــان الغاشــم ،وأن نــذكرهم

 ٧٠٠منشــــور علــــى وســــائل التواصــــل

اﻻستخباراتية ،تعـالج الوحـدة قضـايا أخـرى

دوم ـا بماضــي اليهــود اﻷســود فــي محاربــة
ً

اﻻجتماعي في الشهر تسـتهدف  ١٠٠مليـون

مثــل التســويق لــ ـ »إســرائيل« ،ومكافحـــة

رســول ﷲ  ودسائســهم ضــد المســلمين

عربي.

محـــاوﻻت »نـــزع الشـــرعية« عنهـــا؛ أي

طوال التاريخ.

لذلك كان اختراع اﻹنترنـت بمثابـة كنـز

اعتبارها دولة احتﻼل.

كمــا نــذكرهم بــالبطوﻻت التــي قــام بهــا

إستراتيجي لـ »إسرائيل« التـي أدركـت قـوة

ويشير الموقع إلى أن الوحدة »«٨٢٠٠

أجدادنا وآباؤنا في محاربة قيام دولـة الكيـان

هــذه الشــبكة وتأثيرهــا ،وســعت ﻻســتخدامها

تتلقى تعليمات مباشرة في أحايين كثيـرة مـن

دومــا بوعـــد ﷲ
الصـــهيوني ،وأن نـــذكرهم ً

وطوعـت
بشكل موجﱠه لغزو العـالم العربـي،
ّ

مكتــب رئــيس الــوزراء »بنيــامين نتنيــاهو«

بنصر المسلمين عليهم.

الشبكة لخـدمتها علـى صـعد مختلفـة ،أهمهـا

حـ ول أحــداث بعينهــا ،كمــا تــزود الــوزارات

كما ﻻ بد لﻺعﻼم أن يعيد تذكرة الشـباب

العسكري والسياسي.

المختلفة بمضامين خاصة حول نشاط مواقع

ببطــوﻻت جيوشــهم الوطنيــة فــي حــروب

ويــزعم »أوفيــر جنــدلمان« ،المتحــدث

التواصــل اﻻجتمــاعي فــي الــدول العربيــة،

١٩٤٨م ١٩٥٦م ١٩٦٧م ١٩٧٣م ،ومــــــــا

باســم رئــيس وزراء اﻻحــتﻼل ،أن أعــدا ًدا

وتستغلها وزارة الخارجية لمعرفة »التيـار«

تخللهـــا مـ ـ ن هجمـــات وغـــارات وحـــروب

متزايدة من العرب تحولت بسبب ذلك لتـرى

الذي تمضـي فيـه وسـائل التواصـل ،بالتـالي

استنزاف.

ً
حليفـا ،وأن كثيـرين يبــدون
فـي »إسـرائيل«

بــث مضــامين ذات عﻼقــة مــن وجهــة نظــر

تأييــدهم علــى المــﻸ علــى وســائل التواصــل

»إسرائيلية«.

اﻻجتماعي لها!

يجب أن نمﻸ الفضاء السـيبراني بتواجـد
مكثف تهـتم بـه الـدول العربيـة واﻹسـﻼمية،

وبســبب ذلــك ،زعمــت وزارة الشــؤون

بهــدف حمايــة الــنشء مــن غســيل اﻷدمغــة

اﻹســتراتيجية »اﻹســرائيلية« ،فــي دراســة

الصــهيوني المســتمر منــذ  ١٠ســنوات علــى

موقع »ذا ماركر« العبري ألقى الضـوء

جديدة لهـاّ ،
أن وسـائل التواصـل اﻻجتمـاعي

اﻷقل عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي.

على وحدة صهيونية أخرى تابعة لمخـابرات

انخفاضــا بنســبة  ٪٢٠فــي
العربيــة شــهدت
ً

في النهاية ﻻ يسعنا إلـى أن نـدعو ﷲ أن

الجيش الصهيوني العسكرية ،هدفها التركيـز

المواقف السلبية تجاه التطبيع ،خﻼل اﻷشهر

يحفظ شبابنا وأبناءنا من السقوط في مصـائد

على شباب »الربيع العربي«.

اﻷربعة الماضية.

العسل الصهيونية ،وأن يجعلهم نواة صـالحة

وقال :إنه منذ انطﻼق »الربيع العربي«

وأشـــاد وزيـــر الشـــؤون اﻹســـتراتيجية

عام ٢٠١٠م ،بـدأت »إسـرائيل« تعـي جيـ ًدا

»مايكل بيتون« بما وصفه بـ»التحول تمهي ًدا

تأثير مواقع التواصل اﻻجتماعي علـى الفئـة

لعصر جديد فـ ي الشـرق اﻷوسـط« ،مضـيفًا

نسأل ﷲ تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة

الشـــابة ،وســـعت مـــن خـــﻼل تلـــك الثغـــرة

ّ
أن »التغييـــر فـــي المواقـــف هـــو نتيجــــة

الجمال الربانى ،الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى

ﻻستغﻼل شبكات التواصل لجمع المعلومـات

اﻻتفاقيات اﻷخيرة بـين »إسـرائيل« وبعـض

الرضوان اﻷكبر.

ومحاولــة التــأثير علــى الــرأي العــام وتجنيــد

الــدول العربيــة«؛ فقــد زعمــت الدراســة ّ
أن

مخبرين ،وأنها أوكلت هذه المهمـات للوحـدة

»حجــم اﻻعتــراض علــى اتفاقيــات الســﻼم

» «٨٢٠٠التابعــــة لشــــعبة اﻻســــتخبارات

انخفــض عبــر اﻹنترنــت مــن ) ٪٩٤ســلبية

العســكرية التــي تصــل الليــل بالنهــار لرصــد

للغاية( في صيف عام ٢٠٢٠م إلى  ٪٧٥في

مواقـــع التواصـــل اﻻجتمـــاعي فـــي الـــدول

نوفمبر ٢٠٢٠م«.



لجيل قادر على استرداد اﻷرض من المحتل
الغاشم وطرده خارج أراضي المسلمين.

وصــلى ﷲ وســلم وبــ ارك علــى ســيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.

الدكتور



ورد فى نصوص شرعية :آي القرآن
الكــريم ،ومــا صــحت نســبته إلــى ســيدنا
محمــــد رســــول ﷲ  مــــن أخبــــار
متواترة أو مشهورة؛ ﻷنها مما تثبــت بهــا
العقائد – ذكر أوصاف لجزاءات أخروية
مــن جنــة ونــار ،وينبغــى فهــم أمــور فــى
إطارها الصحيح دون مزايدة وﻻ تغــول،
ومما له عﻼقة وصلة اﻵتى بيانه:
ً
أوﻻ :اختصـــــاص ﷲ  وحـــــده،
ولــيس غيــره بــالحكم واﻹنفــاذ الجــزاء
اﻷخروى ،بمشيئته وإرادته قال ﷲ :
ق َواﻷ َ ْمــ ُر) اﻷعــراف:
أَﻻَ َلــهُ ا ْل َخ ْلــ ُ
. (٥٤
وجه الدﻻلة :ﷲ  الخالق والمــدبر
للعــالم علــى حســب إرادتــه وحكمتــه ﻻ
شريك له فى ذلك.
ﱠ
ﱠ
قال ﷲ  :إِ ﱠن الذِينَ آ َمنُوا َوالذِينَ
وس
هَادُوا َوال ﱠ
صـ َ
صابِئِينَ َوالنﱠ َ
ارى َو ْال َم ُجـ َ
صـ ُل بَ ْيـنَ ُه ْم َيـ ْو َم
َوالﱠذِينَ أَ ْشـ َر ُكوا إِ ﱠن ﱠ َ يَ ْف ِ
ْال ِقيَ َام ـ ِة ِإ ﱠن ﱠ َ َع َلــى ُك ـ ِّل َش ـ ْيءٍ َش ـ ِهي ٌد
)الحج.(١٧ :
وجه الدﻻلة :بيان لمــا ســيكون عليــه
حالهم جمي ًعا يوم القيامة ،من حكم عــادل
سيحكم ﷲ – تعالى – به عليهم). (١
ثانيًا :إقرار التنوع الــدينى الســماوى
وما يترتب عليه من جزاء أخروى إلهى

ربانى:
ﱠ
ﱠ
ْ
قال ﷲ  :إِ ﱠن الذِينَ آ َمنُوا َوالذِينَ
آمـنَ
هَادُواْ َو ﱠ
صـ َ
الصـابِؤُونَ َوالنﱠ َ
ارى َمـ ْن َ
ص ـا ِل ًحا َف ـﻼَ
ِب ـا ّ ِ َو ْال َي ـ ْو ِم اﻵ ِخ ـ ِر و َ
ع ِم ـ َل َ
علَ ْي ِه ْم َوﻻَ هُ ْم يَ ْحزَ نُونَ ) المائــدة:
خ َْو ٌ
ف َ
.(٦٩
وجه الدﻻلة :اﻵيــة الكريمــة تبــين أن
أساس النجاة يوم القيامة هو اﻹيمان بــا
واليوم اﻵخر وما يستتبع ذلك مــن أفعــال
طيبة وأعمال صالحة ،وﻻ خــوف علــيهم
من أحوال يوم القيامة بــل هــم فــى مــأمن
منها ،وﻻ هم يحزنون على ما مضى من
أعمـــارهم؛ ﻷنهـــم أنفقوهـــا فـــى العمـــل
الصــالح ،وهــى مســومة للترغيــب فــى
اﻹيمان والعمل الصالح).(٢
وقــــال ﷲ  :إِ ﱠن ﱠالــ ـذِينَ آ َم ُنــ ـواْ
الصـا ِبئِينَ َمـ ْن
ارى َو ﱠ
ص َ
َوالﱠذِينَ هَا ُدواْ َوالنﱠ َ
ص ـا ِل ًحا
آم ـنَ ِب ـا ﱠ ِ َو ْال َي ـ ْو ِم ِ
اﻵخ ـ ِر َو َ
ع ِم ـ َل َ
َ
َ
ع َلـ ْي ِه ْم
فَلَ ُه ْم أجْ ُرهُ ْم عِن َد َربِّ ِهـ ْم َوﻻَ َخـ ْو ٌ
ف َ
َوﻻَ هُ ْم يَ ْحزَ نُونَ ) البقرة.(٦٢ :
وجه الدﻻلة :إن هــؤﻻء الــذين آمنــوا
عــن تصــديق وإذعــان ،وقــدموا العمــل
الصالح الذى ينفعهم يوم لقائه ،هؤﻻء لهم
أجرهم العظــيم عنــد ربهــم ،وﻻ يفزعــون
من هول القيامة كما يفزع الكافرون ،وﻻ
يفوتهم نعــيم فيحزنــون عليــه كمــا يحــزن



المقصرون).(٣
قـــال ﷲ  :ل ُِكـــ ٍّل َجعَ ْل َنـــا ِمـــن ُك ْم
عةً َومِ ْن َها ًجا َولَ ْو شَاء ّ ُ لَ َجعَلَ ُكـ ْم أ ُ ﱠمـةً
ش ِْر َ
احـ ـ َدةً َو َلـ ــكِن ِلّ َيب ُْلـ ـ َو ُك ْم ِفـ ـي َمـ ـآ َآتـ ـا ُكم
َو ِ
ت ِإلَى ﷲ َم ْر ِجعُ ُك ْم َجمِ ي ًعا
فَا ْستَ ِبقُوا ال َخي َْرا ِ
فَيُ َنبِّئ ُ ُكم بِ َما ُكنت ُ ْم فِي ِه ت َ ْختَلِفُـونَ ) المائــدة:
.(٤٨
وجــه الدﻻلــة :لكــل أمــة مــن اﻷمــم
الحاضـــرة والماضـــية وضـــعنا شـــرعة
ومنهاج ـا خاصــين بهــا ،ولـ و شــاء ﷲ –
ً
جميعــا أمــة
تعــالى – أن يجعــل اﻷمــم
ً
واحدة تدين بــدين واحــد وشــريعة واحــدة
لفعل ،ولكنه سبحانه لــم يشــأ ذلــك ،وإنمــا
أمم ـا متعــددة ليختبــركم
شــاء أن يجعلكــم ً
فيما آتاكم من شــرائع مختلفــة فــى بعــض
فروعهــا ،ولكنهــا متحــدة فــى جوهرهــا
وأصـــولها ،فيجـــازى مـــن أطاعـــه بمـــا
يستحقه من ثــواب ،ويجــازى مــن خــالف
أمره بما يستحقه من عذاب).(٤
ً
ثالثــا :الــ نص علــى احتكــار الجــزاء
اﻷخروى لطائفة دون طائفة:
قال ﷲ َ  :وقَالُواْ لَن َي ْد ُخ َل ْال َجنﱠةَ
ارى ت ِْلكَ أَ َمانِيﱡ ُه ْم
ص َ
ِإﻻﱠ َمن َكانَ هُو ًدا أَ ْو نَ َ
ص ـا ِدقِينَ 
قُ ـ ْل َه ـاتُواْ ب ُْر َه ـانَ ُك ْم إِن ُكن ـت ُ ْم َ
)البقرة.(١١١ :

وجه الدﻻلة :بطﻼن ادعاء الزاعمين
أن الجنة لهم خالصة من دون الناس ،وﻻ
دليــل علــى ذلــك مــن كتــبهم علــى صــحة
دعواهم ،وهى خالية مما يدل صحتها).(٥
وأبطل القرآن الكريم مدعاهم بطريق
آخر:
إيراد قاعدة كلية رتبت دخــول الجنــة
على اﻹيمان والعمل الصالح بــﻼ محابــاة
ﻷمــة أو جــنس أو لطائفــة فقــال ﷲ :
بَلَى َم ْن أَ ْسلَ َم َو ْج َههُ ِ ّ ِ َوه َُو ُم ْح ِس ٌن فَلَهُ
ع َلـ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهـ ْم
أَجْ ُرهُ عِن َد َربِّ ِه َوﻻَ َخـ ْو ٌ
ف َ
يَ ْحزَ نُونَ ) البقرة.(٦)(١١٢ :
قال ﷲ  :ت ِْلكَ أ ُ ﱠمةٌ َقـ ْد خ ََلـ ْ
ت لَ َهـا
س َب ْ
ع ﱠما
ت َولَ ُكم ﱠما َك َس ْبت ُ ْم َوﻻَ ت ُ ْسأَلُونَ َ
َما َك َ
كَانُوا يَ ْع َملُونَ ) البقرة.(١٤١ :
وجه الدﻻلــة :كـ ل نفــس يــوم القيامــة
ستسأل عن أعمالها دون أعمــال غيرهــا،
كما وضــح – ســبحانه – كــل امــرئ بمــا
كسب رهين.
رابعـ ـا :منـــاط المؤاخـــذة اﻷخرويـــة
ً
التكليف الشرعى:
هو طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل
أو ترك ،وهذا الطلب من الشارع بطريق
الحكـــم ،وهـــو الخطـــأ المتعلـــق بأفعـــال
المكلفين باﻻقتضاء أو التخيير).(٧
وتحــدث العلمــاء عــن مــا يشــترط لــه
التكليف من :العقل ،البلوغ ،بلوغ الــدعوة
النبوية.
وعليه فــﻼ تكليــف علــى غيــر العاقــل
وﻻ الصغير وﻻ على من ﻻ تبلغه الدعوة
النبوية على وجهها الصحيح.
ومــن ثــم اتفــق العلمــاء علــى عــدم
مؤاخذة أهــل الفتــرة – وهــم مــن عاشــوا
بــين عهــدين لرســولين مــن رســل ﷲ –
عليهم الســﻼم  ،-ومــن فــى حكمهــم كمــن
نشأ فى شاهق جبل أو جزيرة منعزلــة أو
فــى غابــات وأدغــال ،ومــن كــان بمعــزل
عن العلماء.
قـــال ﷲ   :ﱠمـ ـ ِن ا ْه َتـ ـ َدى فَإِنﱠ َمـ ـا

علَ ْي َها
ض ﱡل َ
ض ﱠل َفإِ ﱠن َما يَ ِ
يَ ْهتَدي ِلنَ ْف ِس ِه َو َمن َ
َوﻻَ َتــ ِز ُر َو ِاز َرة ٌ ِو ْز َر أ ُ ْخــ َرى َو َمــا ُك ﱠنــا
سـ ً
ُم َع ِذّ ِبينَ َحتﱠى نَب َْعـ َ
وﻻ) اﻹســراء:
ث َر ُ
.(١٥
وجــه الدﻻلــة :أن ﷲ تعــالى اقتضــت
حكمتــه وعدالتــه ،أنــه ﻻ يعــذب أح ـ ًدا إﻻ
بعد قيام الحجة عليه عــن طريــق إرســال
الرسل .(٨)
ولمزيــد مــن إيضــاح :معرفــة ﷲ 
بالشـــرع ﻻ بمجـــرد العقـــل ،أو بالعقـــل
وحده.
إن بلوغ الدعوة النبوية فى عهد النبى
أو الرسول – عليه السﻼم – منه مباشرة
أو مــن يرســله أو يرســلهم فــى حياتــه –
عليه السﻼم – أو بعــد موتــه فمــن كانــت
رسالته عامة كالنبى الرسول محمد 
فهذا على عــاتق علمــاء دعوتــه ،قــال ﷲ
علَى
سبِيلِي أ َ ْدعُو إِلَى ّ ِ َ
 :قُ ْل هَـ ِذ ِه َ
يرةٍ أ َ َنــا ْ َو َمــ ِن ات ﱠ َب َع ِنــي) يوســ ف:
بَ ِ
صــ َ
س ـ ِبي ِل َر ِّب ـكَ ِب ْالحِ ْك َم ـ ِة
 ،(١٠٨ا ْدعُ ِإ ِل ـى َ
َو ْال َم ْوع َ
ي
ِظ ـ ِة ْال َح َ
س ـنَ ِة َو َج ـاد ِْل ُهم ِب ـالﱠتِي ِه ـ َ
س ُن) النحل.(١٢٢٥ :
أَ ْح َ
سا على ما ذكر:
تأسي ً
الجـــزاء اﻷخـــروى  وحـــده،
وإخبــاره بوعيــد وتهديــد عــن أى أحــد ﻻ
يســتلزم تحقيــق وعيــده ،فالقاعــدة عنــد
علماء العقيــدة :أن الكــريم إذا وعــد حقــق

وعده ،وإذا أوعد أخلف وعيده.
والحكم الفيصل له يوم القيامة ،وليس
ﻷحد مهما كان أن يصدر حك ًما ضد آخر
بثواب أو عقاب ،أو بجنة أو نــار ،فلــه –
جل شأنه – اﻷمر والخلق.
إن النجــاة فــى الــدنيا بقــدر ﷲ تعــالى
مشــيئته ،ولــيس لطائفــة دون طائفــة ،وﻻ
ربح ـا أو خســرانًا،
يحتكــر أحــد نجــاة أو ً
فمــرد ذلــك إلــى ﷲ وحــده ،ولــم يفــوض
سبحانه أح ًدا للوكالة عنه فى اختصاصــه
بمصــير خلقـ ه ،وﻻ الوصــاية مــن دونــه
نســا ُن
اﻹ َ
بمــنح أو منــع ،واﻷولــى َ بــ ِل ْ ِ
يرة ٌ) القيامة.(١٤ :
علَى نَ ْف ِس ِه َب ِ
َ
ص َ
ومــا يعــارض مــا ذكــر مــن محكــم
القــرآن الكــريم مــن منســوخ قرآنــى ،أو
أخبــار آحــاد ،أو رؤى اجتهاديــة بشــرية
تطـــرح كلهـــا ويعمـــل بـــالنص اﻹلهـــى
القرآنى المحكم.


) (١حاشـ ـ ــ ة ال ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى ال ﻼلـ ـ ـ ـ
ب

ف .-
ال سـ

) ( ال ف ـ
٢

س

– لﻺمــام ال احــل أ.د  /م ـ

او – س رة ال ائ ة .٣٠٠/٤
ال س

) ( ال ف
٣

– م جــع ســاب – سـ رة ال قـ ة

.٢٠٢/١
) (٤تف ـ ـ

اب ـ ـ

 – ٦٧/٢ب



– ١٥٨/٢

) (٥تف ـ ـ

ـ ـ  ،٦٧/٢وتف ـ ـ

اﻷل سـ ـ ﻲ

ف .-
اب ـ ـ ج ـ ـ

ال ـ ــاف  ،٣٣٠/١تف ــ

.٤٩١/١
) (٦ل ـ م ـ ال سـ ع :ال ف ـ

ال س ـ

– م ج ــع

ســاب –  ،٣٢٠/١وم لــة الل ـ اء اﻹســﻼمى ال ـ ة
ال ال ــة العـ د ال ــام

ص ،٧تف ـ

لﻸسـ ـ اذ ال ـ ـ خ م ـ ـ ال

ــ

اﻵ ــة ال
ح ــ

ــة

– رح ــه

ﷲ تعالى .-
)(٧

ف اﻷس ار .٢٣٧/٤

) (٨تف ـ ـ ـ ـ

اب ـ ـ ـ ـ

 ،٣٧/١تف ـ
ال ف



ال س

ـ ـ ـ ـ  ،٥/٥تف ـ ـ ـ ـ

أض ـ اء ال ــان لل ـ

اﻷل س ـ ـ ــى
ى ،٤٢٩/٣

– م جع ساب – .٥٦/٨

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





شــرائع دينــه –" ،وعملــوا الصـــالحات" –

ت َوأَقَﺎ ُموا
إِنﱠ الﱠذِينَ آ َمنُوا َوعَمِ لُوا الصﱠﺎ ِلحَﺎ ِ

يعني التي أمرهم ﷲ عـز وجـل بهـا ،والتـي

صﻼَةَ َوآت َ ُوا ﱠ
الزﻛَﺎةَ لَ ُه ْم أ َ ْجـ ُرهُ ْم ع ِْنـ َد َربِّ ِهـ ْم
ال ﱠ

َن ـدَبهم إليهــا –" ،وأقــاموا الصــﻼة"  -يعنــي

علَ ْي ِه ْم َوﻻَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ ) البقرة:
ف َ
َوﻻَ َخ ْو ٌ

بســنَنها –،
المفروضــة بحــدودها ،وأدّوهــا ُ

.(٢٧٧

"وآتوا الزكاة" – يعني المفروضة عليهم في

با وبرسوله ،وبما جاء به مـن عنـد ربهـم،
من تحريم الربا وأكله ،وغير ذلك مـن سـائر

قال أبو جعفـر :وهـذا خبـر مـن ﷲ عـز

الربـا،
أموالهم ،بعد الذي سلف منهم من أكل ّ

وجل بأن "الذين آمنوا"  -يعني الذين صدقوا

قبل مجيء الموعظة فيـه مـن عنـد ربهـم ،-
"لهم أجرهم"  -يعني ثواب ذلك من أعمـالهم
وصـدَقتهم " ،-عنـد ربهـم"  -يعنـي
وإيمانهم
َ
يوم حاجتهم إليه في معـ ادهم –" ،وﻻ خـوف
عليهم" ،يومئذ من عقابه على ما كـان سـلف
مــنهم فــي جــاهليتهم وكفــرهم قبــل مجيــئهم
موعظة من ربهم ،مـن أكـل مـا كـانوا أكلـوا
من الربا ،بما كان من إنـابتهم ،وتـوبتهم إلـى
ﷲ عز وجل من ذلك عند مجيـئهم الموعظـة
من ربهم.
وجاء في أسـرار القـرآن لﻺمـام المجـدد
السيد محمد ماضي أبي العزائم :



رسوله  الذى يصلى مثله ،وجهل نفسه

قولـــه تعـــﺎلى :إِنﱠ ﱠالــذِينَ آ َم ُنــوا َوعَمِ ُلـ ـوا
صﻼَةَ َوآت َ ُوا ﱠ
الزﻛَﺎةَ لَ ُهـ ْم
الصﱠﺎ ِلحَﺎ ِ
ت َوأَقَﺎ ُموا ال ﱠ

فــى الصــﻼة ومكانتــه فيهــا ،وجهــل مشــهد

ف ع ََلـي ِْه ْم َوﻻَ هـُ ْم
أَجْ ُرهُ ْم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َوﻻَ َخـ ْو ٌ

التوحيد الذى يجعله يعتقد أن الفاعل المختـار

يَحْ َزنُونَ ) البقرة.(٢٧٧ :

هو ﷲ ،فيشكره على أن وفقه وهداه وعلمه،

الصــا ِل َحاتِ﴾
عمِ ُلــواْ ﱠ
﴿إِ ﱠن ﱠالــذِينَ آ َم ُنــواْ َو َ

معتق ـ ًدا أن كــل ذلــك مــن ﷲ ،ضــرب الملــك

تأويل هذه اﻵية المفتتحة بحرف التوكيد أنهـا

بصــﻼته عــرض الحــائط ،وقــد أعــاد صــﻼة

خبر من ﷲ تعالى ،جعل القلوب تتشوق إلـى

سنين طويلة بعض العلماء الذين كاشـفهم ﷲ

حكم فى تمام هذا الخبر .فهو سـبحانه يقـول:

تعــالى بتلــك اﻷســرار العليــة ،ﻻعتقــاده أن

إن الذين صدقونى فيمـا أنزلتـه علـى حبيبـى

صﻼته التى مضت لم تكن كاملة كمـا يقبلهـا

محمد  ،وسارعوا فى تنفيذ مـا أمـرتهم

ﷲ تعالى ،ونحن نعلم أن الصـانع إذا تهـاون

به بعمل الصالحات ،و)الصالحات( كل عمل

فى صنعته لم يقبلهـا المشـترى ،وكمـا أن ﷲ

أو قول أو حال بالقلب أو بالجوارح ،فرضـه

يصــل بكــل تلــك القــوى لــم يقبــل ﷲ منــه

تعالى خلق لنا الحقائق التى بها قوتنـا ونفعنـا

ﷲ تعالى ،وأرغب إليـه ،أو سـ ﱠنه رسـول ﷲ

الصﻼة؛ ﻷن القلب محل نظر الرب ،فللقلـب

جميلــة صــالحة لﻼســتعمال ،يجــب علينــا أن

 بقولــه ،أو بعملــه ،أو وبحالــه ،أو بهــا

صــﻼة هــى النيــة واستحضــار عظمــة ﷲ

ً
ً
جمـيﻼ صــال ًحا
كـامﻼ
نقـدم لـه مـا يحبــه منـا

جمي ًعا.

وحقارة المصلى نفسه .وللروح صﻼة وهـى

للقبول؛ ﻷن ﷲ لو خلق فى اللبن فرثًا أو د ًما

صﻼَةَ﴾
﴿وأَقَﺎ ُمواْ ال ﱠ
َ

استحضار مـن المصـلى ذﻻ ومسـكنة ،ومـن

لعافه الشارب وهـو عبـد مقهـور ومضـطر،

لــم يــرد فــى القــرآن اﻷمــر بالصــﻼة أو

المصلى له تعظي ًما وإجﻼﻻً ،وبمـن صـﻼته؟

واللبن خلقه ﷲ مـن بـين فـرث ودم ،وجعلـه

الخبــر عنهــا إﻻ وافتتحــه ﷲ باﻹقامــة ،ولــم

ومن الـذى يصـلى مطابقـا لعملـه؟ ومـا هـى

صا سائﻐًا للشاربين ،فكيف نقدم
خال ً

عمـﻼً

تذكر الصﻼة مجردة عن لفظ اﻹقامة إﻻ شنع

الصﻼة ؟ ومـن لـم يجمـع تلـك الحقـائق عنـد

مشو ًبا بالشرك فـى قلوبنـا ،وبـالطمع والعلـل

صــلِّينَ *
ﷲ وذم ،قــال تعــالى :فَ َو ْيــ ٌل لّ ِْل ُم َ

صــﻼته فنســى ﷲ الــذى يصــلى لــه ،ونســى

فى نوايانـا ،وبالﻐفلـة فـى نفوسـنا ،والنجاسـة

الﱠذِينَ

صﻼ ِت ِه ْم َساهُونَ 
هُ ْم َعن َ

فـ ى أبــداننا ،ويقبلــه ﷲ وهــو الﻐنــى؟ وذكــر

)المـاعون:

 ،(٥ - ٤وعلـــى ذلـــك تكـــون الصـــﻼة فـــى
الحقيقة هى اﻹقامة ،ومن لم يقم الصﻼة فهـو
ساه ،والواجب أن نهتم كـل الهمـة فـى تعلـيم
إقامة الصﻼة للمصلى صﻼة يقبلها ﷲ تعالى
مجملة بإقامتها ،فلفظة إقامة مأخوذة من أقـام
وقام بمعنى كمل وراج ،يقال :السـوق قائمـة
أى رائجة كثيرة البيع ،وكذلك إقامـة الصـﻼة
وهى أن تصلى بكل قوة فيـك ،فعليـك صـﻼة
العقل وصﻼة النفس ،وصﻼة الروح ،وصﻼة
الحــس والجســم ،وذلــك بــأن كــل قــوة يجــب
عليهــا أن تشــكر ﷲ ،والصــﻼة شــكر فــإذا
تحرك لسـان الع ـب د تحـرك جسـمه ،ومـن لـم


   
   
   
   
  
   
  
 









الصﻼة بعد تقديم عمل الصالحات أى إقامتها
من باب ذكر الخاص بعـد العـام لمزيـة فيـه.
وفــى هــذا إشــارة إلــى أن الصــﻼة خيــر مــا
يتقرب بـه إلـى ﷲ تعـالى؛ ﻷن كـل فـرائض
الـدين غيــر الصـﻼة كالزكــاة والحـج والنفقــة
والجهاد والصيام قد يكون فيهـ ا شـهوة خفيـة
مـن حــب العلــو والشـهرة ،إﻻ الصــﻼة فإنهــا
عبودية خالصة ،فمن لـم يشـعر فـى صـﻼته
بــذل العبوديــة ،وخشــوع التواضــع ،وتمييــز
الحضرتين بين عبد ورب ،فما صلى.

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




الخشية والخوف مــن ﷲ تعــالى والرغبــة
ﻓيمــا عنــده ســبحانه ،والوجــد :حضــور


بقية :الطريق الموصل إلى الكشف:

بالقلب والسر مع الرب  .وﻻ يمن ﷲ

 -رد اﻹمام علــى اﻷدعيــاء بــأن أهــل

بتلــك المعــانﻲ علــى مــن خــالفوا حكمــه

الطريق يحكمون الذوق والحــال والوجــد

سبحانه ،ومن حكم الذوق والحال والوجد

ولو خالفوا ﻓﻲ ذلك الشريعة):(١

وخضع لحكمهــا ﻓقــد عبــد غيــر ﷲ ،ومــا

يقول اﻹمام " :جهل بعض الناس

عند ﷲ ﻻ ينال بمعصيته ،ﻓإذا انقــاد أهــل

ممن ﻻ علم لهم بالطريق ﻓظنــوا أن أهــل

الطريق للحكم بــذوقهم وحــالهم ووجــدهم

الطريق يحكمون الذوق والحــال والوجــد

ﻓليس ذلــك انقيــادًا لهــا؛ وإنمــا هــو انقيــاد

ولو خالفوا ﻓﻲ ذلك الشريعة ،ومن يعتقــد

لواجــب الوقــت الــذى أوجبــه ﷲ علــى

ذلك ﻓﻲ أهل الطريق ﻓقـ د جهــل مبــادئهم،

السالك مسارعة إلى تنفيذ حكم ﷲ تعــالى

ومن جهل شيئًا عاداه ،ﻓإن الــذوق :قــبس

الذى تلقاه عن ﷲ إما صري ًحا مــن كتابــه

من نور اليقين الذى ﻓوق العلم ،والحــال:

العزيــز ،أو مــن عمــل وكــﻼم رســول ﷲ

ظهـــور أنـــوار اليقـــين علـــى الســـالك

 وعمــل أئمــة الهــدى مــن الصــحابة

ً
متجمﻼ بجمال أهل
المخلص؛ حتى يكون

والتـــابعين ،أو اســـتنبا ً
طا مـــن الكتـــاب



والسنة ،ﻓإذا اضطر إلى الحكم على أمــر

من البداية إلى النهاية .وسوف نزيد هــذه

ولم يستبن له رﻓعــه إلــى أعلــم منــه ،ﻓــإن

المسألة توضي ًحا ﻓيما سيأتﻲ من مقاﻻت.

خفــى عليــه نظــر بعــين المخالفــة مــن ﷲ

وهذا المنهج قد عرﻓناه قبل ذلك عنــد

وﻓكر ﻓيه بقلب ملؤه الخشية من ﷲ ،ﻓــإن

الكثير مــن اﻷئمــة ،ﻓهــذا اﻹمــام الغزالـ ﻲ

ظهر ﻓيه مصلحة وخيــر ،حكــم بإباحتــه،

يقول ﻓﻲ منقذه:

وإن ظهر له ﻓيــه مفســدة ومضــرة ،حكــم

" ..ﻓمن ظن أن الكشف موقوف على

بكراهتــه ،ﻓــإن روح الشــريعة تقضــى أن

اﻷدلــة المحــررة ﻓقــد ضــيق رحمــة ﷲ

كل مــا هــو خيــر مبــاح ،ﻓهــم ﻓــى ذوقهــم

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

تعــالى الواســعة .ولمــا ســئل رســول ﷲ

وحــالهم ووجــدهم مقهــورون بحكــم ﷲ

ولقــد تعمــدت اﻹطالــة ﻓــﻲ نقــل نــص

 ،علــى "الشــرح" ومعنــاه ﻓــﻲ قولــه

تعالى ،وكل ذوق أو وجد أو حال يخالف

اﻹمـــام ،ودون تصـــرف ﻓيـــه ،لعـــرض

تعالى :ﻓَ َمـن يُـ ِر ِد ﱠ ُ أَن يَ ْهد َِيـهُ يَ ْشـ َر ْح

حكــم ﷲ تعــالى يفــرون منــه ويتبــرأون

موقفه بوضوح ،من هذه القضية الشائكة،

ﻼم) اﻷنعــام (١٢٥ :قــال:
ﻺ ْس ـ ِ
َ
صـد َْرهُ ِل ِ

منه").(٢

ولكــى أبــين أن قولــه بالكشــف ،ﻻ يعنـ ﻲ

)هــو نــور يقذﻓ ـهُ ﷲ تعــالى ﻓــﻲ القلـ ب(.

ابتعاده عن المنهج الشرعﻲ الذى التزمــه

ﻓقيل :ومــا عﻼمتــه؟ قــال) :التجــاﻓﻲ عــن

وهكذا نــرى اﻹمــام أبــا العــزائم يقــوم
بـــالرد علـــى أدعيـــاء التصـــوف الـــذين
يبـــررون انحـــراﻓهم بـــدعوى تمســـكهم
بالحقيقة ،إذ إنهــا هــﻲ الطريــق الموصــل
للكشف دون الشــريعة ،ﻓيبــين كــذبهم ﻓــﻲ
دعــواهم ﻓــﻲ رد بليــغ يكشــف عــن مــدى
تمسكه بالشريعة التﻲ تتمثــل ﻓــﻲ الكتــاب
والســنة؛ حتــى ﻓــﻲ حديثــه عــن الكشــف
والذوق.

دار ال ُخلُـود(.
ور ،واﻹنابــة إلــى ِ
دار الغُ ُر ِ



    
   
  
 
  
   
  
  
   


   







وهو الذي قــال  ﻓيــه) :إن ﷲ تعــالى
خلق الخلقَ ﻓﻲ ُ
رش عليه ْم مــن
ظ ْلمةٍ ،ثم ﱠ
نُور ِه( ﻓمن ذلــك النــور ينبغــﻲ أن يطلــب
الكشف ،وذلك النــور ينــبجس مــن الجــود
اﻹلهﻲ ﻓﻲ بعض اﻷحاديين").(٣

النصرانية .والذي يصح منه عن الشـيوخ
مﻌـان صـحيحة؛ ومنـه مـا صـدر عـن
له
ٍ
بﻌضهم في حال استيﻼء حال عليه؛ ألحقه
تلـك السـاعة بالسـكران الـذي ﻻ يميـز مــا
يخرج منـه مـن القـول؛ ثـم إذا ثـاب عليـه
عقله وتمييزه ينكر ذلك القول؛ ويكفر مـن
يقولـــه" ]مجمـــوع الفـتـ اوى ﻻبـــن تيميـــة
.[٧٤/١١








نقـــف عنـــد هـــؤﻻء الـــذين يرمـــون
التصــوف بالزندقــة ،والﻌبــارات التــي ﻻ
تليــق ،فمــاذا قــال ابــن تيميــة فــي شــأن
التصوف والمتصوفة؟
قـال" :نﻌـم للمــؤمنين الﻌـارفين بــا ّ
المحبين له من مقامات القـرب؛ ومنـازل
اليقين مـا ﻻ تكـاد تحـيط بـه الﻌبـارة وﻻ
يﻌرفه حق المﻌرفة إﻻﱠ من أدركه وناله؛
والرب ربﱞ  .والﻌبد عبدٌ .لـيس فـي ذاتـه
شيء مـ ن مخلوقاتـه؛ وﻻ فـي مخلوقاتـه
شــي ٌء مــن ذاتــه ،ولــيس أح ـ ٌد مــن أهــل
الـربّ تﻌـالى
المﻌرفة بـا ّ يﻌتقـد حلـول ّ
ّ
به؛ أو بغيره من المخلوقـات وﻻ اتِحـاده
سمﻊ شيء من ذلك منقـول عـن
به .وإن ُ
بﻌض أكابر الشيوخ ،فكثير منه مكـذوب
اﻻتحاديـة المباحيـة؛
اختلقه اﻷفّاكون من
ﱠ
الّذين أضلﱠهم الشيطان وألحقهـم بالطائفـة

قــال ابــن تيميــة :قــال "الشــيخ عبــد
القادر" قدس ﷲ روحه" :افن عـن الخلـق
بحكـــم ﷲ ،وعـــن هـــواك بـــأمره ،وعـــن
إرادتك بفﻌله لحينئذ يصلح أن تكون وعاء
لﻌلم ﷲ".
وقـــال الشـــيخ " :وعﻼمـــة فنـــاء
إرادتك بفﻌل ﷲ أنك ﻻ تريد مرا ًدا قط فﻼ
يكن لك غـرض وﻻ تقـف لـك حاجـة وﻻ
مرام؛ ﻷنـك ﻻ تريـد مـﻊ إرادة ﷲ سـواها
بل يجري فﻌله فيك؛ فتكون أنت إرادة ﷲ
تﻌالى وفﻌله".
قلت - :أي ابن تيمية  :-هذا المقام هو
آخر ما يشير إليـه الشـيخ عبـد القـادر 
وحقيقتــه أنــه ﻻ يريــد كــون شــيء إﻻ أن
مأمورا بإرادته.
يكون
ً

قال ابن القيم" :يرون مجانبة كـل داع
إلى بدعة ،والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة
اﻵثــار ،والنظــر فــي الفقــه مــﻊ التواضــﻊ
واﻻستكانة وحسن الخلق وبذل المﻌـروف
وكـــف اﻷذى وتـــرك الغيبـــة والنميمـــة
والسﻌاية وتفقـد المأكـل والمشـرب ،فهـذه
جملة ما يأمرون به ،ويستﻌملونه ويرونه،
وبكل مـا ذكرنـا مـن قـولهم نقـول ،وإليـه
نذهب ،وما توفيقنا إﻻ با .
هذا ما ورد في "حـادي اﻷرواح إلـى
بﻼد اﻷفراح" ﻻبن القيم ص.١٥

ابــن القــيم يُقــدر اﻹمــام الهــروي أحـ د
..



كبار أئمة الصوفية ،وكان يدافﻊ عنـه ،وقـام
بشرح كتابه "منازل السائرين بين إياك نﻌبـد
وإياك نستﻌين".
وسنﻌرض لمقتطفات تظهر ذلك.
قال ابن القيم عن اﻹمام الهـروي" :وﷲ
يشكر لشيخ اﻹسﻼم )الهروي( سﻌيه ،ويﻌلي
درجته ،ويجزيه أفضل جزائه ،ويجمﻊ بيننـا
وبينه في محل كرامته ،فلو وجد مريده سﻌة
وفسحة في ترك اﻻعتراض عليه واعتراض
كﻼمه ما فﻌل .كيف وقد نفﻌـه ﷲ بكﻼمـه؟،
وجلس بين يديه مجلـس التلميـذ مـن أسـتاذه،
وهــو أحــد مــن كــان علــى يديــه فتحــه يقظــة
ومنا ًما؟!.
وقال :وصاحب المنازل رحمه ﷲ كـان
شــديد اﻹثبــات لﻸســماء والصــفات مضــادا
للجهمية من كـل وجـه ،ولـه كتـاب الفـاروق
استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ،ولـم
يســبق إلــى مثلــه ،وكتــاب ذم الكــﻼم وأهلــه
طريقته فيه أحسن طريقة ،وكتاب لطيف في
أصول الدين يسلك فيه طريقة أهـل اﻹثبـات
ويقررهـــا ولـــه مـــﻊ الجهميـــة المقامـــات
المشهودة.
المتﻌـــارف عليـــه أن ابـــن تيميـــة فـــي
مواضﻊ كثيرة من كتبـه قـد اسـتنكر التوسـل
بالنبي  بﻌد انتقاله إلـى الرفيـق اﻷعلـ ى،
وكذلك بالصالحين ،ولكن في بﻌض مواضﻊ
أخرى من كﻼمه قد تستشﻌر أنه يجيز ذلـك،
ولكــن فــي إطــار مﻌــين وبشــروط محــدودة
خشية انتشار وتمدد اﻻنحرافات والشطحات.
قال ابـن تيميـة :يشـرع التوسـ ل بـه فـي
الدعاء كما في الحديث الـذي رواه الترمـذي
شخصــا أن
وصــححه أن النبــي  علــم
ً
يقول) :اللهم إني أسألك وأتوسل إليـك بنبيـك
محمد نبي الرحمـة .يـا محمـد يـا رسـول ﷲ
إنــي أتوســل بــك إلــى ربــي فــي حــاجتي
ي( .فهذا التوسـل بـه
ليقضيها .اللهم فشفﻌه ف ﱠ
حسن.
فــي الحقيقــة هــذا الﻌنــوان هــو عنــ وان
دراســة فــي غايــة اﻷهميــة للﻌــ الم الربــاني
فضيلة الشيخ أمـ ين فهمـي أحمـد مـن علمـاء
اﻷزهـــر الشـــريف ،وأحـــد أبنـــاء الطريقـــة
الدومية الخلوتية ،والدراسـة تقـﻊ فـي كتـاب
مــن مــائتين واثنتــين وعشــرين صــفحة مــن
القطﻊ المتوسط ،والناشر الوابل الصيب.



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

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

وأكد سمﺎحته أن الشعوب هي التي تصـنع الحكومـﺎت ،ولـو كـﺎن عنـد
الشــعوب إرادة ســترتقي ،وإن لــم يكــن عنــدهﺎ إرادة ســتعلق خيبتهــﺎ علــى
الحكومﺎت.
وقــ ﱠدم ســمﺎحته حلــوﻻً لــبعض المشــكﻼت المجتمعيــة مثــل :التعلــ يم،
اﻹعﻼم ،العنوسة ،الغﻼء ،الزيﺎدة السكﺎنية ،مؤكدًا أننﺎ يجب أن نـتعلم ثقﺎفـة
الحيﺎة في سبيل ﷲ إلى جﺎنب ثقﺎفة المـوت فـي سـبيل ﷲ ،وأن يكـون لـدينﺎ

فى يوم الجمعة  ٤

شجﺎعة وجرأة في إصﻼح المجتمع.
١٤٤٣ه ،الموافق ٢٠٢٢/١/٧م أقيمت ليلة

وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول سـيرة أهـل

أهل البيت الواحدة والستون بعد المﺎﺋـة بقﺎعـة اﻹمـﺎم المجـدد السيـ ـد محمـد

البيت  ،بﺎلحديث عن التخطيط لسجن اﻹمـﺎم الكـﺎظم  ،ثـم اعتقﺎلـه

مﺎضى أبى العزاﺋم ،حيـث حضـرهﺎ عـدد مـن أبنـﺎء الطريقـة العزميـة مـن

وسجنه في سـجن البصـرة ،ثـم حملـه إلـ ى سـجون بغـداد ،ثـم دعـﺎء اﻹمـﺎم

مختلف المحﺎفظﺎت.

وفصـل الحـديث عـن اﻷنشـطة
وإطﻼق سراحه ،ثم اﻻعتقﺎل الثﺎني لﻺمﺎم،
ﱠ

وقد افتتحهـﺎ سـمﺎحة السـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة

السبعة لﻺمﺎم في السجن ،ثم محﺎوﻻت هﺎرون الثﻼثة الفﺎشلة للضغط علـى

بﺎلحــديث عــن اﻹعـ ﻼم اﻷمريكــي المــأجور الــذي يوجـ ه الــرأي العــﺎم فــي

اﻹمﺎم بﺎلسـجن؛ حتـى انتهـى اﻷمـر بـ دس السـم لﻺمـﺎم فـي السـجن ،حيـث

اﻻنتخﺎبﺎت اﻷمريكية ،وأضـﺎف :توجـد  ١١أسـرة تحكـم العـﺎلم وهـي التـي

فصـل
فﺎضت روحه الطﺎهرة في الخﺎمس والعشرين من رجب ١٨٣ه ،ثـم ﱠ

تختﺎر حكﺎم العـﺎلم ،وإذا جـﺎء رﺋـيس علـى غيـر إرادتهـم لـم يسـكتوا حتـى

الحديث عـن المحـﺎوﻻت الـثﻼث لهـﺎرون للتنصـل مـن قتـل اﻹمـﺎم الكـﺎظم

يعزلــوه ،وهــم الــذين اســتغلوا اﻷنفلـ ونزا الشــديدة المعروفــة بﺎســم كورونــﺎ

.

ﻹسقﺎط اﻻقتصﺎد العﺎلمي لمصلحتهم.

وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشﺎد الديني لقصﺎﺋد اﻹمﺎم أبي العزاﺋم قﺎمت
بهﺎ الفرقة العزمية بقيﺎدة الدكتور أحمد حسنين واﻷستﺎذ أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘـﺎء ﺍﳌﺎﺿـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜـﺎﻓﺮ  -ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻـﻞ ﻟﻠﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ
ﻟﻠﻌﻠﻢ  -ﺃﻃﻠﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ًﺑـﻼ ﺣـﺪﻭﺩ ﻭﺑـﻼ ﻏﺎﻳـﺔ ﻭﻻ ﻫـ ﺪﻑ ﳏـﺪ ﺩ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻜﺒﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ،ﻓﻴﺘﺠﻤﺪ ﺣﻀـﺎﺭﻳﺎ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﳍـﺪﻑ ﻣـﻦ ﻭﺟـﻮﺩﻩ.
ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ..ﻭﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

يثبـــت القـــرآن الكـــريم لﻺنســـان إرادة
مختارة – كما سبق أن ذكرنـا – ودليـل هـذا
اب الـ ﱡد ْن َيا نُؤْ ِتـ ِه
قوله تعالىَ  :و َمـن ُيـ ِر ْد َثـ َو َ
اﻵخ ـ َرةِ نُؤْ ِت ـ ِه مِ ْن َهــا
اب ِ
مِ ْن َهــا َو َم ـن ُي ـ ِر ْد ثَ ـ َو َ

َو َسنَجْ ِزي ال ﱠشاك ِِرينَ 

)آل عمـران.(١٤٥ :

وفي هذا بيان :بأن ﷲ 

اﻹنسانية المختارة حقيقة مؤكدة ،ولكنها ككل

شـــ يء فـــي الكـــون ،كائنـــة بـــأمر ﷲ 
وبمشيئته ،بمعنـى أن اﻹنسـان عنـدما يختـار
بإرادته ،فإنما يكـون بمشـيئة ﷲ  ،وذلـك
بالرغم من أن اختيـار اﻹنسـان حـر؛ ﻷن ﷲ

أيضـاَ  :م ـن َك ـانَ ي ُِري ـ ُد
ويقـ ول تعــالى
ً

هــو الــذي خلقــه وزوده بهــا ،ومكنــه مــن

عج ْﱠلنَا لَهُ فِي َها َما َنشَا ُء ل َِمـن ﱡن ِريـ ُد ُثـ ﱠم
اجلَةَ َ
العَ ِ
صـﻼهَا َمـ ْذ ُموما ً ﱠمـ ْد ُحورا ً *
َجعَ ْلنَا لَهُ َج َهـ ﱠن َم َي ْ

اﻻختيار الحر بـين الـدنيا واﻵخـرة ،ووضـح

س ـ ْع َي َها َو ُه ـ َو
َو َم ـ ْن أ َ َرا َد ِ
اﻵخ ـ َرة َ َو َس ـعَى لَ َه ـا َ
س ْعيُ ُهم ﱠم ْش ُكوراً * ُكﻼ ﱡنمِ ﱡد
ُمؤْ مِ نٌ فَأ ُ ْو َلئِكَ كَانَ َ
ع َ
ط ـاءِ َر ِّب ـكَ َو َم ـا َك ـانَ
َه ـؤُﻻءِ َو َه ـؤُﻻءِ ِم ـ ْن َ
طــا ُء َر ِّبــكَ َمحْ ُ
َع َ
ظــوراً) اﻹســراء- ١٨ :
.(٢٠

يخير الناس بـين

وهــذه اﻵيــات تؤكــد البيــان الســابق عـ ن

ثــواب الــدنيا وبــين ثــواب اﻵخــرة ،أي :بــين

حريـ ة اﻻختيــار اﻹنســاني بـ ين عمــل الــدنيا

اﻷعمال التي تؤدي إلى حيازة الـدنيا مـن أي

وعمل اﻵخرة ،أي :بين الحﻼل والحرام.

لنــا أنــه  يُ َم ِ ّكـن مــن يختــار حــرث الــدنيا
وأسبابها وثوابها من اﻷفعال التي تكسـبه مـا
شــاء مــن رزق الــدنيا ،وأنــه  يمكــن مــن
يختار حـرث اﻵخـرة وأسـبابها وثوابهـا مـن
اﻷعمال التي توصله إلى الفوز بالجنة.
ومــن ثــم ﻻ يشــاء اﻹنســان شـ يئًا ،إﻻ أن

يشاء ﷲ 

له ذلك الشيء ،بالرغم مـن أن

مشيئة اﻹنسان مختارة بين الخير والشر ،أي

طريق ،بصرف النظر عن مراعاة شرع ﷲ

وقــال تعــالىَ  :م ـن َك ـانَ ي ُِري ـ ُد َح ـ ْرثَ

بين الحﻼل والحـ رام ،أو بـين أسـباب حيـازة

وأوامره ونواه ـي ه ،و ـب ين العمـل علـى الفـوز

اﻵخـ َر ِة َنـ ِز ْد َلـهُ ِفـي َح ْر ِثـ ِه َو َمـن َكـانَ ي ُِريـ ُد
ِ

الدنيا وبين أسباب حيازة الدنيا واﻵخرة معًا.

بــاﻵخرة باتبــاع شــرع ﷲ  ،وفــي نفــس

َح ْرثَ ال ﱡد ْن َيا نُؤْ ِت ِه مِ ْن َها َو َما لَهُ فِي اﻵخِ َرةِ ِمـن

فالمشيئة اﻹلهية مطلقة ﻻ يقيـدها شـيء،

الوقت عدم خسارة الدنيا.

ب) الشـــــورى ،(٢٠ :فـــــاﻹرادة
صـــ ـي ٍ
ﱠن ِ

وﻻ يند أو يخرج عنها شـيء فـي السـماوات



فَا ْعبُدُوهُ

واﻷرض ،وكل شيء واقع وحـادث بإرادتـه

َيءٍ
خَا ِلقُ ُك ِّل ش ْ

)اﻷنعـام،(١٠٢ :

كــل شـ يء ســواه ،وفــي إثبـ ات الخالقيــة لــه

جﻼ وعﻼ ،قال تعالى :قَا َل َكذَلِكِ ﱠ ُ َي ْخلُقُ

فهو الخالق وما سـواه مخلـوق بقدرتـه ،

وحده ،إثبات اﻷلوهيـة والربوبيـة لـه وحـده.

)آل عمران ،(٤٧ :وقـال تعـالى:

وحـده،

غي ُْر ﱠ ِ َيـ ْر ُزقُ ُكم
ق َ
قال تعالىَ  :هلْ مِ ْن خَا ِل ٍ

َما َيشَا ُء

وهذا يقتضي اﻹيمان بأن الخالقـي ة

ض
َواﻷ َ ْر ِ

َضـ ِل
َص ِب َرحْ َم ِت ِه َمن َي َ
شـا ُء َو ﱠ ُ ذُو الف ْ
َ ي ْخت ﱡ

عمـن وعمــا ســواه
واﻻعتقــاد بوجــوب نفيهــا ﱠ

ِ ّمنَ ال ﱠ
س َماءِ

العَ ِظـ ِيم) آل عمــران ،(٧٤ :وقــال تعــالى:

شـ ْيءٍ ﻻَ إِ َلـهَ إِﻻﱠ
ذَ ِل ُك ُم ﱠ ُ َر ﱡب ُك ْم َخـا ِلقُ ُكـ ِّل َ

والرزق له وحده.

َ بـلْ َيـدَاهُ َمب ُْس ـو َطت َِان ي ُِنفـ ُق ك َْيـ َف َي َش ـا ُء

ه َُو) غافر.(٦٢ :

)فاطر ،(٣ :فـالخلق

أيضــاَ  :هــذَا خ َْلــقُ ﱠ ِ
وقـــال تعـــالى
ً

شـ ـأْ
)المائـــدة ،(٦٤ :وقـــال ﷲ ِ  :إن َي َ

فمن مقتضـيات )ﻻ إلـه إﻻ ﷲ( :اﻹيمـان

ُيــ ْذ ِه ْب ُك ْم َو َي ْس ـت َْخل ِْف ِمــ ْن َب ْعــ ِدكُم ﱠمــا َي َشــا ُء

بأنه )ﻻ رب إﻻ ﷲ( ومن مقتضيات اﻹيمان:

 ،(١١وكل هـذا وغيـره فـي القـرآن الكـريم،

)اﻷنعام (١٣٣ :وكثير كثير من آيات القرآن

اﻹيمان بأنه )ﻻ خـالق إﻻ ﷲ(؛ ﻷن الخالق ـي ة

ويؤكــد مبــدأ عام ـا مــن مبــادئ التوحيــد فــي

الكريم التي تثبت طﻼقة المشيئة اﻹلهية.

مــن صــفات الربوبيــة ،ومــن ثــم أفــرد ﷲ

اﻹسﻼم ،هو إفراد ﷲ  بالخلق والـرزق،

وما دامت المشـيئة اﻹلهـي ة مطلقـة ،فـإن

ســبحانه نفســه بالربوبيــة بقولــه :ذَل ُِك ـ ُم ﱠ ُ

أي بإيجاد الموجودات بعـد أن لـم تكـن شـيئًا

مشــيئة اﻹنســان خاضــعة – ككـ ل شـ يء فـ ي

َرب ُﱡكـ ْم ثـ م أثبــت وأكــد الربوبيـ ة بالخالقيــة،

مــذكورا ،ثــم إمـــدادها بمــا يفيــد اســـتمرار
ً

 بالرغم من كونهـا مختـارة،

حــين اتبــع هــذا القــول بقولــهَ  :خ ـا ِل ُق ُك ـ ِّل

وجودها إلى أجل معلـوم لـه ومقـدر بإرادتـه

الكون –

فَأ َ ُرونِي َماذَا َخلَقَ الﱠذِينَ

مِ ن ُدو ِن ِه

)لقمـان:

قال تعالىَ  :و َمـا ت ََشـا ُءونَ إِﻻﱠ أَن َي َ
شـا َء ﱠ ُ

ش َْيءٍ  ،ثـم أثبـت لـه 

العـــالَمِ ينَ ) التكـــوير ،(٢٩ :فحريـــة
َربﱡ َ

عمن وعما سواه بقوله بعد ذلك :ﻻَ ِإلَهَ ِإﻻﱠ

ومن ثم ﻻ يجوز شرعًا وصـف اﻹنسـان

اﻹرادة اﻹنســانة محــدودة ،حــدد لهــا ﷲ 

ه َُو؛ ﻷن في قولهَ  :خـا ِلقُ

ُكـ ِّل َشـ ْيءٍ 

بــالخلق ،هــذا بالنســبة للخلــق ،أمــا بالنســبة

مجال حركتها مسبقًا ،وعـين مجـال حركتهـا

إثبات المخلوقية لكل شيء سواه ،وفي إثبات

للفعــل ،فيثبــت القــرآن الكــريم فــي مواضــع

الحرة في أوقات محسوبة وظـروف مقـدرة،

المخلوقية لكل شيء سواه نفي لﻸلوهية عـن

 ،ويثبتــه فــي

اﻷلوهيـة ونفاهـا

.

كثيــرة الفعــل منســو ًبا

فهي حرـي ة اختيـار ،وليسـ ت حريـة مطلقـة،

مواضــع أخــرى منســوبًا لﻺنســان ،فالفاعليــة

وليست حرية خالصة محضة ،كما قـد يظـن

تعــالى كمــا وصــف بهــا

وردت منســوبة

ِف ِم ـ ْن
الــبعض .إِن َي َ
ش ـأ ْ ُي ـ ْذ ِه ْب ُك ْم َو َي ْس ـتَ ْخل ْ



َب ْع ِد ُكم ﱠما َيشَا ُء) اﻷنعام.(١٣٣ :

مخلوقاته ،بيد أن اﻷمر هنا قاصر على اسـم
الصفة دون جنسها وكيفيتهـا؛ ﻷن فاعليـة ﷲ
 ،ليس كمثلها فاعلية أخرى من فاعليـات
المخلوقين ،قال تعالىِ  :إ ﱠن َربﱠكَ فَ ﱠعـا ٌل لّ َِمـا
أيضــا :ذُو
ي ُِري ـ ُد) هــود ،(١٠٧ :وقــال
ً

توجب عقيدة التوحيد اﻹسﻼمية على كل



مسلم :اﻹيمان بأن ﷲ  خالق كـل شـيء،
قال تعـالى :ذَل ُِكـ ُم ﱠ ُ َرب ُﱡكـ ْم ﻻَ إِ َلـهَ إِﻻﱠ ُهـ َو

ال َع ْر ِش ال َم ِجي ُد * فَعﱠا ٌل ِلّ َما ي ُِريـ ُد) البـروج:
 ،(١٦ ،١٥وقال عز من قائل :قَا َل َكـذَ ِلكَ







ﱠ ُ َي ْفعَ ُل َما َيشَا ُء) آل عمران.(٤٠ :

أمكــن ذلــك فــي بــﻼد اﻹســﻼم ،وأﻻ أبــدأه
ردا على سـؤال اﻹعﻼمـى الكبيـر عمـاد

بالتحية؛ ﻷن ذلك إعظـام وتكـريم .والظـاهر

مكرم بالعقل والضـمير
أديب :ولكن اﻹنسان ﱠ

ً
مطلقـا
وﷲ أعلم أنه ﻻ يجوز بـدءهم بالتحيـة

وهــذا مــا يميــزه عــن بــاقي المخلوقــات ،فلــم

ﻻ بتحيــة اﻹســﻼم وﻻ بغيرهــا؛ ﻷن التحيــة

نسمﻊ مﺛﻼً عن قرد عنده ضمير.

تكــريم وتعظــيم فــﻼ يجــوز أن يكــون الكــافر

رد اﻹرهــــابى الليبــــى عبــــد الــــرحيم
المسمارى قائﻼً بﺛقة :التكـريم
بالتقوى فقط!!!
ومفهوم كﻼمه:
أن التكــريم للمســلم فقــط
وأن غيــر المســلم ﻻ يســتحق
التكريم.

أهﻼً لذلك").(١
 -٢أبو إسحاق الحوينى:
يـقول " :يـجب أن يدفـعـهـ ـا الـمـ ـسيحي
– يقصد الجزية  -وهو مدلدل ودانه").(٢

 القرآن الكريم: -١إِ ْذ َق ـا َل َر ﱡب ـكَ ل ِْل َمﻼئ َِك ـ ِة إِ ِّن ـي َخ ـال ٌ
ِق
ين * فَإِذَا َس ﱠو ْيتُهُ َو َنف َْختُ فِيـ ِه ِمـن
َبشَرا ً ِ ّمن طِ ٍ

وأن ســبب تكــريم اﻹنســان هــو اﻹيمــان
فقط وليس العقل وﻻ الضمير.
رأي ـا فردي ـا لــﻸخ عبــد
فهــل هــذا يمﺛــل ً
الرحيم المسمارى؟!

اجدِينَ * فَ َسـ َج َد ال َمﻼئ َِكـةُ
سـ ِ
ﱡروحِ ي فَ َقعُوا َلـهُ َ
ِيس ا ْستَ ْك َب َر َو َكـانَ ِمـنَ
ُكلﱡ ُه ْم أَجْ َم ُعونَ * ِإﻻﱠ ِإ ْبل َ
الكَاف ِِرينَ ) ص.(٧٤ – ٧١ :
س ﱠواهُ َو َنفَ َخ فِي ِه مِ ن ﱡروحِ ِه َو َج َع َل
 -٢ﺛ ُ ﱠم َ

أم أن هـــذا يمﺛـــل رأى تيـــار اﻹســـﻼم
السياسى والتيارات السلفية عامة؟!
وهل هـذا هـو رأى علمـاء اﻹسـﻼم ومـا
ينطق به نصوص القرآن والسنة؟!
هذا ما سنعرفه فى السطور التالية.

ار َواﻷ َ ْف ِئــ َدة َ قَ ِلــيﻼً ﱠمــا
لَ ُكــ ُم ﱠ
ْصــ َ
الســ ْم َﻊ َواﻷَب َ
تَ ْش ُك ُرونَ ) السجدة.(٩ :
اســـ ُجدُوا ﻵد ََم
ُ  -٣ﺛـــ ﱠم قُ ْل َنـــا ل ِْل َمﻼئ َِكـــ ِة ْ
يس َلـ ْم َي ُكـن ِ ّمـنَ
فَ َ
س َجدُوا ِإﻻﱠ ِإب ِْلـ َ
)اﻷعراف.(١١ :
ســـنَ
صـــ ﱠو َر ُك ْم فَأَحْ َ
َ  -٤و َ

 -١ياسر برهامى:
يقـول " :لـيس لـه -أي لغيـر المسـلم -أن
يكــون عزيـ ً
ـزا فــي بــﻼد اﻹســﻼم ،هــذا أمــر
محــدد أن أضــطره إلـ ى أضــيق الطريــق مــا



السـ ِاجدِينَ 
ﱠ

صـــ َو َر ُك ْم
ُ

)التغابن.(٣ :
سـ ـ ِن
نسـ ـانَ ِفـ ـي أَحْ َ
اﻹ َ
َ  -٥ل َقـ ـ ْد َخلَ ْق َنـ ـا ِ
تَ ْق ِو ٍيم) التين.(٤ :

نسـ ـانَ
اﻹ َ
 -٦خ ََلـ ـقَ ِ

* َعلﱠ َمــهُ ال َب َيـ ـانَ 

 -١العﻼمة محمد أبو زهرة:

)الرحمن.(٤ ،٣ :

يقول :الكرامة اﻹنسـانية يقررهـا القـرآن

ت َو َما فِي
س َم َوا ِ
س ﱠخ َر لَ ُكم ﱠما فِي ال ﱠ
َ  -٧و َ

والسنة لكل من يتحقق فيـه معنـى اﻹنسـانية،

ت لّ َِقـ ْو ٍم
ﻵيـا ٍ
ض َجمِ يعًا ِ ّم ْنهُ ِإ ﱠن ِفـي ذَ ِلـكَ َ
اﻷ َ ْر ِ

وﻻ فــرق بــين جــنس وجــنس ،أو بــين ديــن

َيتَفَ ﱠك ُرونَ ) الجاﺛية.(١٣ :

ودين في تكريم اﻹنسان حيا أو ميتًا ،ويروى

ضـــــــعَ َها ِلﻸ َ َنـــــــ ِام
ض َو َ
َ  -٨واﻷ َ ْر َ
)الرحمن.(١٠ :
اعـ ٌل
َ  -٩وإِ ْذ قَا َل َربﱡكَ ل ِْل َمﻼئ َِكـ ِة ِإ ِّنـي َج ِ
ض َخلِيفَةً) ....البقرة.(٣٠ :
فِي اﻷ َ ْر ِ

أنــه مــرت جنــازة يهــودي فوقــف لهــا النبــي
سا( رواه البخارى.
فقال) :أليست نف ً
) -٢إن ﷲ يعــذب الــذين يعــذبون النــاس
فى الدنيا( رواه مسلم.



تكري ًما فقال له بعض أصـحابه" :إنهـا

جنــازة يهــودي" فقــال النبــي اﻷمــين الكــريم:
سا().(٥
)أليست نف ً

ع ﱠلـــ َم آد ََم اﻷ َ ْســـ َما َء ُكلﱠ َهـــا ُﺛـــ ﱠم
َ  -١٠و َ

) -٣من ظلم معاهـدًا أو انتقصـه حقـا أو

 -٢المفكر الكبير عباس محمود العقاد:

علَى ال َمﻼ ِئ َك ِة َفقَا َل أ َ ْن ِب ُئـونِي ِبأ َ ْسـ َماءِ
ض ُه ْم َ
ع َر َ
َ

كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيـب

يقــول " :إن مكــان اﻹنســان فـ ى القــرآن

صا ِدقِينَ ) البقرة.(٣١ :
َهؤُﻻءِ إِن ُكنت ُ ْم َ

نفس منه ،فأنا حجيجه يوم القيامة( رواه أبـو

َ  -١١ولَقَ ْد ك ﱠَر ْمنَا َبنِي آد ََم َو َح َم ْلنَاهُ ْم فِي
البـــ ِ ّر َو ْال َب ْحـــ ِر َو َرزَ ْق َنـــاهُم ِ ّمـــنَ ﱠ
ت
الط ِّي َبـــا ِ
َ

ِيـر ِ ّم ﱠمـ ْن َخلَ ْق َنـا تَ ْف ِضـيﻼً
َوفَض ْﱠلنَاهُ ْم َ
علَى َكﺛ ٍ
)اﻹسراء.(٧٠ :
سـا ٍد
َ  -١٢من قَتَ َل َن ْف ً
سا ِبغَي ِْر ن َْفـ ٍس أ َ ْو فَ َ
ض فَكَأ َ ﱠن َمـا قَتـَ َل ﱠ
يعـا َو َمـ ْن
فِي اﻷ َ ْر ِ
اس َجمِ ً
النـ َ
أَحْ َيا َها فَكَأ َ ﱠن َما أَحْ َيـا ﱠ
يعـا) المائـدة:
اس َجمِ ً
النـ َ
.(٣٢
 السنة المطهرة: " -١كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد
ـروا عليهمــا بجنــازة،
قاعــدين بالقادســية ،فمـ ّ

العقيــدة ،وفــى ميــزان الفكــر ،وفــى ميــزان

داوود والبيهقي.
) -٤مــن قتــ ل معاهــدًا لــم يــرح رائحــة
الجنة ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعـين

الخليقة التى توزن به طبائﻊ الكائن بين عامة
الكائنات ،هو الكائن المكلـف ،وهـو أصـوب
فــى التعريــف مــن قــول القــائلين" :الكــائن

عا ًما( رواه البخاري.
) -٥من قـذف ذ ِ ّميـا حـد لـه يـوم القيامـة
بسياط من نار( كنـز العمـال للمتقـى الهنـدي
وحســنه
المجلــد الخــامس ،الفصــل الرابــﻊ
ﱠ

الناطق" وأشرف فى التقدير").(٦
) (١كتــاب " فقــه الجهــاد " ،ياســر برهــامى ،ص
.٢٩
)(٢

شريط "الوﻻء والبراء".

) (٣المعجم الكبير للطبرانى ج  ٢٢رقم .١٣٥

السيوطى.

) (٤المنــاوي كتــاب فــيض القــدير شــرح الجــامﻊ

ولقــد ســأل اﻹمــام اﻷوزاعــي التــابعي
الجليل مكحول الشامي :ما أشد ما يقال له؟

فقاما؛ فقيل لهما :إنها مـن أهـل اﻷرض ،أي

قال :يقال له يا ابن الكافر).(٣

مــن أهــل الذمــة ،فقــاﻻ :إن النبــي مــرت بــه

وصرح اﻹمام الرافعى بأن هجـو الـذمي

جنـازة فقـام ،فقيـل لــه :إنهـا جنـازة يهــودي،

الكــريم ،هــو أشــرف مكــان لــه فــى ميــزان

حرام ولو كان بالتعريض).(٤



الصغير جزء  ١حرف الهمزة.
)(٥

اﻹمام محمد أبو زهرة " العﻼقات الدولية في

اﻹســـﻼم " دار الفكـــر العربـــي ســـنة  ١٩٩٥م،
ص.٢١ ،٢٠
) (٦عباس محمود العقاد " اﻹنسـان فـى القـرآن "
ضـــمن موســـوعة العقـــاد اﻹســـﻼمية ص ٢٣٢
المجلد  ٤دار الكتاب العربى بيروت ١٩٧١م.

الصحبة عند اﻹمام أبى العزائم لها معان
راقية ،وضوابط وعلوم وأسرار خافيـة ،فهـا
هو يوصى أبناءه بوصايا فـﻲ الصـحبة ،فـﻲ

اﻷس اذ
س ـح م

غاية الدقة والروعـة ،فيقـول :إذا أحببـت أن

د ق ـ يل

تصــطفى لنفســك الصــحبة بعــد رســول ﷲ
 ،فاصطف أشبه الناس به  ،لتنال
معيته إن لم تحظ بعنديته ،وإﻻ فاصطف مـن
ﻻ يصـــــطفى غيـــــره  ،وإذا أردت أن
تختار فاصحب من ﻻ يختـار ،وإذا أردت أن

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 فﻲ ن ل
اﻹسﻼمى.
ال

تعــيش ســعي ًدا بــين الخلــق ،فاصــحب النــاس
علـــى أنهـــم يأخـــذون منـــك ،وإذا أردت أﻻ
تصحب إﻻ من تأخذ منه فاصحب ﷲ تعالى.
وينهى اﻹمام مريديه عن بعض النـواهﻲ
فــ ﻲ الصـــحبة فيقـــول :ﻻ تصـــحب مـــن إذا
غضب أظهر عيوبك ،واحذر أن تطلعه على
عيوبك ،وﻻ تصحب إﻻ من ثقل ميزانـه بمـا
وضــع فيــه مــن العلــم بــا  ،واﻷدب مــع ﷲ
ورسوله ،ومن العض بالنواجذ على مـا كـان

عليه رسول ﷲ 

وأصـحابه ،واضـرب

بما خالف ذلك وجه الحائط ،وﻻ تصحب من
يظهر لك عجائب القدرة ،ولكن اصحب مـن
يظهر لك غرائب الحكمة.
ثم يؤكد ويبـين أن صـحبة يـوم صـحبة،
وصــحبة شــهر قربــة ،وصــحبة ســنة أهليــة،
قطع ﷲ من قطعها ،ووصل ﷲ من وصلها،



ويقرر أن صحبة العارفين تجـدد للمريـد فـ ﻲ

وال ﱠنصيحةَ.

ذلك فﻲ النقاط التالية:
 -١أن تقـــوم المصـــاحبة علـــى الفضـــل

كل نفس عل ًما بنفسه ،وصحبتك مع جاهل لم
يرض عن نفسه ،خير من صحبتك مع عـالم
يرضى عـن نفسـه ،وعليـك أن تصـحب مـن
يتناسى ما عندك ،ويذكر حقوقك عليه.

وفــى هــذه الحكمــة يوصــى اﻹمــام ابنــه
ومريده ،أﻻ يصحب أي إنسان يقابلـه ،ولكـن
عليه أن يصـحب مـن ينهضـه حالـه ،فيكـون
صاحب حال قويم ،وقلب سليم ،له حـال مـع
ﷲ ظـــاهر ،وحـــال مـــع المختـــار فــ ﻲ كـــل

صــفى المــودّة
والخــلﱡ :الــذي أ َ ْ
ال َخلِيــل ِ

حضـــرة ،صـــاحب همـــة عاليـــة ،وعزيمـــة

صحﱠها وصدقَ فيها ،وهو مـن ال ُمخاللـة أو
وأ َ َ

ماضية ،يكون لـك فـ ﻲ الصـحبة خيـر رفيـق

ال ُم ﱠ
أيضـ ـا
خالــة ،والخَليــلُ :الحبيـــبُ  ،وهـــو
ً

وأنـــيس ،يـــذكرك إذا نســـيت ،ويعينـــك إذا

الصــديقُ
الرفيــقُ ،قــال
ﱠ
الص ـدوقُ ،والناص ـ ُح ﱠ
) :المــرء علــى ديــن خليلــه ،فلينظــر
أحدكم من يخالل(.
الصـحبةُ
صحبة ،وتُفي ُد
ﱡ
والصّاحبُ  :من ال ﱡ
ين بـاﻵخر ،وأصـلُه فـﻲ
ع أحـد
ّ
انتفا َ
الصـاح َب ِ

ذكرت ،وكذلك ﻻ تصاحب إﻻ من يدلك على
ﷲ مقاله ،فإذا جلست معه ﻻ يحدثك إﻻ بكـل
خير ،وﻻ يدعوك إﻻ إلى ما فيه سعادة الـدنيا

والمعروف.
 -٢أن يحفظ كل منهما صاحبه فﻲ مالـه
وأهله ومتاعه.
 -٣أن تقـــوم المصـــاحبة علـــى المـــودة
والحب واﻹخاء.
 -٤أن يســـدي كـــل صـــاحب لصـــاحبه
النصيحة.
 -٥أن يعضــد كــل منهمــا صــاحبه علــى
طاعة ّ تعالى ،والتجنب عن معاصيه.
 -٦أن تكون الصـحبة رحمـة ونعمـة ،ﻻ
عذا ًبا ونقمة.

واﻵخــرة ،فيكــون مقالــه زا ًدا تتــزود بــه مــن

وحينما أخبـر النـب ﻲ  ،الصـديق أبـا

اس التﱠ ْق َوى ذَ ِلـكَ
التقوى ،ولبا ً
سا ترتديهَ  :و ِل َب ُ

بكر  بأنه قد اعتزم الهجـرة إلـى المدينـة

َخي ٌْر) اﻷعراف.(٢٦ :

المنورة قائﻼً) :إن ﷲ قـد أذن لـ ﻲ بـالخروج

وسـ ْر
صحِ َبك ﷲِ ،
العربية الحفظ ،ومنه يُقال َ

وقد عـرض اﻹمـام علـ ﻲ زيـن العابـدين

والهجرة( ،قال الصديق :الصحبة يـا رسـول

ً
محفوظــا ،ومنــه قولُ ـه تعــالى:
ُمصــا َح ًبا أي

 إلى حقوق الصاحب على صاحبه فـ ﻲ

ﷲ ،قال) :الصحبة(؛ ﻷنـه رأى أنهـا أفضـل

ُصـ َحبُونَ ) اﻷنبيـاء– (٤٣ :
َ وﻻَ هُم ِ ّم ﱠنـا ي ْ

رسالة الحقوق التﻲ وضعها فقال:

صحبة يحبها اﻹنسـان ويتمناهـا ،ولهـذا قـال

أي :يُحفظون ،وقال ) :ﻻ تصـاحب إﻻ

أما حق الصاحب :فأن تصـحبه بالفضـل

سبحانهِ  :إ ْذ َيقُو ُل ِل َ
صاحِ ِب ِه ﻻَ ت َْحـزَ ْن إِ ﱠن ﱠ َ

مــا وجــدت إليــه ســبيﻼً ،وإﻻ فــﻼ أقــل مــن

َم َع َنــ ـا) التوبــــة (٤٠ :وجــــاء ﷲ بكلمــــة

قيـام أحـد َ
القـري َنيْن
القرينُ  :ال ُمقارنةَ تُفي ُد
َ

اﻹنصاف ،وأن تكرمه كما يكرمك ،وتحفظه

صاحِ ِب ِه تأكي ًدا لمعنى الصـحبة المباركـة
ِ ل َ

اﻵخ ـر ،و َج ْر َي ـه علــى طريقتــه وإن لــم
مــع َ

كما يحفظك ،وﻻ يسبقك فـﻲ مـا بينـك وبينـه

وأهميتها ،وها هو سيدنا يوسف  ،يقول

نفع ـه ،ومــن ثَـ ّم قيـ َلِ :ق ـرا ُن ال ّنجــوم ،وقي ـ َل
َي ْ

إلى مكرمة ،فإن سبقك كافأته ،وﻻ تقصر بـه

لمــن كانــا معــه فـ ﻲ الســجنَ  :ي ـا َ
ص ـاحِ َبﻲ ِ

ُشــ ﱡد أحــ ُدهما إلــى اﻵخــر بحبــل:
عيــريْن ي َ
لل َب َ

عمـــا يســـتحق مـــن المـــودة ،تلـــزم نفســـك

الســجْ ِن) يوســف ،(٣٩ :رغــم أن صــحبة
ِّ

نصيحته ،وحياطتـه ومعاضـدته علـى طاعـة

السجن تكون مكروهة ،ولكنه تلطـف معهمـا

ربه ،ومعونته على نفسه فﻲ ما ﻻ يهم به من

بهذه الكلمة تأكي ًدا على أهمية الصحبة؛ حتـى

معصــية ربــه ،ثــم تكـ ون عليــه رحمــة ،وﻻ

وإن كانــت فــ ﻲ الســجن الــ ذى يبغضــه كــل

فصـل
تكون عليه عذا ًبا ،وﻻ قوة إﻻ با ّ  ،ثم ﱠ

الناس.

مؤم ًنا ،وﻻ يأكل طعامك إﻻ تقى(.

قَرينان.
الصــداق ِة وهــﻲ مصــدر
الصــدي ُق :مــن ﱠ
ّ
المـــودﱠة
ﱠ
الصـــدِيق ،واشـــتقاقُه أَنـــه َ
صـــ َدقَه َ












وﷲ تعالى يتفضل علينا؛ حتى نتلقى منه
سبحانه كلمات التوبة كما تلقى آدم من ربـه،
فإن في هذه اﻵية إشارة إلى أن التوبة من ﷲ
للعبــد ً
أوﻻ ،ومــن العبــد بفضــل ﷲ وإحســانه
علَ ْيـ ِه ِإ ﱠنـهُ ُهـ َو
َاب َ
ثانيًا ،يقول ﷲ تعالى :فَت َ
التﱠ ﱠوابُ ال ﱠرحِ ي ُم) البقرة.(٣٧ :
اسمع بأذن قلبك إلـى تلـك اﻵيـة ،واسـبح
بروحك في رياض القرآن اليانعة لتقتبس بها
أنـــوار التوحيـــد؛ فَتَلَ ﱠقـــى آ َد ُم ِمـــن ﱠر ِّبـــ ِه
َكل َِمـات) البقــرة ،(٣٧ :تلــك الكلمــات هــي
كلمات التوبة عليه من ﷲ ،تلقاهـا آدم بحـول
ﷲ وقوته من ربه.
فالذي ألقى الكلمـ ات ليتلقاهـا آدم هـو ﷲ
تعـــالى ،والـــذي وفـــق آدم لتلقيهـــا هـــو ﷲ
سبحانه ،والذي تاب عليه بعـد تلقيهـا هـو ﷲ
تعالى.
ثم ختم اﻵية بقوله :إِ ﱠنهُ ُهـ َو ﱠ
التـ ﱠوابُ 
الــذي يتــوب علــى العبــد ويقبــل مــن العبــد
ـرحِ ي ُم) البقــرة (٣٧ :الواســع
التوبــة ،الـ ﱠ
الرحمة الذي لوﻻ رحمته لما تاب على أحد،
فكأنه تاب على العاصـي؛ ﻷنـه تـواب ﻻ بـد
وأن يخلق المعصية وفاعلهـا ليتجلـى باسـمه
التواب.
 قال تعـالى  :ﱠ ُ َخـا ِل ُق ُكـ ِّل َشـ ْيءٍ )الزمر (٦٢ :من خير وشر ،وإيمان وكفـر،
لكن ﻻ بالجبر؛ بـل بمباشـرة المتصـف بهمـا
ﻷسبابهما .-
ُ
ب الندامةُ ،ولـو
الذن
ة
فار
)ك
:

يقول
ِ
فيغفـر لهـم(
بقوم ُيـذنبون؛
ﷲ ٍ
ُ
لم تُذنبوا ﻷتى ُ
)ليغفــر لهــم( مكــان:
وفــي نســخة أخــرى:
َ
)فيغفر لهم( "أحمد وغيره".
ُ



كما أنه هو الرزاق سبحانه يخلق الرزق
والمرزوق ليظهر باسمه الرزاق ،وكـل هـذا
اﻹحسان والفضل برحمته ﻻ لعلة وﻻ بإكراه
جل ربنا وتعالى ،أﻻ بهذا فليفرح المسلمون،
فنعم الرب ربنا لنا ،وبئس العبـد أنـا لنفسـي،
أســأله ســبحانه أن يعيننــا علــى شــكر مــا ﻻ
صى من النعم إنه مجيب الدعاء.
يُح َ
ﷲ
ى
أنســ
د
ُ
العبــ
تــاب
)إذا
:

قــال
َ
َ
ُ
الحفظـ ـةَ
جوارحـ ـه؛
ـ
ذلـ
وأنسـ ـى
ذنوبـ ـه،
ـكَ
َ
َ
َ
اﻷرض؛ َح ﱠتـى َ
ولـيس
ﷲ
ومعا ِل َمه ِمـن
ِ
َ
يلقـى َ
ب( "ابـن عسـاكر عـن
علي ِه شاه ٌد مِ ن ﷲِ بذن ٍ
أنس".
وفــي قولــه تعــالى :قُ ْل َنـا ا ْه ِب ُ
طـواْ مِ ْن َه ـا
ْ
َاي
َجمِ يعًا فَإِ ﱠما َيأ ِت َي ﱠن ُكم ِ ّم ّنِي هُدًى فَ َمن ت َِبـ َع ُهـد َ
علَ ْي ِه ْم َوﻻَ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ ) البقـ رة:
فَ َﻼ خ َْو ٌ
ف َ
 (٣٨توكيــد للجملــة التــي قبلهــا وهــي قولــه
تعالىَ  :وقُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
عـد ﱞُو
طواْ َب ْع ُ
ضـ ُك ْم ِلـ َب ْعض َ
ض ُم ْستَقَ ﱞر َو َمتَاعٌ ِإ َلـى ِحـين
َولَ ُك ْم فِي اﻷ َ ْر ِ
)البقرة.(٣٦ :
وإن قال بعض المفسرين :الجملة اﻷولى
أمر بالهبوط إلى سماء الدنيا ،والجملة الثانية
أمر بالهبوط مـن سـماء الـدنيا إلـى اﻷرض،
ويــرد هــذا التفســير قولــه فــي اﻵيــة اﻷولــى:
ض ُم ْســتَقَ ﱞر َو َم َتــاعٌ ِإ َلـ ـى
َ ولَ ُكــ ْم ِفــي اﻷ َ ْر ِ
حِ ين ،فإن هذه اﻵية تدل بصريح البيان أن
الهبوط إلى اﻷرض.
ْ
وقيل :لو عقب ذلك بقوله :فَإِ ﱠما َيأ ِت َي ﱠن ُكم
ِ ّم ّنِي هُدًى لم يرتبط كمال اﻻرتباط ولتو ﱠهم
الســام ُع أنــه خطــاب للمــؤمنين علــى عــادة
القــرآن فــي التفــنن ،فلــدفع ذلــك أعيــد قولــه:
قُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
طواْ فهو قول واحد كرر مـرتين
لربط الكﻼم ،ولذلك لم يعطف قُ ْلنَا؛ ﻷن
بينهما شبه كمال اﻻتصال...
وفي معنى عند ابن عجيبة أنـه لمـا أمـر
الحق  آدم ً
ّ
أوﻻ بالهبوط مـن الجنـة جعـل
ويتضرع ويقول :ألـم تخلقنـي بيـديك؟،
يبكي
ّ
ألم تسجد لي مﻼئكتك؟ ،ألم تـدخلني جنتـك؟،
ثم ألهم الكلمـات التـي تلقاهـا مـن ربـه فتـاب
عليه ورحمه ،فطمع آدم حين سمع مـن ربـه
قبـول توبتــه فــي البقــاء فـي الجنــة ،فقــال لــه
الح ّق  :يا آدم ﻻ يجاورني من عصـاني،

وقــد ســبقت كلمتــي بهبوطــك إلــى اﻷرض
ـرر عليــه اﻷمــر
لتكــون خليفتــي بــذريتك ،فكـ ّ
بالهبوط ثانيًا فقال :ا ْه ِب ُ
يعـا
طواْ مِ ْن َهـا َجمِ ً
أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما.
صل ابن عاشور في إشـارة لـه مـا
وقد ف ﱠ
أوجزه اﻹمام أبـو العـزائم مـن أن ﷲ تعـالى
أدب آدم بإهباطـــه إلـــى اﻷرض ،فغفـــر لـــه
واجتباه:
فبــيﱠن أن العفــو يكــون مــن التائــب فــي
الزواجـــر والعقوبـــات ،وأمـــا تحقيـــق آثـــار
المخالفة وهو العقوبة التأديبية  -فـإن الفاعـل
للمخالفـة إذا لـم يـر أثـر فعلـه لـم يتـأدب فـي
المســتقبل  -فالتســامح معــه فــي ذلــك تفويــت
لمقتضى الحكمة.
فإن الصـبي إذا لـوث موضـعًا وغضـب
عليه مربيه ثم تـاب فعفـا عنـه فـالعفو يتعلـق
بالعقاب ،وأما تكليفه بأن يزيل بيـده التلويـث
الــذي لــوث بــه الموضــع فــذلك ﻻ يحســن
التسامح فيه.
ولذا لمـا تـاب ﷲ علـى آدم رضـي عنـه
ولــم يؤاخــذه بعقوبــة وﻻ بزاجــر فــي الــدنيا،
ولكنه لم يصفح عنه فـي تحقـق أثـر مخالفتـه
وهو الهبوط من الجنة ليرى أثر حرصه.
هكــذا ينبغــي أن يكــون التوجيــه إذا كــان
المراد من ا ْه ِب ُ
طواْ الثاني حكاية أمر ثان
بالهبوط خوطب به آدم ...

سبحانه بينه وبين خلقه.
وﻻ شك في أن من اتبـع هـدى ﷲ الـذي
آتاه يعتقـد حـق اليقـين أن اتباعـه للهـدى هـو
بتوفيق ﷲ تعالى فـي عنايتـه وسـابق إرادتـه
الحسنى له ،إذ ﻻ حول للعبد عن معصية ﷲ
وﻻ قوة له على طاعة ﷲ إﻻ با .
ومــن آتــاه ﷲ الهــدى ،كيــف يعتقــد أنــه
بحوله وقوته اتبع هدى ﷲ تعالى؟!؛ هـذا مـا
ﻻ يتصوره إﻻ مـن لـم يتبـع هـدى ﷲ تعـالى
ممــن لــم يحــتس ُجرعــة مــن صــافى شــراب
التوحيـــد بصـــحبة العلمـــاء الربـــانيين ،قـــال
آدم
) :إن الشـــيطانَ َي ْجــ ِري ِمــن ْابــ ِن َ
َمجْ َرى الد ِﱠم( "أحمد والبخاري ومسلم".
ومن علم أن الشرك ظاهر وأخفى سارع
إلى تحصيل العلم با خوفًا من الوقـوع فـ ي
الشرك الخفي أو اﻷخفى.
وقــد كثــر الــدعاة إلــى اﻷعمــال وقــبلهم
ـرا ويــذكرون
الجــاهلون فتــراهم يصــلون كثيـ ً
كثيـرا مــن غيــر أن يتعلمـوا شــيئًا مــن علــوم
ً
التوحيد العالية التـي ﻻ تتلقـى إﻻ ممـن أثنـى
ﷲ عليهم بقوله تعالىِ  :إ ﱠن َما َي ْخشَى ﱠ َ ِمـ ْن
ع َِبــا ِد ِه ْالعُلَ َمــا ُء) فــاطر ،(٢٨ :أمــا دعــاة
الجهالة وعلماء الدنيا خدمة الملوك واﻷمراء
الذين مقصدهم الوظائف والرياسـات فليسـوا
من هداة اﻷمة وﻻ ممن يزيلون عـن القلـوب
الغمة.

َ فإِ ﱠما َيـأ ْ ِت َي ﱠن ُكم ِ ّم ِّنـي هـُ دًى هنـا يسـجد
العقل لكشـف أسـرار التوحيـد العاليـة ،يقـول
تعــ الى :فَإِ ﱠمــا أتـــى ـب ـــ )إن( الشـــرطية
المدغمة في )مـا( ليقـيم الحجـة علينـا أنـه ﻻ
يجب عليه سبحانه شيء؛ ﻷنا جميعًا بالنسـبة
إليـه عبيــد مربوبــون وعبــاد مقهــورون ،فــﻼ
نحكم وﻻ نقطـع علـى ﷲ تعـالى بشـيء ،وﻻ
نوجب لنا عليـه شـيئًا ،إنمـا نحـن بـين عدلـه
وفضله ،وبمشيئته واختياره ،إن حقـق علينـا
وعيده فنحن أهل ذلك ،وإن غفر لنا فهو أهل
التقوى وأهل المغفـرة ،فهـ و سـبحانه الهـادي
الذي يتجلى باسمه الهادي فيؤتي مـن سـبقت
لــه الحســنى قســطه مــن الهــدى ،ثــم بعــد أن
كشف الستار عن حقيقة التوحيـد فـي الهـدى
ً
عمﻼ ﻹثبـات اﻷسـباب التـي أقامهـا
أثبت لنا

والهدى الذي يؤتيـه ﷲ تعـالى هـو بعثـة
الرسل ،وإنزال الكتب ،والنـور الـذي يجعلـه
في قلـوب أهـل اﻹيمـان ،والبيـان الـذي بينـه
ورثة الرسل عليهم الصﻼة والسﻼم ،والعقـل
القابل للفقه عن ﷲ تعالى.
ومن الهدى صـحبة اﻷخيـار ،وإلهـام ﷲ
العبد في صحوه ومنامه؛ وهو أنواع كثيـرة،
وذلك فضل ﷲ يؤتيه من يشاء.

َاي َفـﻼَ
في قول ﷲ تعالى :فَ َمن تَ ِب َع هُد َ
ع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُه ـ ْم َيحْ زَ ُن ـونَ ) البقــرة:
َخــ ْو ٌ
ف َ
الخوف والحزنَ عمن تبع هداه.
ﷲ
َ
 (٣٨نفى ُ
والخـوف :هـو الهـم علـى فقـد مطلــوب،
والحزن :هو الهم على محبوب.



ع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهــ ْم
ومعنــىَ  :فــﻼَ َخــ ْو ٌ
ف َ
َيحْ زَ ُنـــونَ  أن ﷲ تعـــالى مـــنحهم الفـــرح
واﻷنــس بجميــع معانيهمــا ،وكــل مطلوبــاتهم
ميســرة لــديهم ،ومحبــوبهم مؤانســهم بحســب
مراتبهم في الجنان.
َ
لحـوق
علـ ْي ِه ْم مـن ُ
وقيل :فَﻼ خ َْو ٌ
ف َ
ُ
مكــروه َ وﻻ ُهــ ْم َي ْحزَ نــونَ  مــن فــوات
محبوب.

وفــي معنــى قــول ﷲ تعــالىَ  :و ﱠال ـذِينَ
ار هُ ْم
َكفَرواْ َو َكذﱠبُواْ ِبآ َيا ِتنَا أُولَئِكَ أ َ ْ
ص َحابُ ال ﱠن ِ
فِي َها خَا ِلدُونَ ) البقـرة (٣٩ :يعنـي :والـذين
َجحــدوا آيــاتي وكــذّبوا رســلي ،وآيــاتُ ﷲ:
ُح َججه وأدلت ُه على وحدانيّته وربوبيّتـه ،ومـا
سل من اﻷعﻼم والشواهد علـى
الر ُ
جاءت به ﱡ
ذلك ،وعلى صدقها فيما أنبأتْ عن ربّها.
وهذه اﻵية الشريفة  -كما يبين اﻹمام أبو
َاي) البقـرة:
العزائم  -مقابل فَ َمن تَ ِب َع هُد َ
 ،(٣٨فـــإن اﻷمـــر :باطـــل أو حـــق ،وكـــأن
المعنى وﷲ أعلم :ومن كفروا وكذبوا بآياتنـا
أولئك أصحاب النار.
ﱠ
ار يعنــي
وفــي قولــه :أ َ ْ
صــ َحابُ الن ـ ِ
الــذين تصــحبهم النــار أبــد اﻵبــدين ،أو أنهــم
أصحابها ﻻ يفارقونها ،وفـي ذلـك مـن شـديد
التخويف ما فيه.
ويبين الشيخ العقاد فـي تفسـيره أن النـار
قسمان:
نار حية تحرق الجلـود وتـذيب اﻷمعـاء،
وهي نار الجحيم التي يدخلها الكـافرون يـوم
القيامة.
ونــار معنويــة وهــي الحجــاب والقطيعــة
عن ﷲ تعالى ،وهي في نظـر العـارفين أشـد
من النار الحسية ،فإن العبد إذا كان في النـار
ومعه حبيبـه كانـت عليـه بـر ًدا وسـﻼ ًما كمـا
حصل ﻹبراهيم .
وقد أشار القـرآن إلـى أن جهـنم محيطـة
بالكافرين اﻵن وهم فـي الـدنيا بقولـهَ  :وإِ ﱠن
َج َه ـ ﱠن َم لَ ُمحِ َ
يط ـةٌ ِب ْال َك ـاف ِِرينَ ) التوبــة،(٤٩ :
ولكـــن الســـتائر مســـبولة تنكشـــف بخـــروج
الروح ،فيرى الكافر نفسه في النـار ،ويـرى
ﱡ
الطائع نفسه في الجنة.

ﻣﻦ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﺎﺑﻮﻝ؟

ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﰲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ
بعد عشرين عا ًما من اﻹقصاء اﻷمريكي لحركـة

أعلنـت علـي لسـان أحـد قادتهـا أنهـا لـن تطبــق

طالبان عن سلطة الحكم في أفغانستان ،ها هـي

وطبعـا )اﻹسـﻼم(
الديمقراطية بل حكم اﻹسـﻼم،
ً

تعود في مشهد درامـي  -مـع دعايـات تجميليـة

كما تفهمه هي وليس كما جاء بـه سـيدنا محمـد

ﺧـادعــة – تقودهـا قـنوات ودول عـرف عـ ـنها

.

 -عربيا ودوليا  -تجميل القبيح ،وتشويه الحق،

الثانيـــة :فـــات هـــؤﻻء أن طالبـــان مثلهـــا مثـــل

وإطﻼق أوصاف الثـورة والثـوار علـي العمـﻼء

اﻹﺧــوان والقاعــدة وداعــش جماعــة وظيفيــة

والﺧونة وزارعي الفوضي وسـارقي اﻹسـﻼم ،نفـس اﻷدوار  -تـتم

ولــيس )جماعــة إســﻼمية( ،بمعنــي أنهــا بمــن يحركهــا ويوظفهــا

اليوم مع العودة الثانية لحركة طالبان  -وتصـوير اﻷمـر علـ ﻰ أنهـا

ويتقاطع معهـا فـي اﻷهـداف اﻻقتصـادية والسياسـية ،فتـارة تكـون

ً
مﺧتلفـا وبــه مســاحة كبيــرة مــن
عــودة مﺧتلفــة ،وســيكون حكمهــا

أمريكا هي من يوظفها ،وتـارة آﺧـري تكـون الصـين ،وتـارة ثالثـة

الديمقراطية ،ولن تكون منغلقة فـي الـدين والفتـوي والحكـم مثلمـا

تكون روسيا ،وربما قطر!! ثم تأتي طالبـان والقنـوات واﻹعﻼمـين

كانت ،والطريف أن تستشهد إحدي قنوات الفتنة المعروفـة بواقعـة

المشــتغلين عليهــا ومعهــا ليضــفوا علــﻰ كــل تلــك السياســات كلمــة

قبول قادة الحركة الجدد للتصوير التليفزيوني لمـؤتمرهم الصـحفي

)إسﻼمية( وهي غير ذلك تما ًما.

كدليل علﻰ اﻻنفتاح المنتظر منها؛ ﻷنها قبل ذلك لم تكن تقبل به !!

إن قراءة أولية سريعة لسيرة وأفكار القادة الكبار الجدد والحـاليين

ولقد فات هؤﻻء جمي ًعا مسألتين أساسيتين:

لحركة طالبان بعد رحيل المﻼ عمر عام ٢٠١٣م ربما تؤكد لنا تلك

عام ـا الماضــية
اﻷولــي :أن هــذه الحركــة لــم تقــدم طيلــة العشــرين ً

الحقائق ،فماذا عنهم :هناك في الواقع أربعة كبار يمسكون بالحركة

مراجعات فكرية صحيحة وشاملة لفكرها المتشدد والمنحرف والذي

ويوجهونها في الوجهة الجديدة ،وجهة )الجماعة الوظيفية لﺧدمـة

هو النسﺧة اﻵسيوية لفكر داعش الشامية ،بل فور دﺧولهـا كـابول

مشاريع اﻵﺧرين في منطقة وسط آسيا( وهؤﻻء هم:



ســاهم ســريا وبرضــاء أمريكــي فــي دﺧــول
حركة طالبان إلﻰ كابول.
عيِّن المـﻼ هيبـة ﷲ أﺧونـد زاده قائـ ًدا
ُ
لحركة طالبان في مايو  /أيار عام ٢٠١٦م
أثناء انتقال سريع للسلطة ،بعـد أيـام علـﻰ

رئيسـا لمكتـبهم السياسـي
ثم تم تعيينـه
ً
في العاصمة القطرية الدوحة ،حيث قاد من
هناك المفاوضات مع اﻷميركيين!!

وفاة سلفه أﺧتر محمـد منصـور الـذي قُتـل
فــي غــارة لطــائرة أميركيــة مســيرة فــي
باكستان .وهو معروف بتشدده ،وأعلن قبل

سراج الدين حقاني هو نجل أحد أشـهر

أيـام أنــه يريـد أن يصــبح )المرشـد اﻷعلـ ﻰ

قادة المقاتلين ضـد السـوفيات جـﻼل الـدين

للحركة( وللبﻼد ،مقل ًدا في ذلك بعض الدول

حقــاني ،وهــو الرجــل الثــاني فــي طالبــان

والتجارب اﻷﺧري!

وزعــيم الشــبكة القويــة التــي تحمــل اســم

فــي قنــدهار ،وهــو أحــد مؤسســي حركــة
طالبــان مــع المــﻼ عمــر الــذي تــوفي فــي
٢٠١٣م.
وفي عام ٢٠٠١م بعد الغزو اﻷميركـي
وسقوط نظام طالبان ،قيل :إنـه كـان جـز ًءا
مـــن مجموعـــة صـــغيرة مـــن المســـلحين
المســتعدين ﻻتفــاق يعترفــون فيــه بــالحكم
اﻷمريكـــي الجديـــد فـــي كابــ ل ،لكـــن هـــذه

وكانــت واشــنطن تعتبــر شــبكة حقــاني
التي أسسها والده إرهابية ،واﻵن أصـبحوا

أقليميا ودوليـا مـن دول وأجهـزة مﺧـابرات
لها مصالحها وصراعاتها العالمية ،ونحسب
أن أفغانستان  -رغم كل الدعاية التي تروج

أصدقاء!!
ومقــاتلوا حقــاني معروفــون بمهــاراتهم
القتالية وتجارتهم المربحة للمﺧدرات ،وهم
المســؤولون علــﻰ مــا يبــدو عـ ن عمليــات
طالبــان فــ ي المنــاطق الجبليــة فــي شــرق
أفغانستان ،ويعتقـد أن تـأثيرهم قـوي علـﻰ

ً
معمﻼ
لعودة طالبان  -لن تستقر ،بل ستكون
لتفريــغ وتصــدير الصــراعات والجماعــات
المتطرفة فـي العـالم ،وبالتحديـد فـي بﻼدنـا
العربية ،وعلينا أن نحذر وننتبـه ،وسـتكون
أداة ﺧطـــرة جـــدا فـــي الصـــراع الصـــيني
اﻷمريكــي ،والروســي اﻷمريكــي ،بــل ربمــا

قرارات الحركة.

ستدﺧل إيران علﻰ ﺧط هـذا الصـراع ..إننـا

المبادرة باءت بالفشل.
كـــان المـــﻼ بـــرادر القائـــد العســـكري

المﻼ يعقوب هو نجل المﻼ محمـد عمـر

لطالبــان عنــدما اعتقــل فــي ٢٠١٠م فــي

ورئيس اللجنة العسكرية التي تتمتع بنفـوذ

مدينــة كراتشــي الباكســتانية ،وقــد أطلــق

كبيـــر فـــي طالبـــان ،حيـــث كانـــت تقـــرر

ســـراحه فـــي ٢٠١٨م تحـــت ضـــغط مـــن

التوجهــــات اﻹســــتراتيجية للحــــرب ضــــد

صا .مما ينبئ عـن عﻼقـات
واشنطن ﺧصو ً

الحكومة اﻷفغانية السابقة.

ﺧاصة وسرية للرجـل مـع واشـنطن ،وأنـ ه

كـــابول ،وهـــم  -كمـــا تقـــول ســـيرتهم –
متشــددون ،وفــي الوقــت ذاتــه مﺧترقــون

عائلته.
ولد في وﻻية أرزغـان )جنـوب( ونشـأ

حركــة طالبــان فــي عودتهــا الثانيــة لحكــم

هؤﻻء اﻷربعة الكبـار هـم مـن يقـودون



أمــام مرحلــة جديــدة لــزمن )العائـ دون مــن
أفغانســتان ( ولكــن بنكهــ ة حــرب عالميــة
جديــدة ،محورهــا طريــق الحريــر والصــراع
اﻻقتصـــادي الـــذي قـــد يرتفـــع إلــ ﻰ حـــرب
عســـكرية ،أفغانســـتان فيـــه وتحـــت حكـــم
)طالبان الجديدة( وبحكم موقعها وتاريﺧها
وطوائفها :حجر الزاوية المقلق والمتفجر.

ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ

 

* اﻷخ الفاض ل والمح ب الص ادق ،والقل ب
 
النق ي ،ص ورة الجم ع عل ى الح ق ،الح اج
 
مني ر إب راهيم س ﻼم ال ذي أعط ي فش كر،
* اﻷخ الفاض ل الح اج ش حاته حمي ده لحص ول كريمت ه ال دكتورة
وابتلي فصبر ،وال د اﻷخ الفاض ل المهن دس
رح اب الم درس بقس م اﻷدب والنق د بكلي ة الدراس ات اﻹس ﻼمية خالد منير سﻼم ..بكوم حمادة  -بحيرة.
جامع ة اﻷزه ر ب دمنهور عل ى درج ة ال دكتوراه بمرتب ة الش رف * اﻷخ الفاضل والمحب الفاني الحاج عبد ﷲ إبراهيم منﱠ اع..
اﻷولى.
بالمحلة الكبرى – غربية.
* اﻷخ الفاض ل الح اج ص بري
* المرحوم ة الحاج ة س نية أحم د الغم ري ابن ة ع م المهن دس
إب راهيم العس لي لحص ول كريمت ه
أش رف الغم ري بمرس ى مط روح وابن ة ش قيق الح اج جم ال
الغمري ..بالواسجة – شرقية.
الطبيب ة البش رية تخص ص باطن ة
* اﻷخ الفاض ل ،الواج د الف اني ،اﻷس تاذ
عام ة وروم اتيزم ومناع ة عل ى
إب راهيم خال د منش د آل الع زائم والموظ ف
درجـة الـمـاجـسـتـيـر بـجـامـعـــــة
السابق بالتأمينات اﻻجتماعية ،وال د اﻷس تاذ
اﻹسكندرية ..بشباس عمير مركز قلين – كفر الشيخ.
ﷴ إبراهيم خالد ..برشيد.
* اﻷخ الفاضل الل واء رأف ت النج ار واﻷخ الفاض ل الح اج فتح ي
* المرحومة حرم اﻷخ الفاضل الح اج إس ماعيل ط ه ..بقري ة
الزهيري بحفيدهما عزالدين ﷴ الزهيري ..بدمنهور.
زويل – أبو حمص – بحيرة.
* اﻷخ الفاضل اﻷستاذ ﷴ عبد الرحمن زايد بالمولودة فيروز..
* المهندس السيد ﷴ الكنفاني نسيب والد حرم ال دكتور أحم د
بكوم حمادة  -بحيرة.
مصطفى شعﻼن ووالد حرم صفوت مص طفى ش عﻼن أش قاء

اﻷخ الفاض ل اﻷس تاذ ﷴ ش عﻼن وش قيق المرح وم الح اج
 
محمود الكنفاني ..برشيد.
* الح اج ص بري ﷴ الس يد بقري ة أب و م راد مرك ز ههي ا –
شرقية ،ابن عم الحاج جمال ﷴ الصادق ..بالري اض – كف ر
الشيخ.
* المرحوم شرف المكي شنيش ن زوج أخ ت واب ن خال ة اﻷخ
 إن ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ -الفاضل ﷴ عمر السقيم ..والمرحوم عبدالباسط إبراهيم مهن ا
ي ق ـ م ش ـ خ ال قــة الع م ــة ب ـ ع ة ج ــع أب ــاء ال قــة الع م ــة
والد زوج ة ابن ة اﻷخ ربي ع ﷴ الش امي وأخ ت اﻷخ ال دكتور
وم ﻲ آل ب س نا رس ل ﷲ  لﻼح فاﻻت ال ال ة:
ياسر الشامي ..بسجين الكوم  -غربية.
 -١م لـ ـ اﻹم ــام عل ـ ِ
ـى بـ ـ أب ــى الـ ـ  ـ ـ ة ال ق ــة
ّ
* المرحوم اﻷستاذ أيمن علي مرجان ابن الحاج علي مرجان
الع م ـ ــة ي ـ ـ ـ م اﻻث ـ ـ ـ  ١٣رجـ ـ ـ ١٤٤٣ﻫ ال افـ ـ ـ  ١٤ف ايـ ـ ـ
نائب الطريقة العزمية ..بمحافظة السويس.
٢٠٢٢م.
* الح اج الب دري ﷴ محم ود راض ي ش قيق اﻷخ الح اج عب د
 -٢اﻻح فـ ـ ــال بل لـ ـ ــة اﻹسـ ـ ـ اء وال ع ـ ـ ـ اج يـ ـ ـ م اﻷحـ ـ ـ  ٢٦رج ـ ـ ـ
الش افي ﷴ محم ود ..والح اج أحم د ﷴ س الم غي ث اب ن ع م
١٤٤٣ﻫ ال اف  ٢٧ف اي ٢٠٢٢م.
اﻷساتذة وليد وحسام وهاني وعﻼء وأحمد عب د الحمي د غي ث
 -٣اﻻح فــال ل ـ اﻹمــام ال ـ د ال ـ ﷴ ماضــى أبــى الع ـ ائ
وابن خال اﻷستاذ رأفت ﷴ حمزة فص اد ..بالش عيرة ـ إيت اي
 ي ـ ـ ـ ـ م اﻻث ـ ـ ـ ـ  ٢٧رج ـ ـ ـ ـ ١٤٤٣ﻫ ال اف ـ ـ ـ ـ  ٢٨ف اي ـ ـ ـ ـ
البارود ـ بحيرة.
٢٠٢٢م.
* المرحوم صبري أحمد المعاملي عم فضيلة الشيخ الحسيني
 -٤اﻻح ف ــال لـ ـ ال ـ ـ ة ز ـ ـ ال ـ ـ  وم لـ ـ ال ـ ـ ة
المع املي ،والمرح وم ف اروق المص لوبي وال د اﻷخ الفاض ل
آم ــة ب ـ وﻫ ـ  ي ـ م ال ﻼثــاء  ٢٨رج ـ ١٤٤٣ﻫ ال اف ـ
ﷴ فاروق المصلوبي ..ببني هﻼل  -دمنهور.
 ١مارس ٢٠٢٢م.

 -٥اﻻح فــال لـ اﻹمــام ال ـ  يـ م ال عــة  ٨شـ ان
 
١٤٤٣ﻫ ال اف  ١١مارس ٢٠٢٢م.

دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ

٥٨



